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VOORWOORD
NICOLINE VAN DER

SIJS

De verschijning van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in oktober 2004 is
een geschikt moment om stil te staan bij de invloed die bijbelvertalingen
op de Nederlandse taal hebben uitgeoefend. Deze invloed krijgt namelijk
door de NBV in zekere zin een historisch karakter, doordat de directe
band tussen de bijbelvertaling en Nederlandse taalverschijnselen wordt
doorgesneden. Zo staan allerlei uitdrukkingen die zich een vaste plaats in
de Nederlandse taal hebben verworven, niet meer in de jongste bijbelvertaling. Het begint al met de openingszin van de bijbel: deze is veranderd van in den beginne in in het begin. De oude openingszin is daarmee
niet verdwenen uit de Nederlandse taal; op internet vinden we bijvoorbeeld `In den beginne was er het KNMI. De bekendste bijbelse uitdrukking is waarschijnlijk de formule ijdelheid der ijdelheden, God der goden,
Heere der heren, hemel der hemelen etc. De NBV vertaalt dit als lucht en
leegte, hoogste God, hoogste Heer en hoogste hemel. De formule behoort
inmiddels tot het levende taalgebruik en er wordt veelvuldig op gevarieerd, bijvoorbeeld in de ramp der rampen, de Tocht der tochten. Een
laatste voorbeeld van een verdwenen bijbelse uitdrukking is de bevelende wijs Gij zult niet, die onder andere voorkomt in de beroemde tien geboden uit Exodus 20, die iedereen wel kent, zelfs wanneer men niet
christelijk is opgevoed. De zinnen `Gij zult niet doodslaan', `Gij zult niet
echtbreken' en ` Gij zult niet stelen' uit de Statenvertaling zijn in de NBV
vertaald als `Pleeg geen moord', `Pleeg geen overspel' en `Steel niet: Op
internet komt de bevelende wijs gij zult niet veelvuldig voor, bijvoorbeeld
in `Gij zult niet verspillen', `Zoekt, maar gij zult niet snel vinden' en `gij
zult niet bumperkleven.
In dit boek worden de sporen die de bijbel en bijbelvertalingen in de
taal hebben nagelaten, blootgelegd. Er worden vragen beantwoord zoals:
Welke woorden en uitdrukkingen zijn ontleend aan bijbelvertalingen?
Welk Testament heeft de meeste spreekwoordelijke uitdrukkingen gele-
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verd? Zal de Nieuwe Bijbelvertaling nieuwe spreekwoordelijke uitdrukkingen opleveren? Wat is er met de bijbelse metaforen gebeurd in deze
jongste vertaling? Wat is de invloed van de Statenvertaling geweest op de
vorming van het Nederlandse standaardtaal? Hoe werden en worden bijbelse namen gespeld, welke bijbelse namen werden en worden aan kinderen toegekend, en in hoeverre zijn bijbelse eponiemen nog bekend?
Twee hoofdstukken handelen over de belangrijkste verschillen tussen katholiek en protestants taalgebruik en over de vraag in hoeverre de religieuze terminologie nog bekend is bij protestanten en katholieken. Tot slot
is een hoofdstuk toegevoegd over dialectvertalingen van de bijbel.
In dit boek staat het dagelijkse Nederlandse taalgebruik centraal, niet
het taalgebruik van de verschillende bijbelvertalingen. Die laatste komen
in principe a ll een ter sprake voorzover ze het dagelijkse taalgebruik hebben beïnvloed. Wel wordt regelmatig gerefereerd aan de bijbelvertalingen. Deze zijn voor iedereen gemakkelijk te vinden en ze kunnen dus
eenvoudig met elkaar worden vergeleken: er zijn namelijk diverse websites aan gewijd, zoals denieuwebijbelvertaling.nl, statenvertaling.net en

bijbelencultuur.nl. Al deze sites hebben goede zoekfuncties, waardoor
uitdrukkingen en bijbelplaatsen snel opgezocht kunnen worden.
Uiteraard kan in dit boek slechts een staalkaart worden gegeven van
de bijbelse invloed op het Nederlands: die invloed verschilt immers per
individu en per periode, zoals mooi blijkt uit de twee bijdragen aan dit
boek over de bekendheid van bijbelse namen en uitdrukkingen in de
huidige tijd. Ondanks deze beperking geeft Leeg en ijdel in kort bestek
het compleetste beeld van de invloed van het Boek der Boeken op de Nederlandse taal. En uit alle hoofdstukken blijkt hoe veelomvattend die invloed is geweest, maar ook hoe creatief de taalgebruikers zijn omgegaan
met het bijbelse taalgebruik.
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN

De spelling van de namen van de bijbelboeken is gebaseerd op de NBV.
1 Joh.
1 Johannes
1 Kon.
i Koningen
1 Kor.
i Korintiërs
1 Kron. i Kronieken
1 Makk. 1 Makkabeeën
1 Petr.
i Petrus
1 Sam. 1 Samuël
1 Tess.
1 Tessalonicenzen
1 Tim.
i Timoteus
2 Joh.
2 Johannes
2 Kon.
2 Koningen
2 Kor.
2 Korintiërs
2 Kron. 2 Kronieken
2 Makk. 2 Makkabeeën
2 Petr.
2 Petrus
2 Sam. 2 Samuël
2 Tess.
2 Tessalonicenzen
2 Tim. 2 Timoteus
3 Johannes Am. Amos
3 Joh.
Dan.
Daniël
Deut.
Deuteronomium
Ef.
Efeziërs
Est.
Ester
Ex.
Exodus
Ez.
Ezechiël
Fil.
Filippenzen
Filem.
Filemon

Gal.
Galaten
Gen.
Genesis
Hab.
Habakuk
Hag.
Haggai
Hand. Handelingen
Heb.
Hebreeën
Hoogl. Hooglied
Hos.
Hosea
Jak.
Jakobus
Jer.
Jeremia
Jes.
Jesaja
Joz.
Jozua
Klaagl. Klaagliederen
Kol.
Kolossenzen
Lev.
Leviticus
Luc.
Lucas
Mal.
Maleachi
Mar.
Marcus
Mat.
Matteiis
Mi.
Micha
Nah.
Nahum
Neh.
Nehemia
Num.
Numeri
Ob.
Obadja
Op.
Openbaring
Pr.
Prediker
Psalmen
Ps.
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Re.
Rom.
Sef.
Sir.
Spr.

Rechters
Romeinen

Sefanja
Wijsheid van Jezus Sirach
Spreuken

Titus
Tit.
Wijsh. Wijsheid van Salomo
Zacharia
Zach.
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1 VERHALEN EN VERTALEN. BIJBELSE SPOREN IN
DE NEDERLANDSE WOORDENSCHAT
MARIJKE MOOIJAART

Twee wegen

`Doe Adam haspelde en Eva span, Waer was doe den Edelman?' Zo luidt
een spreekwoord dat wij al vanaf de vijftiende eeuw in verschillende
bronnen en in meerdere varianten kunnen vinden, hier geciteerd naar
Roemer Visschers Sinnepoppen (circa 1600). Het geldt als een van de vele voorbeelden van invloed van de bijbeltaal op het algemene taalgebruik
en de meeste sprekers van het Nederlands zullen op zijn minst de personen kunnen plaatsen. Slaan we echter de bijbel op, in welke vertaling dan
ook, dan zullen we het huiselijk tafereel van het eerste mensenpaar dat
bezig is met haspel en spinrokken tevergeefs zoeken, en ook de strekking
van het spreekwoord, dat standsverschil niet bij de schepping was meegegeven, wordt er niet expliciet verwoord.
Als we daartegenover in een reisverslag lezen: `Het landschap dat zich
onder het vliegtuig vertoont is woest en ledig' (R. de Bok, Spitsbergen 79°
N.B. Een Nederlandse expeditie in het spoor van Willem Barentz, 1981),
dan komt lang niet bij iedereen op dat hier een passage uit het scheppingsverhaal een rol speelt. Toch vinden wie hier letterlijk de formulering uit het allereerste begin van Genesis, zoals die al te vinden is in de
Deux-Aesbijbel van 1562: `Ende de Aerde was woest en ledich, en die in
opeenvolgende vertalingen is overgenomen, tot aan de N B G -vertaling
van midden vorige eeuw.
Invloed van de bijbel op de Nederlandse taal heeft langs vele wegen
gestalte gekregen. Het christendom was al in de Germaanse talen doorgesijpeld door nieuwe woorden die aan het Latijn waren ontleend, zoals
aalmoes, duivel en priester, en door nieuwe betekenissen van bestaande
woorden als dopen, genade en vroom (zie voor meer voorbeelden Van der
Sijs 1996: 87 en 647-648). Maar hiernaast kwamen er elementen in de taal
die meer rechtstreeks op de inhoud van de bijbel betrekking hadden,
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door mondelinge overdracht van bijbelse vertellingen, legenden en liederen. Die elementen kregen de vorm van beeldspraak en vergelijking in
woorden en uitdrukkingen, veelal gecentreerd rond personen of gebeurtenissen, zoals in bovenstaand voorbeeld waarin Adam en Eva staan voor
de eerste mensen, en hun situatie voor het begin van de wereld, de oerstaat die ons als voorbeeld kan dienen.
Naast deze vooral orale overdracht hebben bijbelvertalingen als voorleestekst en leestekst letterlijke formuleringen nagelaten. Dit gebeurt in
een latere fase van onze taalgeschiedenis, als het gedrukte boek voor een
brede verspreiding van bijbelvertalingen gaat zorgen. We kunnen daarom twee hoofdgroepen van de bijbelse invloed op de taal onderscheiden:
die van het verhalen, en die van het vertalen.
Verhalen
In de Middeleeuwen behoorde de bijbel tot de veelgelezen en bestudeerde geschriften. Aanvankelijk speelde de Latijnse Vulgaatvertaling daarin
een hoofdrol. De verkondiging van het evangelie, die in de landstalen
plaatsvond, heeft uiteraard de noodzaak van vertalingen geschapen, en
men kan aannemen dat al vroeg bepaalde bijbelgedeelten vertaald zijn,
ook in het Nederlands. Een van de oudste Nederlandse teksten is een
psalmenvertaling, de zogenaamde Wachtendonckse Psalmen, die in de
tiende eeuw valt te dateren, en die we helaas pas uit een zestiende-eeuws
afschrift kennen. Ook evangelieteksten werden vertaald, en daarvan is
ons o.a. het Luikse Diatesseron nagelaten, een evangeliënharmonie van
rond 1300 in Limburgs Middelnederlands. Juist deze vrije vertaling, die
één doorlopende geschiedenis baseert op de tekst van de vier evangelisten, maakt duidelijk dat woordelijke overeenkomst met de bron geen
doel was van de vertaler, hoewel deze toch met groot respect voor wat
men als Gods woord beschouwde, te werk ging.
Veruit de meeste gelovigen kenden de bijbel alleen van horen en van
zien. Naast de prediking, waarbij vooral uit de psalmen, evangeliën en
brieven werd voorgelezen, stonden de afbeeldingen in en aan kerken en

kloosters. Een enorme rijkdom aan beeldmateriaal ondersteunde de kennis van bijbelse personen en gebeurtenissen, wat we in iconografische
overzichten als die van Goosen kunnen zien. Uit wat ons aan afbeeldin-
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gen is overgeleverd, blijkt dat behalve de verhalen, personen en motieven
uit de bijbeltekst zelf vele legenden rondgingen die daarmee een minder
nauwe relatie hadden. Interessante voorbeelden van de weerslag daarvan
in onze taal vinden we in inheemse plantnamen zoals de passiebloem,
vertaald uit Latijn flos passionis, en salomonszegel. Bij de eerste plant zien
we als naamgevingsmotief de gelijkenis van verschillende delen van de
bloem met de lijdensattributen van Jezus: de doornenkroon, nagels,
bloed etc. Bij de tweede is het de wortelstok met de littekens van de
bloemstelen die op het aan Salomon toegedichte zegel zou lijken. Over
de tempelbouw door Salomon gingen vele verhalen rond en een ervan
was dat hij met plantenwortels, die zijn zegel droegen, rotsen kliefde tot
bouwstenen.
Bijbelse verhalen centreren zich rond personen en plaatsen, en invloed door bijbelse verhalen komt dan ook veel voor in de vorm van
eponiemen (zie ook hoofdstuk 6 van Ewoud Sanders) en geoniemen en
daarvan afgeleide taalverschijnselen: persoonsnamen en geografische namen dus, die een algemenere betekenis hebben gekregen. Een voorbeeld
van de laatste categorie is Babel of Babylon, als de stad waar de bevolking een toren ging bouwen `om zich een naam te maken'. Deze ambitie
werd door Jahwe als hoogmoed bestraft met spraakverwarring, waarna

de mensen zich over de aarde verspreidden, zoals te lezen valt in Gen.
11:1-9. De toren van Babel is een prototype geworden van ambitieuze ondernemingen, en een Babylonische spraakverwarring verwijst niet alleen
naar situaties waarin men verschillende talen spreekt, maar ook metaforisch naar onbegrip in discussies dat uit verschi ll ende denkwijzen voortvloeit.
Van de personen mag Judas (bedoeld is Judas Iskariot) gerust een van
de bekendste worden genoemd, vanaf de Middeleeuwen tot op vandaag.
De discipel die Jezus verried werd het symbool van verraad en ander
kwaad. De kus, die het teken van dat verraad was, de beloning die hij ervoor kreeg in de vorm van dertig zilverlingen, zijn wanhoop (in de Middeleeuwen ook als een ernstige zonde aangemerkt) en berouw en zijn
zelfverhanging komen we in vele afbeeldingen tegen en eveneens, al vanaf de Middeleeuwen, in de taal. Aanvankelijk gebeurt dat in expliciete
vergelijkingen, waarbij vooral het verraad om geldelijk gewin genoemd
wordt, bijvoorbeeld in de volgende uitspraak van Maerlant in de Vierde
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Martijn (tweede helft van de dertiende eeuw): `Die menschen doen, om

cleen gheniet, alse Judas dede, die Gode verriet' (de mensen handelen
omwille van een gering voordeel zoals Judas deed, die God verried).
Een vroeg en nog zeldzaam geval van het gebruik van de eigennaam
als soortnaam, hier in de betekenis `iemand als Judas, `verrader' vinden
we in de volgende regels: `Daer sijn noch Judase bi hopen, di Cristuse,
ghinghe hi noch op derde, verraden ende doen souden, op datter hem
testament af quame' (er zijn talloze judassen die Christus, als hij nog op
aarde rondliep, verraden zouden, opdat zij er voordeel van zouden hebben), Nieuwe doctrinael 2 (begin van de vijftiende eeuw). In latere taalfasen, vanaf de zestiende eeuw, kwamen er de samenstellingen en afleidingen bij. Opgetekend werden in het materiaal van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (wNT) en bij Apeldoorn & Beijer (1997) de nu nog
gangbare samenstellingen Judaskus, Judasloon, Judaspenning, Judasstreek
en de incidenteel aangetroffen Judasgift, Judasgroet, Judaskneep, Judaslach, Judasrol, Judaswinter, waarin de betekenis van Judas rechtstreeks
stoelt op het stereotype beeld van het karakter van Judas: `verraderlijk;
`vals'; daarnaast Judasbaard en Judashaar, waarin dat gebeurt via het
volksgeloof dat rood haar getuigt van een slecht en onbetrouwbaar karakter. Namen uit de flora en fauna zoals judasboom `vlier, judaspenning
`plant met op munten lijkende zaaddozen' en judasoor `zekere oorvormige zwam aan vlierboom' en namen van voorwerpen, eveneens judasoor
`bepaald uitstekend deel aan een schip' berusten meestal op legenden
rondom de vernoemde persoon. Bij de afleidingen judasserig, judassen
`treiteren; en vandaar weer judasserij kan men betekenisuitbreiding vanuit het aspect `verrader' waarnemen. Judassen kan overigens ook nog andere negatief beoordeelde activiteiten aanduiden zoals `tekeergaan; `stevige bewegingen maken' `iets goed raken', bijvoorbeeld de trappers van
een fiets, of de vloer met een bezem.
Er zijn ook zeer recente Judas-vormingen, van na 2000. Ze zijn op internet te vinden, maar nog niet in naslagwerken opgetekend, en mogelijk
zullen ze dat wegens doorzichtigheid of te geringe frequentie ook nooit
worden. Ze tonen ten eerste dat Judas in de betekenis `verrader' `valsaard'
e.d. nog tot het levende taalgebruik behoort, en verder dat naast `verraderlijk' ook het betekenisaspect `hypocrisie; dat daar dichtbij ligt, optreedt. Het gaat om judasachtig, judasactie, judasgedrag en, geheel pas-
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send in onze emotiecultuur: judasgevoel `gevoel verraden te zullen worden, `verraderlijk gevoel'. Immers, de liefde stelt altijd teleur, is wat deze
reactie op een liefdesgedicht wil zeggen: `Zo herkenbaar, beste maat, zo
herkenbaar... en altyd eindigt het in miserie, geloof het van een erkend
expert in dat judasgevoel, door romantici ook wel de naam "liefde" toegedicht..: (internet, 2003).
Dikwijls heeft zich met deze bijbelse persoons- en plaatsnamen geen
vaste verbinding gevormd, maar zijn er wel gerelateerde woorden die
steeds samen met de eigennaam voorkomen: Jonas – walvis, Petrus – hemelpoort, Job – mestvaalt of mesthoop. De losse band met de bijbeltekst
blijkt ook hieruit dat we bij Petrus en de haan dikwijls een curieuze mislezing kunnen constateren: men verbindt dan het verraad van Petrus met
het driemaal kraaien van de haan, terwijl het in feite gaat om drievoudig
verraad dat plaatsvond vóórdat de haan voor de eerste keer (Joh. 18:2627) of voor de tweede (Mar. 14:72) kraaide. We zien dit ook bij de tien
plagen van Egypte: `Bedpisser is wel niet zoo erg als een der zeven plagen van Egypte, maar onaangenaam is het toch', Brabantsche Folklore
( 195 0 ) 22, 323.

Niet alleen eigennamen, ook andere woorden uit de bijbeltaal kregen
een nieuwe betekenis, en werden uitgangspunt voor specifieke uitdrukkingen en samenstellingen. Het geldt bij uitstek voor aanduidingen van
goede en kwade machten en bovenaardse locaties, zoals God, engel, duivel, satan, hemel en hel. Het woord kruis biedt weer een ander beeld. Het
is ontleend aan het Latijn in de christelijke betekenis `hout met dwarsbalk waaraan Jezus stierf'. Het Middelnederlands kent het ook als `strafwerktuig, galg' met kruisvorm. Later heeft het enerzijds een gegeneraliseerde betekenis erbij gekregen: `twee haaks aan elkaar verbonden balken, planken etc: en daar is de nog weer algemene betekenis van `twee elkaar kruisende lijnen' uit voortgekomen. Anderzijds is er een scala aan figuurlijk gebruik ontstaan: kruis last, `opgave'; (iemand) aan het kruis nagelen `(iemand) scherp veroordelen, te schande zetten'; ieder huisje heeft
zijn kruisje `in elk gezin is er wel een probleem'. Een vroege getuige van
het kruis dragen in de betekenis `de last dragen, lijden' komt uit de kanttekeningen bij de Bijbel van Deux Aes (1562): `De armen moeten het
cruyce draghen, de rijcke en geuen niets' (Neh. 3:5). Vergelijkbaar zijn
woorden als martelen, pijn en plaag, die in de bijbelse context, o.a. van
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het lijdensverhaal, ontleend zijn, maar vervolgens een algemene betekenis hebben gekregen.
Wanneer spreken we nu precies van invloed op het Nederlands? Niet
bij referenties aan de bijbel zonder meer, wanneer in preken of godsdienstige verhandelingen of in algemenere context een bijbelse persoon
of gebeurtenis wordt genoemd. Pas wanneer een nieuw woord of nieuwe
woordverbinding, of een nieuwe betekenis van een bestaande woord algemeen aanvaard is door de taalgemeenschap, en dus ook in de algemene taal, buiten de kring van gelovigen, wordt gebezigd, is de taal daadwerkelijk veranderd. Dit is het geval bij de al genoemde veralgemeniseerde betekenis in pijn, plaag enz., maar het geldt ook als de vaak stereotype bijbelse voorstellingen een vaste uitdrukkingsvorm hebben gekregen. Dat kan in vergelijkingen: zo arm (of zo geduldig) als Job, zo oud
als Metusalem, of in vaste of vrije epitheta zoals een Egyptische duisternis,
een apocalyptische chaos. Maar ook nieuwe woorden getuigen van die
concrete beïnvloeding, de leenwoorden zoals jota, sjibbolet en talent, en
de samenstellingen en afleidingen met persoonsnamen zoals de genoemde met Judas, en verder bijvoorbeeld Adamskostuum, Jacobsladder, Salomonsoordeel, jeremiëren, onanie, lazerij. Ook vele samenstellingen met
soortnamen zijn zo ontstaan: tiengebodenplant, lijdensweg, ongeluksprofeet.

Zeker zo opvallend zijn verbindingen die in letterlijke zin verwijzen
naar bijbelse zaken, maar die een figuurlijke betekenis hebben gekregen:
het gouden kalf `voorwerp van onterechte verering', tien geboden `elementaire leefregels, de ark van Noach `verzamelplaats van velerlei mensen, dingen of dieren; een kruis dragen `erg te lijden hebben; de verloren
zoon `persoon die na lange afwezigheid weer terugkomt:
Uitputtend wil deze schets van de soorten taalverrijking niet zijn,
maar zeker moeten ook de spreekwoorden genoemd worden, die ook in
deze vroege fase al aangetroffen worden (met spreekwoorden bedoelen we
hier: algemeen geldende wijsheden in de vorm van een volzin). Een eerste voorbeeld werd hierboven al gegeven, met Adam en Eva als centrale
figuren. Een tweede komt uit het boek Spreuken, zelf een verzameling
spreekwoorden: Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in (Spr.
26:27). In een vroege spreekwoordenverzameling, de Proverbia Communia van eind vijftiende eeuw, staat al het uit Job (9:21) afkomstige spreek-
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woord vermeld: `God gaf, god nam' (Job 1:21), in de NBV `De HEER heeft
gegeven, de HEER heeft genomen:
Een kenmerk van dit type op verhalen berustende bijbelse invloed is
de grote variatie die op kan treden. Er is immers geen sterke relatie met
een bepaalde vertalingstekst, vaak is er zelfs maar een losse band met de
bijbelse inhoud. Zo kennen we bij het eerstgenoemde voorbeeld ook varianten waarbij Adam niet haspelde, maar spitte, groef of ploegde, vindt
men in het spreekwoord Wie een kuil graaft naast kuil ook put, en staan
allerlei volgordes nog niet vast. Illustratief voor dit laatste is de aanduiding van het oerpaar: zijn wij gewend aan Adam en Eva in die volgorde
– deze verbinding komt overigens überhaupt niet in een bijbelvertaling
voor –, in de Middelnederlandse literatuur zoals het citatenmateriaal van
het Middelnederlandsch Woordenboek (MNw) dat biedt, is die volgorde
bijna net zo vaak andersom: `Ooc maecte God Yeven ende Adame om te
deckene hare scame II rocken van beesten vellen, aldus de Rijmbijbel van
Van Maerlant uit 1271. In het materiaal van het WNT (vanaf circa 1500)
wordt Eva geen enkele keer meer als eerste genoemd: Adam en Eva is een
vaste verbinding geworden. En de verbinding Adam en zijn vrouw, die we
vanaf het Middelnederlands tot ver in de nieuwe tijd tegenkomen, is geheel verdwenen. Ten slotte: de Tien Geboden werden en worden ook als
de Tien Woorden aangeduid, waarbij de eerste aanduiding veruit de
meest algemene is, en in alle registers wordt aangetroffen.
De categorie `bijbelse uitdrukkingen' verschilt in deze variatie overigens niet van het idioom dat aan andere domeinen is ontleend. Aanvankelijk bestonden verschillende varianten van bepaalde zegswijzen naast
elkaar, mogelijk in samenhang met het dialect of de taallaag. Een vaste
vorm is doorgaans pas in de loop van de tijd ontstaan, en zelfs in onze
tijd, waarin velen menen dat er maar één vorm geldt, en dat het woordenboek daarin beslissend is, wordt er in de praktijk volop gevarieerd, al
of niet met opzet. Waar een woordenboek als Van Dale Hedendaags Nederlands (2002) als de standaardvorm opneemt terugverlangen naar de
vleespotten van Egypte of de bijl aan de wortel leggen, blijken er in de
praktijk verschillende vormen te bestaan: terugverlangen kan door een
synoniem uitgedrukt worden of helemaal ontbreken en vleespotten heeft
diverse nabepalingen. Zo ook bij bijl: die kan ook aan de wortel gezet
worden; of het werkwoord ontbreekt helemaal.
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Vaste verbindingen lijken soms in de ons bekende vorm aan de formulering van een bepaalde bijbelvertaling ontleend. Maar de taalgemeenschap heeft ze niet zelden zelf gevormd uit bijbelse ingrediënten.
De verloren zoon, de drie koningen, het verloren paradijs, Jonas in de walvis, de toren van Babel: ze komen in die vorm in de bijbeltekst niet voor.
Wel kunnen ze overeenstemmen met de hoofdstuktitels die later toegevoegd zijn (en die mogelijk weer aansloten bij de in de traditie gevormde titels van de bekende passages). In elk geval zijn het handzame aanduidingen die een vaste plek in de taal hebben.
Zoals bovengenoemde voorbeelden laten zien, vinden we de genoemde veelsoortigheid van bijbelse invloed in alle tekstsoorten en stijlregisters. Uiteraard in allerlei soorten proza en in poëzie, maar ook in informeel taalgebruik. Denk aan naar de Filistijnen gaan `vernield worden, kapot raken', muggenzifter `iemand die te veel op kleinigheden let, naar iemands pijpen dansen `zich gedragen naar de wens van een ander: Minder
bekend, ongetwijfeld spreektalig zijn bijvoorbeeld was Dina thuis gebleven, zij ware kuis gebleven, een verwijzing naar de dochter van Jakob die
verkracht werd, gebruikt als waarschuwing voor jonge meisjes; past het
Goliat niet dan past het David bij het doorschuiven van kleren van de oudere naar de jongere kinderen in een gezin, en hij is zo lui als het paard
van Jezus, waarmee gedoeld wordt op de ezel waarop Jezus reed.
Informele bijbeltaal vinden we natuurlijk ook in de taal van volksverhalen en moppen. Voorbeelden van de laatste zijn die waar Petrus als
wachter aan de hemelpoort optreedt. Regelmatig komen ook hemel, hel
en paradijs voor, vaak om situaties te schetsen waarin de zondaar toch
aan het langste eind trekt. Ook raadseltjes en rijmpjes konden bijbelse
stof bevatten. Bij Zeeman (1877) vinden we de raadselvraag: Wat heeft
Adam van voren wat Eva van achteren heeft? Bekend (tot voor kort?) waren ook de liedjes Vader Abraham had zeven zonen en Toen Jonas in de
walvis zat.

Sommige spreekwoorden of uitdrukkingen lenen zich voor persoonlijke varianten, die eveneens ver afraken van de sfeer van bezinning en
moraal. Zo levert internet op de voorzin Wie een kuil (of put) graaft voor
een ander behalve het bekende vervolg valt er zelf in hele reeksen geestige en melige afrondingen: wordt moe, heeft tenminste nog werk en is in ieder geval geen egoïst.
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Dergelijke profane toepassingen zijn niet altijd door iedereen op prijs
gesteld. In 1844 schrijft Sprenger van Eijk over het `Spreekwoordelijk gebruik van Bijbeltaal in de Burgerlijke zamenleving, speciaal met het doel
niet alleen het juiste, maar vooral het verwerpelijke ervan te laten zien.
De taalgebruiker moet bij deze uitdrukkingen eerbied betrachten en
steeds doordrongen blijven van de oorspronkelijke context. Sprenger van
Eijk – en ongetwijfeld had en heeft hij medestanders – acht het ongepast
dat men zichzelf met Jezus vergelijkt door te zeggen dat men aan de Joden overgeleverd is. Niet alle taalgebruikers zullen zich aan deze opvattingen veel gelegen hebben laten liggen, maar wel hebben ze waarschijnlijk tot gevolg gehad dat dergelijke uitdrukkingen in geringere mate hun
weerslag vonden in de geschreven taal, en minder opgetekend werden in
woordenboeken en spreekwoordenverzamelingen.
Vertalen
De taal waarin de Nederlandse taalgemeenschap met de bijbel kennismaakte, was niet alleen het Nederlands, maar ook het Latijn. In de katholieke kerk is dat lange tijd de kanseltaal gebleven. Verschillende Latijnse formuleringen, vooral incipits (eerste woord of woorden van een tekst), zijn
dan ook gemeengoed geworden in een afgeleide betekenis: paternoster, letterlijk `onze vader', het begin van het bekende gebed, werd later de benaming van een rozenkrans of andere zaken die op een bidsnoer lijken. Vanitas of ijdelheid, uit de uitroep van de Prediker ijdelheid der ijdelheden,
werd de naam van het vergankelijkheidsmotief in de zeventiende-eeuwse
schilderkunst. Het bekende credo, letterlijk `ik geloof' en nu gebruikt in de
betekenis `overtuiging, is het eerste woord van de geloofsbelijdenis, en dus
geen bijbelse ontlening. Maar ecce homo `zie de mens; tot op de dag van
vandaag een gevleugeld woord voor gevallen waarin de of een mens in al
zijn onmacht te kijk staat, is wel degelijk bijbels: het zijn de woorden van
Pilatus als hij de gevangen Jezus aan het volk toont. Verder zijn verschillende Latijnse bijbelboektitels overgenomen in de Nederlandse vertalingen; enkele zijn met een figuurlijke betekenis tot de algemene taal doorgedrongen: exodus `uittocht, apocalyps `totale ramp'.
Nederlandse vertalingen waren er zoals gezegd al vroeg, maar pas
vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst, midden vijftiende eeuw, toen
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deze ter beschikking van grotere groepen mensen kwamen, konden de
formuleringen van een bepaalde vertaling beklijven. In 1477 kwam de
eerste vertaling in druk uit: de Delftse bijbel. Daarna zag een veelheid
van vertalingen het licht. Het karakter van de vertaling werd bepaald
door de grondtalen of voorbeelden. In de zestiende eeuw waren dat aan
reformatorische zijde de vertalingen van Luther in het Duits en aan katholieke kant de Vulgaatvertaling. In de zeventiende eeuw was de Statenvertaling van 1637 het meest prominent.
In de periode van de standaardisering van het Nederlands vormden
deze vertalingen een belangrijk element. In Van der Sijs (2004) wordt
uiteengezet wat de visies van de verschillende vertalers waren op de gewenste eenheid van taalgebruik. Het blijkt dat de woordenschat van de
op Luther (en dus op het Duits) geënte vertalingen veel bijgedragen heeft
aan de algemene woordenschat; dit is in onze ogen invloed uit een
vreemde taal – zij het vaak onherkenbare invloed – maar voor de taalgebruikers van destijds eerder een aanpassing van een vreemd dialect aan
het eigen. Duits werd immers niet op dezelfde manier als een vreemde
taal gezien zoals de Romaanse talen dat waren. Omdat wij aan invloed
op de algemene woordenschat in principe geen aandacht besteden, noemen we slechts enkele woorden in de religieuze sfeer die langs de weg
van de Lutherse vertalingen in het Nederlands zijn gekomen: dienstbaar,
profetisch, voorhuid (zie voor meer voorbeelden hoofdstuk 2 van Nicoline van der Sijs).
In deze periode (en later) werden ook vertalingen vervaardigd door
de katholieke kerk. Deze waren gebaseerd op de Latijnse Vulgaatvertaling. In de zestiende eeuw waren dat de Leuvense bijbel van 1548 en de
Moerentorfbijbel van 1599. Alleen waar deze afwijken van de protestantse vertalingen, is de specifieke invloed uit deze richting aanwijsbaar. Gegeven de beperkte plaats die de Nederlandse vertalingen in het katholieke leven van alledag innamen, is het niet verwonderlijk dat we maar enkele gevallen kunnen aanwijzen; voorbeelden zijn het bekende mensen
van goede wil, gebaseerd op de lofzang van de engelen bij de geboorte
van Jezus, en de geest waait waar hij wil, dat, zoals Engelsman (2004) laat
zien, steeds contrasteert met de reformatorische formulering: de wind
blaast ... Deze formuleringen zijn vaak nog in de katholieke vertalingen
van de twintigste eeuw terug te vinden.
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Het zijn, zoals bekend, juist de vertalingen in de reformatorische traditie die onze taal hebben beïnvloed. Het bijbellezen door de gelovigen
zelf was in protestantse kring een van de kernpunten van de geloofsbeleving. De bijbeltaal was, door o.a. de Liesveldtbijbel van 1526 – de eerste
volledige hervormde vertaling – en de Deux-Aesbijbel van 1562, in de
zestiende eeuw al enigermate bij de gereformeerden ingeburgerd geraakt,
zodanig zelfs dat bij het vervaardigen van de Statenvertaling meer dan
eens een letterlijke formulering uit een oudere vertaling werd overgenomen. Deze vertaling, waartoe door de Staten-Generaal van de Republiek
opdracht was gegeven en die in 1637 gereedkwam, bleef tot midden twintigste eeuw de belangrijkste vertaling.
Allerwegen wordt beweerd dat de Statenvertaling een grote invloed
op het Nederlands heeft gehad. Onlangs is dit beeld genuanceerd (zie
ook hoofdstuk 2 van Nicoline van der Sijs). Maar dat wij veel bijbelse
uitdrukkingen aan de Statenvertaling te danken hebben, daar twijfelt
niemand aan.
Over wat `veel' is zullen we het in de volgende paragraaf hebben; hier
willen we ingaan op de aard van deze uitdrukkingen en op de herkomst.
Eerst de herkomst: veel van wat wij uit de Statenvertaling in ons taalgebruik hebben overgenomen, was al in die formulering te boek gesteld
in oudere vertalingen. In die gevallen heeft zij een bemiddelende rol gespeeld. Omgekeerd was het weer de NBG- vertaling van 1951, met veel archaïsche woorden en formuleringen, die bemiddelde voor de Statenvertalingen. De Statenvertaling is dus niet van alles de bron, en ook niet van
alles het doorgeefluik, maar heeft toch langer en intensiever dan andere
vertalingen het Nederlands beïnvloed.
Het is moeilijk om de invloed van een bepaalde bijbelvertaling vast te
stellen in bronnen van vóór de Statenvertaling. De spreekwoordenverzamelingen die zich op de bijbel richten, dateren van later tijd, en de zeventiende-eeuwse inventarisaties die aandacht aan dit onderwerp besteden, zoals Cats (1632), zijn maar zeer beperkt. Invloed op de algemene
woordenschat is wel onderzocht, maar een systematisch onderzoek naar
juist de stilistisch specifieke, figuratieve, spreekwoordelijke toepassingen
in grotere hoeveelheden teksten in relatie tot op dat moment beschikbare vertalingen is nog niet verricht. Als we bijvoorbeeld willen nagaan
wanneer de formulering woest en ledig ingang vond, vinden we, volgend
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op woest ende leech (Liesveldtbijbel 1526) en woest ende ledich (Bijbel van
Deux Aes 1562) een aanhaling bij Bredero: `Hier is huysraet noch niet, het
is hier woest en leech' uit 1617. Dit lijkt zeker geïnspireerd op de genoemde vertalingen, maar hoe moeten we leech interpreteren? Een navolging van de oudste op Luther gebaseerde vertalingen, of van de toen
gangbare Deux-Aesvertaling, maar dan aangepast? In 1629 lezen we bij
Lansbergen, Bedenckinghen `dat den tweeden Hemel (... ) nimmermeer
woest of ledich en is, en in 1634 komt van Sprankhuisen een vrij letterlijk bijbelcitaat waarin de vorm woest ende ledigh luidt. Deze Deux-Aesvorm werd door de Statenvertaling (1637) met woest ende ledigh voorgoed vastgelegd, en zo kunnen we hem dan ook tot in onze tijd vinden,
hoewel ledig in de standaardtaal allang door leeg is vervangen. Beschikbaarheid van meer oudere teksten en naslagwerken in digitale vorm
(waaraan ook bovenstaande observatie te danken is) kan dit soort naspeuringen op grotere schaal mogelijk maken.
Al van de aanvang af week de taal van de Statenvertaling af van de dagelijkse omgangstaal. Men wilde weliswaar een begrijpelijke vertaling,
maar kende aan de brontalen een goddelijke status toe waaraan de vertaling recht moest doen, en die zij dus nauwkeurig, veelal letterlijk moest
volgen. Het resultaat was een tekst die in allerlei opzichten (woordkeus,
flexie, zinsconstructie) afweek van de gewone schrijftaal. In de bijna vier
eeuwen die sinds de eerste druk zijn verstreken, hebben de gelovige lezers waarde gehecht aan dat bijzondere karakter en in onze tijd zijn daar
vele niet-gelovigen die zich verbonden voelen met ons culturele erfgoed,
bijgekomen. De hier en daar archaïsche en uitheemse wijze van uitdrukken, die nogal eens voor onverstaanbaarheid zorgde, is van de aanvang af
bekritiseerd, maar was dus te zelfder tijd voor anderen de reden om juist
deze vertaling te blijven gebruiken.
Veelvuldig lezen en niet te vergeten voorlezen leidde tot overname
van deze bijzondere taalelementen in de omgangstaal. Het ging daarbij
niet alleen om metaforen zoals het zout der aarde en nieuwe wijn in oude zakken, maar ook om archaïsche formuleringen die verouderde woorden, uitgangen, klankvormen en betekenissen bevatten, en daardoor aantrekkelijk waren om het stilistische effect: het benadrukken van het
plechtige, gewijde karakter van iets, of omgekeerd, door ironie, voor het
verkrijgen van een komisch e ffect. Tegenwoordig kan nostalgie ook een
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motief zijn, als men de herinnering aan de vertrouwde bijbel uit de jeugd
vast wil houden, zonder dat geloofsmotieven noodzakelijk een rol spelen.
We kunnen bij het overnemen van dit type op vertalingen gebaseerde taalelementen verschillende fasen en functies onderscheiden.
Men kan natuurlijk wel eens letterlijke citaten aanhalen, met vermelding van de bron. In dit geval is er niet van taalinvloed sprake. Neemt
men het citaat over met een globale bronaanduiding, zoals in `Paulus ...
zegt met ronde Zeeuwsche woorden: "Gierigheid is afgodery"' (Wolff en
Deken, Sara Burgerhart 1,1782), of zonder, en wordt het vervolgens regelmatig door verschillende taalgebruikers gebezigd, dan is een dergelijk
citaat tot het Nederlandse taaleigen gaan behoren. Soms behouden ze het
citaatkaraker, zoals men in Engelsman (2004) bijvoorbeeld kan lezen onder het trefwoord Waar visie ontbreekt komt het volk om. Wordt een bijbelpassage geheel onafhankelijk van de bron gebruikt, en is men zich
zelfs van bijbelse herkomst niet bewust, dan is het taaleigen geworden, is
er van uitbreiding van de lexicale voorraad sprake.
Zowel bij de spreekwoordelijke ontleningen als die, waarbij de vorm
wordt benut voor een stilistisch effect, kan, naarmate zo'n element uit de
bijbeltaal langer tot het taaleigen behoort, ook de betekenis en de gevoelswaarde veranderen, of het metaforische karakter verloren gaan.
Hieronder bekijken we de ontwikkelingen van bijbelse woorden en verbindingen na opname in de algemene taal in detail.
Allereerst zijn er de woorden die in een bepaalde vorm uit een bijbelvertaling zijn overgenomen, en dan een aan de bijbelse context ontleende, vaak figuurlijke betekenis hebben gekregen, zoals manna `onverwacht geschonken voedsel, zondvloed `geweldige hoeveelheid', Farizeeër
`huichelaar, vijgenblad `middel om iets waarvoor men zich schaamt te
verbergen'. Soms ondergaan deze woorden in de loop der tijd een verdere verandering in betekenis of gevoelswaarde. Dat is bij de volgende
voorbeelden het geval.
Aanfluiting. In de Statenvertaling komen we regelmatig afleidingen van

werkwoorden tegen die letterlijke weergaven zijn van de grondtekst.
Aanfluiting is daar een voorbeeld van; het is een woord uit de Statenvertaling. De Deux-Aesbijbel van 1562 kent het niet, maar gebruikt al wel
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het werkwoord aanfluiten, dat zoveel betekent als `uitfluiten, dus door
fluiten bespotten, `spottend nafluiten' (vergelijk ons uitlachen en uitjouwen). Het abstracte aanfluiting wordt in de Statenvertaling gebezigd voor
de handeling van het bespotten, maar ook, metonymisch, voor de zaken
die schandelijk zijn en misprijzing verdienen: `Ende Babel sal worden tot
... eene ontsettinge ende aenfluytinge, Statenvertaling (1637), Jer. 51:37.
Dit citaat illustreert aardig hoe toevallig het bijbelse taaleigen soms
wordt doorgegeven, want hoewel ontzetting eenzelfde woordstructuur
kent als aanfluiting, kennen wij het niet (meer) om zaken te kwalificeren
die tot ontzetting leiden. `Wat een ontzetting, die aardbeving!' is geen acceptabel Nederlands. Aanfluiting is daarentegen tot de gewone omgangstaal gaan behoren. Het betekeniselement `fluiten' is daarbij vrijwel
verloren gegaan. Terwijl de bijbelse context steeds de heilige verontwaardiging over een morele schande is, zijn de toepassingsmogelijkheden in
het moderne Nederlands zeer ruim; ook in het informele register kan
men verloren wedstrijden, verkrotte gebouwen en mislukte speeches als
een aanfluiting bestempelen.
Kribbe. Het geboorteverhaal beschrijft hoe de baby Jezus door zijn ou-

ders in een voerbak voor dieren werd gelegd: ze moesten noodgedwongen in een stal bivakkeren toen Maria ging bevallen. Het woord voor die
voerbak was in het Middelnederlands cribbe, en zo lezen we in Van den
levene ons Heren (dertiende eeuw) de oproep van de engelen aan de herders: `In eenen crebbe leit daer gheboren Een kint [ ... ] Dat aenbeet,
daer loopt a lle' (in een kribbe ligt een pasgeboren kind [. ..] Aanbid het,
ga er allen heen). Behalve in bijbelvertalingen figureerde de kribbe in verhalen, legenden en liederen waarin de tegenstelling tussen de armoe van
de stal en de glorie van de kleine koning getekend werd. Kribbe, later
krib, hield de betekenis `voerbak' nog lange tijd en kwam in de dialecten
tot in de twintigste eeuw voor. De betekenis bleef in de algemene taal
nog bewaard in de uitdrukking de kont tegen de krib gooien `zich dwars
opstellen, tegenwerken, zoals beesten die niet willen vreten. Daarnaast
was het woord bekend ter aanduiding van simpele ledikanten of houten

slaapplaatsen voor kleine kinderen of soldaten. Maar vooral werd de
kribbe, in de bijbelvertalingen tot aan eind twintigste eeuw aangeduid
met het woord kribbe, het symbool voor de geboortegeschiedenis zelf.
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Dit geboorteverhaal heeft niet alleen voor gelovige christenen grote
waarde, het is ook deel van ons culturele erfgoed geworden. Het is ook
in onze geseculariseerde maatschappij nog te zien op talloze afbeeldingen van de kerstscène en in kerststalletjes. Het woord kribbe betekent
daardoor niet meer in de eerste plaats `voerbak; maar verwijst specifiek
naar het bedje in de stal, waar Jezus, in doeken gewikkeld, te slapen werd
gelegd. In moderne vertalingen is het daarom niet meer bruikbaar om
het begrip `voerbak voor dieren' weer te geven; de NBV koos dan ook
voor voederbak. Dat laatste was toch `ietsje netter' dan voerbak, zoals de
vertalers uitleggen (Buitenwerf e.a., 2004: 54).
Talent. In de bijbelvertalingen wordt dit woord zowel in de oorspronkelijke functie als benaming voor een gewichtseenheid van geld gebruikt,
maar ook, in een gelijkenis, als beeld voor een geestelijk vermogen, een
geschiktheid voor iets die iemand bij zijn geboorte meekrijgt en die hij
gebruiken moet. De letterlijke betekenis wordt maar heel beperkt in het
Nederlands aangetroffen, en dan alleen in bijbelse context, maar die van
`gave, `vermogen' komt al in het Middelnederlands voor, eerst ook in de
zin van de gelijkenis, die immers oproept tot het goed gebruiken van iemands gaven, maar op den duur ook los daarvan. Nu is het metafoorkarakter geheel verdwenen en is het een neutraal woord geworden met een
sterke functie – in veel gevallen is een passend synoniem niet beschikbaar – dat bovendien veelvuldig voor woordvorming wordt gebruikt: zie
bijvoorbeeld getalenteerd; talentloos en talentvol; organisatietalent, improvisatietalent. Ook ingeburgerd is het gebruik in de zin van `persoon met
talent', men kan een sporttalent of een natuurtalent zijn. Deze samengestelde woorden zijn relatief jong; daartegenover zijn in de oudere taalfasen de collocaties meer gevarieerd. Zo is de uitdrukking zijn talent(en)
doen of leggen `zijn vermogen gebruiken' om iets te doen inmiddels verdwenen. Bij De Castelein vinden we hem nog: `Ende sal my voughen tot
elcks anders zin, Legghende tot alle zotternie talenten' (Const van Rhetoriken, 1548). Ook is opgetekend talent ergens van of toe hebben, waar nu
alleen voor geaccepteerd wordt.

Vaste, idiomatische woordverbindingen zijn bekender als bijbels erfgoed
dan de bovengenoemde losse woorden'. We noemen ze hier `uitdrukkin-
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gen; hoewel ze traditioneel ook als gezegden, spreekwijzen, zegswijzen en
spreuken worden aangeduid. Vaak is de vorm archaïsch, maar is de betekenis nog volkomen doorzichtig, zoals het vrezen met grote vreze, gij zult
niet... en het is volbracht. Maar er zijn ook minder doorzichtige, omdat
de achtergrond niet meer bekend is: een teken aan de wand `een aanwijzing dat er ongeluk op handen is', zijn handen in onschuld wassen `de verantwoordelijkheid voor iets niet nemen', zijn licht niet onder de korenmaat zetten `zijn kennis en vaardigheden niet verbergen maar gebruiken'.
In sommige gevallen is de betekenis uitgebreid: op handen dragen was
`koesteren, beschermen' maar kan nu daarnaast ook staan voor `vereren,
zeer gesteld zijn op; en de geest geven heeft naast de betekenis die aanvankelijk gold, `sterven; en die in archaïsch of plechtig taalgebruik nog
voorkomt, een enigszins ironische toepassing op zaken erbij gekregen:
`kapot gaan', `ermee ophouden:
Er zijn bij deze verbindingen heel wat nu verouderde naamvalsvormen; het is dan dus juist de archaïsche verschijningsvorm die de aantrekkelijkheid ervan uitmaakt. Een stille in den lande, in het zweet zijns
aanschijns, te elfder ure, ben ik mijns broeders hoeder?

Soms kan zo'n verouderde constructie een uitdrukking moeilijk verstaanbaar maken, zoals in de formulering oud en der dagen zat waar het
object bij zat, de dagen, in genitiefvorm voorafgaat. In ijdelheid der ijdelheden `(iets dat gekenmerkt wordt door) het toppunt van zinloosheid en
leegheid' is niet zozeer de constructie een obstakel voor goed begrip,
maar de betekenis van ijdelheid, dat tegenwoordig in de eerste plaats begrepen wordt als `eigenliefde, `aandacht voor de eigen persoon en het eigen uiterlijk. De constructie is ons inmiddels eigen geworden, zij het alleen als stijlmiddel (zie ook hoofdstuk 2 van Nicoline van der Sijs). In de
volgende gevallen speelt verandering in betekenis en gevoelswaarde
eveneens een rol.
Dit betekent nu `grondig schoonmaken, waarbij gedacht wordt aan het verplaatsen van meubels, het opnemen van kleden
en tijdelijk weghalen van gordijnen. We vinden deze formulering een enkele maal, o.a. in de oproep `keert het huys met besemen' (Luc. 15:8) in
de Statenvertaling. Keren is hierin een verouderd, en buiten de uitdrukking niet meer bekend woord voor `vegen. In gewestelijk taalgebruik uit
Met bezemen keren.
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de negentiende eeuw kwam het nog voor, bijvoorbeeld in het spreekwoord nieuwe bezems keren wel `nieuwe bezems vegen goed'. Dit keren
heeft etymologisch niets te maken met keren `omdraaien; en voor de moderne gedachte aan het `omkeren' van de hele huisraad is dan ook geen
enkele grond.
De dood in de pot. Deze uitdrukking is de woordelijke weergave door de
Liesveldtbijbel (1526) van de kreet van de leerlingen van de profeet Elisa,
die schrikken als de inhoud van de kookpot uit bittere en misschien wel
giftige kruiden bestaat (2 Kon. 4:38-41). Latere vertalingen hebben een
identieke formulering, maar voegen meestal het werkwoord toe: De
dood is in de pot, man Gods! (In de NBV: Godsman, de dood zit in de
pot!) In oorsprong een beeld voor bitter of giftig voedsel dat de fysieke
dood teweeg kon brengen, werd het later bekend om situaties te karakteriseren die alle creativiteit en levendigheid doden. De betekenisomslag
van letterlijke dood door gif' naar `geestelijke dood bij gebrek aan inspiratie' is niet ongewoon.
Door het oog van de naald kruipen. Makkelijker gaat een kameel door het

oog van een naald, dan dat een rijke naar de hemel gaat. Deze boodschap
van Jezus is maar voor een deel in het algemene Nederlands terechtgekomen, en bovendien in een gewijzigde betekenis: door het oog van een
naald kruipen betekent tegenwoordig `ternauwernood aan een ongeluk
ontsnappen'. Niet alleen is het beeld afgezwakt, want een beladen kameel
heeft heel wat meer volume dan een mens, maar ook is de functie ervan
verloren gegaan. Het is onduidelijk wanneer het werkwoord kruipen
werd geïntroduceerd; de Statenvertaling heeft gaen (Mat. 19:24).
Er zijn ook spreekwoorden die door een bijbelvertaling bekend zijn geworden, maar spreekwoorden zijn een minder frequente en zeker minder frequent opgetekende categorie. Omdat het om volledige zinnen met
een morele boodschap gaat, dragen ze vaak het karakter van een citaat.
Verschillende ervan komen uit de bijbelboeken Prediker en Spreuken,
zoals beter een levende hond dan een dode leeuw, en het bekende hoogmoed komt voor de val. Aan de evangeliën ontlenen we: geef de keizer wat
des keizers is `geeft de overheid wat men haar schuldig is' (zo al in de Lies-
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veldtbijbel te vinden), uit een dispuut over het betalen van belasting, en
aan Paulus: onderzoek alles en behoud het goede. Bij de minder bekende
spreuken is uit een enkel voorkomen niet vast te stellen of het om een citaat gaat, of om een gangbare uitdrukking. De Statenbijbel heeft: Eene
doode vliege doet de salve des Apothekers stincken (Pred. ioa). Het is
niet duidelijk of de volgende auteur letterlijk citeert of een spreekwoord
noemt dat in zijn kring gewoon is: `Is hij [een kandidaat] voldoende kapitaalkrachtig ...? Zo neen, dan brengt hij door zijn onbekookt handelen
niet alleen zijn eigen credietwaardigheid, maar tevens die van het gehele
notariaat in opspraak. Eén dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken, Abma, Minuten 2 (1954).
Zijn nu alle `bijbelse woorden en uitdrukkingen' geheel ongewijzigd
uit een of andere vertaling overgeno men? Nee, in veel gevallen heeft de
taalgemeenschap er toch ook een eigen draai aan gegeven. Zo kennen wij
in zak en as zitten `geheel terneergeslagen, volkomen moedeloos zijn'. Het
is gebaseerd op bijbelse beschrijvingen van personen die als teken van
rouw of boetedoening in een zak, d.w.z. een soort wijd jak zonder mouwen, gehuld, het hoofd met as bestrooid, in het asstrooisel zitten. De
Liesveldtbijbel noemt wel het boeten in sacken ende asschen, en ook de
volgende vertalingen noemen de zak en de as, maar de verbinding in zak
en as wordt pas in de N B G -vertaling opgenomen, nadat ze al in spreekwoordenverzamelingen van midden negentiende eeuw voorkwam. Een
ander voorbeeld is hoogmoed komt voor de val, waarin het tweede deel de
eeuwen heeft doorstaan, maar het woord hoogmoed relatief jong is; de
oudere vertalingen hebben bijvoorbeeld een stout ghemoet (Deus - Aesbijbel 1562) of hoocheyt des geestes (Statenvertaling 1637). Uit het feit dat
Vondel al hoogmoed komt voor de val gebruikt, blijkt dat, eenmaal aanvaard, elke zegswijze een eigen leven kon gaan leiden.
De vormvastheid is dus maar betrekkelijk, er blijft variatie mogelijk,
ook ten opzichte van bestaande vertalingen. Zie ook wat hierboven aan
het eind van de paragraaf `Verhalen' werd opgemerkt inzake variatie in
vorm en stijl. Voor de opzettelijke creatieve toepassingen van eenmaal
gestandaardiseerde taalvormen geldt hetzelfde: niet bij brood alleen leidt
tot niet bij vlees alleen; land van melk en honing tot land van melk of water. Maar dit verschijnsel komt niet alleen bij de bijbelse woorden en uitdrukkingen voor.
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De erfenis
Wat heeft de eeuwenlange omgang met de bijbel het Nederlands uiteindelijk opgeleverd? Het zou aardig zijn een totale inventarisatie van alle
woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden uit de bijbel te kunnen bieden. Hoe zou zo'n lijst tot stand kunnen komen?
Allereerst kan men alles wat tot nu toe als zodanig te boek is gesteld,
zowel in algemene als in bijbelse idioomverzamelingen, bijeenbrengen.
Er zijn veel van dergelijke inventarisaties gepubliceerd (zie bijvoorbeeld
de opgave in K. ter Laan 1979), met pieken in de Renaissance en in de negentiende eeuw, en tot op de dag van vandaag verschijnen er nieuwe verzamelingen. Ze leveren in totaal een geweldige hoeveelheid materiaal op,
ook al doordat de inventarisaties vaak zeer ruimhartig zijn samengesteld,
zoals die van Harrebomée (1858-187o) en Huizinga (1998). Met zo'n totaalverzameling krijgt men rijp en groen door elkaar, want het valt ten
eerste nogal eens te betwijfelen of een opgenomen uitdrukking daadwerkelijk algemeen gebruikt werd, en ten tweede of ze inderdaad uit de bijbel afkomstig is. Dat eerste is bij oude verzamelingen wel te verifiëren
maar nauwelijks te falsificeren; het tweede criterium is dikwijls een kwestie van interpretatie en opvatting. We vinden bijvoorbeeld in de verzameling van Van Delden groeien en bloeien, met als bron de psalmtekst `Israël zal bloeien en groeien'. Afgezien van de omkering is ook de algemeenheid in vorm en betekenis een argument om te twijfelen of deze
verbinding wel exclusief bijbels is.
Daarbij komt dan nog het probleem dat we nooit zeker weten of de
gebruikte spreekwoordenverzamelingen wel alles genoteerd hebben wat
met enige regelmaat voorkwam. Zeker voor taalverschijnselen die niet
onmiddellijk als bijbels herkenbaar zijn, is het mogelijk dat ze onopgemerkt bleven. We moeten dus ook teksten excerperen op de weerslag van
de bijbel. Wij kunnen nu met de elektronische hulpmiddelen systematischer zoeken dan ooit, maar zolang er geen representatief digitaal corpus
beschikbaar is van aan de ene kant de bijbelvertalingen en aan de andere kant diverse tekstsoorten, blijft het bij incidentele vondsten. In de oudere taalfasen zijn er ongetwijfeld veel meer nog niet eerder opgetekende uitdrukkingen te vinden dan de enkele recente gevallen.
Ter illustratie van de problematiek van inventarisatie en kwantifice-
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ring hebben wij de items rond het scheppingsverhaal (Gen. 1-3) verzameld zoals ze zijn opgetekend in de volgende bronnen: Laurillard (1875;
L), Kat (1926; K), Van Delden (1990; vD), Apeldoorn en Beijer (1997; AB),
De Coster (1999; Dc), Van Dalen-Oskam en Mooijaart (2003; vDM); ook
het spreekwoord uit de Proverbia Communia (PC) is opgenomen. Deze
selectie wil niet zeggen dat de verzameling compleet is (zie bijvoorbeeld
nog het WNT en Zeeman 1877), maar geeft toch een goed beeld van de
diversiteit. We hebben steeds maar één bron vermeld (en niet per se de
oudste), en ordenen de items naar thema en persoon. Spelling en betekenisverklaringen zijn soms aangepast.
Schepping
`in het allereerste begin'
`ruig en verlaten'
In het boek der schepping lezen DC `copuleren'
`het mannelijk deel van de mensDe heren der schepping —
heid'
`.., was er tevreden over'
En ... zag dat het goed was VDM
Er zij licht en er was licht VDM
`het licht gaat aan'
`de
mens heeft gezelschap nodig'
Het is niet goed dat de mens alleen
In den beginne VDM
Woest en ledig VDM

Zij VDM
Dat is een rib uitje lijf vn
Vlees van iemands vlees VDM
Man en vrouw zijn een VD
Naar Gods beeld (en gelijkenis)

`dat is een gevoelige uitgave'
`iemands naaste bloedverwant'
'man en vrouw vormen een eenheid'
`op God lijkend, dus volmaakt'

geschapen VDM
Sabbatsrust L
Sabbatskleed L
Sabbatsschennis L

`zondagsrust'
`zondagskleed'
`aantasting van de zondagsrust'

Adam
De oude Adam AB

De oude Adam (mens) afleggen VD
De oude Adam komt weer boven VD
De rechte Adam VD

`neiging tot zonde'
`niet meer zondigen'
`hij vervalt weer in zijn oude zonde'
`de juiste huwelijkspartner'
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Adamiet AB
Adamsappel AB
Adamsgilde AB
Adamskinderen x
In Adamskostuum AB
Met de Adamsvorken eten AB
Familie van Adamswege AB
Adamszoon AB

`naaktloper' (lid van een middeleeuwse orde)
`bepaalde appelsoort; `vooruitstekend deel van het strottenhoofd'
`gilde der tuinlieden'
'mensen'
`naakt'
`met de vingers eten'
`geen familie'
`man' of jongen'

Eva
Eva vDM
Moeder Eva VD
Eva's dochteren K
In Evakostuum VDM
Evaatje AB

`de vrouw, `een vrouw'
`moeder de vrouw'
'vrouwen'
`naakt
`smal, van het middel afhangend
vrouwenschort'

Adam en Eva
Wie was toen de edelman, toen
Adam groef en Eva span PC
Adam- en Evasyndroom AB
Als de rechte Adam komt, gaat
Eva mee EL
Leven als Adam en Eva in het
paradijs vD
Beginnen bij Adam en Eva VDM
Adam en Eva VD

`er was geen standsverschil bij de
schepping'
`overmatig schuldcomplex vanwege
de zondeval'
`als de juiste man verschijnt, volgt
de vrouw hem'
`een volmaakt gelukkig leven leiden'
`bij het allereerste begin beginnen'
`mensenpaar'; `gele monnikskap;
`witte dovenetel' (gewestelijke
plantnamen)

Paradijs
Paradijs EL
Hof van Eden VDM

`lusthof; ideale toestand'
lusthof; ideale toestand'
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Aards paradijs VDM
Appel VDM
Paradijsappel L
Paradijsekster, -weeuwtje VD
Paradijsvogel VD
Paradijsvis vD
Paradijsrivier, -verhaal, -vloek VD
In Paradijskostuum L
Boom der kennis van goed en

`ideale toestand hier op aarde'
`paradijsvrucht'
`bepaalde appelsoort'
`bepaalde vogelsoorten'
`bepaalde familie tropische vogels'
`bepaalde vissoort'
`rivier etc. m.b.t. het paradijs'
`naakt'
`bron van kennis en bewustzijn'

kwaad VDM

`bron van leven'
`iets dat zeer aangenaam is om te

Boom des levens VDM
Een lust voor het oog VDM

zien'
Wil ik in 't Paradijs blijven,
dan moet ik geen Eva binnen-

`voor een probleemloos leven moet
ik omgang met vrouwen vermijden'

laten L
Zondeval
Zondeval v nM
Adder onder 't gras K
Een slang onder het loof

i

Door de zure appel heen bijten
Verboden vrucht

i

L

Vijgenbladeren zoeken

x

Vijgenblad v D o
Adam, waar zijt gij? –
Verloren paradijs VDM
In het zweet zijns aanschijns EL
Stof zijt gij en tot stof zult gij
wederkeren
Engel met vlammend zwaard

VDM

`ernstige misstap'
`verraderlijk verschijnsel'
`verraderlijk verschijnsel'
`een moeilijke situatie niet ontwijken maar aanpakken'
`iets lekkers dat verboden is'
`excuses zoeken'
`excuus; `iets om de schaamte te
verhullen'
uitspraak die vraagt naar de verantwoordelijkheid van de mens
`ideale toestand die voorgoed voorbij is'
`met grote inspanning'
`ieder mens wordt tot niets na zijn
dood'
`persoon die toeziet op uitvoering
van een straf'
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Kanttekeningen wat betreft opname en telling kunnen o.a. gemaakt worden bij de volgende items:
– in den beginne: deze nu gefixeerde vorm is lang gewoon geweest, en
hoeft zeker in oudere teksten niet per se op bijbelse herkomst te wijzen;
– boom des levens: dit hoeft niet noodzakelijk bijbels te zijn, aangezien
een levensboom bekend is in meer godsdiensten en culturen dan alleen de bijbelse;
– samenstellingen met sabbat en paradijs: deze zijn in principe onbegrensd in aantal (het WNT telt er bij paradijs meer dan dertig). Zeker
de samenstellingen die gevormd zijn met de grondwoorden in de letterlijke betekenis, zoals sabbatskleed en paradijsverhaal, hoeven niet
als afzonderlijk item vermeld te worden. Hoe telt men dit?
– de oude Adam afleggen is mogelijk maar in een beperkte kring van orthodox gelovigen bekend (geweest);
– Adam- en Evasyndroom: is dit algemene taal of vakjargon?
– een adder onder het gras: deze uitdrukking is van Vergilius afkomstig,
zoals Stoett (1923-25) al vermeldt; bijbelse herkomst zou überhaupt
niet erg aannemelijk zijn omdat de inhoud niet precies bij de bijbeltekst aansluit.
Een tweede vraag die sommigen interesseert, is welk bijbelboek het
meeste opgeleverd heeft, of, wat globaler, of het Oude Testament dan wel
het Nieuwe Testament het meest geliefd was als bron. Het antwoord zou
uit kunnen wijzen welk bijbeldeel het meest gelezen werd. Een laatste
vraag ten slotte is die naar omvang van de bijbelse invloed ten opzichte
van andere domeinen. Vergelijkingen met hoeveelheden spreekwoorden
en uitdrukkingen afkomstig uit de scheepvaart, de klassieke mythologie
etc. moeten leren of de bijbel werkelijk zo invloedrijk was, en, als men
dat op verschillende tijdstippen meet, of die invloed inderdaad afneemt.
Bij kwantitatieve beoordelingen als deze komen we bij nog een ander
probleem dan alleen de bovengenoemde begrenzingskwesties: wat telt als
een afzonderlijk item? Tellen we Judas eenmaal, of alle samenstellingen
en verbindingen met deze naam afzonderlijk? Is aanstoot geven als een
andere uitdrukking te beoordelen dan aanstoot nemen, of moeten ze allebei ondergebracht worden bij aanstoot?
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In het navolgende is een voorlopige, zeer beperkte telling uitgevoerd
op enkele naslagwerken. De selectie daarvan berust vooral op praktische
gronden. Er is steeds uitgegaan van de eenheden die in het geraadpleegde werk zelf gehanteerd werden, en ook van de herkomstbepaling van
het werk zelf (afgezien van evidente fouten). Afzonderlijke bijbelboeken
zijn in principe niet geteld (dit zou bijvoorbeeld voor de evangeliën een
zorgvuldig uitgewerkte en ingewikkelde strategie noodzakelijk maken).
We komen dan tot de volgende cijfers, die slechts als een indicatie kunnen worden beschouwd.
Oude Testament – Nieuwe Testament
Zeeman (1877) (register) OT 53%
Van Dale Idioom Woordenboek (1999) OT 57%
Van Dalen-Oskam en Mooijaart (2003) OT 50%
(hiervan bijbelse uitdrukkingen A, L en Z)

NT 47%

totaal 1062
NT 43% totaal 35
NT 50% totaal 767

Commentaar: de scores ontlopen elkaar niet veel, maar gegeven het feit
dat het Oude Testament ruim drie maal zo groot is als het Nieuwe Testament, blijkt het Nieuwe Testament naar verhouding meer opgeleverd te
hebben. Opmerkelijk is dat hierbij Mattetis de grootste inbreng heeft: bij
Zeeman is dat 144 tegenover 355 in de overige boeken van het Nieuwe
Testament. De vraag is of conclusies over populariteit van het ene Testament boven het andere wel gerechtvaardigd zijn. Kijkt men naar de aard
van de items die ontleend zijn, dan lijken andere factoren ook bepalend
te zijn. Teksttypen die bij uitstek uitdrukkingen leveren, zijn het universele of schilderachtige verhaal (schepping, torenbouw van Babel, geboorte van Jezus), prototypische karakters (Eva, Judas, Petrus), en moraal in
spreuken, toespraken en parabels (Spreuken, bergrede, gelijkenissen). Alleen een zorgvuldige analyse van de bijbelse erfenis in het Nederlands
door de eeuwen heen, die rekening houdt met de verschillende teksttypen in beide Testamenten en het voorkomen van parallelle teksten, zou
meer licht op deze zaak kunnen werpen.
Ook de vorm van de vertaling was van belang, zoals we gezien hebben, maar dat kan niet van invloed zijn geweest op het verschil: voor allebei de Testamenten zijn steeds dezelfde vertalingen in gebruik geweest.
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De volgende cijfers hebben betrekking op de relatieve invloed van de bijbel ten opzichte van die van andere domeinen. Van drie verzamelingen
zijn de letters A, L en Z onderzocht. De genoemde domeinen zijn gekozen omdat ze wat belang of onderwerp betreft goed vergelijkingsmateriaal leken te bieden.
Opmerkingen t.a.v. de telling: soms werden uitdrukkingen bij twee
domeinen ingedeeld en dan dubbel geteld. Per letter kunnen pieken optreden als een bepaald woord voor veel uitdrukkingen zorgt, zoals aap of
zee.
Aantal bijbelse uitdrukkingen ten opzichte van enkele andere domeinen

bijbel

49%
Stoett (19538)
Huizinga (1998 4)
45%
Van Dale Idioom (1999) 42%

klassieke
oudheid

dierenwereld

scheepvaart

totaal

15%
18%
7%

16%
22%
38%

20%
15%
13%

69
350
83

Commentaar: Het resultaat wijst in elk geval op een grote inbreng van
de bijbel, ook ten opzichte van gebieden die traditioneel veel uitdrukkingen leveren, de dierenwereld, en voor Nederland de scheepvaart. Mogelijk zijn domeinen als landbouw, `het menselijk lichaam' of `oorlog'
ook heel productief. De resultaten kunnen uiteraard ook hier niet meer
dan een indicatie geven.
Toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit voor het bijbelse erfgoed in de Nederlandse
taal? De realiteit van vandaag is dat de rol van de christelijke godsdienst
veel beperkter is dan een halve eeuw geleden en dat de bekendheid met
de bijbelse stof in samenhang daarmee sterk afneemt.
Datgene wat tegenwoordig nog algemeen bekend is aan bijbelse
woorden en uitdrukkingen, geeft al een verlies te zien ten opzichte van
vorige generaties, voorzover dat meetbaar is (zie ook hoofdstuk 8 van
Cor van Bree). We kunnen immers wel ongeveer vaststellen wat in onze
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tijd nog bekend is (Van Dalen-Oskam en Mooijaart 2000 geeft daarvan
een beeld), maar zo'n overzicht is voor eerdere generaties niet beschikbaar en waarschijnlijk niet haalbaar. Zeker is in elk geval dat vele, ooit in
oudere taalfasen bekende uitdrukkingen verdwenen zijn. Zie enkele van
de uitdrukkingen die Zeeman (1877) nog kent rond Adam en paradijs,
buiten de reeks die al in ons overzicht staat: wij zijn alle uit Adams ribbe
gekropen `alle mensen zijn gelijk'; sinds Adam in de appel beet `sinds de
wereld bestaat'; slapen als Adam in het paradijs `rustig, vast slapen'; het
huwelijk is de weg naar het paradijs `het huwelijk leidt tot volmaakt geluk'; volmaakte mannen en vrouwen vindt men alleen in 't paradijs, waar
de appeltaart aan de bomen groeit `volmaakte mensen (echtelieden) zijn
er niet: Een andere categorie waar veel uit het gebruik verdwenen is, zijn
de eponiemen en geoniemen (zie ook hoofdstuk 6 van Ewoud Sanders).
De gallio `onverschillig persoon; dorkas liefdadige vrouw, achitofelsraad
`goede raad die niet opgevolgd wordt' en patmos `onaangenaam oord'
zijn nog wel door Van Delden in 1990 opgetekend, maar horen vandaag
niet meer tot het hedendaagse algemene taalgebruik.
Toch zal zich van de bestaande stof zeker een deel handhaven. Woorden als aanfluiting, zondebok en muggenzifter worden frequent gebruikt;
bij Judas, talent en paradijs zagen we dat deze tot steeds nieuwe samenstellingen en afleidingen leiden.
Maar nieuwe impulsen vanuit bijbellezing en -voorlezing zijn beperkt, en er zullen maar sporadisch uitbreidingen van de bijbelse woordenschat te zien zijn. Ten eerste is het potentieel bijbellezers kleiner geworden. En ten tweede, de trouwe kerkgangers die er nog zijn, nemen
kennis van de bijbel via verschillende vertalingen; er is niet meer één
prominente vertaling en de moderne overzettingen sluiten bovendien
noodzakelijkerwijs dichter aan bij het gewone taalgebruik. Woorden veranderen immers wezenlijk van betekenis en van connotatie en kribbe,
aanfluiting, muggenziften, vrezen met grote vreze en niet van gisteren zijn
zijn daarom niet zonder meer bruikbaar in moderne vertalingen; ze zouden geen authentieke vertaling kunnen opleveren. Het is dus de vraag,
wat de nieuwste bijbelvertaling, de NBV van 2004, die de ambitie heeft
voor alle gezindten en voor de niet-gelovigen een betrouwbare en goed
leesbare tekst te zijn, nog voor invloed kan hebben op ons taalgebruik.
Zij zal voor wat betreft de `verhalen' consoliderend kunnen werken in
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die zin dat ze de kennis van de bijbelse personen, plaatsen en geschiedenissen in stand kan houden door de grote toegankelijkheid. Wat het `vertalen' betreft, zal vanuit de meest in het oog lopende passages misschien
iets door kunnen dringen in onze taal. Een voorwaarde is dan wel dat
zo'n tekst veelvuldig te horen is. Lucht en leegte, de opvolger van ijdelheid
der ijdelheden, heeft, doordat deze weergave omstreden was en veelvuldig
publiekelijk besproken is, enige bekendheid verworven en het zelfs tot de
Donald Duck gebracht (zie hoofdstuk 3 van Harrie Scholtmeijer). Gebeurt dat misschien ook met een nieuwe vondst als huidvraat en met de
oervloed uit het begin van Genesis?
Zeker is dat herhaalde aandacht op tv en in de pers sterk bevorderend, en mogelijk een voorwaarde is. Het lijkt niet meer een kwestie van
`verhalen' en `vertalen, maar van `de media halen. Dan is er wel degelijk
een kans dat de vaandelvrouw, nu het Hooglied herontdekt is als hoogstaande liefdespoëzie, nog eens in de kolommen van een woordenboek
als Nederlands taaleigen wordt geregistreerd.
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2 DE INVLOED VAN DE STATENVERTALING OP DE
VORMING VAN DE NEDERLANDSE STANDAARDTAAL
NICOLINE VAN DER SIJS

Van alle Nederlandse bijbelvertalingen is de Statenvertaling het langst gebruikt: vanaf het moment van de eerste publicatie, 1637, hebben vele generaties er dagelijks stukken uit gelezen en er wekelijks vanaf de kansel
uit horen voorlezen. Pas in de twintigste eeuw verruilden velen de Statenvertaling voor een andere, modernere vertaling. Er wordt dan ook
vaak beweerd dat de Statenvertaling grote invloed heeft uitgeoefend op
de vorming van het Standaardnederlands. De lezers van het tijdschrift
Onze Taal zijn die mening kennelijk ook toegedaan, want zij verkozen in
november 2004 de Statenvertalers tot de invloedrijkste taalgebruikers aller tijden. Maar klopt dat wel? Welke invloed heeft de Statenvertaling op
de spelling, grammatica, zinsbouw, woordkeus en uitspraak van het Nederlands uitgeoefend? Die vraag zal ik hieronder proberen te beantwoorden. Maar om te beginnen: hoe stond het in deze periode eigenlijk
met het Nederlands?
Het Nederlands in de Renaissance
In de zestiende eeuw klonk een luide roep om te komen tot een overkoepelende, bovengewestelijke taal. Voordien, in de Middeleeuwen, werden er in de Lage Landen uitsluitend dialecten gesproken, die slechts in
een klein gebied gemakkelijk te begrijpen waren. Voor wetenschappelijke, religieuze en literaire doeleinden gebruikte men het Latijn, voor ambtelijk gebruik en aan het hof was het Frans de aangewezen taal. De Nieuwe Tijd, de Renaissance die in de eerste helft van de zestiende eeuw tot
de Lage Landen doordrong, betekende onder andere de geboorte van het
Standaardnederlands of ABN. Dit was te danken aan de maatschappelijke en politieke veranderingen die toen plaatsvonden. De mobiliteit nam
enorm toe, doordat velen op de vlucht waren voor godsdienstvervolgingen of voor de oorlogshandelingen die het gevolg waren van de Spaanse
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overheersing. Dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst werden er
meer boeken geschreven en gelezen. En die boeken werden steeds vaker
in het Nederlands geschreven in plaats van in het Latijn. Het eerste Nederlandstalige gedrukte boek was een bijbel, en wel de zogenoemde
Delftse bijbel van 1477. Dit was een vertaling van de Latijnse Vulgaatbijbel.
De Reformatie speelde een belangrijke rol in de keuze van het taalgebruik: de hervormers verkozen in de godsdienstbeoefening de landstaal
boven het Latijn. Daarbij legde ook het oordeel van de vooraanstaande
humanist Desiderius Erasmus (Rotterdam 1469 – Bazel 1536) gewicht in
de schaal. Hoewel hij zelf in het Latijn schreef, meende hij dat de landstaal, het Nederlands dus, gebruikt moest worden voor godsdienstonderricht en voor het vertalen van de bijbel, om zo veel mogelijk mensen te
bereiken. Om dat doel te bereiken moesten bijbelvertalingen algemeen
begrijpelijk zijn en dus geen typische dialectwoorden bevatten. In het
Delftse Nieuwe Testament, dat in 1524 door Cornelis Lettersnijder werd
uitgegeven, werd voor het eerst het streven genoemd `goed plat [eenvoudig] Nederlands' te schrijven.
De hervormden baseerden hun bijbelvertalingen aanvankelijk op de
Duitse bijbelvertaling van Luther, die begin zestiende eeuw verscheen. De
tekst werd vrijwel onmiddellijk in het Nederlands overgezet, en de volledige vertaling verscheen in 1535 bij de Antwerpse uitgever Jacob van Liesvelt – ze wordt dan ook de Liesveltbijbel genoemd. Een andere veelgebruikte zestiende-eeuwse Nederlandse bijbelvertaling was de Deux-Aesbijbel uit 1561-1562; ook deze was gebaseerd op de Lutherbijbel.
De roep om een standaardtaal werd onder de culturele elite breed gedragen, ook buiten de religieuze wereld. Vanaf 155o zongen literaire
schrijvers de lof van het Nederlands en bepleitten het gebruik ervan. Aan
dit Nederlands stelden zij wel allerlei eisen: het diende sierlijk, dat wil
zeggen grammaticaal welgevormd te zijn, en het diende zo min mogelijk
Franse of Latijnse leenwoorden te bevatten: het moest `zuiver' zijn. Het
Nederlands had in de loop van de tijd namelijk een groot aantal leenwoorden overgenomen, en dat was de literaire schrijvers een doorn in
het oog. Het Nederlands, voorheen toch vooral een thuistaal, werd dus
gebruikt op nieuwe terreinen, en moest voor dit gebruik geschikt gemaakt worden. De eerste spellinggidsen en woordenboeken voor het Ne-
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derlands verschenen vanaf 1550, terwijl de eerste gedrukte grammatica in
1584 het licht zag. In deze periode verschenen bovendien allerlei puristische woordenlijsten en woordenboeken, zoals het veel geciteerde Tresoor
der Duytsscher talen van Jan van den Werve uit 1553. In dergelijke woordenboeken nam men telkens als trefwoord een vreemd woord op, gevolgd door het Nederlandse woord dat kon dienen als vervanging van
het vreemde woord. Zo stelde Van den Werve voor om castigatie te vervangen door kastijding, ceremonie door kerkzetting en evangelie door goede, vrolijke boodschap. Naast puristische woordenboeken verschenen er
ook woordenboeken die de complete Nederlandse woordenschat beschreven; die beschrijving ging dan in een andere taal, vooral Latijn of
Frans. Het omvangrijkste, bekendste en invloedrijkste woordenboek was
het Etymologicum Teutonicae Linguae, sive Dictionarium Teutonico-Latinum (Etymologisch woordenboek van de Nederlandse taal of Woordenboek Nederlands-Latijn) van Cornelis Kiliaan uit 1599. In de zeventiende
eeuw kreeg de geschreven standaardtaal geleidelijk steeds meer vorm.
Taalkundigen en schrijvers uit de Republiek, en dan met name uit de
grote Hollandse steden, gaven de toon aan, en zij namen het beschaafde
Hollands als basis voor de standaardtaal. Het gebruik van de geschreven
standaardtaal was beperkt tot een kleine toplaag van de bevolking. Van
een gesproken standaardtaal was überhaupt nog geen sprake, hoewel in
deze periode wel geformuleerd werd aan welke eisen deze diende te vol-

doen: men diende beschaafd te spreken, en onbeschaafde klanken zoals
/s/ voor z- (son, see) of /ai/ voor ei (mai voor `mij') te vermijden.
Uitgangspunten van de Statenvertaling
In de periode dat de Statenvertaling werd vervaardigd, werd er dus hard
gewerkt aan de vorming van een standaardtaal, en werden er naslagwerken samengesteld. Bovendien waren er al een groot aantal Nederlandse
bijbelvertalingen gemaakt. Dat was precies de reden waarom de Dordtse
synode besloot tot het vervaardigen van een nieuwe bijbelvertaling: men
wilde namelijk een eind maken aan de godsdienstige verschillen, die
weerspiegeld werden in het grote aantal bijbelvertalingen. De vertaling,
die in 1637 verscheen, werd gefinancierd en geautoriseerd door de StatenGeneraal, vandaar dat ze de Statenvertaling wordt genoemd – een bena-
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ming die overigens pas in de achttiende eeuw is ingeburgerd. Men liet de
vertaling vervaardigen door een collectief bestaande uit vertalers (`overzetters') en revisoren (`reviseurs' of `overzieners'), afkomstig uit alle gewesten van de jonge Republiek: Gelderland, Zuid- en Noord-Holland,
Utrecht, Zeeland, Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe. De
Drentse revisoren trokken zich echter terug, naar zeggen omdat ze niet
`kundig in de Nederlandse taal waren'; de problemen waren echter waarschijnlijk veroorzaakt door de nog gebrekkige organisatie van de Kerk en
het gebrekkige onderwijs in Drenthe, waardoor de predikanten weinig
opleiding hadden genoten, en door de afgelegen ligging van de provincie, waardoor ze onaantrekkelijk was voor predikanten van elders (Berns
2001). Het ligt in ieder geval niet aan het feit dat het dialect van de oostelijke provincies, het Nedersaksisch, te ver af lag van de standaardtaal in
wording, want de andere oostelijke gewesten – Groningen, Overijssel,
Gelderland – leverden wél vertalers en revisoren, zonder dat dit problemen opleverde.
Toen de Dordtse synode besloot tot het laten vervaardigen van een
bijbelvertaling, stond het taalgebruik direct al hoog op de agenda. Voor
de vertaling werden enkele algemene richtlijnen geformuleerd: de vertaling moest de Hebreeuwse en Griekse grondtekst getrouw volgen, de
tekst moest gesteld zijn in een algemene, heldere taal, en de taal diende
zuiver te zijn, dus zo min mogelijk leenwoorden te bevatten. Tot slot
moest alles van de bestaande vertalingen (met name de Deux-Aesbijbel
uit 1561-1562) behouden blijven wat niet in strijd was met de waarheid of
de zuiverheid en het eigen karakter van het Nederlands – op die manier
wilde men een breuk met het verleden vermijden. De parallellen met de
organisatie en de uitgangspunten (brontekstgetrouw en doeltaalgericht)
van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBv) liggen voor het opscheppen.
Van 7 juli tot 19 september 1628 beraadslaagden de vertalers in Leiden
over concrete taalkundige problemen. Hun besluiten dienaangaande
werden in 1633 herzien en becommentarieerd door de revisoren. Het uiteindelijk resultaat werd in de vorm van Resolutiën opgeschreven – in het
Latijn, wat de voertaal van de synode was. De besluiten geven een prachtig inkijkje in wat toentertijd als taalkundig probleem werd beschouwd.
In hun keuzes respecteerden de vertalers zo veel mogelijk het bestaande
gebruik, de `usus tyrannus'. Als bron noemen ze soms het woordenboek
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van Kiliaan. De probleemgevallen – individuele woorden – werden onder de letters van het alfabet bijeengezet. Zo werd onder E de spelling
rechtveerdich, weerdich, peerden (niet rechtvaerdig, waerdich, paerden)
voorgeschreven, en niet eerde maar aerde. Aan de besluiten werd een
reeks later opgekomen vragen van de vertalers met antwoorden toegevoegd (`p ylaer, pylaer of pijlaer?' Antwoord: pilaer), en een besluitenlijst
van de revisoren (`arbeyt, niet aerbeyt').
Welke punten stonden zoal centraal in deze taalkundige besluiten? En
in hoeverre hebben de besluiten het Standaardnederlands beïnvloed?
De spelling
De naslagwerken over spelling en grammatica die verschenen waren toen
de Statenvertalers hun werk aanvingen, spraken elkaar regelmatig tegen:
er bestond nog geen consensus. Gezien die situatie is het misschien niet
verwonderlijk dat het grootste deel van de Resolutiën is gewijd aan de
spelling. Kennelijk hechtte men toen al, net als nu, veel waarde aan een
correcte spelling.
De vertalers hanteerden voor de spelling twee belangrijke uitgangspunten. Ten eerste kozen ze voor de traditionele, ouderwetse spelling. Als
gezegd was men in deze periode bezig met de opbouw van de standaardtaal, en veel schrijvers gingen een spelling hanteren die afweek van
de Middeleeuwse en die in grote lijnen overeenkomt met de moderne
spelling. Spellingen met dubbele medeklinkers (ck, gh) werden vereenvoudigd, en ae (slaep) werd aa (slaap, vergelijkbaar met slapen). Terwijl
men in de Middeleeuwen woorden spelde op grond van hun klank (bijvoorbeeld hont met t), gingen de renaissance-schrijvers spellen volgens
de gelijkvormigheid: hond vanwege het meervoud honden, precies zoals
wij nog steeds doen. De Statenvertalers volgden deze vernieuwingen echter niet: ze spelden bijvoorbeeld maecken, hant en gesopt.
Het tweede uitgangspunt van de Statenvertalers was dat betekenisverschillen dienden te worden uitgedrukt in de spelling. Als gevolg van dit
uitgangspunt maakten ze allerlei kunstmatige spellingonderscheidingen,
zoals tussen het bezittelijk voornaamwoord sijn en het werkwoord zijn,
tussen het bijwoord doodt en het zelfstandig naamwoord doot, tussen leeder `trap' en leder `stofnaam; tussen zijde `stofnaam' en sijde `kant; tussen
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na `achter' en nae `volgens' en `naar; en tussen gene `die' en geene `geen.
Ze kozen voor heyr leger, waarschijnlijk om het woord te onderscheiden
van heer `mannelijk persoon'. Ook verdubbelden ze soms de eindmedeklinker om een betekenisonderscheid te maken: hij satt tegenover het bijvoeglijk naamwoord sat.
In 1707 oordeelde Adriaen Verwer in zijn anoniem verschenen Linguae Belgicae idea grammatica, poetica, rhetorica (Taalkundige, poëtische
en retorische schets van de Nederlandse taal) dat de spelling van de Statenvertaling gevolgd diende te worden, omdat deze door de overheid was
vastgesteld. Hij was met die mening een roepende in de woestijn. Uiteindelijk heeft de Statenvertaling op de Nederlandse spellingregelingen
geen enkele invloed gehad, omdat de gekozen spelling te ouderwets was
en achter de feiten aanliep. Zoals de taalkundige De Vooys concludeert:
`Van spellingverbetering was dus geen sprake: in weerwil van de renaissance-pogingen is dus in kerkelijke kring voor lange tijd een in wezen
middeleeuwse spelling in stand gehouden: In de negentiende eeuw werd
tweemaal de spelling van overheidswege officieel vastgelegd, en beide keren had dit omspelling van de Statenvertaling tot gevolg. Geen van beide regelingen hield rekening met de ouderwetse bijbelspelling. Alle fijne
onderscheidingen, zoals tussen dood en doodt, zijn dan ook uit het taalgebruik – en uit de moderne versie van de Statenvertaling – verdwenen.
Slechts twee woordparen die de Statenvertalers noemen, bestaan in het
moderne Nederlands nog steeds: vatten als werkwoord tegenover vaten
als zelfstandig naamwoord, en even tegenover effen: in het Middelnederlands werden even en effen door elkaar gebruikt in zowel de betekenis
`gelijk, gelijkmatig' als `vlak. Of echter het verschil tussen deze woordparen alleen aan de Statenvertalers te danken is, is zeer de vraag: ook de
meeste grote, toonaangevende literaire schrijvers, zoals Bredero, Huygens, Hooft en Vondel, maakten de genoemde onderscheidingen.
In enkele bijzondere gevallen kozen de Statenvertalers voor een bepaalde spelling op grond van de (vermeende) herkomst van een woord.
Zij besloten bijvoorbeeld elende te spellen in plaats van ellende, omdat ze

meenden dat het woord afkomstig was van Grieks eleos `medelijden: Dat
is onjuist: het eerste deel van het woord is hetzelfde als in elders, het
tweede deel is land, dus ellende betekent letterlijk `ander, vreemd land,
vandaar `verblijf in een ander land, ballingschap' en ten slotte `gevoelens
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van een balling. Kiliaan zag de herkomst correct in, en dat zal een van de
oorzaken zijn dat we tegenwoordig de spelling met dubbel ii hanteren.
Een van de Statenvertalers stelde bovendien voor gordinnen te spellen in
plaats van gordynen, omdat hij meende dat het woord was afgeleid van
ingorden, maar zijn standpunt werd door de anderen niet gedeeld. Sommige vertalers meenden dat de uitgang -lick samenhing met gelijck, maar
desondanks verkoos men niet de spelling -lijck, maar schreef men goddelick, vrolick, etc. Tot slot stelden de vertalers zich de vraag of ze
vremd/vremt moesten spellen, met een korte e zoals in het Duits of ZuidNederlands, of vreemt – men koos voor het laatste, omdat men meende
dat het woord was afgeleid van verheemt. De spelling vreemd met dubbele ee is tot op heden bewaard gebleven, terwijl de andere genoemde
spellingen geen ingang hebben gevonden.
Zelfstandige naamwoorden
Na de spelling kregen de naamvalsuitgangen en het geslacht van zelfstandige naamwoorden in de Resolutiën de meeste aandacht. Hierin
volgde men de toenmalige grammaticale regels voor de schrijftaal, die afweken van de spreektaal, want in het zeventiende-eeuwse Hollands waren de naamvalsuitgangen en het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke woorden aan het verdwijnen. In de twintigste eeuw verdwenen de
naamvalsvormen eindelijk ook officieel uit de Nederlandse schrijftaal.
Niet echter uit de Statenvertaling: dat is het eerste wat opvalt wanneer
men een twintigste-eeuwse uitgave van de Statenbijbel openslaat. Zo begint Mat. met: `Het boek des geslachts van Jezus Christus, den Zoon van
David, den zoon van Abraham.' Hierdoor is er een enorme kloof ontstaan tussen het taalgebruik van de Statenvertaling en het moderne, levende Nederlands.
In de zeventiende eeuw viel de slot-e in het Hollands geleidelijk weg,
en veranderde het verkleiningsachtervoegsel -ke(n) in je(n). Zo niet in
de Statenvertaling. Deze koos voor de uitgang -e, bijvoorbeeld in Heere,
herre, vreese, verzoeninge, en voor de verkleiningsuitgang -ke(n): Kindeke,
kuddeke, beddeke. Opnieuw betoonde de Statenvertaling zich ouderwets.
In de Resolutiën worden hieraan echter geen woorden gewijd: kennelijk
achtten de vertalers dergelijke nieuwerwetsigheden geen vermelding
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waard. Beide eigenaardigheden bleven in alle volgende drukken bewaard,
terwijl het gesproken en geschreven Nederlands zijn eigen weg volgde.
Bij de kerkgangers leidde het achtervoegsel -ke(n) in de loop van de tijd
tot grote misverstanden. Zo wordt de anekdote verteld dat catechisanten
begin twintigste eeuw `Neem uw beddeken op' lazen als `Neem uw beddéken op'. In 1923 beweerde de taalkundige G.G. Kloeke dat -ke in Holland geheel vergeten zou zijn, `indien het bijbellezen en de kanselstijl het
niet in het geheugen hadden bewaard'. Inmiddels is de vergetelheid ingetreden, hoewel de huidige Statenvertaling nog steeds de vormen op -ke
heeft behouden.
De slot-e gold als sjibbolet van rechtzinnigheid – en dat is nog steeds
zo, want toen de NBv-vertaling besloot om Heer te schrijven in plaats
van Heere of Here, werd er actie tegen gevoerd door groepen orthodoxe
gelovigen, die het weglaten van de -e als heiligschennis beschouwden, en
door feministen, die Heer, met of zonder -e, te mannelijk vonden. Waarmee de geschiedenis zich herhaalde, want een eeuw eerder, in 188o, werd
de spelling Here verdedigd met als argumentatie `een min eerbiedigen
vorm te gebruiken is een te kort schieten in vroom besef'. Multatuli
ageerde tegen de ouderwetse kerktaal en schreef ter compensatie gaaf in

plaats van gave en er is geen spraak van.
Een laatste vernieuwing die in de Renaissance opkwam maar door de
Statenvertalers werd genegeerd, betrof de vorm van zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden: in de Renaissance werd bepaald dat deze in
het meervoud -en krijgen, als ze naar personen verwijzen; wanneer ze
naar zaken en dieren verwijzen, bestaat er geen verschil tussen enkel- en
meervoud. De regel geldt nog steeds, vandaar dat we schrijven: koeien...,
de zieke en de gezonde, maar mensen..., de zieken en de gezonden. In de
Middeleeuwen bestond deze regel nog niet: men gebruikte in alle gevallen zowel voor het enkelvoud als voor het meervoud de uitgang -e; de
bedoeling moest uit de context blijken. De regel voor -en geldt ook voor
zelfstandig gebruikte voornaamwoorden, zoals alle(n), andere(n), beide(n), sommige(n) – de twee categorieën werden in renaissance-grammatica's meestal samengenomen.
De Statenvertalers hadden oog voor de nieuwe tijd en stelden in de
Resolutiën voor om rechtveerdigen te spellen. Dit voorstel werd echter
niet overgenomen door de revisoren. Dezen wilden de -n alleen toevoe-
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gen in de gevallen waarin dat welluidender was, dus voor een klinker of
bepaalde medeklinkers. Voor hen was de -n dus louter eufonisch, en gaf
hij geen grammaticaal verschil aan. In de praktijk werd de -n dan ook in
de onderwerpsvorm zelden geschreven, vergelijk bijvoorbeeld Mat. 13:42:
`Dan sullen de rechtveerdige blincken gelijck de sonne' en Hand. 10:45
`Ende de geloovige die uyt de besnijdenisse waren' – wat in de tegenwoordige Statenvertaling veranderd is in `Dan zullen de rechtvaardigen
blinken, gelijk de zon' en in `En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren'.
Van enige invloed van de Statenvertaling op de Nederlandse verbuigingen of verkleinwoorden is dus geen sprake: in plaats daarvan leidde
het behoud van de archaïsche uitgangen en vormen tot onbegrip. Alle
twintigste-eeuwse bijbelvertalingen, waaronder de NBV, hebben dan ook
het gebruik van zelfstandige naamwoorden geconformeerd aan de normale grammaticale regels van het Nederlands.
Voornaamwoorden
In de keuze van de voornaamwoorden gingen de Statenvertalers voor een
deel mee met hun tijd. Zo kozen zij voor gij als persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon. In kerkelijke kringen bestond in de zestiende en zeventiende eeuw een felle discussie over het gebruik van gij of
du. Du – we kennen het nog uit het Duits – was in het Nederlands in de
loop van de Middeleeuwen geleidelijk vervangen door gij. Een aantal bijbelvertalers, onder wie Marnix van St.-Aldegonde, heeft geprobeerd om
du weer in ere te herstellen. De reanimatiepoging was echter vergeefs,
doordat de Statenvertalers besloten om alleen gij te gebruiken. Gij is inmiddels uit de standaardtaal verdwenen en vervangen door het jongere
jij of u, maar heeft dankzij de bijbel lange tijd deel uitgemaakt van de
schrijftaal. Het leeft alleen nog voort in veel bijbelvertalingen, niet alleen
in de Statenvertaling. Daarbij hanteert de Statenvertaling zelfs, anders
dan de overige vertalingen, als meervoudsvorm het voor ons ongebruikelijke gijlieden. In de NBV is gij echter eindelijk verdwenen, een kleine
vier eeuwen nadat het al uit de Hollandse spreektaal was verdwenen: de
NBV gebruikt u, jij of jullie, en heeft gij zult niet doden veranderd in pleeg
geen moord.
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Tegenwoordig maken we een verschil tussen het persoonlijke voornaamwoord mij en het bezittelijke voornaamwoord mijn. Dat was vroeger niet zo: mij en mijn liepen in de Middeleeuwen door elkaar. Men
schreef dus bijvoorbeeld hij geeft mijn/mij een klap, my/me/myn suster.
Hij geeft mijn een klap geldt momenteel als plat, en dat was al zo in het
verleden, blijkens de opmerking van de Statenvertalers: de derde naamval luidt mij, `nooit mijn, want dat zegt het volk' (in het Latijn `ut vulgus
hic loquitur').
Ook de vormen uw(e) en u werden in de Middeleeuwen gebruikt als
bezittelijke voornaamwoord én als voorwerpsvorm van het persoonlijk
voornaamwoord gij. Om verwarring te voorkomen gingen renaissancetaalkundigen een systematisch verschil maken tussen het bezittelijk en
het persoonlijk voornaamwoord: het bezittelijke met -w (uw), het persoonlijke zonder (u). De Statenvertalers beslisten dat voor het bezittelijk
voornaamwoord zowel u als uw gebruikt mocht worden, maar de revisoren bepaalden dat u voor het persoonlijk voornaamwoord en uw voor
het bezittelijk moest worden gebruikt. Dat is dus de huidige regel – een
regel die overigens door vrijwel alle toonaangevende tijdgenoten van de
Statenvertalers werd gevolgd. Doordat de vertalers en de revisoren het
oneens waren, wordt in de Statenvertaling soms u gebruikt als bezittelijk
voornaamwoord.
Als wederkerend voornaamwoord kozen de Statenvertalers in de Resolutiën voor zich en zichzelf (sich selven). Dit zijn Duitse leenwoorden;
in de volkstaal gebruikte men toen en nu hem/haar(zelve) of zijn eigen:
hij wast hem of hij wast z'n eigen. Met de keuze voor zich sloten de vertalers aan bij oudere bijbelvertalingen en volgden ze de zeventiendeeeuwse grammatica's, waarin erop gewezen werd dat hem e.d. ambigu
was; als voorbeeld gaf men onder andere de tegenstelling tussen 'hy heeft
sich bekeerd (dus sich selven)' en `hy heeft hem bekeerd (iemand anders)
Overigens hielden de vertalers zich in de tekst lang niet altijd aan de
door henzelf gemaakte keuze.
In de Renaissance maakten twee nieuwe betrekkelijke voornaamwoorden hun opwachting: (de)welke en hetgeen. Beide golden en gelden
als plechtstatig – ongetwijfeld de reden waarom de Statenvertalers er regelmatig gebruik van maakten. Vergelijk bijvoorbeeld Mat. 3:17: `Dese is
mijn Soon, mijn geliefde, in denwelcken ick mijn welbehagen hebbe' of
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Mar. 14:8: 'Sy heeft gedaen 't gene sy conde: Al in de zeventiende eeuw
waren er tegenstanders van deze voornaamwoorden: zij pleitten ervoor
ze te vervangen door het oude vertrouwde die, dat en wat – een pleidooi
dat moderne taaladviesboeken nog steeds houden. Ondertussen staat de
twintigste-eeuwse Statenvertaling vol van (de)welke en hetgeen, en is onbeholpen proza direct herkenbaar aan een voorliefde voor deze formele
en ouderwetse woorden.
Hoewel de Statenbijbel ongetwijfeld invloed heeft gehad op het huidige voornaamwoordelijke gebruik, moet er wel op worden gewezen dat
de Statenvertalers niet alleen stonden in hun keuzes: zij volgden slechts
de trend. Bovendien viel de keuze van de Statenvertalers soms juist op
voornaamwoorden die tegenwoordig niet tot de standaardtaal behoren.
Zo gebruikten zij het bezittelijke voornaamwoord haar in het meervoud
voor alledrie de woordgeslachten (zoals het modern Duitse ihr), vergelijk
bijvoorbeeld Mat. 6:14: `Want indien ghy den menschen hare misdaden
vergeeft.' Dit was het Middelnederlandse gebruik. Daarnaast kwam aan
het eind van de Middeleeuwen de vorm hun op. In de zestiende en zeventiende eeuw werd het, onder invloed van de Latijnse grammatica, regel dat het geslacht van de bezitter bepalend werd voor de keuze tussen
haar en hun. Haar werd nu steeds vaker gereserveerd voor vrouwelijke
persoonsnamen in het meervoud en enkelvoud, en hun voor mannelijke
of onzijdige woorden in het meervoud. Maar de Statenvertalers volgden
deze nieuwerwetsigheid niet.
Evenmin maakten zij een verschil tussen hun en hen. In 1625 formuleerde Christiaen van Heule in zijn grammatica, in navolging van het Latijn, als eerste het kunstmatige verschil tussen hun voor de derde naamval meervoud van het persoonlijke voornaamwoord en hen voor de vierde. Dit werd nagevolgd door veel andere taalkundigen, maar niet door de
Statenvertalers; dezen gebruikten meestal haer en soms hen(lieden). Enkele voorbeelden: Mat. 20:8: `Roept de arbeyders, ende geeft haer den
loon', Joh. 4:4o [de Samaritanen] baden [...] hem dat hy by haer bleve',
en Mat. 22:41: `Als nu de Pharizeen t'samen vergadert waren, vraeghde
haer Jesus [ ... 1 . Mat. 2:4 echter: `[...] vraegde van hen. Het verschil tussen
hen en hun is tot op heden een notoir struikelblok. Maar daarvan kunnen we de Statenvertalers in ieder geval niet de schuld geven!
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Werkwoordsvormen
In het verleden bestonden er van een aantal werkwoordsvormen twee
varianten naast elkaar. Inmiddels is een van de twee varianten uit het
Standaardnederlands verdwenen, en hierin heeft de keuze van de Statenvertalers een rol gespeeld. Opnieuw echter waren ze trendvolgers en
geen trendsetters. Naast elkaar kwamen voor bego(n)st en begon, ko(n)ste
en konde, bracht en brocht, dacht en docht. De Statenvertalers kozen voor
begon, konde, bracht, dacht en dat zijn dan ook tegenwoordig de standaardvormen, waarbij konde verkort is tot kon. Bracht en dacht komen
ook in het Duits voor, dus wellicht is sprake van invloed uit die taal.
Voorts prefereerden de Statenvertalers vond, zond boven vand, zand.
Vanwege de al genoemde voorkeur van de Statenvertalers om verschil in betekenis te koppelen aan een spellingverschil, maakten ze een
consequent verschil tussen liggen en leggen. In de Hollandse spreektaal
bestond en bestaat dat verschil niet – denk aan leg niet te zeuren, ik heb
het boek weggelegen. De taalkundige Ampzing bepaalde in 1628 dat liggen

en leggen verschillende betekenissen hebben: `zo zegt men: iets aen [op]
sijne plaetze leggen en op sijn bedde liggen.' De Statenvertalers volgden

het voorbeeld van Ampzing, en latere grammatica's verhieven het tot
regel.
Ook in het vastleggen van het verschil tussen kennen en kunnen en
tussen denken en dunken speelden de Statenvertalers een rol. In de Hollandse volkstaal bestond en bestaat verwarring tussen u en e. Daar wijst
de oudste gedrukte grammatica, de Twe-Spraack uit 1584, al op: `De u
wordt door sommigen als e uitgesproken in breg, pet: Het waren niet de
minsten die kennen en kunnen verwarden: voorbeelden zijn gevonden bij
Bredero, Hooft en Vondel. Bredero schreef bijvoorbeeld 'T is my van harten leet, dat ick niet denken ken en Vondel schreef: ick kan de wijs `ik ken
de wijs'. De Statenvertalers bepaalden dat er betekenisverschil bestond
tussen kennen en kunnen enerzijds en denken en dunken anderzijds. In
plaats van de moderne Nederlandse onbepaalde wijs kunnen gebruikten
ze overigens de Brabantse vorm konnen.
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Zinsbouw
De Dordtse synode had bepaald dat de vertaling de Hebreeuwse en
Griekse grondtekst getrouw moest volgen, dat het taalgebruik zuiver en
helder moest zijn, met behoud van het eigen karakter van het Nederlands, en dat zo veel mogelijk bestaande vertalingen gevolgd moesten
worden. Deze richtlijnen spraken elkaar tegen, al had men dat niet door.
Het volgen van de grondtekst staat namelijk op gespannen voet met het
behoud van het eigen karakter van het Nederlands en met het gebruik
van heldere taal. Hoe hebben de Statenvertalers de richtlijnen geïnterpreteerd?
De vertalers hebben de grondtekst nauwgezet gevolgd. Het gevolg was
een letterlijke vertaling, minder vrij dan de oudere Deux-Aesbijbel, met
veel hebraïsmen en graecismen. De twintigste-eeuwse taalkundige Heinsius stelt dan ook, enigszins ongenuanceerd, dat de Statenbijbel meer
vertaald Grieks en Hebreeuws is dan Nederlands. In moderne terminologie kunnen we stellen dat de Statenvertaling meer brontekstgetrouw
dan doeltaalgericht was, met als gevolg dat er veel vreemde (Hebreeuwse of Griekse) constructies letterlijk werden overgenomen, wat bepaald
niet leidde tot `natuurlijk' Nederlands. Vergelijk bijvoorbeeld En God zag
het licht, dat het goed was in plaats van En God zag dat het licht goed was.
Aan Hebreeuwse invloed is het gebruik van een abstract zelfstandig
naamwoord te danken in situaties waar het Nederlands de voorkeur geeft
aan een omschrijving met behulp van een bijvoeglijk naamwoord: de
berg Uwer heiligheid (Ps. 43:3) in plaats van `uw heilige berg', wegen der
duisternis (Spr. 2:13) voor `duistere wegen; Ik ben al mijn volk tot belaching geworden (Klaagt. 3:14) voor `ik ben voor geheel mijn volk belachelijk geworden; Kenmerkend voor het Grieks was het gebruik van deelwoorden (en verre van hen was ene kudde veter zwijnen weidende in plaats
van `en ver van hen weidde een kudde zwijnen').
Enkele Hebreeuwse of Griekse constructies zijn spreekwoordelijk geworden en onderdeel geworden van het algemene Nederlands, zoals (de
stem van) een roepende in de woestijn en zich niet onbetuigd laten. Hun
aantal is slechts zeer gering, waarschijnlijk omdat zij te onnatuurlijk aandoen. Wél productief is de zogenoemde bijbelse of Hebreeuwse genitief
die we vinden in bijvoorbeeld de God der goden, het heilige der heiligen,
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ijdelheid der ijdelheden, het lied der liederen. Schrijvers en journalisten gebruiken deze graag, bijvoorbeeld in de Tocht der tochten voor de elfste-

dentocht, of de ramp der rampen.
In de Resolutiën wordt geen aandacht geschonken aan vragen betreffende de zinsbouw. Er zijn echter twee onderwerpen waarover de mening van de Statenvertalers uit de praktijk blijkt: de manier waarop een
vergrotende trap wordt gevormd en de manier waarop een zin ontkennend wordt gemaakt.
In de Middeleeuwen werd de vergrotende trap gevormd door dan: groter dan. In de tweede helft van de zestiende eeuw raakte dan in onbruik:
toen ging men als gebruiken, dus groter als. In de Nederlandse schrijftaal
echter werd de opmars van als kunstmatig tegengehouden. De Statenvertalers kozen meestal voor het traditionele, Middelnederlandse dan en niet
voor als, hoewel dat het levende taalgebruik was. Zij schreven meer dan
vijfhonderd keer dan (bijvoorbeeld Mat. 3:11: `maer die na my komt is sterker dan ick') tegen slechts veertig keer als (bijvoorbeeld Deut. 4:1: `volcken,
die grooter ende machtiger waren als gy'). De grote zeventiende-eeuwse
auteurs zoals Vondel, Hooft, Cats en Huygens gebruikten met name in hun
oudste werken als. Maar zowel Hooft als Vondel keerden daarop later terug, en veranderden in heruitgaven van ouder werk overal als in dan. Vanaf het midden van de achttiende eeuw tot op de dag van vandaag schrijven
grammatica's en onderwijs het gebruik van groter dan voor, terwijl de
spreektaal zich blijft bedienen van groter als. De voorkeur voor groter dan
in de schrijftaal is beslist niet alleen terug te voeren op de Statenvertalers,
maar hun keuze zal wel invloed hebben gehad.
Dat is niet het geval met de tweede grammaticale kwestie: de manier
waarop een ontkennende zin wordt gevormd. Tegenwoordig gebruiken
we voor een ontkenning in principe het bijwoord niet: `hij deed het niet'.
In de Middeleeuwen werd meestal een tweeledige ontkenning gebruikt;
men schreef bijvoorbeeld en ... niet, en ... gheen, en ... niemand, vergelijk
Frans: ne ... pas, ne ... rien, ne ... personne e.d. Al in de Middeleeuwen viel
en soms weg en gebruikte men een eenledige ontkenning met (vooral)
niet. Hooft, Vondel en Cats gebruikten in hun oudere werken een tweeledige ontkenning en in hun jongere meestal een eenledige. Daarentegen
hielden de Statenvertalers principieel vast aan de dubbele ontkenning –
het zoveelste bewijs van de voorkeur van de Statenvertalers voor ar-
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chaïsch taalgebruik. Vergelijk bijvoorbeeld Mat. 1:19: `ende haer niet en
wilde openbaerlick te schande maken: Bovendien maakten zij een kunstmatige tegenstelling tussen ende `en' versus en `niet
De woordkeus
Voor de woordkeus had de Dordtse synode richtlijnen gegeven. Men
moest algemene taal gebruiken, dus dialectismen of regionalismen in de
woordkeus of klankleer vermijden. Dat is over het algemeen goed
gelukt. Slechts incidenteel werd een regionaal woord of een regionale
woordvorm verkozen, zoals het Zuid-Nederlandse gebuur in plaats van
buur en keten in plaats van ketting, of het Noord-Nederlandse besem in
plaats van het Zuid- en Oost-Nederlandse bessem. De Noord-Nederlandse varianten kregen meestal de voorkeur boven de Zuid-Nederlandse: zo koos men voor ophopen in plaats van optassen, gunste in
plaats van jonste, beurte in plaats van gebeurte, eyschen `eisen' in plaats
van heyschen, vleesch in plaats van vleysch en betoonen, toonen, vertoonen
in plaats van betoogen, toogen, vertoogen. Voor vrouwelijke persoonsnamen gebruikte men uitsluitend de noordelijke vorm -esse: dienaresse,
prophetesse, niet de zuidelijke vorm -erse. Een d tussen twee klinkers
bleef altijd behouden, terwijl deze in zuidelijke dialecten meestal wegviel
of veranderde in een j: men schreef dus vergaderen, spoeden, verblijden,
bevrijden, sieden, nederleggen en niet vergaren, spoeyen, verblyen,
bevrijen, sien, neerleggen. De `plat'-Hollandse (en Duitse) vormen kommen, kompste werden afgewezen ten gunste van komen en komst(e). En
tot slot kozen de vertalers voor aenstaende en niet voor anstaende – an
is Hollandse volkstaal.
Niet alleen dialectismen moesten van de Synode worden vermeden,
maar ook leenwoorden. De richtlijn was dat de taal zuiver diende te zijn,
dus zo min mogelijk leenwoorden mocht bevatten. Dit bracht de vertalers ertoe om zo veel mogelijk Franse en Latijnse leenwoorden te vermijden, behalve wanneer deze ingeburgerd waren. In de Resolutiën worden
bijvoorbeeld als toegestane vreemde woorden genoemd faam, kastijden,
rebelleren, consciëntie, spelonk, tabernakel, tent, synagoge, pestilentie, pest

en religie. Al met al is het aantal Romaanse bastaardwoorden in de Statenvertaling toch niet onaanzienlijk, maar in dit opzicht week de Staten-
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vertaling niet af van het dagelijks taalgebruik of van andere bijbelvertalingen. Indachtig de opdracht om algemeen Nederlands te gebruiken,
maakten de Statenvertalers in ieder geval geen ongebruikelijke nieuwvormingen ter vervanging van leenwoorden, waarop auteurs als Hooft
het patent hadden, denk aan vernufteling voor `ingenieur' of vertrouwenaar voor `crediteur: Dan kozen ze nog liever voor een leenwoord.
Duitse leenwoorden werden niet beschouwd als een bezoedeling van
de taal, sterker nog: in de zestiende en zeventiende eeuw werd het overnemen van woorden uit de Duitse zustertaal ter verrijking van het Nederlands juist aangemoedigd. De Statenvertalers hanteerden dan ook een
zeer groot aantal Duitse leenwoorden – woorden die, dankzij de bijbelvertalingen, inmiddels gemeengoed zijn geworden en die niemand tegenwoordig nog als leenwoord herkent. De meeste van deze Duitse leenwoorden kwamen al voor in eerdere bijbelvertalingen, die over het algemeen gebaseerd waren op de Duitse Lutherbijbel. In de loop van de zestiende eeuw was geleidelijk een speciale bijbeltaal ontstaan die duidelijk
Duits gekleurd was. De woorden werden vaak van bijbelvertaling tot bijbelvertaling doorgegeven. De Bruin en Broeyer constateren in hun monumentale De Statenbijbel en zijn voorgangers: `Tal van ontleningen aan
het Duits zijn via de Liesvelttekst – daar begon het proces reeds – en in
nog grotere mate via de Deux-Aesbijbel terechtgekomen in de Statenvertaling en verkregen aldus burgerrecht in de Nederlandse taal. Wie
voelt nog de Duitse afkomst van "gewone" woorden als: afvallig, beroemd, burgerrecht, dankzegging, dierbaar, diensthuis, eersteling, godzalig,
hooglied, klaaglied, krijgsknecht, krijgsman, krijgsvolk, lusthof nieuweling,
richtsnoer, schriftgeleerde, slachtoffer, vreemdeling, vrijstad, zilverling, zuigeling uit de Liesveltbijbel; van afgodisch, bondgenoot, bestendig, bezoedelen, boetvaardigheid, bouwvallig, dagloner, dankoffer, diefstal, dienstbaar,
echtbreker, evenbeeld, gelukzalig, halsstarrig, handelaar, heftig, Heiland,
huichelaar, ijver, kleingelovig, loofhut, nederig, onderrichten, oponthoud,
overheid, overreden, overweldigen, profetisch, schandvlek, toevallig, trots,
tuchtigen, voorhuid, vuurwerk, wonderbaarlijk uit de bijbel van Deux-

Aes?' Wel bevat de Statenvertaling iets minder Duitse leenwoorden dan
oudere Nederlandse bijbelvertalingen, die voor een groot deel op de
Luthervertaling waren gebaseerd. Zo werd het germanisme daarvan
brengen uit de Deux-Aesbijbel in de Statenvertaling vervangen door het
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Nederlandse wegvoeren, dannoch werd maar of hoewel, heilen werd genezen, kindisch werd kinderachtig, landpleger werd landloper, met tzamen
werd met, onderwaarts varen werd neerdalen, ontwenden werd wegrukken,
toeverzicht werd hoop, vergangen werd voorbij en wijnbezie werd druif
Dat de Statenvertaling zoveel Duitse leenwoorden bevatte, kan ook
veroorzaakt zijn door het feit dat van de tweeëntwintig medewerkers aan
de Statenvertaling maar liefst de helft geboren is in het oosten, in de oostelijke provincies of Duitsland (dus als moedertaal een Nedersaksisch of
Duits dalect had), terwijl slechts één medewerker uitsluitend in een
Zuid-Nederlands sprekende omgeving opgroeide. Vijf medewerkers zijn
zelfs geboren en getogen in Duitsland, en zijn pas op volwassen leeftijd
naar de Republiek getrokken. Van de vijf medewerkers die in de Zuidelijke Nederlanden zijn geboren, hebben er vier enige tijd in Duitsland gewoond; drie zelfs meer dan veertien jaar. En alle medewerkers die in de
Noordelijke Nederlanden zijn geboren, hebben gewoond en gestudeerd
in Duitsland. Zo bezien is de Statenvertaling eerder een Duitse dan een
Nederlandse aangelegenheid geweest! En nu we toch naar de geboorteplaats van de medewerkers kijken, is het misschien interessant ook die
van de medewerkers uit de Republiek te vermelden: twee kwamen uit
Friesland, twee uit Utrecht, twee uit Zeeland, vier uit Zuid-Holland, een
uit Overijssel en een uit Drenthe. Ook hier zijn de Randstedelingen goed
vertegenwoordigd, net als bij de medewerkers aan de NBV, van wie de
woonplaatsen (niet de geboorteplaatsen) vermeld zijn in hoofdstuk 3 van
Harrie Scholtmeijer.
Met de inbreng van een groot aantal Duitse leenwoorden in het Nederlands zijn we eindelijk op een punt gekomen waarvan gezegd kan
worden dat de Statenvertaling daadwerkelijk de Nederlandse taal in belangrijke mate heeft beïnvloed. Een vergelijkbaar grote invloed, tot slot,
heeft de Statenvertaling uitgeoefend door de introductie van een enorm
arsenaal aan uitdrukkingen. Uit hoofdstuk i van Marijke Mooijaart blijkt
dat bijbelvertalingen verantwoordelijk zijn geweest voor een groot aantal
uitdrukkingen – waarvan echter ongeveer de helft niet letterlijk in de bijbel voorkomt (in die gevallen is dus geen sprake van invloed van de bijbelvertaling op het Nederlands), en een groot deel al in eerdere bijbelvertalingen voorkwam.
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Uitspraak
Tot slot heeft de Statenvertaling invloed gehad op de manier van voorlezen, maar deze invloed is inmiddels verdwenen. Eeuwenlang bezat ieder protestants huisgezin een Statenbijbel, waaruit driemaal daags werd
voorgelezen. Uit eerbied voor de Statenbijbel sprak men daarbij de
woorden fonetisch uit, zoals een moderne deskundige constateert: `geen
tittel noch jota van Gods woord mocht immers verloren gaan! Bij woorden als koning en mensch leverde dat dan een duidelijk hoorbare g-klank
op, terwijl het achtervoegsel lijk – als in sterfelijk – de volle klemtoon
kreeg; een eigenaardige manier van lezen die nog tot in onze [de toste]
eeuw veel overtuigde aanhangers van de Statenvertaling heeft gekenmerkt: Al in 1837 waarschuwde de taalkundige De Jager tegen een dergelijke uitspraak, evenals tegen de uitspraak van mensch, wenschen met een
sterke /g/-klank. Ook wees hij erop dat de lid- en voornaamwoorden in
een goede uitspraak toonloos behoren te klinken. De Statenvertalers verkozen de spelling heir en heirschaar, om een verschil te maken met heer.
De spelling heir is lang de regel geweest en geldt nu nog als alternatieve
spelling. Lang niet iedereen wist dat het woord moest worden uitgesproken met een lange /ee/ – dikwijls, met name in de negentiende eeuw, was
/ei/ te horen. In 1937 merkte de taalkundige Van Haeringen hierover op:
`de schrijfwijze heeft de uitspraak met /ei/ stellig bevorderd, en nog heden heeft het oudtestamentische heir in sommige kringen juist door die
klank een eigenaardige archaïstische wijding:
Dat de vertalers er al nadrukkelijk rekening mee hielden dat de tekst
voorgelezen zou worden, blijkt uit hun argumentatie voor het gebruik
van vond, zond in plaats van vand, zand: zij verkozen vond, zond omdat
ze verwarring tussen vandt, sandt en van 't, sant `zand' wilden vermijden.
De balans
Als we de balans opmaken, kunnen we stellen dat de Statenvertaling eigenlijk slechts op twee terreinen substantieel invloed op het Nederlands
heeft uitgeoefend: aan de vertaling danken we een groot aantal Duitse
leenwoorden en een groot aantal uitdrukkingen. Maar beide uitspraken
moeten direct genuanceerd worden: zowel de Duitse leenwoorden als
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veel uitdrukkingen kwamen al in eerdere bijbelvertalingen voor, en van
de uitdrukkingen gaat slechts een deel letterlijk terug op de bijbelvertaling; zie hoofdstuk i van Marijke Mooijaart. Daarnaast heeft de Statenvertaling het gebruik van enkele vormen gesteund, maar niet geïnitieerd,
zoals het verschil tussen liggen en leggen. Op de spelling en de meeste
grammaticale kwesties had de Statenvertaling geen blijvende invloed,
omdat zij in dezen van begin af aan te archaïsch was en te zeer afweek
van wat gebruikelijk was.
Terwijl de Luthervertaling in Duitsland het begin van de standaardisering van het Duits vormde en als voorbeeld gold in kwesties van taalgebruik, spelling en stijl – vanaf 1531 werd Luther in protestantse kringen geroemd als de schepper van de standaardtaal –, verscheen de Statenvertaling
op een moment dat er al vele toonaangevende werken aan de standaardisering waren gewijd. Hierdoor kreeg de Statenvertaling de rol van navolger en niet die van initiator. Alleen in de gevallen waarin de Statenvertalers de tijdgeest goed hadden aangevoeld en kozen voor taalverschijnselen
die ook de voorkeur hadden van de schrijvers en taalkundigen, zal de Statenvertaling, door haar grote gezag en verspreiding, een rol gespeeld hebben in de ruimere verbreiding van het desbetreffende verschijnsel.
De conclusie lijkt me onontkoombaar: de grote invloed van de Statenvertaling op de vorming van de standaardtaal is een mythe.
Belangrijkste literatuur
Berns, Jan B. (2001), `Drente en de Statenvertaling; in: Driemaandelijkse Bladen, 53,
nr. 1-4, 129-137.
Branden, L. van den (1967), Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van
het Nederlands in de 16e eeuw, Arnhem.
Brom, Gerard (1955), Boekentaal, Amsterdam.
Bruin, C.C. de en F.G.M. Broeyer (1993), De Statenbijbel en zijn voorgangers, Leiden,
ede druk.
Haeringen, C.B. van (1937), "`Spelling pronunciations" in het Nederlands, in: De
Nieuwe Taalgids 31, 97-108,152-163.
Heinsius, J. (1897), Klank- en buigingsleer van de taal des Statenbijbels, Groningen.
Heinsius, J. (1937), `De taal van den Statenbijbel; in: De Statenvertaling 1637-1937,
Haarlem, 145-180.
Jaakke, A.W.G. en E.W. Tuinstra (red.) (1990), Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel, Haarlem/Brussel.

57

LEEG EN IJDEL

Jager, A. de (1837), Taalkundige handleiding tot de Staten-overzetting des bijbels, Rotterdam.
Kloeke, G.G. (1923), `Die Entstehung der niederlandischen Diminutivendung -tje, in:
Zeitschrift fur deutsche Mundarten 18, 217-231.
Nauta, D. (1937), `Geschiedenis en ontstaan der Statenvertaling; in: De Statenvertaling
1637-1937, Haarlem, 1-47.
Peelen, Gert J. (1987), De Statenvertaling van 1637. De nieuwe bijbel van een vrij volk,
Haarlem/Brussel.
Sijs, Nicoline van der (2004), Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN, Den
Haag.
Vooys, C.G.N. de (1946), Duitse invloed op de Nederlandse woordvoorraad, Amsterdam. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, N.R. deel IL, nr. 1.)
Zwaan, F.L. (1939), Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst, Groningen/Batavia.

58

3 HET NEDERLANDS VAN
DE NIEUWE BIJBELVERTALING
HARRIE SCHOLTMEIJER

Aan het begin van het bijbelboek Jona wordt de hoofdpersoon opgeroepen om op reis te gaan naar Nineve. Daar heeft hij weinig zin in. In
plaats van Nineve kiest hij Tarsis als reisdoel. In de Statenvertaling en de
vertaling die het Nederlands Bijbelgenootschap in 1951 publiceerde, staat
te lezen: `Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis' (Jona 1:3).
We begrijpen wel wat hier staat, en toch vinden we het taalgebruik
vreemd. In onze tijd betekent `zich opmaken': make-up aanbrengen. Traditioneel een vrouwelijke aangelegenheid, hoewel er nu ook steeds meer
mannen toe over schijnen te gaan om het gelaat te versieren alvorens ze
de deur uitgaan. Het Nederlands heeft daar inmiddels een woord voor:
metroseksueel. Maar metroseksualiteit is toch niet iets waar je gelijk aan
denkt bij een oudtestamentische profeet, zeker niet nadat even eerder
Prediker de staf heeft gebroken over opzichtig uiterlijk vertoon. Want zo
interpreteren we toch die beroemde zin: `IJdelheid der ijdelheden, het is
al ijdelheid' (Prediker 1:2 in de Statenvertaling; de N B G -vertaling 1951
heeft als laatste zinsdeel: `Alles is ijdelheid').
Maar was Jona wel zo ijdel? En was Predikers woord werkelijk gericht
tegen uiterlijk vertoon?
Om met dat laatste te beginnen: in het Hebreeuws, de taal waarin het
Oude Testament is geschreven, staat hèvèl. Dat betekent letterlijk niets, een
vacuum, een afwezigheid van zowat alles. In de zeventiende eeuw kon dat
uitstekend vertaald worden met ijdel, het woord dat bijvoorbeeld in de Statenvertaling (van 1637) gekozen is, en `leeg' betekent. Maar sinds de zeventiende eeuw is er in de taal het een en ander veranderd. Zowel in de vorm
als de betekenis van ijdel hebben zich wijzigingen voorgedaan.
In de vorm: ijdel werd ijl, volgens hetzelfde procédé waarmee leder tot
leer werd, en weder tot weer. Nu nog kennen wij ijle lucht als de lucht
hoog in de bergen die weinig zuurstof bevat, tamelijk leeg is wat betreft
de chemische stof 0.
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Maar we kennen ook nog altijd het woord ijdel. Niet meer in de betekenis: gekenmerkt door de afwezigheid van zowat alles, maar in de betekenis: pronkzuchtig, een overdreven betekenis aan het uiterlijk hechtend. In dit ijdel is dus de vorm van het woord gelijk gebleven, en is juist
de betekenis veranderd.
Een levende taal is voortdurend in beweging, verandert altijd. Meestal gaat dat onopgemerkt. Het gaat dan om kleine veranderingen, die de
begrijpelijkheid niet in de weg staan. We kunnen de taal van een vorige
generatie nog goed lezen, ook al zouden we het zelf anders opschrijven.
Maar het wordt wat anders wanneer in de loop der eeuwen de vele kleine veranderingen zich aaneenrijgen. Vondel, Hooft en Cats laten zich
zonder taalkundige toelichting niet meer lezen, en datzelfde geldt voor
de Statenvertaling, die een tijdgenoot is van de genoemde dichters.
Een nieuwe vertaling

Vanaf het eind van de achttiende eeuw was de afstand tussen het dan gebruikte Nederlands en het Nederlands van de Statenvertaling zo groot
geworden, dat men ging denken aan een nieuwe vertaling. Er verschenen
vanaf die tijd hele of gedeeltelijke vertalingen, die echter geen van alle
voldoende draagvlak hadden om als kerkbijbel ingang te vinden. Dat gebeurde pas met de bekende Nieuwe Vertaling van het Nederlands(ch)
Bijbelgenootschap van 1951, die meestal kortweg NBG-vertaling werd genoemd, maar sinds het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling in
2004 steeds vaker als NB G-vertaling 1951 wordt aangeduid.
De NBG -vertaling 1951 is in de protestantse kerken ingevoerd, maar
lang niet in alle protestantse kerken. Velen bleven trouw aan de Statenvertaling, al dan niet in herziene versies, en ook voor de vertalers van de
NBG-vertaling 1951 geldt dat ze niet goed los durfden te komen van het
grote gezag van de Statenvertaling. De NBG -vertaling 1951 wordt vaak als
een hybride vertaling gezien: door zich te weinig los te maken van de oudere Statenvertaling bevatte de vertaling een taal die op het moment van
verschijnen al verouderd was. Het verouderde taalgebruik was ook een
gevolg van de lange tijd dat aan die vertaling is gewerkt. Al in 1911 werd
met die vertaling begonnen, en dat betekent dat de NB G-vertaling 1951 bij
verschijning in sommige passages al veertig jaar oud was.
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Veertig jaar na de verschijning van de N B G -vertaling 1951 is de kloof
tussen de taal die de mensen zelf spreken en schrijven en de taal van de
NBG-vertaling 1951 alleen maar groter geworden. Bovendien is in de afgelopen vijftig jaar de secularisatie enorm toegenomen. Dat betekent dat
de bijbeltaal niet langer de samenleving doordesemt, en dus hoewel
vreemd toch verstaan kan worden, zoals in 1951 nog wel het geval is. Voor
huidige generaties, die steeds minder met de bijbel opgroeien, is die oude taal vaak abracadabra In 1989 werd daarom het besluit genomen om
tot een nieuwe (interconfessionele) bijbelvertaling te komen, die als
werktitel en als definitieve naam de Nieuwe Bijbelvertaling meekreeg.
De gelijkwaardigheid van de talen/doeltaalgericht
Voorafgaande aan het vertalen werd een aantal principes geformuleerd.
Het eerste principe, dat betrekking heeft op de gevende talen, luidt als
volgt: `De gevende talen, Hebreeuws, Grieks en Aramees, zijn talen als elke andere taal.' Dat klinkt als het intrappen van een open deur, maar dat
is het niet als we zien dat ook een andere vertaalopvatting mogelijk is.
De bijbel is oorspronkelijk in het Hebreeuws, Grieks en Aramees geschreven. Er zijn vertalingen waaraan dat nog altijd af te zien is. `In de
Statenvertaling van het Nieuwe Testament staan vrij veel graecismen; zo
schrijft de Van Dale onder het lemma graecisme. Graecismen en ook hebraïsmen die we in het Oude Testament aantreffen, zijn zogeheten barbarismen: constructies die zo dicht bij het origineel blijven, dat ze onNederlands aandoen. De constructie `ijdelheid der ijdelheden, waarin de
herhaling van het begrip bedoeld is om een versterking aan te geven, is
een voorbeeld van een hebraïsme.
De keuze van hebraïstisch, graecistisch, kortom on-Nederlands taalgebruik is deels terug te voeren op een theologisch argument. De grondtalen
zijn in deze opvatting niet toevallig. Doordat de Schrift in deze talen gegeven is, zijn het geheiligde talen geworden, die met terughoudendheid in
het Nederlands omgezet dienen te worden. Voor de vertalers van de
Nieuwe Bijbelvertaling zijn er, gezien het gelijkwaardigheidprincipe, geen
heilige talen. Of ze zouden allemaal heilig genoemd kunnen worden. Men
kan het gelijkwaardigheidprincipe immers ook lezen als: het Nederlands
is gelijk aan het Hebreeuws, Grieks en Aramees. De grondtalen mogen
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geheiligd zijn doordat de Schrift erin gegeven is, de ontvangende taal kan
geheiligd worden door de mogelijkheid om de Schrift erin te vertalen.
Daarbij dient men dus ook ten aanzien van de ontvangende taal zorgvuldig te werk te gaan. Waar de grondtalen in de oorspronkelijke tekst in
principe grammaticaal correct verschijnen, dient ook het Nederlands van
de vertaling grammaticaal correct te zijn, en zo veel mogelijk vrij van barbarismen.
Dat laatste sluit naadloos aan bij het eerste principe dat ten aanzien
van de ontvangende taal geformuleerd is: `Er moet gestreefd worden naar
een tekst in goed Nederlands: Dit principe en andere vat men wel samen
onder de noemer `doeltaalgericht: Dat klinkt enerzijds tautologisch (vertalingen zijn per definitie gericht op een doeltaal, in een doel is een richting besloten), anderzijds laat het veel open. Wat is goed Nederlands?
Goed Nederlands?
De uitwerking van de vertaalafspraken zijn te vinden in het (intern gebruikte) Handboek, twee zware ordners die allesbehalve lekker in de
hand liggen. Het hoofdstuk `Stijlafspraken neerlandistiek' omvat 48 bladzijden, waarbinnen overigens lang nog niet alles beregeld is. Naast dit
hoofdstuk zijn er namelijk aparte paragrafen opgenomen over bijvoorbeeld het gebruik van hoofdletters, vaktermen, maten, gewichten en
geldeenheden of de aanspreekvormen.
Wie het hoofdstuk over de stijlafspraken binnen de neerlandistiek
doorneemt, constateert dat de Nieuwe Bijbelvertaling zich in grote lijnen
gehouden heeft aan drie werken: de Schrijfwijzer, de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANs) en de Woordenlijst van de Nederlandse taal (be-

ter bekend onder de naam het Groene Boekje), en voor de interpunctie
bovendien aan de Leestekenwijzer. Soms heeft men de regels nog wat
aangescherpt. Zo begint het hoofdstuk van de ANS over samentrekkingen met de regel: `De gemeenschappelijke delen moeten identiek zijn
naar vorm en functie.' Het Handboek Nieuwe Bijbelvertaling voegt daar
iets aan toe: `Bij samentrekking moeten de gemeenschappelijke delen

identiek zijn naar vorm, betekenis en grammaticale functie.' Galaten 2:19
is in de N B G -vertaling van 1951 nog vertaald met:
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Want ik ben door de wet en voor de wet gestorven om voor God te
leven
In de Nieuwe Bijbelvertaling is dit geworden:
Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet,
maar voor God.
De ANS kent het -eren-meervoud bij volk (volkeren, naast volken), het
Handboek staat alleen volken toe.
In de ANS kan een gebiedende wijs (imperatief) in het meervoud ook
met -t gevormd worden wanneer er geen onderwerp is, zij het dat dit alleen voor de schrijftaal geldt. In de Nieuwe Bijbelvertaling heeft een gebiedende wijs zonder onderwerp nooit een -t; die komt er alleen achter
wanneer het onderwerp u volgt. Vergelijk de volgende gevallen uit Galaten 4:
Broeders en zusters, ik smeek u, wees zoals ik, want ik ben zoals u.
[ ... ] (vers 12; de Statenvertaling heeft: Weest gij als ik, want ook ik
ben als gij; broeders [....]; N B G -vertaling 1951: Weest zoals ik, bid ik
u, broeders, omdat ook ik ben zoals gij [...1)
Vertelt u eens [ ... ] (vers
Zegt mij [ ... ] )

21;

Statenvertaling en N B G -vertaling 1951:

Een ingewikkelde kwestie is die van de aanspreekvormen. Veel oudere
bijbelvertalingen kennen dat probleem niet, omdat daar niet getutoyeerd
wordt. In de Nieuwe Bijbelvertaling is niet alleen gij verdwenen, maar
komt, naast u, ook jij en jullie voor. In de tijd waarin de Nieuwe Bijbelvertaling gemaakt werd, verscheen een proefschrift over veranderende
aanspreekvormen in het Nederlands (van Hanny Vermaas), waarin duidelijk gemaakt werd hoe de keuze van aanspreekvormen afhangt van gesprekspartners, gesprekssituatie, onderwerp etc. In de Nieuwe Bijbelvertaling is het uitgangspunt de persoonlijke verhouding tussen de sprekers:
is die vertrouwd of afstandelijk? Toch hangt ook hier de keuze mede van
de situatie af, zoals blijkt uit het volgende citaat, waarin de vertalers hun
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keuze toelichten: `En hoe spreekt Jezus de mensen aan die hij geneest?
Hoewel het voor hem onbekenden zijn, kozen we aanvankelijk toch voor
tutoyeren, omdat "u" zo afstandelijk is bij de intense situatie die ontstaat.
Maar in de praktijk van het vertalen vonden we "je" en "jij" toch niet
goed: het klinkt wat neerbuigend en doet denken aan de manier waarop
patiënten in ziekenhuizen benaderd worden zodra ze de receptiebalie
passeren.
Eenvoudig Nederlands?
Goed Nederlands is niet hetzelfde als `eenvoudig Nederlands'. Het is goed
hier de aandacht op te vestigen, omdat bij de presentatie velen de verwachting hadden dat er nu een zeer toegankelijke vertaling was verschenen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Groot Nieuws Bijbel, die in 1983
verscheen (herziene editie 1996).
De begrijpelijkheid van de Nieuwe Bijbelvertaling is groter dan die
van de Statenvertaling, en niet alleen omdat de taal moderner is. Vooral
op het gebied van de beeldspraak bleek er wel een vereenvoudiging mogelijk. Sommige beeldspraak in oudere vertalingen is berucht-moeilijk.
Te denken valt aan Psalm 94:20, die in de Statenvertaling luidt:
Zou zich de stoel der schadelijkheden met U vergezelschappen,
die moeite verdicht bij inzetting?
In de Nieuwe Bijbelvertaling klinkt Psalm 94:20 als volgt:
Kiest u de kant van verdorven rechters,
die onheil stichten in naam van de wet?
Ook andere vertalingen kennen nog duistere metaforen. De beeldspraak
van Psalm 75:5-6 luidt in de NBG-vertaling 1951 als volgt:
Heft de hoorn niet op,
heft uw hoorn niet op naar den hoge
en spreekt niet met trotse hals.
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In de Nieuwe Bijbelvertaling werd dat:
Verhef je niet
verhef je niet tegen de hemel
spreek niet op hoge toon.
De beeldspraak die in 1951 nog werd gehanteerd, levert een moeilijk te
begrijpen passage op, en keert om die reden in de Nieuwe Bijbelvertaling
niet terug. Maar de woorden (ver)heffen en hoge bleven gehandhaafd, in
tegenstelling tot de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel, die hier volgt:
Ga niet prat op je daden
en spreek niet zo verwaand.
Ingewikkelde passages zijn er in de Nieuwe Bijbelvertaling nog steeds te
vinden. Dat heeft te maken met het feit dat ook de grondtekst ingewikkelde passages bevat. Wie aan de grondtekst recht wil doen, moet dan
ook in de vertaling ingewikkeld en duister blijven, en niet gaan uitleggen
wat (hij of zij denkt dat) er staat. Dit principe staat bekend als `brontekstgetrouw).
Variatie binnen het Nederlands
Het Nederlands is, zelfs binnen de grammaticale normen, geen monolithisch blok. Het Nederlands van ouderen verschilt van dat van jongeren,
er is vrouwentaal en mannenpraat, het Nederlands in de NR c is anders
dan het Nederlands in de Metro.
Het is alleen om praktische redenen al niet mogelijk alle dimensies
waarlangs het Nederlands kan variëren hier te bespreken. We moeten ons
beperkingen opleggen in de keuze van de te behandelen dimensies, en
daarbij kunnen we ons laten leiden door de flaptekst van de zogeheten
standaardeditie (de goedkoopste en meest verkochte uitgave), die begint
met de volgende zinnen: `De Nieuwe Bijbelvertaling is een complete,
nieuwe vertaling vanuit de grondtekst in hedendaags Nederlands. De
tekst is bedoeld als standaardvertaling voor het hele Nederlandse taalgebied [ ...J.' Uit deze tekst licht ik de volgende kernbegrippen: hedendaags
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en het hele Nederlandse taalgebied. Daarbij gaat het dus om de dimensies
van tijd en ruimte. In het navolgende wordt het Nederlands van de
Nieuwe Bijbelvertaling vanuit deze dimensies belicht.
Archaïsmen en modernismen

Allereerst dat `hedendaags Nederlands'. Ten opzichte van oudere vertalingen verdwenen er opvallende zaken uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Te
denken valt aan het persoonlijk voornaamwoord gij, de eerbiedshoofdletter in Hij, Hem, Zijn, of de onbeklemtoonde e van HEERE. Hedendaags
Nederlands betekent niet dat er helemaal geen oude of verouderde woorden in de vertaling mogen voorkomen.
De vertalingen zijn in de prefinale versie voorgelegd aan zogeheten
supervisoren, die niet zelf hebben vertaald maar (al dan niet namens een
kerk of geloofsgemeenschap) de vertaling beoordeelden. Niet alle oordelen van de supervisoren zijn door de eindverantwoordelijke begeleidingscommissie in de uiteindelijke tekst overgenomen. Hieronder staan
uit een paar bijbelboeken enkele woorden die door sommige supervisoren als archaïsch waren gekenmerkt, maar die niettemin toch de eindversie hebben gehaald:
-

uit 2 Samuël: kastijden (7:14), schrijver `secretaris' (8:17, 20:25), gelofte
(15:7), aanreiken (13:6, 13:10);

– uit Prediker: opdat (3:14), gedenk (12:1 `Gedenk daarom je schepper in
de dagen van je jeugd); slaapvertrek (10:20);
– uit Joël: het oor lenen (1:2), geschieden (1:2), met iemand handelen
(2:26);

– uit Zacharia: zijn ogen opslaan (2:1, 2:5, 5 :1, 5 : 5, 5 : 9, 6:1), grondvesten
(4:9, 12:1), weeklagen (11:17), wee (11:17), erbarmen (1:16); uitverkiezen
(1:17, 2:16, 3:2), daarop `toen' (1:13), nakomelingen (10:6, 12:12, 12:13,
13:1), slijk (9:3, 10:5), mededogen (12:10), verdoold (11:16);
- uit 2 Tessalonicenzen: mishagen (2:15).
Het is ook aardig om te zien welke door de supervisoren aangetroffen archaïsmen uit de bovenstaande bijbelboeken de finale versie niet hebben
gehaald. Dat zijn: mare, beroeren, ouden van dagen, oftewel, verworven,

66

HET NEDERLANDS VAN DE NIEUWE BIJBELVERTALING

spijs en drank, betreden, volkeren, verkeren, ijver, schoon, destijds, bestendig, gewoonlijk, snoeven, rijkelijk, veelvuldig, kort voordien, ongedesemd,
bijeenzitten, verachtelijk, ofschoon, eendrachtig, verordonneren, al wie,
wegwerpen, op allerlei wijzen, jegens, straatschuimers, bezoedeling, godvruchtig, ontslapen. Het is overigens niet per definitie zo dat deze woor-

den uitsluitend vanwege hun archaïsche karakter zijn gesneuveld, maar
dat karakter heeft in ieder geval een rol gespeeld.
Waarom komen er in een hedendaagse vertaling van de bijbel toch
nog archaïsche woorden voor? Eenvoudig gezegd: omdat er in het hedendaagse Nederlands ook archaïsche woorden voorkomen. De vertalers
hebben gebruik mogen maken van de volle breedte van het Nederlands,
inclusief de oude woorden en ook inclusief neologismen (waarover
straks meer).
Men heeft dus niet alle archaïsche woorden willen vermijden, en ze
ook niet allemaal kunnen vermijden. Veel van de bijbelverhalen zijn cultuurgebonden. Ze spelen zich af in een tijd en een omgeving waar voorwerpen en gebruiken in voorkomen die wij nu niet meer kennen. Voor
die voorwerpen en gebruiken moet de vertaler zijn toevlucht nemen tot
oude, misschien al wat verouderde woorden, zoals dorsvloer, druiventreder, wan, wadi, satraap etc.
Naast heel oude woorden staan ook nieuwe woorden in de Nieuwe Bijbelvertaling. Nieuwe woorden zijn trouwens niet het exclusieve domein
van de Nieuwe Bijbelvertaling. In de N B G -vertaling 1951 komen we al woorden tegen als seinpaal (Jesaja 30:17; in de NBV paal) en hagelslag (Jesaja 28:2,
in de NBV hagelbui). Sommige woorden in de Nieuwe Bijbelvertaling zijn
helemaal nieuw, in die zin dat ze nog niet eerder in het Nederlands gebruikt
zijn. Vaandelvrouw in Hooglied (6:4, 6:1o) is zo'n woord, klanktaal in Handelingen (10:46, 19:6), en ook huidvraat (Leviticus). Dat laatste woord
komt op plaatsen waar de Statenvertaling en de NB G -vertaling 1951 nog van
melaatsheid spreken. Maar in Leviticus gaat het over een aandoening die
zowel mensen als voorwerpen en huizen kan treffen. In alle gevallen volgt
er een identiek reinigingsritueel, en dus moet de aanduiding ook in alle gevallen dezelfde vertaling krijgen. Maar om nu van melaatse huizen of melaatse wol te spreken (zoals de oudere vertalingen doen) ging de vertalers
van de Nieuwe Bijbelvertaling wat te ver. Er is een ander bezwaar: melaatsheid wordt tegenwoordig geassocieerd met lepra, maar die aandoe-
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Hing is het blijkens de beschrijving in Leviticus beslist niet. Men heeft
gewikt en gewogen, en heeft uiteindelijk dit woord bedacht. Letterlijk
bedacht, hoewel het een samenstelling is van twee bestaande woorden,
waardoor de betekenis voor iedereen onmiddellijk duidelijk zal zijn. Dat
laatste geldt ook voor vaandelvrouw en klanktaal.
Maar het geldt niet voor rabmag (Jeremia 39:3), rabsake (2 Koningen
18:17, Jesaja 36), rabsaris (2 Koningen 18:17, Jeremia 39:3), tartan (2 Koningen 18:17). Deze woorden maken in de Nieuwe Bijbelvertaling hun
(r)entree in het Nederlands. In de Statenvertaling komen we deze woorden nog tegen: `En alle vorsten des konings van Babel togen henen in, en
hielden bij de middelste poort; namelijk Nergal-sarézer Samgar-nebu,
Sarchesim Rab-saris, Nergal-sarézer Rab-mag, en al de overige vorsten
des konings van Babel: (Jeremia 39:3). Door het gebruik van een hoofdletter, en door de plaats (aan het eind van de naam), lijkt het of Rab-saris en Rab-mag onderdeel vormen van die exotische namen. Maar het
zijn functieaanduidingen. De NBG-vertaling 1951 heeft in dit vers de
woorden vertaald als hofmaarschalk respectievelijk bewindvoerder. Bovendien wordt Nergal-Sarézer nog maar één keer genoemd; het gaat immers om één persoon, die in de grondtekst en in de Statenvertaling een
keer zonder en een keer met zijn functie wordt genoemd. In de Nieuwe
Bijbelvertaling blijven de aanduidingen van functionarissen onvertaald,
net zoals dat traditioneel met satraap en farao gebeurde. Hun betekenis
moet duidelijk worden uit de context. Zo luidt de tekst van Jeremia 39:3:
` [Toen Jeruzalem ingenomen werd] namen de aanvoerders van de koning van Babylonië plaats in de Middenpoort: rabmag Nergal-Sareser uit
Simmagir, rabsaris Nebusarsechim en de overige aanvoerders van de koning van Babylonië. En van 2 Koningen 18:17: `De koning van Assyrië
stuurde vanuit Lachis drie hoogwaardigheidsbekleders, de tartan, de rabsaris en de rabsake, met een geweldig leger naar koning Hizkia in
Jeruzalem: Bovendien staat achter in de Bijbelvertaling een lijstje met verklaring van de vreemde woorden, ook de vreemde woorden die al in
oudere vertalingen gebruikt zijn.
Sommige woorden uit de Nieuwtestamentische cultuur kenden we
tot voor kort alleen uit de stripverhalen over Asterix en Obelix, bijvoorbeeld centurio. Het woord denarie is een ander woord uit die cultuur dat
nu voor het eerst in een bijbelvertaling gemunt wordt.
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Hollandismen en belgicismen
Tussen het Zeeuwse dialect en het Groningse dialect bestaan enorme verschillen, tussen de Zeeuwse uitspraak van het Nederlands en de Groningse uitspraak van het Nederlands bestaan ook nog wel duidelijk
hoorbare verschillen, maar een Zeeuw en een Groninger schrijven het
Nederlands gelijk. Van grote verschillen tussen het geschreven Nederlands van onze provincies is geen sprake meer. Dat komt tot uitdrukking
in de regionale samenstelling van het supervisorenbestand.
Voorafgaand aan de definitieve bijbelvertaling zijn de voorlopige resultaten, telkens in een paar bijbelboeken per band, gepubliceerd in drie
delen Werk in Uitvoering. Aan het eind van elk deel worden de supervisoren genoemd, mét hun woonplaats (van de vertalers blijft de woonplaats onvermeld). Dat overzicht van woonplaatsen heeft me tot een kort
onderzoekje verleid: in welke provincie wonen veel supervisoren, en welke provincies leverden weinig supervisoren. Omdat een supervisor in de
loop van het project kan verhuizen, heb ik een bepaald deel als uitgangspunt genomen, en wel het derde en laatste deel. Volgens dat overzicht is het aantal supervisoren per provincie als volgt:
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

1
0
1
2
14
1
6
11
7
1
4
1

Welke criteria er bij de aanstelling van de supervisoren ook een rol mogen hebben gespeeld, er is duidelijk niet gestreefd naar een evenwichtige
verdeling van de supervisoren over heel Nederland. Er zijn provincies die
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met o, 1 of 2 supervisoren vertegenwoordigd zijn, er zijn er ook waar
meer dan tien supervisoren wonen. De Randstedelijke provincies zijn
goed vertegenwoordigd, maar de provincie met de meeste supervisoren
is Gelderland. Maar eigenlijk is dat toeval: het had ook een heel andere
provincie kunnen zijn.
Als gezegd zijn er geen of nauwelijks verschillen in het geschreven
Nederlands van een Groninger en een Brabander. Anders ligt het als we
de rijksgrens overschrijden. Het Nederlands van Vlamingen vertoont
niet alleen in de gesproken vorm, maar ook in de geschreven vorm afwijkingen van het Nederlands in Nederland.
Het overgrote deel van de vertalers komt uit Nederland: er kwamen
drie vertalers uit België, van wie er maar één ook de Belgische nationaliteit had. Omdat de Vlaamse inbreng in het vertaalteam, anders dan in
de begeleidingscommissie of onder de supervisoren, heel gering was, is
er een apart Vlaams lezerspanel ingesteld. De Vlaamse lezers beoordeelden alle stilistische aspecten van de tekst, naast de eventuele aanwezigheid van hollandismen. Zo zal een Vlaming scheidbare werkwoorden als
opdagen en omroepen niet gauw door een ander werkwoord laten onderbreken: liever komt opdagen en laten omroepen dan op komt dagen en om
laten roepen. En er zijn natuurlijk verschillen op woordniveau. De Vlamingen tekenden protest aan tegen rechtsomkeert in Rechters 3:19, maar
de door hen voorgestelde variant, rechtsomkeer, haalde het niet. Wel succesvol was men in het boek Ester, waar bokaal vervangen werd, omdat
in Vlaanderen een bokaal niet iets is waar je uit drinkt. `Er werd wijn
geschonken in gouden bekers, de ene nog fraaier dan de andere,' staat er
nu in Ester 1:7. De oorspronkelijk door de vertalers voorgestelde mannetjesputter in 2 Samuël 21:20 maakte plaats voor een vechtjas.
Soms staat een hollandisme tegenover een belgicisme. Wenen is voor
een Nederlander vreemd, en huilen is vreemd voor een Vlaming. Maar het
een is niet net zo vreemd als het ander. Huilen is in Vlaanderen weliswaar
ongewoon, maar minder ongewoon dan wenen in Nederland. Nadat men
in Ruth 1 eerst kool en geit gespaard heeft door in vers 9 te vertalen `Toen
barstten zij in tranen uit', is even later in vers 14 toch maar voor het 'Hollandse' woord gekozen: `Opnieuw begonnen zij te huilen.' Wenen heeft niet
helemaal het veld geruimd. Onder andere in Ezra 10:1 wordt het nog gebruikt. Maar de frequentie van het woord ligt wel veel lager dan die van het
woord huilen.
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Ter afsluiting

Met z'n archaïsmen en modernismen, hollandismen en belgicismen, en
alle woorden die niet op de een of andere manier gemarkeerd zijn, weerspiegelt de taal van de Nieuwe Bijbelvertaling het hedendaagse
Nederlands. Alleen typische brontaaleigenaardigheden, de hebraïsmen en
graecismen, zijn er uit weggepoetst. Zo ontbreekt de hebraïstische constructie ijdelheid der ijdelheden voortaan, hoewel deze constructie de laatste jaren in het Nederlands ingang heeft gevonden (bijvoorbeeld Tocht der
tochten voor de Elfstedentocht). Deze constructie vormt, samen met nog
een leger andere woorden, uitdrukkingen, zegswijzen en spreekwoorden
de herkenbare bijdrage die oudere bijbelvertalingen aan het Nederlands
hebben geleverd. Veel van die overbekende uitdrukkingen keren in de
Nieuwe Bijbelvertaling niet terug. We noemen bij wijze van voorbeeld er
een paar uit Genesis:
oud (o.a. Statenvertaling)

nieuw (NBv)

Ben ik mijn(s) broeders
hoeder? (4:9)
Bij de pakken neerzitten (49:14)
In het zweet uws aanschijns
zult gij brood eten (3:19)
Oud en der dagen zat (35:29)

Moet ik soms waken over mijn
broer?
Tussen de manden liggen
Zweten zul je voor je brood
Na een lang leven

De vraag is natuurlijk of de nieuwe zegswijzen net als hun voorgangers
ooit gevleugeld zullen worden.
De tekst van Prediker 1:2 is in de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald met:
Lucht en leegte, zegt Prediker,
lucht en leegte, alles is leegte.
Taalkundig kan men geen enkel bezwaar hebben tegen deze vertaling van
het begrip dat, als gezegd, betekent: letterlijk niets, een vacuum, een afwezigheid van zowat alles. Letterkundig lijkt het ook in orde: de versterking die oudere vertalingen bewerkstelligden met de herhaling van het
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woord in de genitiefvorm (der ijdelheden), conform het Hebreeuws maar
botsend met het Nederlandse taaleigen, is nu gevonden in de alliteratie.
Blijft over wat ik het volkskundige aspect van de taal zou willen noemen: maakt lucht en leegte kans op acceptatie en verspreiding buiten de
eigenlijke bron, zoals de woorden, uitdrukkingen etc. uit oudere vertalingen hun weg naar het gewone taalgebruik hebben gevonden? Met andere woorden: weerspiegelt de Nieuwe Bijbelvertaling zich straks in het
gewone Nederlands, zoals het gewone Nederlands nu in de Nieuwe Bijbelvertaling weerspiegeld wordt?
Uiteraard is daar nu nog geen zinnig woord over te zeggen. We kunnen alleen wijzen op een aantal opmerkelijke voorkomens van lucht en
leegte sinds in 1998 die vertaling openbaar werd gemaakt in de eerste
deeluitgave Werk in uitvoering (en vervolgens uitvoerig in de pers besproken werd). In 2001 verscheen lucht en leegte in de roman Kreutzersonate van Margriet de Moor. Twee jaar later publiceerde Abdelkader Benali De langverwachte, met daarin de zin: `alles verdampt, niets dan lucht
en leegte.' Maar het allereerste literaire gebruik van lucht en leegte buiten
de bijbelvertaling vinden we al in 1998, dus in het jaar waarin de eerste
proeve van de Nieuwe Bijbelvertaling verscheen. Dan reeds maakt lucht
en leegte buiten de bijbelvertaling zijn opwachting in het weekblad Donald Duck. Een betere start op de weg naar popularisering kan een
woord uit de bijbelvertaling zich niet wensen.
Dankbetuiging
Mw. drs. Clazien Verheul (NBG) heeft een eerdere versie van dit hoofdstuk kritisch
doorgelezen en voorzien van zeer waardevol commentaar. Graag zeg ik haar daarvoor mijn hartelijke dank. De voorbeelden seinpaal en hagelslag dank ik aan mijn
broer Jan Scholtmeijer.

Literatuur
Een belangrijke bron voor dit artikel is natuurlijk de Nieuwe Bijbelvertaling zelf.
Verder heb ik geput uit de pocket Lucht en leegte. Columns over De Nieuwe
Bijbelvertaling, van de NBv-vertalers R. Buitenwerf, J. van Dorp en C. Verheul (NBG
Heerenveen, 2004). Het betreft hier een bundeling van stukjes die eerder in het Friesch
Dagblad verschenen. Het citaat over het tutoyeren is te vinden in de bijdrage `U of jij –
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sukkelen met de aanspreekvormen, van Clazien Verheul (eerder verschenen in Met
Andere Woorden 22, 4 (december 2003), p. 20-22). Een compacte inleiding is Twintig
veelgestelde vragen over De Nieuwe Bijbelvertaling. De tweede herziene uitgave verscheen in april 2004 bij het NBG in Haarlem. Beide werken gaan uitgebreid in op de
kwesties die ik hier maar vluchtig heb kunnen aanstippen, en worden daarom ter verdere lezing van harte aanbevolen. De vragen over de Nieuwe Bijbelvertaling zijn, met
hun antwoorden, in verkorte vorm ook te vinden op de website www.denieuwebijbelvertaling.nl.
Gedurende het vertaalproces zijn er bij het NBG (soms in samenwerking met de
KB s) verschillende uitgaven verschenen die goed inzicht geven in dat vertaalproces. Te
denken valt natuurlijk aan de drie deeluitgaven Werk in Uitvoering (1 uit 1998, 2 uit
2000, 3 uit 2003). Verder verschenen er 17 brochures in de reeks NBV Informatie. Voor
mijn bijdrage heb ik vooral gebruik gemaakt van nr. 12 Over archaïsmen en hollandismen. Nederlandse en Vlaamse bespiegelingen bij het NBV -vertaalproces (N BV Informatie
10, februari 1999). Als voorloper van de serie is te beschouwen Vertaalprincipes voor de
nieuwe bijbelvertaling, een elf bladzijden tellende brochure uit 1993 (derde druk januari 1997). De naam van de vertaling is dan nog uitsluitend een werknaam, en wordt dus
met kleine letters geschreven.
In het kwartaalblad van het NBG, Met Andere Woorden, is de afgelopen jaren natuurlijk ook heel wat over de Nieuwe Bijbelvertaling geschreven. Ik raadpleegde onder meer `Naamans huidvraat of melaatse huizen? De vertaling van tsara'at in de
Nieuwe Bijbelvertaling', door C. Verheul (22ste jaargang, september 2003, p. 3-7).
Onze Taal van oktober 2004 (73ste jaargang, nummer 10) gaat vrijwel helemaal
over de Nieuwe Bijbelvertaling, en was daarmee een belangrijke Fundgrube voor dit
hoofdstuk.
Als supervisor heb ik gebruik kunnen maken van het Handboek en van de commentaren die de vertalers bij hun vertalingen schreven. De commentaren zijn als vertaalaantekeningen terug te vinden op de al genoemde website www.denieuwebijbelvertaling.nl.
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DE HUWELIJKSMETAFOOR IN

DE NIEUWE BIJBELVERTALING
NELLY STIENSTRA

Inleiding
De mededeling dat het Nederlands bol staat van de uitdrukkingen en
metaforen die aan de Bijbel zijn ontleend, is een waarheid als een koe.
Natuurlijk zijn er mensen die ze niet als zodanig herkennen, althans niet
allemaal, en zeker niet in onze huidige tijd. Wie weet nog dat de uitdrukking een vreemdeling in Jeruzalem teruggaat op het bijbelverhaal van
de Emmausgangers, die de verrezen Heer ontmoetten maar Hem eerst
niet herkenden, terwijl Hij pretendeerde niet te weten wat er de laatste
dagen in Jeruzalem was gebeurd, namelijk Zijn eigen gevangenneming
en kruisiging? Ook komt het voor dat een bijbelse uitdrukking gebruikt
wordt in een heel andere betekenis dan de oorspronkelijke. Cor van Bree
wijst hier reeds op in hoofdstuk 8. Door het oog van een naald kruipen betekent in het hedendaagse Nederlands op het nippertje aan een groot gevaar ontkomen, terwijl de oorspronkelijke betekenis iets onmogelijks is
(`voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te
gaan, dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen', Mat.t9:24).
Dan zijn er uitdrukkingen die teruggaan op een bijbelse uitdrukking,
maar zover geëvolueerd zijn dat herkenning moeilijk wordt. Zo zegt de
profeet Hosea over de bevolking van het Noordrijk Israël, dat hij aanduidt als Ephraïm, een van de tien stammen: `Ephraïm is als een koek die
niet gekeerd wordt' (Hos. 7:8). Het gaat hier, volgens het standaard Hebreeuwse woordenboek van Koehler en Baumgartner, om een soort eierkoek die op gloeiende stenen werd gebakken. Als die niet werd gekeerd,
werd hij dus aan de bovenkant niet gaar. Ongetwijfeld gaan hierop Nederlands halve gare, halfgaar (in de figuurlijke betekenis) en halfbakken
terug. Het Engels kent ook hal f baked in deze betekenis en het is interessant terzijde op te merken dat bijvoorbeeld de New English Bible hier
vertaalt met: `Ephraïm is a half-baked scone'. Daar is de metafoor aange-
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past aan de huidige situatie, terwijl de betekenis niet veranderd is. De Jerusalem Bible maakt gewag van een `half baked cake'. Alvast even vooruitlopend op wat de Nieuwe Bijbelvertaling (verder aangeduid als NBV)
van de metaforen heeft gemaakt, zij vermeld dat we hier lezen: `Ephraïm
is een misbaksel: Hoewel de band met het origineel enigszins bewaard
gebleven is, heeft het woord misbaksel toch connotaties (achterhaalde
bakvisterminologie!) die mij er wat huiverig voor maken deze uitspraak
de Allerhoogste in de mond te leggen. Het woord misbaksel wordt tegenwoordig voornamelijk nog gebruikt om mislukte zaken aan te duiden,
met name in de kunstkritiek komen we het nog wel tegen (een toespeling op de misbaksels van de pottenbakker), maar voor mensen komt het
nauwelijks nog voor. Overigens heeft de NBV om de een of andere mysterieuze reden een zekere voorkeur voor dit gedateerde woord. Waar
Paulus zich in 1 Kor. 15:8 in de gangbare vertalingen nederig aanduidt als
`misgeboorte; is dit in de NBV `misbaksel' geworden. De Statenvertaling
spreekt van een `ontijdig geborene'; ook vinden we vormen als `abnormaal geborene. De uitdrukking wordt algemeen geïnterpreteerd als
slaande op de wat buitenissige wijze waarop Paulus tot het apostelcollege is toegetreden: hij had nooit tot Jezus' volgelingen behoord, laat staan
dat hij door de Heer bij Zijn leven apart was uitgekozen, zoals de Twaalf.
En niet te vergeten, hij had de christenen vervolgd voordat hij het evangelie ging verkondigen. Het woord misbaksel is hier dus echt een misser,
nog los van de connotaties.
Er wordt wel eens losjes beweerd dat jonge mensen veel uitdrukkingen en metaforen die vroeger gangbaar waren niet meer kennen. Zonder
dit echt empirisch te kunnen onderbouwen, heb ik die indruk zeker ook.
Eén proef op de som neem ik al zeker tien jaar. Tijdens een college waar
6o tot 8o studenten van de verschillende opleidingen Moderne Vreemde
Talen van de Universiteit Utrecht aan deelnemen, vraag ik of ze de toch
wel aansprekende metaforische uitdrukking kennen: Gloeiende kolen op
iemands hoofd stapelen. De twee, hooguit drie studenten per jaar, die de
uitdrukking kennen komen zonder uitzondering van een protestantschristelijk lyceum. Deze uitdrukking, die toch eens behoorlijk gangbaar
was, is uit het Nederlands zo goed als verdwenen. Het is dus opmerkelijk
(en ik vind het verheugend) dat de NBV de uitdrukking op de twee plaatsen waar deze wordt gebruikt, heeft gehandhaafd: `Als je vijand honger
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heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.
Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd, en de HEER zal je belonen'
(Spreuken 25:21-22). Zo ook het duidelijke citaat van deze tekst in Rom.
12:20: `Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij
dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op
zijn hoofd.' Als de verkoopcijfers van deze vertaling hand in hand gaan
met het aantal lezers, is de uitdrukking wellicht nog te redden.
De conceptuele metafoor
Interessanter dan losse metaforen, hoe boeiend op zich ook, zijn de zogenoemde conceptuele metaforen in de Bijbel. Sinds de publicatie van
het geruchtmakende boek Metaphors we live by van Lakoff en Johnson in
1980 zijn taalkundigen zich bewust geworden van het feit dat er netwerken van metaforen bestaan, waarbij vóórkomende taaluitingen alle terug
te voeren zijn op één concept, één grote, als het ware onderliggende metafoor. Zo gaan uitdrukkingen als brandende liefde, vurige liefde, de liefde
is gedoofd, de vonk sprong over enz. allemaal terug op de conceptuele metafoor, ook wel genoemd basismetafoor, LIEFDE 1s VUUR. (N.B. Het is
te doen gebruikelijk in de vakliteratuur conceptuele metaforen in klein
kapitaal te schrijven.) Zulke metaforen kunnen een grote invloed hebben
op de stijl, maar ook op de inhoud van een verhaal of welk geschrift dan
ook. Het is voor een vertaler van het grootste belang dat zo'n conceptuele metafoor wordt onderkend, ook als deze wellicht minder in het oog
springt dan het bovengenoemde voorbeeld. Een conceptuele metafoor
kan zelf ook als talige uiting voorkomen, maar het hoeft niet.
Iedereen kan wel een aantal conceptuele metaforen bedenken die in
de Bijbel voorkomen. Zo hebben we bij de overbekende metafoor `De
Heer is de herder van Zijn volk' de voorkomende, afgeleide metaforen
die zeggen dat het volk de kudde is en de mensen de schapen, dat de
Heer/Herder Zijn kudde leidt en op frisse weidegronden brengt, dat Hij
het verdwaalde schaap gaat zoeken en het gewonde verbindt, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Hierbij moet wel bedacht worden dat een metafoor nooit een éénop-één-relatie heeft met de werkelijkheid die erdoor beschreven wordt.
Als we zeggen dat de Heer de herder van Zijn volk is, willen we tot uit-
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drukking brengen dat de Heer zorg voor Zijn volk heeft, de mensen bijeen wil houden en in geval van gevaar hen beschermt. In de wereldse
werkelijkheid moet een menselijke herder echter van zijn kudde leven,
van de wol, de melk en eventueel ook het vlees. Dat onderdeel van de
werkelijkheid wordt niet gebruikt in de metafoor DE HEER IS DE HERDER VAN ZIJN VOLK.

Met name in het Nieuwe Testament wordt God regelmatig aangeduid
en aangesproken als Vader. Niemand van ons kan echter een geboorteakte overleggen waarin God als vader wordt opgegeven. Zover gaat de
metafoor dus weer niet. Het is belangrijk dit in het oog te houden: een
metafoor, en met name een conceptuele metafoor met veel afgeleide metaforen, is gebaseerd op iets in de werkelijkheid, maar valt nooit geheel
met die werkelijkheid samen. Om nog één voorbeeld te geven: het is duidelijk dat mensen een overeenkomst tussen liefde en vuur ervaren (heel
veel, ook niet-westerse talen, bijvoorbeeld het Turks, kennen deze metafoor), maar niemand zal denken dat je met behulp van liefde theewater
aan de kook krijgt.
Bijbelse metaforen: een noodzaak
Niemand heeft duidelijker gemaakt dan de beroemde theoloog en filosoof St.-Thomas van Aquino (1224-1274) dat bijna alles wat mensen over
God zeggen eigenlijk metaforisch is. Dat heeft te maken met het feit dat
wij leven in een fysieke wereld en al onze ideeën daar uiteindelijk op gebaseerd zijn. Weliswaar is de mens in staat tot abstract denken, maar hij
ontleent zijn concepten toch aan wat hij via zijn zintuigen binnenkrijgt.
Pas als we iets zintuiglijk ervaren hebben, kunnen we een concept vormen. Dat geldt voor ieder concept, of het nu abstract of concreet is. We
kunnen ons allemaal een beeld van een paard voor de geest halen, maar
alleen omdat we in ons leven een aantal paarden hebben gezien. Met betrekking tot abstracte concepten wordt het al een stuk moeilijker, en dan
gaan we ervaringen die we gehad hebben door middel van metaforen
omschrijven, metaforen die in de fysieke werkelijkheid wortelen. We
hebben ooit, toen we verliefd waren, het gevoel gehad dat we in vuur en
vlam stonden, en noemen liefde dus vuur.
Wat God betreft ligt de situatie nog gecompliceerder. God is de vol-
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maakt Andere (in het Latijn totaliter aliter) en daar kunnen wij ons dus
geen enkele reële voorstelling van maken. Volgens de Bijbel weten we alleen van God wat Hij ons zelf heeft geopenbaard, en dat doet Hij in
woorden en beelden die wij kunnen begrijpen, anders werden wij er ook
niet wijzer van. In de eerste boeken van het Oude Testament, met name
in Genesis, vinden we een aantal zogenoemde antropomorfe verhalen,
verhalen waarin God echt als mens optreedt. Denken we maar aan het
verhaal van de zondeval in Genesis 3, waar God door de tuin wandelt en
Adam op het matje roept. In de ontwikkeling van de geschiedenis van
het volk van Israël maakt dit soort verhalen echter al spoedig plaats voor
metaforisch spreken over God. Hierboven zijn reeds twee voorbeelden
genoemd. Er is dan geen sprake van een echte herder die met zijn kudde optrekt, maar van een soort vergelijking: zoals de herder voor zijn
kudde zorgt, zorgt God voor Zijn volk, met de genoemde beperkingen.
Zoals een vader zorg draagt voor zijn kinderen, zo draagt God zorg voor
de mensen.
De eerste uitgebreide versie van de bijbelse huwelijksmetafoor
Christenen zijn over het algemeen bekend met de metafoor dat Christus
de Bruidegom van Zijn Kerk is. De Heer zelf noemt zich een aantal keren de Bruidegom, en ook Johannes refereert met dat woord aan Jezus.
Paulus werkt de metafoor uit en haalt er expliciet de bruid bij. Dat in het
Oude Testament God de Echtgenoot van Zijn volk is, is minder bekend,
en misschien ook minder aansprekend, maar het is wel een belangrijke
conceptuele metafoor voor een goed begrip van de Schrift (voor een uitgebreide analyse zie Stienstra 1993). Bij het bestuderen van deze metafoor
is het natuurlijk wel van belang in het oog te houden dat de huwelijksrelatie in het Oude Testament verschilt van de moderne. Hoewel de positie van de vrouw in het oude Israël lang niet zo dramatisch slecht was
als wel eens wordt beweerd (zie bijvoorbeeld Emmerson 1989, 199 1), en
er grote liefdesverhalen in het Oude Testament voorkomen, was er natuurlijk wel een zekere ongelijkheid tussen man en vrouw. Op zich past
dat in de huwelijksmetafoor: er is geen sprake van gelijkheid tussen God
en Zijn volk, wel van wederzijdse liefde en trouw.
De meeste exegeten zijn het erover eens dat de eerste echte uitwerking

79

LEEG EN IJDEL

van de huwelijksmetafoor DE HEER IS DE ECHTGENOOT VAN ZIJN
VOLK (die overigens als zodanig in de Schrift niet voorkomt) te vinden
is in de eerste drie hoofdstukken van het boek Hosea. De profeet Hosea
is getrouwd met een vrouw die hem ontrouw is, en die situatie wordt
vergeleken met de situatie waarin de Heer zich bevindt met betrekking
tot Zijn volk: de mensen hebben de eredienst aan Hem verruild voor het
vereren van afgoden. Afgoderij wordt gelijkgesteld met overspel. Het verruilen van de trouw aan de eigen man voor omgang met een ander of
anderen is hetzelfde als de ware God verwaarlozen om afgoden te vereren. De metafoor AFGODERIJ Is OVERSPEL komt ook herhaaldelijk bij
andere profeten voor, en we zullen er verderop in dit artikel nog voorbeelden van zien, die aan de verbeelding weinig overlaten.
De meest voorkomende afgod in die tijd en in die streken was Baal,
en de profeet Hosea gaat dan ook flink tekeer tegen de Baalverering. De
Heer dreigt Zijn volk met echtscheiding en met allerlei vreselijke straffen, maar komt daarop terug: Hij wil zijn vrouw vergeven en opnieuw
beginnen. In de NBV komt dit verhaal op zich redelijk over: er is een parallellie tussen de situatie van de Heer met Zijn volk en de profeet met
zijn vrouw; er is sprake van de goddelijke woede en de vergeving. Toch
laten de vertalers een paar lelijke steken vallen, waardoor de metafoor ineens sterk aan kracht inboet. Als de Heer heeft besloten Zijn vrouw terug te nemen, zegt Hij in de grondstekst (mijn vertaling): `Op die dag zult
u Mij mijn man noemen en u zult Mij niet meer noemen mijn Baal'
(Hos. 2:18). Hierbij moet worden opgemerkt dat er in het Hebreeuws een
soort woordspeling in deze mededeling zit. Het Hebreeuwse woord dat
hier met `man' wordt vertaald, is het algemene woord voor man, ish, wat
ook echtgenoot kan betekenen. Het woord Baal betekent `heer' en wordt
ook wel in de betekenis van echtgenoot gebruikt, maar legt dan meer de
nadruk op de superioriteit van de mannelijke huwelijkspartner. Daarnaast is het (deel van) een benaming van veel afgoden. De zin heeft dus
een dubbele betekenis, die in vertaling nauwelijks is over te brengen. Vertaalt men met `Baal, of liever gezegd laat men `Baal' staan, wat de meeste vertalingen, inclusief de Statenvertaling, doen dan is men het element
van tederheid kwijt. Vertaalt men met `heer; dan wordt de hele problematiek van het vereren van afgoden (Baal) buiten beeld gehouden, en
daar gaat het nu juist om. Met andere woorden: hier ligt een gigantisch
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vertaalprobleem, om niet te zeggen dat we hier tegen de grenzen van de
vertaalbaarheid op lopen. De Groot Nieuws Bijbel (GNB 1986) heeft een
dappere poging gedaan: `Als die dag aanbreekt, zul je mij noemen: Mijn
man, en niet meer mijn Baal, mijn bezitter: In GNB 1998, met voetnoten,
luidt de bijbehorende voetnoot: `mijn Baal: zowel de benaming voor de
Kanaanitische vruchtbaarheidsgod Baal als de aanduiding van de Israëlitische man als bezitter van zijn vrouw.' Zoals gezegd, het is leuk geprobeerd, maar het is het toch geen echt voldoening gevende oplossing, hoewel ik zelf niets beters weet te bedenken. In de versie zonder noten ligt
de nadruk onvoldoende op de afgoderij, die de kern van het hele verhaal
vormt, maar het uitleggen van een ambiguïteit in een voetnoot haalt alle pit eruit.
Onverdedigbaar is echter de `oplossing' van NBV: `Dan op die dag zul
je zeggen: "Jij bent mijn man" en er is geen wanklank meer te horen:
Hier is het exegetische probleem annex vertaalprobleem wel volledig onder het kleed geveegd, en het contrast met vertrouwen op de Heer versus
achter een afgod aan lopen – een van de twee betekenissen – is geheel
verdwenen.
Even verderop (Hos. 2:21-22) vinden we iets soortgelijks. Ook hier is
een woord in het spel dat moeilijk tot niet vertaalbaar is. De Heer zegt
dat Hij Zijn volk weer aanneemt en opnieuw een (huwelijks)verbond
met haar zal aangaan. Hij bezigt hier, in de woorden van de profeet, het
Hebreeuwse woord 'eras, gebruikt om aan te geven dat een man en een
meisje een trouwverbond aangaan, dat echter nog niet geconsummeerd
wordt. De normale tijd die daarvoor staat is een jaar. Het woord wordt
nooit gebruikt als een man zijn (overspelige) vrouw terugneemt, hetgeen
trouwens volgens de Israëlitische wetten niet eens kan (vgl. Deut. 24:1-4).
De Heer doet dat laatste hier wel en gebruikt daarbij dus het woord 'eras,
hetgeen nauwelijks anders geduid kan worden dan als een herstel van de
onschuld van de vrouw, die zich vreselijk heeft misdragen. Dit is overigens een gegeven dat we met name in de Katholieke Kerk tegenkomen
(en wellicht mede gebaseerd is op deze tekst). In een van de openingsgebeden van de Eucharistie (misformulieren voor de weekdagen door het
jaar, tweede week, woensdag) horen we: `God, zozeer hebt Gij de onschuld lief, dat Gij haar in ons herstelt' (Altaarmissaal, blz. 554) . In Stienstra 1993 wordt zelfs als basismetafoor gepostuleerd: DE HEER HER-

81

LEEG EN IJDEL

STELT DE MAAGDELIJKHEID VAN ZIJN VROUW,

als teken van een vol-

ledig uitwissen van het verleden.
Vertalers staan hier (alweer) voor een probleem. In de dagen dat er
nog zoiets als ondertrouw of verloving bestond, zocht men daar zijn toevlucht. Zo vertaalt de Statenvertaling: `Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerichtigheid en in gericht en
in goedertierenheid en in erbarmigheden.' Ondertrouwen is een woord
dat in het Nederlands amper nog gebruikt wordt, maar het duidt wel op
de periode die voorafgaat aan het huwelijk, de officiële verloving. Engelse vertalingen werken meestal met betroth, ook een woord dat aangeeft:
we hebben elkaar het jawoord gegeven, maar zijn nog niet aan de consummatio toe, Waarbij moet worden aangetekend dat dit woord inmiddels behoorlijk gedateerd is. Andere Nederlandse vertalingen kiezen voor
het gebruik van het woord bruid: `Ik neem u als Mijn bruid, voor altijd,
als Mijn bruid in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming'
(Willibrord 1975). Door het gebruik van het woord bruid wordt een zeker aspect van de herstelde zuiverheid ingebracht, al is het niet zo sterk
als in het origineel. Het geheel en al weergeven van het origineel is ook
niet mogelijk: waar het concept ontbreekt, ontbreekt het woord. Maar zo
bont als NBV het maakt is niet nodig: `Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw
maken, ik zal je hecht aan mij verbinden ...' Hier is weliswaar sprake van
het feit dat het huwelijk, dat er al was, nu wel stand zal houden (totdat
zij weer wegloopt, denk je onwillekeurig), maar er is niets over van de
kern van de boodschap: het is niet alleen een kwestie van vergeving en
hernieuwde aanvaarding, maar zelfs van totaal herstel van onschuld. Een
mogelijke oplossing van wat inderdaad een bijna onoplosbaar vertaalprobleem vormt voor het woord 'eras, zou wellicht zijn: `Ik neem u als
Mijn zuivere bruid: Ik draag het aan voor een herziene versie!
`Ik de HERE Uw God ben een naijverig God ..:

Aldus de vertaling van een zinsnede in Ex. 20:5 (in de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap, NBG 1951), waar het verbod op het vereren van afgoden wordt uitgewerkt. Willibrord 1 975 (WB 75) spreekt van
een `jaloerse God. In Ex. 34:14 vinden we het nog duidelijker: `De HERE,
wiens naam Naijverige is, is een naijverig God (NBG 1951) of `Gij moogt
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geen andere god vereren; de Heer heet immers de jaloerse, Hij is een jaloerse God' (wB 75).
Deze passages hebben in het verleden het nodige stof doen opwaaien,
want jaloezie, naijver, wordt door ons meestal niet als een goede eigenschap beschouwd, en om die nu aan God toe te schrijven is ook zo wat.
In het Hebreeuws staat hier het woord qana', dat inderdaad jaloers' betekent, maar in de Bijbel wordt gebruikt in een context waar jaloezie gerechtvaardigd is. Als een man of een vrouw ontrouw is aan de huwelijkspartner is de bedrogene niet kwalijk te nemen dat hij of zij jaloers is.
Het verbond van de Sinai, waarbij God de Tien Geboden aan Israël gaf,
en van Zijn volk in ruil vroeg deze te onderhouden, wordt door veel exegeten gezien als het `huwelijksverbond' van God met Zijn volk. Weliswaar wordt de metafoor pas later echt uitgewerkt, met name door de
profeet Hosea, maar het gebruik van woorden als jaloezie (en ook ontucht – daar kom ik nog op terug) duidt erop dat er al langer het besef
leefde dat afgoderij gelijkstond met ontucht of overspel, en dat God, als
de Echtgenoot van Zijn volk, of in ieder geval als degene die op de loyaliteit van dat volk aanspraak kon maken, het recht had (metaforisch) jaloers te zijn als het volk Hem ontrouw was. Het woord qana' heeft dan
ook niet per definitie een negatieve connotatie, die wij bij jaloers' en naijverig al gauw wel voelen. Hier is alweer sprake van een zeker vertaalprobleem. NBV volgt helaas in Ex. 2o:5 het zwaktebod dat ook reeds door
GNB is gedaan, namelijk weglaten, of liever gezegd op weinig bevredigende wijze omschrijven: `Ik, de Heer uw God, duld geen andere goden
naast mij.' Dat is zeker een van de betekenissen van de zinsnede in kwestie, maar het `huwelijkselement' is er volkomen uitgehaald, en dat God
geen andere goden naast zich duldt, wisten we al. Hier zou het handhaven van het voor ons wat onbegrijpelijke woord met toevoeging van een
voetnoot toch een oplossing zijn geweest. Dit is vooral van belang omdat Ex. 2o:5 de eerste maal is dat we (althans in de chronologische volgorde die wij in de Bijbel hebben aangebracht) een indicatie krijgen van
de ontluikende huwelijksmetafoor, die naderhand zo belangrijk zal blijken te zijn, zoals we hierboven hebben gezien, en die we ook bij andere
profeten uitgewerkt aantreffen, bijvoorbeeld in Ezechiël, hoofdstukken
16 en 23, waarop ik overigens in dit artikel niet verder inga, omdat zulks
te ver zou voeren.
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Het probleem van Ex. 34:14 is uiteraard nog groter voor vertalers die
van het concept jaloezie of naijver afwillen. GNB heeft consequent gekozen voor weer weglaten of zo men wil, voor radicale interpretatie: `Ik, de
Heer, duld geen andere goden naast me.' Dat is NBV kennelijk te ver gegaan: `De Heer, de Afgunstige, duldt immers geen andere goden naast
zich: De grondtekst, dat de Naam van God jaloerse of naijverige is (de
Statenvertaling spreekt van IJveraar) is hier echter wel geweld aan gedaan. Bovendien is gekozen voor een heel ongelukkig woord. Waar jaloezie en naijver onder bepaalde omstandigheden nog positief te duiden
zijn, in de zin dat een mens terecht jaloers kan worden als een ander hem
iets afneemt wat hem toebehoort, is afgunst altijd negatief. Van Dale definieert het woord als: `gevoel van leed of spijt over het goede dat een ander te beurt valt en dat men hem niet gunt'. Bij afgunstig begint de definitie met: `leed voelend over het geluk of succes van een ander...' Het
is wel duidelijk dat de vertalers van de NBV hier absoluut niet hebben beseft dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van een eerste indicatie van
de huwelijksmetafoor, nog los van het feit dat de woordkeuze op zijn
zachtst gezegd niet geslaagd is.
Afgoderij is ontucht en overspel
Na de constatering dat het gebruik van het woord qana' kennelijk geen
belletje heeft doen rinkelen bij de vertalers van de NBV (en van de GNB),
dat we hier met een, wellicht nog wat embryonale, vorm van de huwelijksmetafoor te maken hebben, wekt het geen verwondering dat ze een
direct daarop volgende indicatie ook hebben gemist. In Ex. 34:15-16
wordt het vereren van afgoden gelijk gesteld met zanah, dat `overspel plegen; dan wel `ontucht bedrijven' betekent. De passage bevat een waarschuwing aan de Israëlieten zich niet in te laten met vreemde volken,
want eer ze het weten zullen er huwelijken ontstaan tussen hun zonen en
vreemde meisjes `waarop ook uwe zonen hare goden nahoereren' (Statenvertaling), `ontuchtig nalopen' (wB 75), `overspelig nalopen' (NBG 51).
Hier komt de metafoor AFGODERIJ IS ONTUCHT OF OVERSPEL toch al
aardig om de hoek kijken. Zoals gezegd, het gebruikte Hebreeuwse werkwoord leent zich voor beide interpretaties. GNB spreekt van het `nalopen
van afgoden'; NBV kiest voor: `Als jullie uit hun dochters voor je zonen
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vrouwen kiezen, en die vrouwen geven zich met hun goden af, zullen ze
ook je zonen daartoe verleiden; Hoewel afgeven met eventueel nog een
erotische connotatie zou kunnen hebben, is dat op zich helemaal niet
nodig, en uit de context blijkt niets in die richting.
Hetzelfde zien we gebeuren in Leviticus 20:1-5, waar de kinderoffers,
die de inheemse volken van het Midden-Oosten aan de afgod Moloch
brengen, streng worden verboden. Ik citeer slechts de vertaling van vers
5 in een aantal versies, daar die voor zich spreken. Het Hebreeuwse
woord is weer qana':
`Ik zal hem (de man die afgoderij pleegt) en al degenen die hem nahoereren, om den Moloch na te hoereren, uit het midden huns volks
uitroeien' (Statenvertaling)
`Ik zal hem en alle anderen die ontuchtig de Moloch nalopen ...' (wB
75 )

`Ik zal hem en allen die hem in zijn overspelige verering van de Moloch volgen ...' (NB G 51)
`Hemzelf en al de anderen die door zijn toedoen mij ontrouw zijn geworden en Molek zijn gaan vereren ...' (GNB)
`Ik zal hem en allen die zich met Moloch inlaten ...'
Hoewel het woord ontrouw ook in een huwelijkscontext kan worden gebruikt, is het toch te algemeen om in GNB een toespeling op de huwelijksmetafoor te vermoeden; men kan ook ontrouw zijn aan onder meer
zijn principes.
Deze voorbeelden kunnen met vele worden uitgebreid. In de Pentateuch (de eerste vijf boeken van het Oude Testament) vinden we een behoorlijk aantal indicaties dat de huwelijksmetafoor in aanleg aanwezig is,
met name door het gebruik van het woord qana', gebruikt om de `gevoelens' van God jegens Zijn volk uit te drukken, en het woord zanah om
afgoderij aan te duiden. NBV heeft die hints niet opgepikt en doet daarmee, in ieder geval in deze boeken, tekort aan de metafoor dat de Heer
de Echtgenoot van Zijn volk is.
Overigens, zo is hierboven gebleken, hebben de vertalers de metafoor
wel elders gezien (dat kan ook niet anders), bijvoorbeeld in het boek Hosea, ook al hebben ze daar wel een aantal boeiende kansen laten liggen.
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Twee boeken waarin de metafoor voorkomt, maar niet systematisch

wordt uitgewerkt zoals in Hosea (en Ezechiël), zijn Jeremia en Jesaja
(strikt gesproken Deuterojesaja, hoofdstukken 40-66; in het eerste deel
van het boek komt de huwelijksmetafoor niet voor). Daar de huwelijksmetafoor in Jesaja complex en niet erg coherent is, valt de behandeling
ervan buiten het bestek van dit artikel en beperk ik mij tot een paar bekende voorbeelden uit Jeremia.
Jeremia
Na een korte inleiding aan het begin van hoofdstuk 2 (vs. 1), dat het ooit
goed gezeten heeft tussen God en het volk, Zijn bruid, gaat Jeremia al snel
over op het onderdeel van de huwelijksmetafoor dat afgoderij gelijkstelt
met overspel en ontucht. Jer. 2:20b luidt letterlijk (mijn vertaling): `... op
iedere hoge heuvel en onder iedere groene boom heb je je neergelegd als
een hoer: In het licht van het eerste vers waar het volk bruid wordt
genoemd, moet hier wel sprake zijn van overspel, en dan nog wel in de
context van prostitutie. Uiteraard maakt de Statenbijbel weer gewag van
`hoereren; wB 75 heeft het letterlijke `neerleggen als een hoer, bij NBG legt
[de ontrouwe echtgenote] zich in ontucht neder: De bedoeling is in alle
gevallen duidelijk. Ook NBV houdt de hoer erin, maar wijzigt verder zonder aanleiding: `Op elke hoge heuvel, onder elke bladerrijke boom, lag je
als een hoer te wachten: (De heuvel en de boom verwijzen naar plaatsen
waar men dikwijls altaren had voor eredienst aan afgoden.) Het is opmerkelijk dat GNB zich hier ineens geroepen voelt tot explicitering: `Op elke
hoge heuvel, onder iedere groene boom, ben je mij ontrouw, bedrijf je je
overspel: Ook de voetnoot van GNB 1998 levert nog wat extra uitleg van de
metafoor en verwijst onder meer naar Hosea.
Jer. 3:1-5 bestaat uit een tirade van de Heer tegen zijn ontrouwe
vrouw, die ijskoud verwacht dat Hij haar ondanks alles toch wel zal terugnemen. Er is hier een groot verschil met de situatie in Hosea, waar
het initiatief tot hereniging van de Heer zelf uitgaat. Hier blijkt de brutale veronderstelling van de echtgenote niet meteen gehonoreerd te worden. Opvallend is het verschillende taalgebruik met betrekking tot één
passage. Ik citeer weer de verschillende bijbelvertalingen:
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`Hef uwe oogen op naar de hooge plaatsen en zie toe: waar zijt gij niet
onteerd?' (Statenvertaling)
`Is er op de heuvels een plek waar ge niet werd onteerd?' (wB 75)
`... waar hebt ge u niet laten misbruiken?' (NBG 51)
`Is er een plek waar je geen overspel bedreef?' (GNB)
`... waar ben je niet beslapen?' (NBv)
In het origineel staat eigenlijk iets van een eufemisme: `Waar heeft men
niet bij je gelegen?' Weliswaar is dat een gangbare uitdrukking voor `geslachtsgemeenschap hebben', maar het valt op dat de vertalingen het eigenlijk allemaal erger maken, als het ware om de metafoor te versterken.
GNB benadrukt ook hier weer het overspelige van de ontucht. Waarom
NBv, die toch streeft naar begrijpelijk taalgebruik, hier voor het volstrekt
verouderde beslapen heeft gekozen – dat ik persoonlijk ook nooit in de
context van prostitutie zou gebruiken, als ik het al gebruikte – is een volkomen raadsel.
Het is duidelijk dat alle vertalers de metaforen DE HEER IS DE
ECHTGENOOT VAN ZIJN VOLK en AFGODERIJ IS OVERSPEL hebben
herkend – hij is in deze passages ook wel erg duidelijk aanwezig. Het verschil met de metafoor in Hosea en met de meer embryonale vormen in
de Pentateuch is dat hier sprake is van prostitutie en men daar heel verschillende oplossingen voor kiest. De nadruk van GNB op het overspel
maakt de metafoor aan de ene kant wel heel duidelijk, maar doet afbreuk
aan de situatie van totale ongeordendheid op seksueel gebied van de kant
van de echtgenote. Overspel hoeft tenslotte niet hand in hand te gaan
met prostitutie.
Een knieval voor het feminisme?

Zoals gezegd is de huwelijksmetafoor in Jeremia niet systematisch uitgewerkt. Af en toe krijgen we een paar verzen die er duidelijk op slaan (en
dan altijd in de vorm van het verwijt van ontrouw), maar meestal staan
die ingeklemd tussen andere metaforen of letterlijke beschuldigingen.
Een goed voorbeeld daarvan is Jeremia 2:19-25, waarin we ook de hierboven besproken passage 2:20b aantreffen.
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`Uw eigen misdaad straft u; uw ontrouw kastijdt u. Besef dus, hoe
slecht en bitter het is de Heer uw God te verlaten en Mij niet te vrezen, – godsspraak van de Heer van de machten –. Al lang geleden
hebt ge uw juk afgeschud, uw banden stuk getrokken. Gij hebt gezegd: ik wil niet dienen! Op elke hoge heuvel en onder elke groene
boom hebt ge u neergevleid als een hoer. Ik had u geplant als een edele wijnstok van de fijnste soort. Hoe zijn dan uw ranken ontaard en
een wilde wingerd geworden?
Al wast ge u met loog en gebruikt ge nog zoveel zeep, uw schuld
blijft voor Mij onuitwisbaar – godsspraak van de Heer –. Hoe durft
ge beweren: "Ik ben niet onrein; ik ben de baals niet nagelopen:' Kijk
naar uw gedrag in het dal, besef wat ge gedaan hebt, gij jonge kameel,
die wild op en neer draaft, gij wilde ezelin, gewend aan de woestijn,
die in haar drift de lucht opsnuift en in haar bronst niet is te houden.
Zonder moeite sporen de ezels haar op; in haar bronsttijd laat ze zich
vinden.
Pas op, ge loopt uw voeten stuk; uw keel verschroeit van de dorst.
Maar uw antwoord was: "Wat doet dat er toe? Ik ben op die goden
gesteld; hen loop ik na.'" (Jer. 2:19-25) (vertaling WB 75)
Het is duidelijk dat hier een aantal losse metaforen na elkaar worden gebruikt. Behalve een ontuchtige vrouw is het volk van Israël een knecht
die niet wil dienen, een edele wijnstok die verwilderd is tot een wilde
wingerd, iemand die zo smerig is dat het vuil er met alle loog en zeep
niet af te krijgen zal zijn (waarbij het vuil uiteraard een metaforische uitdrukking voor de zondigheid, de schuld, is), een jonge kameel die nog
niet afgericht is en dus zonder doel op en neer rent, en ten slotte een wilde ezelin die in haar bronsttijd niet te houden is, en waar de ezels vanzelf op afkomen. Hoogstwaarschijnlijk is dit een toespeling op de tweede betekenis van de huwelijksmetafoor – die hier overigens verder niet
aan bod komt – en wel dat de Israëlieten als er oorlogsgevaar dreigt, hun
toevlucht zoeken bij machtige buren, zoals Assyrië en Egypte, in plaats
van op de Heer te vertrouwen, een aspect van de metafoor dat vooral
door Ezechiël wordt uitgewerkt.
Nu moet ten eerste worden opgemerkt dat wB 75 het stukje over de
wilde ezelin niet helemaal letterlijk heeft vertaald. Letterlijk luidt die pas-
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sage (mijn vertaling): `een wilde ezelin gewend aan de woestijn; in de
hartstocht van haar verlangen snui ft ze de wind op; haar tijd, wie zal die
keren (alternatief: in haar tijd, wie zal haar keren)? Wie haar zoeken hoeven zich niet te vermoeien; in haar maand zullen zij haar vinden:
De vraag, die door feministische theologen met een volmondig `ja'
wordt beantwoord, is of hier sprake is van een metafoor van ongeordende vrouwelijke seksualiteit. Brenner (1995) linkt de ezelin aan de huwelijksmetafoor en zegt dat er niet alleen sprake is van verdierlijking van de
vrouwelijke seksualiteit, maar dat de ezelin bovendien een heel onnatuurlijk beest is, omdat ze altijd bronstig is, hetgeen in de natuur uiteraard niet voorkomt (behalve dan bij de mens). Nu blijkt dat uit de oorspronkelijke tekst helemaal niet. Sterker nog, daar wordt de indruk gewekt dat de bronsttijd een maand duurt, hetgeen uiterst normaal is. Dat
wB 75 hier wat expliciterend heeft vertaald is wellicht met het oog op het
feit dat niet iedereen dat laatste weet, maar dat opent wel de mogelijkheid voor een verkeerde interpretatie. De keuze van de Statenvertaling en
NBG 51 voor het letterlijk: `hare/haar maand' verdient, gegeven de pogingen te tekst te misinterpreteren, dus toch de voorkeur, ook al heeft WB 75
het ongetwijfeld goed bedoeld.
Er is trouwens geen enkele reden deze metafoor te koppelen aan de
huwelijks- of ontuchtmetafoor, die weliswaar in het rijtje voorkomt,
maar er niet vlakbij staat, waarbij moet worden opgemerkt dat, met alle
eerbied voor de openbaring, het rijtje in kwestie zich nog het best laat
karakteriseren als een zootje ongeregeld: de profeet spuugt zijn gal en bekommert zich nauwelijks om de logica van de volgorde van zijn aantijgingen.
Zowel GNB als (helaas!) ook NBV hebben om de een of andere reden
gekozen voor een vertaling, die de interpretatie openlaat dat de ezelin inderdaad voortdurend bronstig is:
`... een wilde ezelin, thuis in de woestijn, iedere wind opsnuivend,
bronstig als ze is. Zo'n drift is niet te keren. Ze laat zich gemakkelijk
vinden, de ezels hoeven haar niet te zoeken.' (GNB )
`... een wilde ezelin, thuis in de woestijn, die elke ezel ruikt, tochtig
als ze is. Wie kan haar drift aan banden leggen? Geen ezel hoeft moeite te doen, bronstig als ze is, laat ze zich makkelijk vinden.' (NBv)
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Blijft de vraag waarom de duur van de bronsttijd, duidelijk in de brontekst genoemd, zo nodig moest sneuvelen. Het inmiddels wat afgezaagde
Italiaanse bon-mot traduttore traditore dringt zich toch wel een beetje
op. Weliswaar hebben de vrouwelijke vertalers zich en masse teruggetrokken uit het project van NBV, toen bleek dat de Heer toch de Heer
zou blijven, maar bespeuren we hier niet wat invloed van hun eerdere
aanwezigheid? Ik doe geen uitspraak.
Conclusie
Het is zeker niet zo dat de vertalers van NBV (en G N B) de huwelijksmetafoor in het Oude Testament hebben verwaarloosd; dat zou ook nauwelijks mogelijk zijn. Het is wel zo dat we kunnen constateren dat hij minder vaak is gesignaleerd, vooral in de wat bedektere vormen, en dat er
minder nadruk op ligt dan in eerdere vertalingen het geval is. Daarmee
krijgt een belangrijk aspect van het Oude Testament, namelijk Gods liefdevolle en zorgzame houding ten opzichte van Zijn volk, niet de klemtoon die deze verdient. Tevens wordt minder duidelijk hoe erg de afgoderij van Israël is, vooral als we daarbij bedenken hoe zwaar men in het
Oude Testament aan overspel en ontucht tilde. De huwelijksmetafoor is
echt een van de sleutelmetaforen van het Oude Testament en dat dient
volledig uit de verf te komen. Het wachten is op een grondig herziene
versie!
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5 NAMEN IN NEDERLANDSE BIJBELVERTALINGEN
HENK HEIKENS

Hoe komt het dat we zingen over Jonas in de wallevis, terwijl het de profeet Jona was die erin terechtkwam? Waarom hebben we het over zionisten, terwijl hun naam verwijst naar Sion? Gaat het bij Palestijnen en Filistijnen om hetzelfde volk, en bij Samson en Simson om dezelfde man?
Waarom staat in Van Dale Husai, en in de Nieuwe Bijbelvertaling Chusai, terwijl de uitspraak is: Choesjai (2 Sam. 17:5)?
Hierover gaat het in deze bijdrage: over de verschillende manieren
waarop in onze Nederlandse bijbels namen worden weergegeven. Vanuit
deze bijbels hebben ze namelijk hun weg gevonden naar onze cultuur, en
die laat eenzelfde verscheidenheid zien. Op een gevel vlak bij het Amsterdamse Centraal Station bijvoorbeeld staat d'stam Jesse (illustratie 5.1),
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5.1 Amsterdam, Martelaarsgracht 26
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maar in een kerk even verderop wordt gezongen over de wortel Isaï, terwijl het in beide gevallen gaat om Davids vader. Matthijs en Tijs dragen
natuurlijk beiden de naam van de schrijver van het eerste evangelie, de
eerste met en de tweede zonder h, maar zijn ook Mirjam, Marja en Maria van dezelfde komaf?
Namen vertaal je niet, zo luidt een bekende regel. De meeste bijbelse
namen zijn dus rechtstreeks uit de bijbel afkomstig. Ook `gewone woorden' worden trouwens wel eens direct overgenomen. In onze bijbelvertalingen bijvoorbeeld amen, halleluja en hosanna, of de maatnamen efa en
kor, of het goferhout van de ark van Noach, of de liederen hammadloth
uit de Statenvertaling. Ook dat soort woorden is in onze vaderlandse cultuur terechtgekomen. Zo ontleende Vondel zijn cherubijnen en serafijnen
aan onze bijbel, en Nescio zijn Mene tekel. En Hebreeuwse woorden als
sabbat en satan staan gewoon in Van Dale. Maar deze soortnamen vormen niet de grootste groep. Die bestaat namelijk uit eigennamen: van
personen, volken, plaatsen, bergen, maanden, feesten, enz.
Daarvan staan er nogal wat in de bijbel. In de Hebreeuwse, deels
Aramese boeken van het Oude Testament in ronde getallen zo'n 3000 op
35.00o plaatsen, en in de Griekse van het Nieuwe Testament ruim 500 op
5000 plaatsen. In de standaardeditie van de Nieuwe Bijbelvertaling met
1600 pagina's bijbeltekst staan er zo gemiddeld 25 op een bladzij. Dat is
meer dan menig bijbellezer denkt. Maar passages waarin veel namen
voorkomen, zoals de eerste negen hoofdstukken van 1 Kronieken of de
eerste zeventien verzen van Matteiis, horen ook niet tot de favoriete bijbellectuur. En als je die overslaat, ontgaat je de hoeveelheid.
Ik geef de aantallen overigens in ronde cijfers, omdat ze afhangen van
de manier van tellen, bijvoorbeeld hoe daarbij met varianten wordt omgegaan of in hoeverre bij de namen met de naamdragers rekening wordt
gehouden.
Vertaalde namen
Hoewel de meeste bijbelse namen niet worden vertaald, gebeurt dat bij
een klein aantal wel. Ze nodigen daar ook toe uit, want vele ervan hebben in de grondtekst betekenis, of krijgen die: `Je zult voortaan niet meer
Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken'
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17:5) of 'Noem
Noem me niet Noomi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt' (Ruth 1:20) of `Geef hem de
naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden' (Mat. 1:21)
of, even verderop, `De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men
zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent "God met
ons"' (Mat. 1:23). Bij de citaten en verwijzingen op deze bladzijden maak
ik overigens gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 (hierna:
NBV).
Er zijn ook teksten die min of meer stilzwijgend veronderstellen dat
de lezer de betekenis van de naam kent. In Num. 13:23 wordt bijvoorbeeld over de verspieders of verkenners verteld: `In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met één tros druiven af.' Dan moet je eigenlijk meehoren dat die tros een es(j)kol is. Gezien het daaropvolgende vers
kun je dat wel vermoeden, maar vaak moet je met de grondtaal vertrouwd zijn om de relaties mee te maken die er in de bijbeltekst gelegd
worden.
Het plaatst vertalers voor een lastige opgave. Een niet-vertaalde naam
heeft in een vertaling immers geen betekenis meer. Daarom proberen
sommigen te vertalen waar dat kan. Zo heeft de Delftse bijbel van 1477
het bij Eben-Haëzer (I Sam. 4:1) over die stene der helpen, in navolging
van het Latijnse lapis adiutorii. En volgens de Deux-Aesbijbel van 15611562 geeft de farao aan Jozef in Gen. 41:45 niet de naam Safenat-Paneach,
maar de naam Den heijmelijcken Raet. Achter de naam van de ongelovige Tomas staat in de NBV niet meer `genaamd Didymus', maar `dat betekent "tweeling"' (Joh. 11:16, 20:24 en 21:2). En naar de Belialskinderen, die
in de Grote Van Dale staan, kun je in verschillende vertalingen vergeefs
zoeken. Omdat in Belial `zonder nut' te horen is, daarom zijn ze in de
vertaling van Van der Palm (1830) geheel ondeugend, in de NBG-vertaling
1951 nietswaardigen en in de NBV onverlaten.
Een andere praktijk is om namen weliswaar onvertaald over te nemen, maar een vertaling toe te voegen. Martin Buber doet dat bijvoorbeeld in zijn Verdeutschung. In de NBV worden af en toe verklarende
voetnoten te hulp geroepen.
Tot de namen die daarin worden vertaald, hoort de meest voorkomende persoonsnaam: Heer. Elders worden wel de Hebreeuwse letters
daarvan omgespeld: JHWH. Ook verschillende aardrijkskundige namen
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zijn vertaald, zoals Rietzee (Ex. 13:18; in de Statenvertaling Schel fzee) en
Schorpioenenpas (Num. 34:4; in de Statenvertaling de opgang van Akrabbim). En wat de feesten betreft wordt het onvertaalde Poerim (Est. 9:26)
gezelschap gehouden door het vertaalde Weken feest en Loofhutten feest
(Deut. 16:16), net als in de Succesagenda's.
Onvertaalde namen
In deze bijdrage gaat het niet over de vertaalde namen, maar over de onvertaalde, vooral die uit het Hebreeuws. Zij vormen de grootste en ook
meest interessante groep. Bovendien bestaat bijna de helft van de nieuwtestamentische namen uit Griekse versies van Hebreeuwse, zoals de namen in de zogenoemde geslachtsregisters van Mattelis 1 en Lucas 3. Dit
geldt ook voor de namen in de, eveneens Griekstalige, deuterocanonieke
boeken. Een van deze boeken draagt bijvoorbeeld de goed Hebreeuwse
naam Judit. Overigens laat ik deze deuterocanonieke geschriften buiten
beschouwing, omdat ze niet in alle Nederlandse bijbelvertalingen voorkomen en omdat ze geen eigen bijdrage leveren aan het verhaal.
Dat verhaal gaat over de vraag wat er met de namen is gebeurd. Vele
daarvan laten namelijk allerlei verschillen zien, al zijn ze dus gewoon
overgenomen. Waardoor komt dat? Eerst bespreek ik enkele algemene
kwesties waarmee iemand te maken krijgt als hij een woord onvertaald
uit een andere taal wil kopiëren. Dan komt in vogelvlucht aan de orde
wat in ruim twintig eeuwen met de namen is gebeurd. Vervolgens bespreek ik enkele afzonderlijke kwesties en daarna sluit ik af.
A Algemene kwesties bij onvertaald overnemen
Het visuele beeld van woorden
Je kunt in Nederland werken bij het Bureau, maar ook bij een buro. Het
eerste geeft weer hoe het leenwoord in het Frans wordt geschreven, het
tweede hoe het daarin klinkt. Schriftelijke ontleningen gaan gewoonlijk
automatisch op de eerste manier. Zo schrijven we checken en sheet zonder ons af te vragen of het niet beter sjekken en sjiet had kunnen zijn.
Taal is natuurlijk allereerst klank, en schrijven is in ons deel van de

96

NAMEN IN NEDERLANDSE BIJBELVERTALINGEN

wereld allereerst het noteren van klanken. `Een woord wordt gespeld met
de klanken die hoorbaar zijn in de standaarduitspraak van het woord'
zegt immers de laatste editie van de officiële Woordenlijst Nederlandse
taal op blz. 16. Toen we leerden schrijven, moesten we dan ook eerst luisteren naar wat er gezegd wordt en vervolgens de tekens opschrijven die
voor de klanken zijn afgesproken. En toen we leerden lezen, werd het
omgekeerde van ons verwacht: letters omzetten in klanken. Pas nadat
ons werd gevraagd om `stil' te lezen, maakten we geen geluid meer.
Maar doordat we hebben leren lezen, is het beeld dat we van woorden hebben, wel veranderd. Het is namelijk niet meer allereerst datgene
wat we horen, maar vooral datgene wat we zien. Daar komt bij dat heel
veel verkeer tussen talen schriftelijk verloopt, waardoor we buitenlandse
woorden vaak eerst zien en pas daarna met de uitspraak ervan kennismaken, als dat al gebeurt.
Maar ook speelt een rol dat het gesproken woord vervliegt, terwijl het
schriftelijke blijft. Dat geeft aan het schriftelijke een hogere status. Toezeggingen en afspraken bestaan vaak pas echt, als ze zwart op wit staan.
In de godsdienstige omgang met taal zien we hetzelfde. Hoewel het bijbelwoord primair gehoord wil worden en gehoor wil vinden, en hoewel
het geloof volgens de Statenvertaling van Rom. 10:17 uit het gehoor is,
fungeert `de heilige schrift' als norm. In het jodendom bestaan de schriftelijk en de mondeling overgeleverde Tora (de Tora sjebichtav en de Tora sjebeal pee), die zich enigszins laten vergelijken met Schrift en traditie
in de rooms-katholieke theologie, maar in beide gevallen ligt het primaat
bij de geschreven overlevering.
Hoe belangrijk het schriftelijke beeld voor ons is, blijkt als eau de cologne wordt veranderd in odeklonje. Dan ruikt het volgens velen niet
meer zo fris. Het blijkt ook uit een besluit dat de Europese ministers in
september 2004 hebben genomen: dat het Hongaarse euró, het Sloveense evro en het Letse eiro allemaal euro moesten worden, want het woord
moest er in heel euroland hetzelfde uitzien.
Als we woorden uit een vreemde taal overnemen, dan schrijven we ze
in ieder geval meestal gewoon over: checken, sheet, shirt, bureau, eau de
cologne, ouvreuse, uberhaupt. Nu gaat dat probleemloos als de andere taal
hetzelfde schriftstelsel heeft. Het wordt lastiger als de andere taal zich van
andere tekens bedient, zoals bijvoorbeeld het Russisch doet. Dan zijn er
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in beginsel twee mogelijkheden: je spelt de vreemde letters om (de term
daarvoor is translitteratie) of je geeft de vreemde klanken weer (de term
die ik daarvoor gebruik, is transcriptie, al heeft deze in onze taal vaak een
wat ruimere betekenis). Een derde mogelijkheid is: je kijkt hoe het woord
wordt geschreven in een veelgebruikte andere taal die hetzelfde schriftstelsel heeft als je eigen taal, bijvoorbeeld in het Engels waarvan internationale persbureaus zich bedienen. In de praktijk gebeurt het alledrie,
ook door elkaar: enerzijds naar de letters kijken, anderzijds op de klanken letten en intussen bij andere West-Europese talen te rade gaan.
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5.3 Buitenlandse woorden als sandwich op het eiland Patmos

Daardoor berichtten onze kranten enkele decennia geleden over de
daden van de Sovjetleider Chroetsjov, Crutsjev, Chrutschof, Kroetsjev,
enz., en is de componist van de Notenkrakersuite bij ons bekend onder
de namen Tschaikowsky, Tsjaikovski, en varianten daarvan. Bij de Dode
Zee en op Patmos is te zien hoe het Hebreeuws en Grieks zich proberen
te redden bij het woord sandwich (illustratie 5.2 en 5.3), en in de gedenkplaats Yad Vashem bij Jeruzalem hoe het Hebreeuws omgaat met
Nederlandse plaatsnamen (illustratie 5.4). Dichter bij huis kunnen we
blijven om te zien hoe een cafetaria-lunchroom op de Amsterdamse Herengracht fala(f)fel en shoarma aanbiedt in een combinatie van Hebreeuwse en westerse letters (illustratie 5.5) .
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De grondtalen van de bijbel
De grondtalen van de bijbel zijn talen met een ander schriftstelsel. Bij het
Oude Testament is de grondtaal Hebreeuws. Enkele gedeelten ervan zijn
geschreven in het Aramees, een andere Semitische taal, die het klassieke,
bijbelse Hebreeuws als omgangstaal zou opvolgen. Als ik in het vervolg
spreek over het Hebreeuws, is het Aramees daarbij ingesloten.
Semitische talen worden geschreven met medeklinkertekens. In die
talen zit de voornaamste informatie namelijk in de medeklinkers. Ze verschillen daarin overigens niet zo heel erg van het Nederlands. `Een goed
verstaander heeft geen klinkers nodig; zo stelde Florien Koopmans-van
Beinum namelijk in 1980 in haar dissertatie over klinkers in Nederlands
taalgebruik. NRC Handelsblad gaf daar een schriftelijke illustratie van,
toen deze een keer een baksteenfabrikant citeerde: `Mmntl hlml gn vrg nr
klnkrs: Ook in de huidige sms-taal worden klinkerletters vaak geschrapt.
Als sprekers van een taal gaan opschrijven wat ze zeggen, noteren ze in
dat schrift meestal niet meer klanken dan nodig is. Maar hoe beknopter de
notities zijn, hoe meer kans bestaat op interpretatiekwesties. Dat soort
kwesties deden zich in ieder geval voor bij medeklinkertekst van de Hebreeuwse bijbel. Daarom hebben verschillende groepen joodse schriftgeleerden in de Middeleeuwen, toen het christendom een gevestigde godsdienst was geworden, nauwkeurig vast proberen te leggen hoe de overgeleverde tekst in de synagogen klonk. Ze heten masoreten (`overleveraars').
Hun arbeid leidde tot verschillende notatiesystemen, waarvan uiteindelijk een stelsel uit de negende à tiende eeuw maatgevend is geworden.
Dat treffen we aan in het oudste complete bijbelhandschrift waarover we
beschikken: de codex Leningradensis, die in 1008 werd voltooid en die op
het ogenblik als de primaire grondtekst van het Oude Testament wordt
gebruikt. De masoretische tekens, die hoofdzakelijk onder of boven de
regel worden geschreven, zijn uitspraak- en voordrachttekens, waaronder
klinkertekens. Ze zijn nooit opgenomen in het Hebreeuwse schrift, al
wordt er in Israël soms wel gebruik van gemaakt.
Het Nieuwe Testament en ook de deuterocanonieke boeken zijn
geschreven in het Grieks. Dat is de taal die na de veroveringen van Alexander de Grote (356-323 v.Chr.) de algemene cultuurtaal werd van het oostelijke Middellandse-Zeegebied. Het Grieks heeft niet alleen medeklinker-,
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maar ook klinkertekens, en lijkt daardoor meer op ons schrift. Ook de
vorm van de letters komt dichter in de buurt. Maar bijvoorbeeld de letters
psi en chi van psyche hebben we niet. Daarom behelpen we ons met lettercombinaties: ps en ch.
De Hebreeuwse bijbel in het Grieks
Het Nieuwe Testament heeft verschillende relaties met het Oude. Zo
wordt er regelmatig naar terugverwezen, en ook worden allerlei personen
en plaatsen genoemd die in het Oude een rol spelen. Hun namen moesten van het Hebreeuws in het Grieks worden omgezet. Nu bestond er al
een vertaling van het Oude Testament in het Grieks, toen de boeken van
het Nieuwe Testament geschreven werden. Volgens de overlevering hadden (tweeën)zeventig vertalers daarvoor gezorgd. Vandaar de naam ervan: Septuagint(a), wat `zeventig' betekent in het Latijn. In feite is die
vertaling geleidelijk ontstaan, tussen 250 en loo v.Chr. De Septuagint was
vooral bestemd voor joden in de diaspora, zoals die van een grote nederzetting in het Egyptische Alexandrië.
Als in het Griekse Nieuwe Testament het Oude Testament aan de orde
komt, dan speelt de Griekse Septuagintvertaling van dat Oude Testament
uiteraard een belangrijke rol. Zo konden Griekse versies van Hebreeuwse
namen eruit worden overgenomen. Daarbij hadden de Septuagintvertalers wel met verschillen te maken gekregen. Zo had de Hebreeuwse bijbeltekst geen klinkertekens – die zouden de masoreten er pas pakweg tien
eeuwen later bij schrijven –, maar het Grieks wel. Daardoor laten vele
Hebreeuwse namen in Septuagint en Nieuwe Testament een mengeling
zien van translitteratie (letters omspellen) en transcriptie (klanken weergeven).
Dezelfde tekens, verschillende klanken
Gezien de geschiedenis van het alfabet kan dit gebrek aan overeenstemming verwondering wekken. Het Griekse schriftsysteem is namelijk afkomstig uit het Semitische Midden-Oosten. Wie de eerste letters van het
Hebreeuws leert: alef en beet, denkt ook meteen aan de alfa en bèta van
het Grieks. Dat Griekse alfabet is trouwens op zijn beurt weer overgeno-
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men door het Latijn, en in die Latijnse vorm vervolgens door de WestEuropese talen. Wanneer wij het hebben over `ons alfabet, dan gaat het
om geïmporteerde letters.
Maar wat van taal tot taal werd overgenomen, dat was alleen het systeem van tekens. Tegelijkertijd verschilden de talen die het ontleenden, in
de klanken waarvan ze gebruikmaken. Daarom pasten ze het overgenomen tekensysteem aan of ze gaven de tekens een eigen klankbetekenis.
Zo gebruikte het Grieks de Semitische letters voor keelklanken, die het
Grieks niet heeft, om er klinkers mee aan te duiden. Daarbij werd de Semitische keelletter alef tot de Griekse klinkerletter alfa. Een andere oplossing lag in lettercombinaties, zoals in het Nederlands ch, ng, aa, ee, ie,
oo, uu en oe. En de c, è en o in de moderne West-Europese talen laten
zien hoe diakritische tekens te hulp kunnen worden geroepen om de
overgeleverde verzameling tekens aan de eigen verzameling klanken aan
te passen.
Wat er in twee talen hetzelfde uitziet, kan daardoor verschillend Minken, terwijl omgekeerd overeenkomstige klanken uiteenlopend kunnen
worden weergegeven. Zo wordt de klinker bel in het Duits geschreven
met u (gut), in het Engels met oo (good), in het Frans met ou (ouvert) en
in het Nederlands met oe (goed), en wordt de Mank /sj/ in het Duits geschreven met sch (schlager), in het Engels met sh (shirt), in het Frans met
ch (chocola), en in het Nederlands met sj (sjouwen).
Als een woord letterlijk' wordt overgenomen uit een andere taal, dan
zijn met de letters daarvan dus vaak andere klanken bedoeld dan in de
eigen taal. Wie ziet dat hij met een vreemd woord te maken heeft, moet
het daardoor een keer hebben gehoord om het volgens de bedoeling van
de letters te kunnen uitspreken. Een andere mogelijkheid is dat hij in de
gaten heeft uit welke taal het komt en weet welke klanken in die taal met
de schrifttekens van het woord zijn bedoeld. Hij ziet bijvoorbeeld aan de
sh dat het woord sheet aan het Engels is ontleend en weet dat sh daarin
wordt uitgesproken als /sj/ en ee als /ie/.
Als iemand een woord niet als een vreemd woord herkent of niet
weet welke klanken bij de letters horen, dan zal hij het `op z'n Nederlands' gaan uitspreken, dus volgens de letter-klank-relaties in zijn eigen
taal. Srebrenica gaat dan rijmen op harmonica, net zoals Ruth ooit is gaan
rijmen op grut (en niet op groet).
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In feite kan er bij overgenomen woorden van alles gebeuren. Zo laten
veel geografische namen zien hoe naast de vormen in de vreemde taal op
den duur andere vormen in de eigen taal kunnen ontstaan (buitenlandse vorm: Aachen, Beograd, Kobenhavn, Köln, London, Milano, Paris, Roma; Nederlandse vorm: Aken, Belgrado, Kopenhagen, Keulen, Londen,
Milaan, Parijs, Rome).

Waardoor bestaat er bij de bijbelse namen nu zo'n verscheidenheid?
Ik vertel het verhaal van ruim twintig eeuwen in vogelvlucht. Ik vereenvoudig het ook, want al zijn er heel wat aspecten, bijzonderheden en details die om aandacht vragen, het bestek en het doel van deze bladzijden
trekken hun terechte grenzen.
B Twintig eeuwen bijbelse namen in vogelvlucht
De Septuagint
De taak van de Septuagintvertalers was niet eenvoudig. Ze moesten niet
alleen namen in een taal zonder klinkertekens omzetten in een taal met
klinkertekens, maar kregen ook te maken met Semitische klanken die in
het Grieks niet voorkomen. Eigenlijk konden ze daar niet veel mee beginnen, net zo min als wij in het Nederlands met de g van het Engelse
Google.

Zo verdwenen in hun weergaven de Semitische keelklanken: Abraham
werd Abraam, Aharon werd Aaron, Betlechem werd Betleëm, Chazaël werd
Azaël, Hagar werd Agar, Korach werd Kore, Noach werd Noe, Terach werd
Tera. Af en toe werden de Griekse letters chi en gamma te hulp geroepen
om ze weer te geven: Charan, Choreb, Gaza, Gomorra. Ook wisten ze niet
goed raad met het Semitische onderscheid tussen drie s-klanken, namelijk
Isl, lsjl en Its!. Het werd in alledrie de gevallen een s: Lachisj werd Lachis,
Sjaron werd Saron, Achimaats werd Achimaas en Tsion werd Sion.
Verder werden Hebreeuwse namen aan het Grieks als algemene cultuurtaal aangepast. Veel Hebreeuwse persoonsnamen eindigen bijvoorbeeld op -a, vaak jal -ia. Dit laatste is de bekorte vorm van de Hebreeuwse naam van `de Heer', in medeklinkerschrift JHWH. We kennen
die van hallelu-jah of halleluja, looft de Heer: Voorbeelden: Achazja,
Chananja, Jeremia, Jesaja, Nehemia, Obadja, Sefanja. Nu zijn namen op
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-a in het Grieks vrouwelijk. De mannelijke pendanten daarvan hebben
de uitgang -as. Daarom kregen de Hebreeuwse namen op -a in de Sep-

tuagintvertaling een Griekse s: Elia werd Elias, Jechonja werd Jechonjas,
tas, Jona werd Jonas, Josia werd Josias, Juda werd Judas, en
Jeftata werd Jeftas,
Zacharia werd Zacharias. Op dezelfde wijze werd Mos(j)e tot Moses en
Jes(j)oe(a) tot Jesoes (de Griekse versie van Jozua, ook naam van de
hoofdpersoon van het Nieuwe Testament). En nadat Mas(j)iach ('gezalfde') z'n afsluitende keelletter ch was kwijtgeraakt, kreeg ook dat woord
een s: Mes(j)ias.
Andere Hebreeuwse namen werden vergriekst door toevoeging van
de uitgang -os: Jakob werd Jakobos, Saul werd Saulos, en Haggai werd Aggaios. Dit laatste laat zich vergelijken met de manier waarop Nederlandse namen werden verlatijnst in de tijd dat Latijn de taal van de geleerde
en culturele communicatie was: Barlaeus, Datenus, Voetius, Vossius.
De Vulgaat
Het Latijn dat zojuist ter sprake kwam, is een taal met een zeer lange geschiedenis. De Romeinse bestuurders die in het Nieuwe Testament optreden, getuigen van een Romeinse expansie die zich sinds 200 v.Chr.
naar het oostelijke gebied van de Middellandse Zee uitstrekte. Latijn was
niet alleen de taal van het Romeinse rijk dat geleidelijk aan ontstond,
maar werd ook de taal van de Kerk die zich daarin organiseerde. Dus
kwamen er bijbelvertalingen in het Latijn. Gezaghebbend werd de Vulgaat (`voor algemeen gebruik'), die voor een belangrijk deel het werk was
van Hiëronymus (omstreeks 400).
Hij vertaalde het Oude Testament uit de grondtaal, maar keek daarbij wel naar de Septuagint. In het algemeen is de Latijnse beschaving
sterk beïnvloed door de Griekse, maar bovendien kende het christendom
een belangrijke plaats toe aan het Griekse Nieuwe Testament. De meeste
bijbelse namen in de Vulgaat zijn in ieder geval omspellingen van het
Grieks. Zo werden Griekse uitgangen -as in Latijnse versies overgenomen: Amasias, Iechonias, Iudas, Urias, Zaccharias, en ook Moses.
Hoewel het Latijnse alfabet ooit (via het Etruskisch) aan het Griekse
was ontleend, waren de twee schriftsystemen niet identiek. Er moesten
dus oplossingen worden gevonden voor verschillen. Het Latijnse alfabet
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was al uitgebreid met een Y en een Z om de Griekse upsilon en zèta weer
te kunnen geven. Verder gingen lettercombinaties dienstdoen. Zo werden
bij drie letters voor explosieve klanken: c (uitgesproken als onze k), p en
t, geaspireerde varianten onderscheiden door er de letter h achter te voegen: ch, ph en th, bijvoorbeeld in Chanaan, Choreb, Asaph, Ephraim, Ophir, Ionathan, Leviathan, Theophilus.

Net zoals in de Septuagint Hebreeuwse namen waren vergriekst, werden in de Vulgaat Griekse namen verlatijnst. Allereerst kregen Latijnse
namen die in het Nieuwe Testament aan het Grieks waren aangepast,
hun Latijnse vorm terug: Augoestos werd Augustus, Sekoendos werd Se-

5.6 Amsterdam,

Prinsengracht 1101: INDE OVDE SAMSOM
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cundus. Maar ook Griekse namen op -os kregen de Latijnse uitgang -us:
Iakobos werd Iakobus, Lazaros werd Lazarus, Philippos werd Philippus,
Theophilos werd Theofilus, en ook: (Haggai werd) Aggaios werd Aggeus.
Een Hebreeuwse naam met een vergelijkbaar woordeinde onderging hetzelfde lot: Achasveros(j) werd Asuerus (lees: Asverus).
Doordat de Vulgaat de standaardvertaling was van de rooms-katholieke kerk, zijn de Vulgaatversies van de bijbelse namen in heel onze westerse cultuur terug te vinden. Aan de Vulgaat danken we bijvoorbeeld de
uitgang -us in bijbelse namen die ons zeer vertrouwd zijn: Christus, Matteus, Marcus, Petrus, Paulus. Ook vertrouwd klinkt voor ons de Vulgaat-

5 . 7 Amsterdam, Dirk van Hasseltssteeg 51
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naam Samson (van Samson en Delila), die we bijvoorbeeld kennen van
een toneelstuk van Vondel, composities van Handel, Rameau en SaintSaëns, en bijbelfilms. Een variant daarvan zien we op de Amsterdamse
Prinsengracht: Samsom (illustratie 5.6). Het is ook door de Vulgaat dat
op een huis aan de Amsterdamse Martelaarsgracht wordt gesproken over
Jesse (illustratie 5.1), terwijl op een gevelsteen even verderop, in de Dirk
van Hasseltssteeg, Elias door de raven wordt gevoed (illustratie 5.7).
Door de Vulgaat ten slotte zingen we over Jonas in de wallevis, als we iemand aan het jonassen zijn.
Maar hoe komt het nu dat in onze bijbelvertalingen iets anders staat:
Simson, Isai, Elia en Jona?
Luthers vertaling en de Statenvertaling

Bijbelvertalingen in West-Europese talen als het Nederlands waren lange
tijd Vulgaatvertalingen. Maar de Statenvertaling van 1637 was `uyt de
oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelijck overgesee. Hoe `getrouwelijck' werd opgevat, maakt het werk duidelijk. Vele
vertalers proberen uit eerbied voor `de heilige schrift' aan de inhoud
daarvan recht te doen door de vorm na te volgen. In de letterlijke' vertalingen die daarbij tot stand komen, worden de namen vaak letter voor
letter omgespeld.
De Statenvertaling wordt tot deze letterlijke' vertalingen gerekend.
Maar in de weergave van de namen ging het minder om trouw aan het
Hebreeuws dan om trouw aan de traditie. Tijdens de synode van
Dordrecht kwam op 26 november 1618 namelijk de kwestie aan de orde `of
de eygene namen des ouden Testaments uytghedruckt moeten worden
ghelijck se luyden in de heylighe sprake, dan of men se behouden sal gelijck se nu in de gemeene oversettinghe gelesen worden. Ende is goet gevonden die selvige te behouden gelijck se nu gelesen worden, tensy misschien
dat een cleyne veranderinghe in sommighe noodigh sal schijnen:
Hoe werden de namen nu gelezen? Een kleine eeuw daarvoor, in 1521,
was Luther begonnen met zijn vertaling in het Duits, die hij in 1534 voltooide en waarvan na enkele herzieningen in 1545 de Ausgabe letzter
Hand' verscheen. Volgens een humanistisch ideaal keerde hij terug naar
de bronnen: de Hebreeuwse en Griekse grondtekst. Ook bij de namen
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gaf Luther daaraan gehoor, waarbij hij echter niet vergat dat zijn publiek
met de Vulgaatversies vertrouwd was.
Zodra de Luthervertalingen verschenen, werden Nederlandse versies
daarvan op de markt gebracht. Dat waren dus opnieuw vertalingen van
een vertaling, nu niet uit het Latijn, maar uit het Duits. De namen daarin werden vaak eenvoudigweg uit Luthers vertaling overgeschreven, zonder dat op de verschillen tussen het Duits en het Nederlands werd gelet.
Het gebeurde onder andere in de Deux-Aesbijbel van 1561-1562, die veel
werd gebruikt voordat de Statenvertaling verscheen. Doordat de Statenvertalers bij het schrijven van de namen keken naar wat in hun tijd
gebruikelijk was, maken verschillende Nederlandse versies van bijbelse
namen een Duitse indruk. Zo wordt de Hebreeuwse klank lts/ meer dan
eens geschreven met een z: Rizpa, Zefanja, Zion. Het heeft gezorgd voor
de termen zionisme en zionisten in onze woordenboeken, uitgesproken
niet met de Duitse I ts!, maar met een Nederlandse /z/.

Vulgaatversies en masoretische versies
Toen de reformatorische vertalers terugkeerden naar de bronnen, was
dat bij het Oude Testament een tekst waarin de masoreten hadden genoteerd hoe de overgeleverde bijbeltekst in hun tijd in de synagogen klonk.

Toen waren er sinds de Septuagintvertaling wel ruim tien eeuwen verstreken. In die lange tijd was de uitspraak van het Hebreeuws veranderd,
in het bijzonder die van de klinkers. Zo was de a die we aantreffen in de
Septuagintvertaling en ook in het Nieuwe Testament, nogal eens een i geworden: Balaam werd Bileam, Gabaa werd Gibea, Galaad werd Gilead,
Madian werd Midean, Samson werd Simson. De ontwikkeling van a naar
i verklaart ook hoe het komt dat de negende maand van het joodse jaar,
die wij kennen onder de naam kislev, in de Delftse bijbel van 1477 casleu
heet (Neh.1:1).
Verder is het aardig om je te realiseren dat onze nieuwtestamentische
naam Maria (m) een ouder Hebreeuws weerspiegelt dan onze oudtestamentische naam Mirjam. Het bereiden of warm houden van voedsel au
bain marie (in of boven het warme water van `het bad van Maria', balneum Mariae), heeft ook niet te maken met de nieuwtestamentische Maria, maar met de oudtestamentische Mirjam (in de Vulgaat Maria), die
bedreven zou zijn geweest in alchemie.
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Doordat de reformatoren uit de grondtekst vertaalden, ontstonden er
bij de Hebreeuwse namen twee versies: ten eerste die van de Vulgaat,
waarin de uitspraak van het Hebreeuws uit 250-100 v.Chr. eerst is vergriekst en vervolgens is verlatijnst, en ten tweede die van grondtekstvertalingen vanaf 1500 waarbij een masoretische bijbel werd gebruikt, die
weergaf hoe de oude tekst ruim tien eeuwen later werd uitgesproken.
Nu hadden (en hebben) christelijke vertalers niet alleen te maken met
de Hebreeuwse grondtekst van het Oude Testament, maar ook met de
Griekse van het Nieuwe. Wat moesten ze beginnen met de Griekse versies van Hebreeuwse namen die ze aantroffen in het Nieuwe Testament?
Moesten ze het in Mat. 12:39 hebben over het teken van de profeet Jonas,
omdat dit stond in hun Griekse grondtekst, terwijl hun vertaling van het
Oude Testament het boek Jona bevatte, met de naam volgens hun Hebreeuwse origineel? Vonden de omstanders bij het kruis in Mat. 27:47 dat
Jezus had geroepen om Elias (Grieks) of om Elia (Hebreeuws)? Hoe
moesten ze omgaan met andere Grieks-Hebreeuwse paren als Balaam –
Bileam, Jeremias – Jeremia, Judas – Juda, Kore – Korach, Moses – Mos(j)e,
Noë – Noach, Solomon – Salomo?

Luther en ook de Statenvertalers kozen in de meeste gevallen voor de
Griekse versies. In de Statenvertaling wordt dus in het Oude Testament
gesproken over Mose en Noach en in het Nieuwe over Moses en Noë. Latere vertalers vonden dit onbevredigend. Om de verschillen te begrijpen
moest je immers de grondteksten kennen, terwijl de vertaling juist werd
gemaakt voor degenen die deze niet kenden.
In de NBV zijn de Guidelines for interconfessional cooperation in translating the Bible gevolgd, waartoe het rooms-katholieke Secretariaat voor
de Eenheid en de protestantse United Bible Societies in 1968 besloten:
`Old Testament persons referred to in the New Testament should have
the Old Testament forms of names' (tweede uitgave van 1987). Balaam
wordt dus Bileam en Noë wordt Noach. Maar Hebreeuwse namen in het
Nieuwe Testament waarmee geen personen uit het Oude Testament worden aangeduid, blijven hun Griekse vorm houden. Daarom Judas en
Zacharias.

Volgens dit voorschrift kreeg in de herziene Luthervertaling het
nieuwtestamentische Moses z'n oudtestamentische vorm Mose. Maar het
omgekeerde gebeurde in Nederland. Hier moest Mos(j)e in het Oude
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Testament namelijk plaatsmaken voor de Griekse versie van het Nieuwe
Testament: Moses. Immers, `certain widely known forms of names may
be so deeply embedded in popular or local usage that that cannot be
readily changed', aldus de Guidelines. En hoe `widely known' in Nederland de vorm met s is, maakt `de Mozes en Aaron ' bij het Amsterdamse
Waterlooplein duidelijk, met aan de achterkant van de kerk een beeltenis
van de beide genoemden (illustratie 5.8). De spelling `Moyses' die we

5.8 Amsterdam, achterkant Mozes en Aaron-kerk
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daar aantreffen, gaat via de Vulgaat terug op de Septuagint (het Frans
heeft Moïse).
In 1968 één NBG-KBS-spelling, in 2005 twee NBV-versies
De twee versies van de Hebreeuwse namen leefden tot een halve eeuw geleden in ons land naast elkaar voort. In katholieke kerken, waarin de Latijnse Vulgaattraditie voortgezet werd, sprak men over Abdias, Isaias, Noë
en Samson, en in protestantse, waarin men met de Statenvertaling vertrouwd was, over Obadja, Jesaja, Noach en Simson. Sinds 1968 is dat veranderd. Toen verschenen niet alleen de bovengenoemde Guidelines, maar
bereikten bovendien het Nederlands Bijbelgenootschap (hierna: NBG) en
de Katholieke Bijbelstichting (hierna: KB s) overeenstemming over een
gezamenlijke schrijfwijze van de bijbelse namen.
Daarbij verdwenen de Vulgaatversies van het toneel om plaats te maken voor de grondtekstversies. Wel werden enkele spellingen in de NBGvertaling 1951 veranderd, waarbij vooral lettercombinaties met een h in
het geding waren: de th in Hebreeuwse en Griekse namen werd een t, de
h die de Hebreeuwse letter chet weergaf, werd een ch, en de ch voor de
geaspireerde letter kaf werd een k: Goliath werd Goliat, Mattheus werd
Matteus, Hathath werd Chatat, Husai werd Chusai, Elimelech werd Elimelek, Mordechaï werd Mordekai. Het resultaat werd gepubliceerd in Bijbelse namen, lijst van bijbelse persoons- en plaatsnamen.

Deze lijst van 1968 is sindsdien enkele keren herdrukt en daarbij ook
herzien. Voor de vijfde druk van 1988 werd de lijst `opnieuw grondig nagekeken en verbeterd waar dat nodig was'. En voor de NBV zijn de namen
opnieuw onder de loep genomen, waarbij onder andere ruim honderd
namen met een k hun vroegere ch terugkregen: Issakar werd Issachar,
Sabteka werd Sabtecha, Zekarja werd Zecharja.
Hoewel de NBG-KBS-lijst Bijbelse namen veel wordt gebruikt, heeft
deze geen eenheid gebracht. Zo bestaan er talrijke verschillen tussen de
schrijfwijzen in de lijst bijbelse namen in Van Dale (aanhangsel III) en
die in NBV: Anathoth – Anatot, Ferezieten – Perizzieten, Husai – Chusai,
Rizpa – Rispa. Voornaamste oorzaak daarvan zijn de spellingwijzigingen
waartoe in de afgelopen decennia is besloten.
Er zullen trouwens ook twee spellingen van de NBV-namen komen.
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Volgens het publicatieprogramma van de nieuwe vertaling zal daarvan namelijk een Tenacheditie verschijnen die bestemd is voor joodse gebruikers
(Tenach is een letternaam van de drie afdelingen van de joodse bijbel, die
in christelijke uitgaven samen het Oude Testament vormen). Daarin zullen de namen een schrijfwijze krijgen die voor joodse oren herkenbaar is.
Zo zal de auteur van de eerste vijf bijbelboeken niet meer bij zijn Griekse,
nieuwtestamentische naam Mozes worden genoemd, maar bijvoorbeeld
Mosjee, en ook vele andere namen zullen er anders uitzien.
Opnieuw verschillen, maar hoe komt dat? Protestanten, katholieken
en joden maken toch gebruik van (vrijwel) dezelfde masoretische grondtekst? De basistekst is inderdaad (vrijwel) dezelfde, maar de omgang
daarmee verschilt. In kerken worden namelijk vertalingen gelezen, terwijl
in de synagoge het Hebreeuws klinkt. Daar hangt mee samen dat de namen op een verschillende manier worden weergegeven, zoals ik hierna
zal toelichten.
Geen goede weergave van de klank
Vreemde woorden nemen we zoals gezegd gewoonlijk in hun schriftelijke vorm over. Als dat niet kan, omdat het schriftsysteem afwijkt, kunnen
we translitteren (letters omspellen) of transcriberen (klanken weergeven). Vanwege het primaat van het schriftelijke woordbeeld wordt het
vaak translittereren. Daartoe dient dan een omspellijst waarop we aangeven welke tekens van de ene taal worden omgezet in welke tekens in de
andere taal. En bij de bijbel kan eerbied voor `de heilige schrift' ertoe uitnodigen om namen letter voor letter om te spellen.
Nu kun je niet zomaar tekens van het ene schriftsysteem opnemen in
een tekst met een ander schriftsysteem. De twee systemen verschillen immers in hun relaties tussen letters en klanken. Bij omgeletterde bijbelse
namen moet je daarom óf weten hoe de overgenomen Hebreeuwse en
Griekse letters in de grondtalen klinken, óf hoe elke individuele naam
wordt uitgesproken. Het eerste is gewoonlijk niet bekend; bijbelvertalingen worden immers gemaakt voor mensen die geen Hebreeuws en
Grieks kennen. Maar de individuele uitspraak valt te leren. Dat is bij een
beperkt aantal bijbelse namen inderdaad gebeurd. Zo maken velen onder
ons verschil tussen de i van Micha en die van tichel. Ook hebben we ge-
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leerd dat Getsemane niet rijmt op welgedane, maar op logécorvee of pygmeetrofee. Maar bij de meeste namen is niet bekend welke klanken bij de
letters horen. Daarom worden die `op z'n Nederlands' uitgesproken, dus
volgens de letter-klank-relaties in onze eigen taal.
Juist bij eigennamen is zoiets niet dramatisch. Dat zijn in beginsel immers unieke woorden die verwijzen naar unieke zaken. Of je een plaats nu
Belgrado of Beograd noemt, of een persoon nu Husaï of Choesjai, maakt
niet veel uit, zolang je maar weet wat of wie er bedoeld wordt. En bij de
heilige schrift bereik je ermee dat aan de vorm `geen tittel of jota' wordt afgedaan. In ieder geval zijn bijbelse namen dikwijls waar dat mogelijk was
overgeschreven, of waar dat niet kon omgespeld.
In de NBV is dit laatste gebeurd. Aan de namen in deze nieuwe vertaling ligt een omspellijst ten grondslag die is uitgegeven in het N B G -K B s boekje Bijbelse namen. Zoals daarin te lezen valt, is ernaar gestreefd `om
één Hebreeuws letterteken ook door één Nederlands letterteken weer te
geven, waarbij een uitzondering is gemaakt bij de Hebreeuwse letter
chet. Hoewel die vaak werd en wordt omgespeld in een h (Haifa, Hanna,
Hermon, Hizkia, Horeb, Nahum, Nehemia), is de voorkeur gegeven aan
de lettercombinatie ch.
Wie ziet dat de Hebreeuwse letters samech, tsadi, sjien en sien in de
lijst alle vier worden omgespeld in een s, en zich vervolgens realiseert dat
de lijst, op ch na, alle lettercombinaties uitsluit waarmee in het Nederlands klanken kunnen worden weergegeven (omdat één Hebreeuwse letter dan niet in één, maar in twee of meer Nederlandse letters zou worden omgezet), die weet dat de NBv-namen geen betrouwbare indruk
kunnen geven van de Hebreeuwse uitspraak ervan. Daar heeft ons Nederlandse schriftsysteem wel mogelijkheden toe, maar daarbij zou gebruik moeten worden gemaakt van vooral ee, ie, oe, sj en ts. Die komen
bij een één-op-één-omlettersysteem echter niet in aanmerking. Vandaar
Achimads en niet Achimadts, Chusai en niet Choesjai, Nineve en niet Ninevee (vergelijk de Belgische plaats Ninove).
Hebreeuws als levende taal
Nu heeft de kerk steeds de synagoge naast zich gehad. Daar wordt niet
een vertaling, maar de Hebreeuwse grondtekst gelezen, en is het He-
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breeuws van het Oude Testament dus blijven klinken, terwijl het Grieks
van het Nieuwe Testament een dode taal is geworden. Bovendien is vanuit het bijbelse Hebreeuws het moderne Hebreeuws ontwikkeld, de taal
van de ruim vijftig jaar jonge staat Israël. Deze is een leverancier van
nieuws, met namen en `gewone woorden' die in televisie- en radio-uitzendingen moeten worden gelezen en in kranten moeten worden geschreven.
Bij die weergave is klankgetrouwheid van belang, want wat je hoort
op de televisie of de radio, moet kloppen met wat je leest in de krant.
Omdat schrijven het noteren is van klanken, daarom hebben kranten het
niet volgens bijbelregels over een kibbus, maar over een kibboets, en niet
over Saron (zie Hoogl. 2:1 of Jes. 65:10), maar over Sjaron of Sharon (illustratie 5.9). Vanwege de klank ook heette een veelbekeken AvRo-pro-

Sjaron wil voorlopig
geen politieke
onderhandelingen

Ook nieuwe

top Shin Bet

`Favoriet'
Sharon gaat
leger leiden

5 .9 Saron

in De Kleine Print-Bybel (1736), Sjaron in Trouw, Sharon in de NRC
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gramma van 2004 niet kufnun
nun maar koefnoen,
noen, ziet iemand er niet so f el uit
maar sjofel, en hebben we niet ergens suge van maar sjoege.
In Nederlandse boeken voor joodse kinderen en volwassenen die
(nog) niet voldoende Hebreeuws kennen, wordt er eveneens naar gestreefd om onvertaalde woorden te schrijven zoals ze in het Hebreeuws
klinken. In overeenstemming hiermee is de schrijfwijze van bijbelse namen vaak niet primair gebaseerd op translitteratie (letters omspellen),
maar op transcriptie (klanken weergeven).
Illustraties daarvan zijn te vinden in de Pentateuchvertaling van Jitschak Dasberg (1970; Pentateuch of Tora of Wet is de naam van de vijf
boeken van Mozes, dus de eerste vijf boeken van de bijbel). Uit zijn vertaling neem ik wat namen over met tussen haakjes erachter de versies in
de standaardeditie van de NBV: Aharon (A a ron), Aurora (Gomorra),
Awraham (Abraham), Ashoer (Assur), Binjamin (Benjamin), Chewron
(Hebron), Choréw (Horeb), 'Esav (Esau), Hewel (Abel), Jeroeshalajim (Jeruzalem), Jirmejahoe (Jeremia), Jisraël (Israël), Jitschak (Isaak), Malachi
(Maleachi), Menashé (Menasse), Mitsrajim (Misraïm), Oer Kasdiem (Ur
van de Chaldeeën), Perets (Peres), Shem (Sem), Shewa (Seba). De ver-

schillen tussen de Dasberg-versies en de standaard-NBv-versies maken
duidelijk waarom in de Tenacheditie van de NBV de schrijfwijze van de
namen wordt aangepast.
Dat in weergaven als die van Dasberg de één-op-één-relaties met de
letters worden losgelaten, daar tilt men in joodse kring vaak minder
zwaar aan. De schriftelijke tekst die daar centraal staat, is namelijk de
Hebreeuwse, en niet een Nederlandse versie daarvan.
Overigens geven joodse schrijvers zeker niet altijd de klanken weer.
Ten eerste kunnen ze zich aan de meer algemene schrijfwijze conformeren, zoals Abraham Onderwijzer en Joël Vredenburg in hun Toravertalingen hebben gedaan (uit respectievelijk 1895-1901 en 1899; in 1975 en
1991 heruitgegeven door het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap).
Ten tweede komen ook bij hen mengvormen voor van translitteratie en
transcriptie, zoals in de spelling Soekkot, met enerzijds een oe, die de
klinker van het Hebreeuws wil laten horen, en anderzijds een dubbele kk,
die een bepaalde punt in het masoretische Hebreeuwse schrift wil laten
zien, al is verdubbeling van een medeklinkerletter na oe in het Nederlandse schrift niet gebruikelijk.
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Aandacht voor klank in vertalingen
Dat trouw aan de letters ten koste ging van trouw aan de klanken, daarvan zijn vele vertalers zich bewust geweest. Uiteraard werd bij de keus
van de letters waarin zou worden omgespeld, gelet op de klank daarvan.
Maar ook werden de omspelregels wel eens opzijgezet om een essentieel
klankonderscheid in de grondtekst te laten horen.
Zo zou Van Dale geen lemma sjibbolet hebben gehad, als Nederlandse vertalingen in Re. 12:6 niet het Hebreeuwse onderscheid hadden weergegeven tussen sjibbolet (met de lettercombinatie sj) en sibbolet. (Dit onderscheid kon overigens in het Grieks niet worden gemaakt, waarom in
de Septuagintversie van het verhaal aan overstekers van de Jordaan
wordt gevraagd om `het wachtwoord' te zeggen.)
Verder komen in Gen. 1o:7 Seba en Sjeba ter sprake, evenals in 1 Kron.
1:9 en Ps. 72:1o. De Statenvertalers hebben hier voor Seba en Scheba gekozen, net als Luther. De NBV houdt in deze drie gevallen vast aan de
omspelregels, die leiden tot tweemaal Seba, en creëert vervolgens onderscheid tussen de klinkers: Saba en Seba. In het voorafgaande Gen. 10:6
heeft de Statenvertaling Mitsraïm, met ts, de NBV opnieuw volgens de regels Misraïm.
Als de bijbelgenootschappen in 1968 echter besluiten om de Hebreeuwse letter chet niet langer weer te geven met de enkele letter h,
maar met de lettercombinatie ch, dan doen ze dat om meer aansluiting
te vinden bij de klank. Dertig jaar daarvoor al hadden de samenstellers
van de Canisiusvertaling besloten om aan het Hebreeuws gehoor te geven door in vele honderden namen gebruik te maken van oe en sj.
Vertalers zijn ook gewoon om aansluiting te zoeken bij het Hebreeuws in het geval van minder bekende naamdragers die gezelschap
hebben van bekende naamgenoten bij wie het Hebreeuws in hun ingeburgerde namen minder herkenbaar is geworden. Zo lag de naam van de
profeet Ezechiël vast, maar konden de Statenvertalers zijn volle naamgenoot in 1 Kron. 24:16 Jechezkel noemen, net zoals Luther had gedaan. Ik
noem nu enkele gevallen in de NBV, met eerst de bekende naamdrager
en daarna de minder bekende volle naamgenoot: Betlehem – Bet-Lechem
(Joz.19:15), Hebron – Chebron (Ex. 6:18), Henoch – Chanoch (Gen. 25:4),
Hizkia – Chizkia (1 Kron. 3:23), Ismaël – Jismaël (2 Kon. 15:23), Jefta – Jif
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tach (Joz. 15:43), Jeremia – Jirmeja (2 Kon. 23:31), Juda – Jehuda (Joz.
19:34), Nehemia – Nechemja (Neh. 3:16), Sedekia – Sidkia (1 Kon. 22:11),
Zacharia – Zecharja (2 Kon. 14:29). Overigens geeft de NBV soms gelijk-

luidende namen verschillend weer om naamdragers van elkaar te onderscheiden: Jozef (Gen. 3o:24) – Josef (Num. 13:7), Jozua (Joz. 1:1) – Josua
(i. Sam. 6:14; in de NBG-vertaling 1951 Jehosua).
Opvallend bij de NBV is verder dat Hebreeuwse woorden in de inleidingen op de bijbelboeken en soms ook in de noten bij de bijbeltekst
volgens andere regels worden weergegeven dan in de bijbelverzen zelf.
Daarbij wordt meer op de klank gelet, en horen de combinaties ie, oe, sj
en ts wel tot de mogelijkheden, evenals de letter v, die in de omspellijst
niet voorkomt omdat het Hebreeuws er geen afzonderlijke letter voor
heeft: Beresjiet (inleiding op Genesis), Sjemot (inleiding op Exodus),
Devariem (inleiding op Deuteronomium), Sjavoeot (inleiding op Ruth),
Ketoeviem (inleiding op 1 Kronieken), Tehiliem (inleiding op Psalmen),
Soekot (inleiding op Prediker; in de bijbeltekst 19 x Sukkot), iesj en iesja
(noot bij Gen. 2:23).
Spellingen als deze laatste, onder andere bij bijbelse namen, zijn ook
te zien in uitgaven van de Folkertsmastichting voor Talmudica, het periodiek Tenachon, het PKN-blad Kerk & Israël Onderweg, bijbelvertaalwerk van Alex van Heusden en Huub Oosterhuis, dat van Albert Koster,
en de Naardense Bijbel van Pieter Oussoren. Ook deze weergavepraktijken zijn trouwens niet eenvormig. Gemeenschappelijk doel is wel om de
afstand tussen schrift en klank te verkleinen. En een belangrijke reden
daarvan ligt in de levende joodse tradities van de Nederlandse synagogen. Ik ken in ieder geval geen uitgaven waarin de spelling van nieuwtestamentische namen wil laten horen hoe de Griekse grondtekst klinkt:
Augoestos, Christos, Jesoes.

Overigens leiden translitteratie en transcriptie bij een flink aantal namen tot dezelfde uitkomst: Eliëzer, Ester, Miriam, Noach, Ramot, Togarma. Want met de relaties tussen letters en klanken is niet in alle gevallen
iets aan de hand.
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C Afzonderlijke kwesties
Als vervolg op het geschiedverhaal in vogelvlucht besteed ik aandacht
aan enkele afzonderlijke kwesties, en sluit daarna af.
Lettercombinaties

Toen de Nederlandse VN-militairen in juli 1995 Srebrenica moesten opgeven, probeerden vele inwoners te vluchten naar Tuzla, zo lazen we in
onze kranten. Bij onszelf zeiden we /Toesla/, niet met een lul, maar met
een /oe/. Als Tuzla de naam van een plaats in de Verenigde Staten zou
zijn geweest, zouden we waarschijnlijk niet meteen aan een boe/ hebben
gedacht. Behalve kennis van de relaties tussen letters en klanken in ons
Nederlands, hebben we `feeling' ontwikkeld voor deze relaties bij buitenlandse woorden waarmee we te maken krijgen. In die buitenlandse
woorden staat de letter u vaak voor de klank boel, in ieder geval in Latijnse en Duitse.
Het Hebreeuws heeft niet de klank /u(u)/, wel de klank /oe/. Maar
Hebreeuwse bijbelnamen in Nederlandse bijbelvertalingen hebben gewoonlijk alleen u, geen oe, wat we danken aan de invloed van eerst het
Latijn en daarna het Duits. Die u zijn we `op z'n Nederlands' als een
/u(u)/ gaan uitspreken: Ruth, Juda, Nahum. Maar soms aarzelen we: is Jedutun nu /Jeduutun/ of /Jedoetoen/? Wie op www.voorleesbijbel.nl luistert naar het voorlezen van de NBV, hoort diverse keren onzekerheid bij
het uitspreken van de u.
Zoals gezegd heeft de Canisiusvertaling, waar dat kon, gekozen voor
de oe. Deze combinatie van twee letters is alleen niet mogelijk als je één
Hebreeuwse letter in één Nederlandse letter wilt omspellen. De NBV laat
echter wel verschuivingen in die richting zien: Poerim (Est. 9:26), Ketoeviem (inleiding op 1 Kronieken), Soekot (inleiding op Prediker). Ook vele andere woorden in de NBV zouden hiervoor in aanmerking komen,
zoals de naam van de zesde maand van het joodse jaar die in Neh. 6:15
elul heet, maar als elloel in joodse agenda's staat.
De één-op-één-omletterregels verzetten zich eveneens tegen de combinaties sj en ts. Hierbij speelt ook een rol dat de Septuagintvertalers alledrie de klanken /s/, /sj/ en /ts! weergaven met een s, die vervolgens is
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overgenomen in de Vulgaat en vandaar weer in ons Nederlands. Wat in
het Grieks niet mogelijk was, kan in het Nederlands alleen wel, getuige
de sj van sjorren en sjouwen en de ts van niets en rots. In latere ontleningen uit het Hebreeuws worden deze mogelijkheden wel gebruikt, zoals al
eerder aan de orde kwam: sjofel, kibboets.
Luther had het bij de Hebreeuwse klank /ts/ makkelijker, want daarbij kon hij gebruikmaken van de Duitse z Ahimaaz, Amoz, Thirza, Zadok, Zion. Vervolgens zat hij wel met de vraag wat hij aan moest met de
Hebreeuwse klank /zI. Die gaf hij vaak weer met een s: Boas, Esra, Eleasar, Gasa, Sacharia, Sebulon.

Letterverdubbeling
Vanwege de één-op-één-omspelregels komen verdubbelingen van klinkerletters in onze Nederlandse bijbelse namen over het algemeen niet
voor, al horen de opposities a-aa, e-ee, i-ie, o-oo, u-uu wel tot ons schriftsysteem, en al kent het Hebreeuws ook klinkers die op onze lange' lijken
en daarom het best door een dubbele klinkerletter kunnen worden weer-

gegeven. Daar komt bij dat dubbele klinkerletters vaak de klemtoon naar
zich toe trekken, waardoor ze kunnen worden gebruikt om de plaats van
het accent aan te geven. Als de vader van Samma in 2 Sam. 23:11 niet Age,
maar Agee wordt genoemd, zoals in de King-Jamesvertaling (1611) gebeurt, dan zal bij het voorlezen niet de eerste, maar de laatste lettergreep
worden beklemtoond.
De naam van zijn zoon, Samma, laat een verdubbeling van medeklinkerletters zien, die we in vele namen in onze bijbels aantreffen. Het
is de weergave van een bepaalde masoretische punt in Hebreeuwse (medeklinker)letters die veelal geldt als een verdubbelingsteken. Vandaar de
wijze van omspellen. In het Nederlands worden medeklinkerletters verdubbeld om `korte' klinkers van lange' te onderscheiden: zaken – zakken,
legen – leggen, kopen – koppen. De Nederlandse oppositie `kort' – `lang'
(e-ee, i-ie, enz.) komt in het Hebreeuws echter niet voor. Er zijn wel klinkers die lijken op onze `korte' en andere die lijken op onze `lange; maar
ze vormen geen tegengestelde paren.
Nu staat de verdubbelingspunt in Hebreeuwse letters niet alleen na
`korte' klinkers, maar ook na lange' als de /ie/. Als de punt na deze /ie/
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in het Nederlands ook door een medeklinkerverdubbeling wordt weergegeven, dan gaat de Hebreeuwse lange' /ie/ in onze bijbelse namen klinken als een `korte' /i/. Enkele NBv-voorbeelden: Barzillai (2 Sam. 17:27),
Gibbar (Ezra 2:20), Kinneret (Num. 34:11), Megiddo (Joz. 12:21), Peninna
(1 Sam. 1:2).
Geaspireerde letters
In de Hebreeuwse bijbel komt alfabetische poëzie voor. Daarbij beginnen
opeenvolgende delen, meestal verzen, met de opeenvolgende letters van
het alfabet. De Utrechtse predikant Pieter Oussoren heeft dit in zijn
Naardense Bijbel (2004) na proberen te doen, maar de meeste vertalers
ondernemen geen pogingen daartoe. De Septuagintvertalers kozen voor
een andere oplossing. Ze schreven in hun Griekse tekst voor elk van de
alfabetische delen met welke Hebreeuwse alfabetletter dit in de oorspronkelijke tekst begon: alef, beet, enz. Deze praktijk is eerst in de Vulgaat overgenomen en daarna in andere vertalingen, in Nederland onder
andere in de Statenvertaling en de Canisiusvertaling.
Opvallend is dat in de Septuagint bij enkele van de Hebreeuwse alfabetletters een geaspireerde, `zachte' versie staat waar de masoretische omgang met het Hebreeuws de explosieve, `harde' variant doet verwachten: de
(beginnend met de Griekse letter chi), de
Hebreeuwse letter kaf heet chaf(beginnend
Hebreeuwse letter pee heet fe (beginnend met de Griekse letter fi) en de
Hebreeuwse letter tav heet thau (beginnend met de Griekse letter thèta).
Hetzelfde zien we bij enkele namen. Die beginnen niet met de explosieve, maar met de geaspireerde medeklinkervariant. Via de Vulgaat heeft
dat in ons Nederlands doorgewerkt. Daardoor staat in Van Dale cherub
en niet kerub, en ook Ferezieten, met een f, terwijl de NBV Perizzieten
heeft, met een p (Gen. 13:7). Aan de Septuagint danken we verder de f van
de farao, en die van de Filistijnen, die de voorvaders zijn van onze Palestijnen.

Geaspireerde letters zijn in de Vulgaat, zoals gezegd, weergegeven met
ch, ph en th. Doordat de Vulgaatnamen in onze bijbels werden overge-

nomen, kwamen deze lettercombinaties ook in de Nederlandse vertalingen terecht. In de Statenvertaling staat bijvoorbeeld: Japheth, Mephiboseth, Naphthali, Pharao, propheet, en in de NBG-vertaling 1951: Anathoth,
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Bathseba, Bethel, Bethlehem, Dothan, Elisabeth, Ephese, Goliath, Jonathan,
Philemon, sabbath, sibboleth. De ph werd al vroeg vervangen door een f

(in onze officiële Nederlandse spelling gebeurde dat in 1954) en de th in
de NBG-KBs- spelling van 1968 door een t. Matteus, Teofilus (de officiële
regeling van 1954 was minder rigoureus: theologie, thermometer). De oude spellingen leven echter nog voort in de laatste Van Dale van 1999 en
de laatste Woordenlijst Nederlandse Taal van 1995: behemoth, Goliath, leviathan, Methusalem, thora. En anno 2005 kunnen we na een bezoek aan
het Amsterdams Historisch Museum nog neerstrijken in café-restaurant
David & Goliath (illustratie 5.16).

5.10 Amsterdam, Kalverstraat

92

Er is ook een geaspireerde, `zachte' klankvariant waarmee de Septuagint
weinig kon beginnen, namelijk de /v/ naast de explosieve, `harde' /b/. Het
Grieks had namelijk geen v. Daardoor ontbreekt deze letter in de geschiedenis van de bijbelse namen, afgezien van enkele gevallen waarbij de Hebreeuwse letter way wordt weergegeven niet met een w, maar met een v:
Ahasveros, David, Levi, Nineve. Het Hebreeuws heeft echter wel de klank.
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De taal noemt zichzelf immers Ivriet. Die klank is in de recente ontleningsgeschiedenis ook in Nederlandse versies van Hebreeuwse woorden
zichtbaar geworden en vervolgens in de NBV geïntroduceerd. Daar wordt
namelijk op ruim dertig plaatsen gesproken over de Negev. Vele andere
woorden in de NBV zouden eveneens een v verdienen, zoals de naamgever
van de stad Tel Aviv, die in de nieuwe vertaling Tel-Abib heet (Ez. 3:15), of
de naam van de elfde maand van het joodse jaar, in joods spraakgebruik
sjevat, die in de NBV sebat wordt genoemd (Zach. 1:7).
De letters i, j, u, v, w

In ons alfabet staan i en j bij elkaar, net als u, v en w. Dat heeft historische redenen. De letters hebben veel met elkaar te maken. Het verschil
dat op het ogenblik bestaat tussen i en j en tussen u en v, heeft namelijk
lange tijd ontbroken. De letters waren identiek of onderling verwisselbaar en de klanken bewogen zich in het grensgebied van klinkers en medeklinkers. Vandaar schrijfwijzen als Beniamin, Iacob, Ieremias, Iesse, Ioseph, Israël en Jzebel, en als Dauid, Losva, Leui, Nineue en Pavlvs. Verder
ontstond in de Middeleeuwen in de Germaanse talen uit een verdubbeling van de v de letter w (in het Engels `double u' genoemd). De Engelse
uitspraak van William geeft een goede illustratie van het klinkerachtige
karakter van de w, en een gevelsteen van `S. Pavwels' op de Amsterdamse Prinsengracht laat de herkomst van de letter goed zien (illustratie
5.11). De Delftse bijbel van 1477 illustreert die in de aantekening dat het
boek is `ouergheset wt den latine
Het Hebreeuws heeft een letter wa y voor een v/w. Die werd in het
Griekse alfabet de letter upsilon voor de u. Toen in de Sepuagint en het
Nieuwe Testament Hebreeuwse namen met deze wa y werden omgezet in
het Grieks, werd Esav tot Esau (Gen. 25:25), en Havran tot Hauran (Ez.
47:16). Het resultaat werd via de Vulgaat in ons Nederlands geïntroduceerd.
De wisselingen tussen u, v en w zien we bijvoorbeeld in Gen. io:i7,
waar verteld wordt wie uit Noachs zoon Chet zijn voortgekomen: onder
hen de Hiui (Luther en Deux-Aesbijbel), Hiuite (King-Jamesvertaling),
Hivvi (Statenvertaling), Hivviet (Van der Palm), Heviet (NBG-vertaling
1951), Chiviet (Dasberg) of Chiwwiet (Canisiusvertaling en NBV). En de
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5.11 Amsterdam,

Prinsengracht 5a

echtgenote van koning Ahasveros in het boek Ester heet enerzijds Vasthi
(Vulgaat, Luther, King-Jamesvertaling, Statenvertaling, NBG-vertaling
1951), anderzijds Wasjti (Canisiusvertaling) of Wasti (NBv).
Het Hebreeuws heeft verder een letter jod voor een j. Die werd in het
Griekse alfabet de letter iota voor de klinker i. Toen Hebreeuwse namen
die met deze jod beginnen, werden vergriekst, werd Jisraël tot Israël, Ps-
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sachar tot Issachar, Jisjmaël tot Ismaël (de sj werd s), en Jitschak tot Isaak

(de ts werd s, de keelletter eh verviel).
Het verhaal over de naam van Davids vader is wat ingewikkelder. In
het masoretische Hebreeuws heet hij Jisjai, en in de Septuagint met een
iets andere klinker Iessai (lees /Jessai/; de sj wordt weer s). Eerst werd dit
Iessai tot Iesse (lees /Jessee/), doordat de tweeklank /ai/ zich ontwikkelde
tot de eenklank /ee/ (vergelijk het Duitse Stein met het Nederlandse
steen). Vervolgens werd de afsluitende e in het Nederlands gelezen als de
sjwa in finesse.
In de Vulgaat heet Davids vader achtendertig keer Isai, steeds in het
Oude Testament, en acht keer Iesse, namelijk driemaal in het Oude Testament (onder andere aan het begin en eind van de `messiaanse' perikoop Jesaja 11:1-1o) en vijfmaal in het Nieuwe. Dit Nieuwe Testament en
het doorklinken daarvan in de liturgie zorgden ervoor dat in de katholieke kerk de vorm Iesse/Jesse gemeengoed werd, te zien op bijvoorbeeld
allerlei gebrandschilderde kerkramen met de boom van Jesse. Luther en
de Statenvertalers nemen dit Jesse over in het Nieuwe Testament, maar
schrijven in het Oude Jsai. In latere uitgaven van hun vertalingen wordt
deze laatste oudtestamentische vorm Isai ook de nieuwtestamentische,
volgens de praktijk van de Guidelines.
De N B G -vertaling 1951 en ook de NBV hebben echter Isai, met een
deelteken. Dat leidt naar de volgende kwestie.
Lettergreep, klemtoon
In de adventstijd wordt het lied o kom, o kom, Immanuel gezongen, opgenomen in het Liedboek voor de Kerken. Het tweede couplet daarvan begint met de regels `o kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie. Het
deelteken en het rijm maken ondubbelzinnig duidelijk dat de laatste letters van Isaï niet zijn opgevat als de tweeklank van karavaanserai of samoerai, maar als de klinkers van twee afzonderlijke lettergrepen.
De NBV telt ruim honderd namen op -ai, in het Hebreeuws -aj, waarmee één lettergreep is bedoeld. Een Nederlandse lezer blijkt hierbij in
onzekerheid te verkeren, onder meer doordat dubbele klinkerletters in de
bijbelse namen uitzonderingen zijn, als gevolg van de één-op-één-weergaveregel. Twee klinkerletters bij elkaar wonden dus gemakkelijk opgevat
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als klinkers van twee lettergrepen. Dit wordt bij ai ondersteund door namen als Abigail, Efraim, Kaïn en Misraïm, en bij aa door namen als Aaron en Kanaän. Het zorgt voor tweelettergrepige uitspraken als Saraï
(Gen. 11:29 en 17:15), Sinai (Ex. 16:1), en ook Isaak. De NBV voert strijd
tegen de uitspraak Sinai door geen deelteken te zetten: Sinai, maar geeft
aan de uitspraak Isaï toe door dit hier wel te plaatsen.
Het deelteken bestaat overigens nog maar enkele eeuwen. In de Vulgaat wordt nogal eens een h gebruikt om twee opeenvolgende klinkers
van elkaar te onderscheiden: Asahel, Beselehel, Ismahel, Israhel, Iohel, Samuhel. Die h komen we ook in Nederlandse vertalingen wel eens tegen:
Asahel voor Asaël (2 Sam. 2:18 in de Delftse bijbel 1477), Neyhel of Nehiël
voor Neïël (Joz. 19:27 in eerst de vertaling van 1360, daarna de NBG-vertalingg
In het algemeen ontstaat de kans op een niet-bedoelde extra lettergreep, zodra de j (medeklinkerteken) wordt vervangen door een i (klinkerteken). De kern van een lettergreep is immers een klinker. Daardoor
telt Nechemja (Neh. 3:16) voor ons drie lettergrepen en de gelijkluidende
naam Nehemia (Neh. 1:1) vier. Hetzelfde geldt voor Zecharja (1 Kon.
14:29) en de gelijkluidende naam Zacharia (Zach. 1:1). Ook gaat het aantal lettergrepen voor ons veranderen als de NBG -vertaling in 2 Kon. 12:22
Amazia schrijft en de NBV Amasja.
Deze laatste voorbeelden maken duidelijk dat een i die teruggaat op een
j, gemakkelijk woordklemtoon kan krijgen: niet Zacharia, maar Zacharia.
Marja en Maria leveren daar een ander voorbeeld van. Omdat het schrift
van de meeste talen niet aangeeft op welke lettergreep de klemtoon ligt,
volgt de beklemtoning van bijbelse namen vaak de regels van de taal waarin ze worden gebruikt. Kennis van de grondtaal of van gebruiken in andere talen kan er ook toe leiden dat de beklemtoning binnen een taal, zoals
het Nederlands, varieert: Efese en Efese, Samaria en Samaria.
In dit verband verdient ook de sjwa aandacht. De masoreten schreven
in de overgeleverde tekst van de Hebreeuwse bijbel onder andere een
soort dubbele punt onder medeklinkerletters, die of niet werd uitgesproken, of als een vluchtige onduidelijke klinker, dus als een sjwa, in het Nederlands veelal weergegeven met een e. Het verschil tussen beide laat zich
vergelijken met het verschil tussen trecht en terecht in `Kan Utrecht bij u
terecht?' Omdat het verschil bijzonder klein is, komen we bij de bijbelse
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namen spellingen tegen zonder en met een e: Pniël en Peniël (Gen. 32:31),
Kretiet – Pletiet en Keretiet – Peletiet (2 Sam. 8:18). En ook: Elazar (1 Sam.
7:1) en Eleazar (Ex. 6:23), Simi en Simeï (2 Sam. 16:5 in NBV en NBG-vertaling 1951), Malachi en Maleachi (naam van een bijbelboek in enerzijds
Vulgaat en King-Jamesvertaling, anderzijds Luthervertaling en NBv). In
deze laatste gevallen wordt de e niet meer uitgesproken als een sjwa,
maar als een volle klinker. Die heeft zelfs klemtoon gekregen in de naam
Rebekka (in het Hebreeuws Rivka).
D Afsluiting
Op de Nieuwe Bijbelvertaling zullen andere vertalingen volgen, waarin
de weergaven van de bijbelse namen variëteit zullen blijven vertonen.
Daarbij is in het geding waaraan belang wordt gehecht. Om dit toe te
lichten kies ik als voorbeeld de naam van de plaats waar koning Ahasveros aan het begin van het Esterverhaal verblijft: Susa, Susan of Sjoesjan
(Est. 2:3).
Wie in de letters van de vertaling die van het Hebreeuwse origineel
wil laten zien, zal Susan schrijven, zoals vele bijbels vanaf de Vulgaat tot
en met de NBG-vertaling 1951 hebben gedaan. Wie zich realiseert dat iemand die een vreemde taal niet kent, liever wil weten hoe een woord uit
die taal klinkt, dan hoe het in dat Verweggistaans geschreven wordt, zal
voor Sjoesjan kiezen, zoals in de Canisiusvertaling is gebeurd. Wie vindt
dat de bijbelse namen herkenbaar moeten zijn voor degenen die aan eerdere bijbelvertalingen gehecht zijn, zal zich door de eerdere schrijfwijzen
laten gezeggen. Wie vervolgens bedenkt dat geen enkele bijbellezer met
alle ruim 350o namen vertrouwd zal zijn, zal mogelijk in de afdeling van
de minder bekende wat speelruimte creëren. Wie aansluiting zoekt bij
het joodse feest Poeriem, dat met het boek Ester verbonden is, zal besluiten tot Sjoesjan, omdat hij in Wegwijs in het jodendom van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft gelezen over Poeriem op 14
adar en Poeriem Sjoesjan op 15 adar. Wie het boek Ester als geschiedverhaal wil presenteren en daarom bij historische atlassen te rade gaat, zal
voor Susa kiezen.
Maar ieder die kiest, krijgt te maken met de keuzen van anderen.
Toen de bijbelgenootschappen de th in hun vertalingen hadden vereen-
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voudigd tot een t, bleef de Sint-Elizabethsvloed van 1421 die h houden,
evenals de Jonathan die in 1820 als appelsoort werd erkend. En tot de dag
van vandaag wordt Matthijs bij de burgerlijke stand ingeschreven. Ook
zoeken de media een eigen spellingweg als ze namen noemen van Israëlische plaatsen die eerder in de bijbel vermeld werden.
De NBV is gemaakt met het oog op deze samenleving, waarvan de vertaling in allerlei facetten van het taalgebruik deel wil uitmaken. De vertaalprincipes stellen ook dat het Hebreeuws, Aramees en Grieks van de bijbel
talen zijn als alle andere talen, en dat daarop algemene taalregels van toepassing zijn. Vervolgens is de schrijfwijze van de bijbelse namen merkwaardigerwijs bepaald door aparte regels van een aparte bijbelcommissie,
maar dit zal een erfenis zijn van het verleden van 1618, toen nog weinig
spellingpublicaties- en spellingregelingen bestonden en de schrijfwijze
van de bijbelse namen op een synodevergadering behandeld werd. Gezien
de NBv-beginselen zal in de toekomst ongetwijfeld ook de schrijfwijze
van de namen in de uitgaven van de bijbelgenootschappen worden vernieuwd, om daarin op eigen wijze bij te dragen tot de veelkleurige samenleving die de onze is.
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BIJBELSE EPONIEMEN
EWOUD SANDERS

Bij mijn zwager thuis lazen ze vroeger drie keer per dag uit de bijbel.
Mijn zwager komt uit een streng gereformeerd boerengezin uit Ouderkerk aan de IJssel. Na het ontbijt, na het middageten en aan het eind van
de avond las zijn vader een bijbelhoofdstuk voor. Lange hoofdstukken
werden soms in tweeën gehakt, maar als het een kort hoofdstuk was, las
vader er een paar achter elkaar. Nooit werd van dit ritueel afgeweken, al
was het – bijvoorbeeld in de hooitijd – nog zo druk op de boerderij. En
nooit werd een tekst afgeraffeld.
Bovendien werd er niks overgeslagen. In sommige bijbelboeken staan
lange, saaie opsommingen over spijs- en drankwetten, over reinigingsvoorschriften en over hoe de ark precies werd gebouwd – maar ook die
werden woord voor woord voorgelezen.
Ook het Hooglied dus, dat volgens sommigen `heerlijke, erotisch getinte liefdespoëzie' bevat. `Maar dat werd indertijd door ons kinderen
niet onderkend,' zegt mijn zwager. `Mijn vader las heel erg lijzig voor.
Ook zinnen als "Uw twee borsten zijn als twee welpen, tweelingen van
een ree", en "Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht" maakten daardoor bij ons geen wulpse gedachten los.'
Mijn zwager citeert deze zinnen uit het hoofd. Desgevraagd weet hij
nog diverse andere erotische bijbelpassages te vinden, zoals Numeri 24,
Rechters 19:1-9, 2 Samuël 11 en 13, Ezechiël 23 en natuurlijk Genesis 19:3032, waar onder meer staat, in de Nieuwe Bijbelvertaling:
`Laten we daarom onze vader dronken voeren en met hem slapen;
dan kunnen we kinderen krijgen van onze vader: Nog diezelfde nacht
gaven ze hun vader wijn te drinken, en de oudste sliep met haar vader, zonder dat hij er ook maar iets van merkte dat ze bij hem kwam
en weer wegging.
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`Ik heb wel eens gedacht dat mijn vader het zo uitmikte dat hij deze passages 's avonds alleen aan mijn moeder voorlas, zegt mijn zwager. `Maar
waarschijnlijk vergis ik me daarin. Hij las ze ons óók voor. Maar altijd op
diezelfde lijzige toon:
Opmerkelijk is dat mijn zwager als kind geen enkele bijbeltekst kreeg
uitgelegd – vader las hardop, moeder en de kinderen luisterden stilzwijgend. Na ongeveer een jaar was Het Boek uit en begon vader opnieuw,
van voren af aan. Vanzelfsprekend las hij uit de Statenvertaling.
Mijn zwager is van 1948, maar in Ouderkerk aan den IJssel wordt in
sommige gezinnen nog altijd een paar keer per dag uit de bijbel voorgelezen, net als op veel andere plaatsen in Nederland. Dit alles heeft er niet
toe geleid dat mijn zwager z'n buik vol heeft van de bijbel. Hij komt nog
maar zelden in de kerk, maar hij leest dagelijks, aan het eind van de dag,
een bijbelhoofdstuk aan zijn kinderen voor. Niet meer uit de Statenvertaling, maar uit de Kinderbijbel, en mede op verzoek van zijn kinderen,
die ook op school veel over de bijbel horen.
Goede bekenden
Als je de bijbel van jongs af aan dagelijks opgelepeld hebt gekregen, is het
vanzelfsprekend dat je op den duur goed bekend raakt met enkele markante personen uit dit boek. Dat zal een van de redenen zijn waarom er
relatief veel bijbelse eponiemen en uitdrukkingen met een bijbelse eigennaam bestaan. Bij een bijbels eponiem moet je denken aan Benjamin
in de betekenis `jongste kind, lievelingetje, bij een bijbelse uitdrukking
met een eigennaam aan zo oud als Methusalem.
In totaal zijn er in de literatuur ruim zestig van dit soort woorden en
uitdrukkingen gesignaleerd. Welke worden er tegenwoordig nog gebruikt, en welke niet meer? Op welke onderwerpen hebben ze betrekking
en hoe zit het op dit punt met de verdeling tussen mannen en vrouwen?
Die laatste vraag is makkelijk te beantwoorden: zoals zo vaak in de geschiedenis komen de vrouwen er bekaaid af. Van de ruim zestig woorden
en uitdrukkingen in deze categorie gaan er slechts tien over vrouwen. Al-

gemeen bekend is Sara. Oorspronkelijk werd hiermee een platte speculaaspop aangeduid die een vrouw voor haar vijftigste verjaardag kreeg,
maar tegenwoordig kun je ook zeggen zij is vandaag de Sara, zoals je van
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een man kunt zeggen hij is vandaag de Abraham (naar Johannes 8:57 De
Joden zeiden: `U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?').
Wat je ook nog wel eens tegenkomt is een bedrijvige Marta voor `een
zorgvolle drukke huisbestierster,' zoals het in de Grote Van Dale heet.
Marta is de zuster van Maria van Betanië en Lazarus. Toen Jezus hun
huis bezocht, ging Maria rustig aan zijn voeten zitten luisteren, terwijl
Marta druk bleef redderen en bedienen. `Zoo werd zij de type van alle
bedrijvige vrouwen, van alle drukke en zorgvuldige huismoeders,' schreef
dominee Zeeman in 1884. Zelden wordt hier overigens bij aangetekend
dat Marta niet echt blij was met deze taakverdeling. Zij beklaagde zich bij
Jezus dat Maria bleef zitten terwijl zij liep te sloven, maar dit kwam haar
op een standje van de Verlosser te staan: die vond het verstandiger dat
Maria naar hem bleef luisteren (Lucas 10:41-42: `Marta, Marta, je bent zo
bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk.
Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen').

Geile grijsaards
Ook kuise Suzanna wordt af en toe nog gebruikt, voor `kuise vrouw', hoewel kuisheid tegenwoordig door veel mensen wordt beschouwd als een
ouderwetse en uitstervende deugd. Deze uitdrukking verwijst naar de
mooie, vrome Suzanna die in het apocriefe Daniël 13:1-64 eerst door twee
geile grijsaards wordt bespied tijdens het baden en die vervolgens door
hen valselijk van overspel wordt beschuldigd.
Hiermee zijn we echter door de bekende bijbelse vrouweneponiemen
heen. Of zijn er nog veel mensen die de onderstaande gebruiken?

– Abigail voor `dienstmeisje' (naar 1 Samuel 25:24);
– Delila voor `valse vrouw, verraadster' (naar Rechters 16);
– Dorcas voor liefdadige vrouw' (naar Handelingen 9:36; Dorcas wordt
nog wel gebruikt als naam van een liefdadigheidsinstelling);
– Izebel of Jezebel voor `hoer, slet, zedeloze vrouw' (naar Openbaring
2:20);
– Magdalena zowel voor `boetvaardige zondares' als voor `sullige
vrouw' (onder andere, ten onrechte, naar Lucas 7:37-50);
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– Rebekka voor `vrouw die goed haar mond kan roeren' (onder andere
naar Genesis 24:57-58);
– Zuleika voor `verleidelijke vrouw. Zuleika is de vermoedelijke naam
van de vrouw van Potifar; zij probeerde Jozef te verleiden (`Lig bij
mij!') in Genesis 39:7-12.

Ongelikte beren
Over naar de mannen. Dat zijn er te veel om hier uitvoerig te behandelen. Hier tien voorbeelden:

– Absalom voor `zoon die zich tegen zijn vader verzet, naar Absalom,

–

–
–

–

–

–

–

die een samenzwering smeedde tegen zijn vader, koning David (2
Sam. 15:13-14);
Achab voor `wreed en slecht mens'. In 1 Koningen 21:25-26 staat: `Niemand heeft zich er meer dan Achab op toegelegd te doen wat slecht
is in de ogen van de HEER. [...1 Het was gruwelijk, zoals hij afgoden
vereerde';
Achitofel voor `slechte raadgever. In 2 Samuel 20-21 geeft Achitofel
een advies dat slecht uitpakt;
Judas voor `verrader: Judas is de bekendste slechterik uit de bijbel.
Prins Willem Alexander is wel eens een judas genoemd (door de
voorzitter van een sportbond). Er bestaan ook tientallen samenstellingen met judas-, o.a. juduskas en judasloon;
Kaïn voor `wrevelig, nors, boosaardig mens'. Naar Kaïn, die zijn broer
Abel doodsloeg (Genesis 4:8). Karnsteken wordt schertsend gebruikt
voor `doorlopende wenkbrauwen' (als kenmerk van misdadigheid of
domheid);
Lappidot(h) voor `onbeduidende man die gehuwd is met een kordate vrouw'. Volgens Rechters 4:4-5 was Lappidot getrouwd met Debora, de enige vrouwelijke rechter in het bijbelse Israël;
Nabal voor `nors en onverstandig man'. Ondanks zijn rijkdom weigerde Nabal koning David en diens mannen water, brood en vlees te
geven (1 Samuël 25);
Nabot(h) voor `stijfkop. Naboth weigerde zijn wijngaard aan koning
Achab te verkopen (1 Koningen 21). Meestal in de verbinding: een
kind van Nabot(h);
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– Nicodemus of Nicodemiet voor `iemand die niet openlijk voor zijn
geloofsovertuiging uitkomt'. Nicodemus hield geheim dat hij een aanhanger van Jezus was (Johannes 3:1-21);
– Nimrod voor `jager' of `groot liefhebber van de jacht; naar Nimrod,
een fabelachtig jager, die een groot rijk stichtte (Genesis 10:9).
Er is één ding dat bij de totale groep onmiddellijk opvalt. Bij de vrouwen
is het aantal eponiemen met een negatieve en een positieve betekenis gelijk. Bij de mannen zijn de eponiemen met een negatieve betekenis duidelijk in de meerderheid (6o procent, tegen 25 procent eponiemen met
een positieve betekenis; de rest is neutraal). We zien een stoet van onbetrouwbare raadgevers, zwakkelingen, goedzakken, sukkels, sullen, bangeriken, gemeneriken, zonen die zich tegen hun vader verzetten, zondaars,
druktemakers, windbuilen, ongelikte beren, onnozelaars, stijfkoppen,
wreedaards, treiteraars, verraders en norse, onverstandige of jaloerse kerels aan ons voorbijtrekken.
Dat vooral bijbelfiguren met een negatieve karaktertrek het in het
Nederlands tot eponiem hebben geschopt, zal wel komen doordat priesters en dominees hun gelovigen graag angst inboezemden – angst voor
God en angst voor de gevolgen van een leven in zonde.
Verbreiding
Ondertussen blijft de vraag hoe wijdverbreid dit soort woorden en uitdrukkingen nu zijn geweest. Ze zijn voornamelijk gedurende de negentiende eeuw opgetekend in tijdschriften en in specialistische en algemene naslagwerken. De jongste collectie, samengesteld door C.G.L. Apeldoorn en T. Beijer, dateert van 1997 en is getiteld Van Achilleshiel tot
Toorn van Zeus. Bijbelse en mythologische eponiemen in de Nederlandse
taal.

Opname in een woordenboek wil echter niet altijd zeggen dat woorden en uitdrukkingen een druk leven leiden of hebben geleid in de taal.
Soms wordt daar in de bronnen ook iets over gezegd. Zo schreef de bekende Amsterdamse dominee E. Laurillard in 1874 in het boekje Bijbel en
volkstaal: `Nimmer heb ik den naam Zebedeus hooren gebruiken in den
zin van: een "achterblijver" of een "sukkelaar":

135

LEEG EN IJDEL

Toch moet je oppassen om hier conclusies aan te verbinden. Laurillard mag het dan nooit hebben gehoord, toen ik zijn woorden in 2004
aanhaalde in het tijdschrift Onze Taal, leverde dit twee ingezonden brieven op. Iemand schreef: `Bij ons thuis op de boerderij in Warns werd
soms wel eens een hannekemaaier weggestuurd omdat het een zebedeiis
bleek, een seizoenarbeider die niet kon meekomen met de anderen. Ik
spreek over de tijd dat mijn vader nog met paarden werkte en ook veel
menskracht nodig had.'
En iemand anders schreef: `Opgevoed door onchristelijke ouders, ken
ik dit woord toch uit mijn ouderlijk huis. Als daar in de jaren vijftig en
zestig "die Zebedeus" viel, wisten de kinderen dat er weer wat mis was
met oom Anton. Hij was een beschaafde, wat onderdanige man die op
verjaardagen, snel als een goochelaar en dus onbetrapt, koekjes oppat en
glazen leegdronk. Hij zwierf van het ene ondergeschikte baantje naar het
andere, doordat hij ook op zijn werk die neiging niet kon onderdrukken
en kleinigheden stal. Toch was hij zelden lang werkeloos. [...] Als mijn
tante Rinskje weer in tranen op de thee kwam, begon mijn moeder bij
het eten het tafelgesprek steevast met: "Die Zebedeus heeft weer..."'

Dood door slaap
Terug naar mijn zwager. Bij hem thuis werd er weinig op deze manier
naar de bijbel verwezen. Zijn vader vond dit al snel te frivool en een
vorm van spotten met de Heilige Schrift. Algemeen bekende uitdrukkingen als een ware Jakob, een Judas of een Salomonsoordeel konden wel door
de beugel, maar toen mijn zwager een keer voor de grap zei dat je de
naam Nicodemus moest uitspreken als `Nico de Mus; kreeg hij meteen
een `pets' voor zijn hoofd.
Natuurlijk mocht mijn zwager thuis geen jeetje zeggen, want dat is
een verbastering van `Jezus. Maar ook ieder blijk van desinteresse tijdens
het driemaaldaagse bijbellezen kon worden bestraft. In de woorden van
mijn zwager: Als ik tijdens het schriftlezen mijn hoofd even op mijn armen op tafel liet rusten, kon ik een klap verwachten:

Het hoofd op de armen – dat lijkt op slapen. En slapen tijdens het lezen van Gods woord, dat kan nooit goed aflopen. Ook daar bestaat een
eponiem voor, dat in 1899 is vastgelegd in de Woordenschat van De Beer
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en Laurillard. Volgens dit woordenboek kun je iemand die tijdens een
kerkdienst in slaap valt, schertsend een Eutychus noemen. Naar Handelingen 2o:9, waar wij lezen:
Een jongeman die Eutychus heette, zat in het venster en werd door
slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep
in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden;
toen men hem optilde bleek hij dood te zijn.
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DOREEN GERRITZEN, KARINA VAN DALEN-OSKAM EN
GERRIT BLOOTHOOFT

Inleiding
Veel mensen dragen een voornaam die in de bijbel staat, maar zijn zich
dat niet of nauwelijks bewust. En veel ouders geven hun kind een bijbelse naam, terwijl dat als motief bij de naamkeuze volstrekt geen rol speelt.
Er zijn echter ook mensen die zich wel degelijk bewust zijn van de bijbelse achtergrond en betekenis van hun eigen naam of van de naam die
zij kiezen voor hun kind.
Bijbelse namen zijn al in de vroege Middeleeuwen in gebruik gekomen. Hoe is dat proces verlopen? En is het mogelijk om te achterhalen
wanneer ouders heel bewust voor een bijbelse naam hebben gekozen en
welke motieven zij daarvoor hadden?
Eeuwenlang is het belangrijkste motief voor de keuze van een voornaam vernoeming geweest. Ouders gaven hun kind de naam van een
familielid. Dus als opa een bijbelse naam had en zijn kleinzoon werd
naar hem vernoemd, dan speelde de bijbel of het geloof daarbij geen rol.
Het systeem van vernoeming maakt het dus lastig om eventuele andere,
bijkomende motieven voor de keuze van een naam te achterhalen.
Daarom is de eerste keer dat een naam wordt gegeven, of een duidelijke
opleving of neergang in de populariteit van een naam, interessant om te
bestuderen. Verder zijn perioden waarin vernoeming een minder
belangrijke rol lijkt te spelen een belangrijke bron van informatie. De
belangrijkste veranderingen in de Nederlandse namenvoorraad deden
zich voor in de twaalfde en dertiende eeuw en in de periode na 1960.
Wanneer werden bijbelse namen het eerst gebruikt en waarom werden
zij toen in de namenvoorraad geïntroduceerd? Hoe is hun populariteit
geweest in de eeuwen daarna, en wat is hun rol in de huidige naamgeving?
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De opkomst van uitheemse namen
In de periode vóór de twaalfde eeuw kende het Nederlandse taalgebied
het Germaanse naamgevingssysteem, met namen als Adelmar, Hadewig,
Everhard en Hildegard. Hierin kregen kinderen een naam die was samengesteld uit delen van de naam van ouders, grootouders of andere
verwanten. Dit leverde een rijke verscheidenheid aan namen op. Alhoewel er weinig genealogische gegevens uit die tijd voorhanden zijn, kunnen we ervan uitgaan dat dit principe veelvuldig werd toegepast. Vernoeming naar familieleden speelde een belangrijke rol in de (vroeg)
middeleeuwse naamgeving. Vernoeming naar heersers kwam ook voor,
maar we kunnen er veilig van uitgaan dat in ons taalgebied vernoeming
naar familieleden het dominante principe bij de naamgeving was.
In de twaalfde en dertiende eeuw werd steeds meer voor niet-Germaanse namen gekozen. Het Germaanse namensysteem verkeerde toen
al enige tijd in een stadium van afbraak. Daarvoor zijn twee oorzaken
aan te wijzen: fonetische verschrompeling van de namen leidde ertoe dat
steeds meer naamstammen samenvielen, en men ging over naar een ander vernoemingsprincipe, waarbij een gehele naam werd doorgegeven.
Eerst gebeurde dat, onder Romaanse invloed, vooral in de adellijke geslachten. Later is dit soort vernoeming door de lagere standen overgenomen.
De uitheemse namen die de positie van de Germaanse namen in de
loop van de Middeleeuwen aantastten, waren de namen van vereerde
heiligen, waarvan er een aantal ook voorkomt in de bijbel, zoals Johannes, Catharina, Petrus, Margaretha, Nicolaas en Elisabeth – namen van
Griekse, Latijnse en Hebreeuwse herkomst. Van deze voorbeelden kunnen de namen Johannes, Petrus en Elisabeth de als heilige vereerde persoon uit de bijbel aanduiden, maar er zijn ook andere heiligen van die
naam die de naamkeuze beïnvloed kunnen hebben. Het lijken dus wel
`bijbelse' namen, maar het is onwaarschijnlijk dat persoonlijke kennis
van de bijbel de aanleiding tot de opkomst van die nieuwe namen was.
De in onze, bijbellezende, ogen `bijbelse' namen zijn de namenvoorraad
binnengekomen via vereerde heiligen met dezelfde naam/namen.
Net als bij de overgang naar het andere vernoemingsprincipe en het
gebruik van toenamen (de voorlopers van de huidige familienamen) is er
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bij de opkomst van uitheemse namen volgens Gysseling sprake van een
stroming `van Zuid naar Noord. De adel in Holland, Utrecht en Gelderland stond receptief ten opzichte van de Zuidelijke Nederlanden en de
Rijnprovincie, en uit de adellijke kringen daalde de nieuwe mode af naar
de lagere klassen. Ietwat conservatief toonde zich de adel in Overijssel en
Drenthe. Bijzonder conservatief gedroegen zich de Friese gewesten:
Friesland en Groningen.'
Met het populair worden van de namen van heiligen moet ook het
motief dat aan de naamkeuze ten grondslag lag, veranderd zijn. Want
hoewel vernoeming naar familieleden steeds een belangrijk benoemingsmotief zal zijn geweest, kunnen we uit het massaal in gebruik komen van
heiligennamen afleiden dat deze gewoonte ook kon worden genegeerd.
Zo werd vernoeming in het middeleeuwse Land van Heusden tamelijk
strikt gehanteerd, maar uit het plotselinge opkomen van Adriaan en Anthonis gedurende de vijftiende eeuw is af te leiden dat deze gewoonte zo
nu en dan werd losgelaten. Het `mechanisch selectieprincipe', vernoeming, kon blijkbaar wijken voor een naamkeuze gebaseerd op associaties, op het beeld, het imago van de naam: het `connotatief selectieprincipe'. Beide begrippen zijn van Kohlheim. Hij stelt dat de opkomende gewoonte om kinderen heiligennamen te geven, verklaard moet worden
vanuit de verandering van het selectieprincipe, van mechanisch naar
connotatief. De heiligennamen waren tenslotte niet nieuw: nieuw was de
gewoonte kinderen te vernoemen naar heiligen.
We kunnen dus constateren dat gedurende de Middeleeuwen de namen van niet-Germaanse herkomst, voor het merendeel heiligennamen,
steeds meer terrein wonnen en dat de inheemse naamgeving daardoor
deels verdrongen raakte. Zo vond Schoonheim in haar onderzoek naar
voornamen van vrouwen in Holland en Zeeland tot en met de elfde
eeuw geen niet-Germaanse namen, maar vanaf de twaalfde eeuw komen
ze op. In de dertiende eeuw – haar onderzoek loopt tot 1300 – is al 27
procent van de namen niet-Germaans, en draagt 36 procent van alle
vrouwen zo'n naam. Van der Schaar constateert in zijn onderzoeksgebied, Noord- en Zuid-Holland en westelijk Utrecht, dat de verhouding
tussen Germaanse en uitheemse namen na ongeveer 1500 omsloeg in het
voordeel van de uitheemse namen. In Tilburg (Noord-Brabant) droegen
in 1575 nog slechts 268 van de 95o personen (28 procent) een Germaan-
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se naam. Duidelijk is dat de niet-Germaanse namen vanaf de late Middeleeuwen de overhand krijgen.
De gewoonte om kinderen heiligennamen te geven begint pas vanaf
de twaalfde eeuw door te zetten. Waarom gebeurde dit niet al veel eerder? Het christendom is immers al in de zevende en achtste eeuw in het
Nederlandse taalgebied verbreid. Iemand die het christendom aannam,
hoefde zijn Germaanse naam blijkbaar niet in te ruilen voor een `christelijke' naam (dat verklaart ook het bestaan van heiligen met Germaanse namen, zoals Geertruida en Hubertus). Het populair worden van de
heiligennamen kan dan ook niet worden toegeschreven aan directe invloed van de Kerk. Vóór het concilie van Trente (1545-1563) gaf deze geen
voorschriften ten aanzien van de naamgeving. Er waren wel kerkvaders
die zich uitlieten over de naamgeving aan kinderen. Aan het einde van
de vierde eeuw bijvoorbeeld drong Chrysostomus aan op het vervangen
van de gebruikelijke, aan het heidendom herinnerende namen door heiligennamen. Deze uitspraken hadden echter geen gevolgen voor de
naamkeuze.
Misschien was men aanvankelijk terughoudend bij het geven van heiligennamen vanwege de manier waarop heiligen werden vereerd. Die
verering was in de late Oudheid en de vroege Middeleeuwen sterk verbonden met het graf en de relikwieën van de heilige. Bij zo'n materiële
voorstelling van de werkingskracht van de heilige is vernoeming van kinderen naar heiligen blijkbaar niet aan de orde. Een ander verschijnsel dat
ouders ervan kan hebben weerhouden hun kinderen heiligennamen te
geven, is het feit dat in de vroege Middeleeuwen kinderen een heiligennaam kregen als ze bestemd waren voor een leven als geestelijke. De
vraag dringt zich nu op welke omstandigheden ertoe hebben geleid dat
vanaf de twaalfde, dertiende eeuw die terughoudendheid langzamerhand
verdween en men de gewoonte ontwikkelde om kinderen heiligennamen
te geven.
Nieuwe namen, nieuwe motieven
Als factoren om de opkomst van de heiligennamen te verklaren worden
genoemd de kruistochten, waardoor men met andere volken en culturen
in aanraking kwam, de stijgende invloed van de Kerk, de grotere invloed
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van de lagere geestelijkheid en de opkomst van de bedelmonniken,
vooral de franciscanen en dominicanen. Ook de opleving van de heiligenverering en de veranderde plaats van de heiligen in het leven van de
middeleeuwse mens worden als factor genoemd. `Het is alsof, vóór het
einde van de ne eeuw, heiligennamen taboe zijn. Dit is in overeenstemming met andere facetten van het geestesleven in die tijd. De God die
aanbeden wordt is de heerser en wreker. Het sacrale boezemt angst en
ontzag in. In de i2e eeuw heeft een grote kentering plaats in de mentaliteit. De late Middeleeuwer gaat zelfs familiair om met God en Zijn heiligen; aldus Gysseling. Door Zender wordt dit expliciet in verband
gebracht met de naamgeving. Vanaf de twaalfde eeuw gaan heiligen fungeren als beschermers voor vastomlijnde doelen: ter afwending van een
bepaald onheil of ter bescherming van gilden en genootschappen, van
reizigers en dergelijke. Dit leidde tot een enorme opbloei van de heiligenverering, waardoor de namen van de heiligen veel gehoord werden
en zich, volgens Zender, zo tot op zekere hoogte als doopnaam opdrongen. Kohlheim relativeert dit verband met voorbeelden die aantonen dat
de verering van een heilige juist pas invloed krijgt op de naamgeving
wanneer het gewoonte wordt kinderen heiligennamen te geven. Hij stelt
daarom dat we voorzichtig moeten zijn met het leggen van een causaal
verband tussen de opleving van de heiligenverering en de rol van de heiligennamen in de doopnaamgeving.
Naast religieuze invloed worden de bevolkingsgroei en de opkomst
van de steden als omstandigheden aangewezen die de verbreiding van de
gewoonte kinderen heiligennamen te geven hebben gestimuleerd.
Schoonheim vermoedt een verband tussen de stijging van het aantal
niet-Germaanse namen en de bevolkingsgroei die vanaf de elfde eeuw in
heel West-Europa plaatsvindt. Door de grotere gezinnen ontstond er behoefte aan meer verschillende namen. Zo kwam er ruimte voor `nieuwe'
namen. Van der Schaar noemt, naast enkele van de hierboven genoemde
religieuze factoren, het toenemende handelsverkeer en de burgerij in de
opkomende steden als factoren die hebben bijgedragen aan de overgang
naar de heiligennamen. Hij verbindt dit met de veronderstelling dat de
burgerij vaak minder conservatief en in de naamgeving minder gebonden was aan de traditie dan de hogere standen. In dit verband is de bevinding van Kohlheim voor de plaats Regensburg van belang. Hij onder-
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zocht of het nieuwe naamgevingsprincipe, vernoeming naar heiligen,
zich hoofdzakelijk door de invloed van bedelmonniken en de rondtrekkende predikers heeft uitgebreid of door informatieoverdracht tussen de
Regensburgers onderling. Uit het verspreidingspatroon waarin de heiligennamen een plaats in de naamgeving hebben veroverd (vergelijkbaar
met de manier waarop een griep zich verspreidt), is af te lezen dat het
tweede het geval is. Dit betekent dat het ingeburgerd raken van het nieuwe benoemingsmotief in het middeleeuwse Regensburg vooral een interne kwestie was. Er lijkt dus sprake te zijn van `mond-tot-mondreclame'.
Dat de heiligennamen zich vooral door interne beïnvloeding hebben
verspreid, neemt niet weg dat we wel kunnen uitgaan van externe invloed bij de eerste aanzet tot de verandering – al was het maar omdat het
zeer onwaarschijnlijk is dat men op zo veel verschillende plaatsen onafhankelijk van elkaar op hetzelfde idee komt. Bovendien zijn nieuwkomers in de naamgeving van Regensburg bijna allemaal namen van toentertijd vereerde heiligen, dus een koppeling met de heiligenverering moet
voor de vernieuwende naamgevers en hun omgeving vanzelfsprekend
zijn geweest. Daarmee is evenwel niets gezegd over het motief van de
naamkeuze. Zo zijn er uit de periode waarin de heiligennamen als doopnaam opkomen geen bewijzen om aan te nemen dat een persoonlijke, religieuze relatie tot de heilige voor de naamkeuze van doorslaggevend belang was. Hoewel de heiligenverering zeker een rol heeft gespeeld bij de
opkomst van de gewoonte kinderen heiligennamen te geven, kan het
populair worden van de heiligennamen niet verklaard worden uit individuele devotie. De veranderde houding ten aanzien van heiligen is een
van de voorwaarden voor het accepteren van het nieuwe type naamgeving, maar het vormt er geen oorzaak van.
Het in gebruik komen van heiligennamen bewijst dat het strikte vernoemingssysteem werd losgelaten. Maar de grote verspreiding van deze
namen is zeker ook te verklaren uit latere vernoeming naar familieleden
die met zo'n nieuwe naam werden getooid. De populariteit van de heiligennamen in de dertiende eeuw blijkt uit de grote verscheidenheid aan
verkorte vormen die we van dezelfde namen aantreffen. In de Lage Landen was de populairste jongensnaam de heiligennaam Johannes, die natuurlijk ook een bijbelse achtergrond heeft. Zoals het Vroegmiddelneder-
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lands Woordenboek (dat ook alle namen uit de dertiende eeuw beschrijft)
vermeldt, is de naam onder andere aangetroffen in de varianten Han,
Hanne, Hannekin, Hannoot, Hansin, Jan, Jannin, Jehan, Johan. De vorm
Hans kwam pas later in gebruik. Dezelfde persoon kon trouwens in de
oorkonden met verschillende van deze naamvormen aangeduid worden,
waaruit blijkt dat de herkomst van de naamvormen herkend werd, in ieder geval door de klerken die de oorkonden neerschreven. Ook de namen van de heiligen (en uit de bijbel afkomstige) Jacobus en Petrus deden het goed. Hiervan afgeleid zijn naamvormen als Jacob en Coppin of
Coppekin (die te verklaren zijn uit het accent op de tweede lettergreep in
de oorspronkelijke naam), respectievelijk Peter en Pieter. Het kort-maarkrachtige Piet is niet in het dertiende-eeuwse materiaal aangetroffen. De
`gewone' gebruiksvormen (roepnamen) worden trouwens ook gebruikt
door auteurs van bijbelvertalingen of -bewerkingen uit die tijd. Zo
spreekt Jacob van Maerlant in zijn Rijmbijbel (voltooid in 1271) over Jan
en Pieter wanneer hij het heeft over de apostelen Johannes en Petrus.

Strenge vernoeming
In de tijd van de Hervorming kwam heiligenverering in een kwaad daglicht te staan. Maar waar we een omwenteling in de naamgeving zouden
verwachten, vond die niet plaats; ondanks hun afkeer van de heiligenverering bleven bij protestanten de namen van de heiligen, of liever gezegd de door de heiligenverering in gebruik gekomen namen (zoals
Klaasje, Pieter, Geertruida, Jan, Trijntje en Cornelis), de meest voorkomende namen. De naamgeving van de protestanten onderging dus geen
`beeldenstorm: Graaf omschrijft het als volgt: `Hoe ging het hier te lande tijdens en sedert de Hervorming? Vader verliet de Moederkerk, maar
behield natuurlijk zijn doopnaam, gelijk ook de kinderen. En al ontvingen de nakomende kinderen geen eigenlijken doopnaam meer: ze bleven
toch geregeld en hoofdzakelijk naar grootouders of naaste verwanten genoemd worden. Dat leren ons de doop- en grafboeken der protestantsche kerken, gelijk ook de verdere archieven:
Er kwamen geen expliciete voorschriften ten aanzien van de doopnaamgeving voor protestanten. We zouden misschien verwachten dat
protestanten overgaan tot een vernieuwing van de namenvoorraad door
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inspiratie uit de bijbel te halen. De conserverende werking van de vernoemingstraditie heeft er echter voor gezorgd dat dat niet of nauwelijks
aan de orde was. Zien we bij bijvoorbeeld protestanten in Engeland en
later Amerika wel veel oudtestamentische namen als Rebecca, Jeremy, Deborah en Samuel, in Nederland zijn deze zeldzaam.
Hierboven werd al gemeld dat de (katholieke) Kerk pas bij het concilie
van Trente (1545-1563) voorschriften met betrekking tot de naamgeving
formuleerde. `Tijdens en na de Hervorming wordt het geven van een heiligennaam door de kerkelijke overheid voorgeschreven. De gedoopte
moest in zijn doopheilige een voorbeeld en beschermer voor het leven
hebben. Maar het was ook een stellingname tegenover de afkeer van heiligen bij de protestanten; aldus Ubachs. De katholieke synode van Doornik
(1574) verbood om aan kinderen oudtestamentische namen te geven,
omdat deze een bijzonder kenmerk van de protestantse ketters waren
geworden. Dat dit ook werkelijk invloed had op de naamgeving is niet
waarschijnlijk. Enerzijds omdat de naamgeving al in sterke mate bepaald
was door de heiligennamen, en anderzijds omdat ook voor katholieken in
die tijd gegolden zal hebben dat vernoeming in zo'n sterke mate de naamkeuze bepaalde dat er weinig ruimte overbleef voor een andersoortige
naamgeving.
Vanaf de late Middeleeuwen tot aan de jaren zestig van de twintigste
eeuw heeft de naamgeving geen ingrijpende wijzigingen ondergaan. Wel
zullen er op kleine schaal namen bij zijn gekomen, vooral door immigratie. Zo is het opvallend vaker voorkomen van oudtestamentische namen in Zeeland waarschijnlijk te verklaren door immigratie van religieuze vluchtelingen, in het bijzonder de hugenoten. Namen als Sara, Suzanna/Susanna en Dina; Abraham, Izaak, Jozias, Daniel/Daniël en David
zijn daar redelijk frequent en ook Abigaël, Eva, Jobje (een vrouwelijke
vorm van Job), Rachel, Saartje en Debora; Abel, Adam (en Adamus), Benjamin, Eliza, Gabriel, Jeremias, Job, Michael, Salomon, Ezechiel, Samuel en
Gideon komen voor. Deze namen zijn gevonden in een bestand uit de
Historische Steekproef Nederland (HsN), release Zeeland 98.2, gebaseerd
op de geboorteakten uit de periode 1812-1922. Overigens valt in dit materiaal zowel bij de mannen als de vrouwen op dat ruim de helft van de
oudtestamentische namen in Zeeuws-Vlaanderen te vinden is; ook op
Walcheren komen relatief veel oudtestamentische namen voor. Vermel-
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denswaardig is het aantreffen van Elizabeth vanwege de spelling met z.
Ook elders komt die spelling wel voor, maar hij is toch typisch Zeeuws
te noemen. De keuze voor een spelling met z of s heeft met religie te maken: Elizabeth wordt gebruikt in de (protestantse) Statenbijbel; Elisabeth
komt voor in de (katholieke, Latijnse) Vulgaat. Bij katholieken vind je
daarom Elisabeth, terwijl protestanten, en dan vooral protestanten in
Zeeland, vaak de voorkeur geven aan de spelling met z. Overigens bleek
uit de voornamen in protestantse doopboeken van Goes dat de voorkeur
voor de spelling met z pas in de tweede helft van de achttiende eeuw inzet.
Hoewel er aanwijzingen zijn dat er in het verleden wel enige vernieuwing van de namenvoorraad plaatsvond, zal dit toch op zeer beperkte
schaal zijn gebeurd. In het algemeen vertoont de naamgeving een zeer
stabiel patroon. Zoals duidelijk zal zijn geworden laat dit zich verklaren
door de strenge vernoemingsgewoonte die in veel families heerste. Die
gewoonte had een conserverende werking op de naamgeving en zorgde
ervoor dat veranderingen zich slechts langzaam konden voltrekken.
Wanneer we dus de voornamen van hedendaagse ouderen bekijken, dan
krijgen we niet alleen een beeld van de officiële namen gegeven tussen
1910 en 1940, maar ook van de periode ervoor. In die naamgeving domineren bij de vrouwen Maria, Johanna, Anna, Cornelia, Wilhelmina, Elisabeth, Catharina, Hendrika, Adriana, Petronella en bij de mannen Johannes, Jan, Cornelis, Hendrik, Willem, Pieter, Gerrit, Petrus, Jacobus, Wilhelmus. De verscheidenheid in de naamgeving is beperkt, want met de top25 is bijna de helft van de ouderen benoemd. Beperken we ons tot grondvormen, waarbij we bijvoorbeeld Jan, Janna, Jantje en Johanna samennemen onder de grondvorm `Johannes, dan is de concentratie nog veel
sterker: met de top -10 is bijna de helft benoemd. Ebeling spreekt in dit
verband over `de "eeuwige" top-tien:
De officiële namen zijn overigens niet dezelfde als de roepnamen die
in het dagelijks leven werden gebruikt. Die stemmen vaak niet overeen.
`De neiging om de kinderen anders te "noemen" dan ze "heten" is bij ons
te lande (...) erg groot,' schrijft Kloeke in 1953. Wanneer we ouderen naar
de eigen naam vragen, dan blijken de meest populaire roepnamen voor
de mannen Jan, Henk, Wim, Piet, Gerrit, Gerard, Frans, Theo, Hans, Willem, Johan, Kees, Joop en voor de vrouwen Maria, Annie, Johanna, Riet,
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te
zijn. Hoewel de uitgang op -ie of -y als een modeverschijnsel kan worden beschouwd, zijn deze roepnamen toch traditioneel te noemen. Ook
voor de mannelijke roepvormen geldt dat de meeste te herleiden zijn tot
namen die reeds eeuwen tot de meest voorkomende behoren. We zien in
deze lijstjes vormen van heel wat heiligennamen (en daaronder veel bijbelse namen) terug. Dat geldt nog steeds voor de populaire roepnamen
onder vijftigers. Bij de mannen is er nog niet zoveel veranderd en zijn de
populairste namen Jan, Peter, Henk, Hans, Wim, Jos, Rob, John, Bert, Kees,
Johan, Gerard, Theo, Frans, Paul, Willem, René, maar bij de vrouwen zijn
de roepnamen met Ria, Joke, Wilma, Yvonne, Anja, Els, Marian(ne), Anneke, Elly, Ineke al flink in beweging.
Ria, Nel, Truus, Anna, Corrie, Joke, Henny, Tiny, Gerda, Willy, Janny

Moderne veranderingen
De enorme veranderingen in de voornaamgeving van de afgelopen decennia zijn zo evident dat we zonder twijfel van een omwenteling mogen
spreken. De keuzevrijheid die ontstond door het loslaten van de vernoemingstraditie en de verruiming van de naamwet in 1970 maakte het mogelijk dat allerlei namen die voordien weinig of helemaal niet voorkwamen, populair werden. Heeft die vrijheid nu ook geleid tot een opleving
in het (bewust) kiezen van namen uit de bijbel?
Het meest opvallende is de komst van allerlei ontleende namen, zoals
Niels, Michelle, Jeffrey, Kim, Dennis, Yvonne, Maurice en Jessica. Deze ontleende namen wijzen op externe beïnvloeding, want ooit heeft een ouder
zich via televisie, film, boek etc. of door een buitenlandse reis laten inspireren door een (al dan niet fictieve) naamdrager uit een andere taal.
Vooral het Engels/Amerikaans (Melanie, Tom, Sharon, Mike) en Frans
(Manon, René, Nicole) zijn in trek, in mindere mate het Italiaans (Bianca, Marco) en de Scandinavische (Sven, Kirsten) en Slavische ( Yoeri, Mariska) talen; Duitse voornamen komen opmerkelijk genoeg vrijwel niet
voor, mogelijk omdat ze geassocieerd worden met het nazi-tijdperk.
Over de sociale en culturele achtergronden van deze breuk met het
oude systeem hoeven we niet zo uitvoerig te zijn als bij de eerste veranderingsfase, want het is duidelijk dat er in de naoorlogse decennia met
nogal wat conventies en tradities is gebroken. Ook de veranderde opvat-
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ting over de betekenis van familiebanden, de ontkerkelijking, de toenemende invloed van de massamedia, de betere onderwijsmogelijkheden
(denk aan de toegenomen talenkennis) en buitenlandse vakanties zullen
hebben bijgedragen aan de andersoortige naamgeving.
Een trend van de laatste decennia is een internationalisering van de
naamgeving aan kinderen. Steeds meer wordt de lijst met populaire namen gedomineerd door namen die niet bij een taal zijn thuis te brengen
en die algemeen westers te noemen zijn, zoals Lisa, Thomas, Laura, Mark,
Julia, Max, Iris en Lucas. Daarbinnen vormen oudtestamentische namen
een bijzondere groep (zie illustratie 7.1). Populair zijn onder meer Naomi, Eva, Esther, Sarah/Sara, Suzanne, Judith en Rachel, en bij de jongens
Daan en Daniel, Ruben, Bram, David, Sem, Sam (een verkorting van Samuel) en Job. Hun populariteit danken deze namen ongetwijfeld aan het
feit dat ze als mooie namen worden ervaren. Dat motief blijkt namelijk
in de laatste decennia het allerbelangrijkst te zijn voor ouders. Overigens
speelt daarnaast ook vernoeming naar familie nog steeds een belangrijke
rol, want nog bijna de helft van de kinderen wordt op een of andere manier vernoemd. Meestal gebeurt dat in de tweede (en eventueel volgende) voornaam, zodat er in het dagelijks leven niets van te merken is. De
betekenis van de naam en vernoeming naar idolen zijn voor weinig ouders van belang bij de naamgeving. Deze motieven scoren slechts enkele
procenten.
Veel ouders zullen zich niet bewust zijn van het feit dat ze een bijbelse naam geven. Toch gaat dit niet voor alle naamgevers op, want soms
zijn er aanwijzingen dat de bijbel direct als inspiratie heeft gediend. Dat
zien we in sommige grotere gezinnen waarin veel bijbelse namen voorkomen. Zoals (in volgorde van geboorte):
Jonathan
Tabitha
Esther
Hannah

Samuel
David

Van de zes hebben er vijf een oudtestamentische naam; alleen Tabitha
stamt uit het Nieuwe Testament. Een ander voorbeeld (het oudste kind
eerst):
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Job
Thomas
Ruben
Hanna
Lukas

Hierin zijn Thomas en Lukas nieuwtestamentisch, en algemeen heel populair. In deze gevallen kunnen we er wel van uitgaan dat de ouders bewust hebben gezocht naar bij elkaar passende namen en dat zij het voorkomen van de namen in de bijbel als verbindend element beschouwen.
Over het algemeen zullen deze ouders ook een bijzondere affiniteit met
het christelijke geloof hebben. Pas uit nader onderzoek kan duidelijk
worden of dit gebruik van `thematische' namen vooral in protestantse
gezinnen voorkomt of ook in andere gezindten regelmatig wordt gehanteerd.
Van de wat kleinere gezinnen noemen we hier nog als voorbeelden de
vier broers David, Daniel, Joshua en Boaz, en de vier zussen Rebecca, Miriam, Judith en Esther. Omdat dit allemaal oudtestamentische namen
zijn, kan het hier ook gaan om joodse gezinnen. Soms is de bijbelse connectie minder duidelijk, bijvoorbeeld: Aron, Nathan, Noah en Joëlle.
Hebben de ouders hier bewust bijbelse namen gezocht, of Engelse/Amerikaanse namen? En is in het laatste geval de bijbelse relatie toevallig of
bewust? Het zal duidelijk zijn dat we zonder nadere gegevens van de betreffende ouders hierover geen stellige uitspraken kunnen doen. Van Lotte en Henk uit illustratie 7.2 weten wij wel met zekerheid dat zij bewust
voor bijbelse namen hebben gekozen. Zij noemden hun kinderen Rachèl,
Benjamin, Jonah Joshua en David. De volledige naam van de laatste is
David Chaim Isaac, namen die de ouders mede hebben gekozen vanwege de betekenissen ervan, waaraan ook op het afgebeelde geboortekaartje gerefereerd wordt met de woorden liefje, leef en lach!' (persoonlijke
mededeling).
Naast de groep ouders die hun kinderen uit religieuze overwegingen
bijbelse namen geeft, is er natuurlijk de meerderheid die gedreven wordt
door esthetische principes. Ze zijn grofweg te scheiden in twee `subculturen': de elite, die op zoek is naar klassieke, taalneutrale namen met een
historische en culturele lading, en een groep met lage inkomens, die een
voorkeur heeft voor lange, Amerikaans aandoende namen. De eerste
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groep, waarbinnen namen als Florentine, Olivier, Anne-Sophie, Maurits,
Frédérique en Quirijn vaak gegeven worden, kiest binnen de bijbelse namen voor bijvoorbeeld Jonas, Hannah, Boaz, Timotheus of Hester. De
tweede groep geeft vaak namen als Kimberley, Jeffrey, Melanie, Wesley, Samantha en Ricardo. Kiezen ze voor bijbelse namen, dan wordt het wat
vaker Tamar, Aaron, Abigail, Deborah, Gabriel of Joshua. Natuurlijk zijn
er ook bijbelse namen die zich onttrekken aan deze tweedeling, zoals Judith, Ruben, Esther, Jonathan, Mirjam, Simon en Mara.
Conclusie
De voornamen die wij vanuit onze huidige bijbelkennis als bijbelse namen beschouwen, zijn in gebruik gekomen doordat zij bekend waren als
heiligennaam. Verschillende sociaal-culturele veranderingen zorgden ervoor dat deze uitheemse, niet-Germaanse, namen pas in de loop van de
twaalfde en dertiende eeuw aanzienlijk vaker dan incidenteel gebruikt
gingen worden en aan het eind van de Middeleeuwen massaal in gebruik
kwamen. In die periode moet de traditionele vernoeming naar familieleden minder strikt zijn geweest. Maar daarna speelde de vernoeming
weer een grote rol, waardoor de geïntroduceerde uitheemse namen in
frequentie bleven toenemen.
Doordat de bijbelse namen opgenomen werden in de traditionele samenvoorraad, is gewoonlijk niet vast te stellen wanneer ouders bewust
voor een bijbelse naam voor hun kind hebben gekozen. Na de opvallende veranderingsfase in de naamgeving in de Middeleeuwen is de volgende revolutie in de voornaamgeving pas gestart in de jaren zestig van de
twintigste eeuw – een veranderingsfase waar we nog steeds middenin zitten. In deze revolutie spelen bijbelse namen geen significante rol. Kern
van deze fase is de grote vrijheid die ouders zich toeëigenden – en van
rechtswege ook kregen – in de naamgeving. Hierboven hebben we daar
verschillende voorbeelden van gegeven. Wat de bijbelse namen betreft is
deze vrijheid te herkennen als een bewuste keuze van ouders wanneer in
hetzelfde gezin meerdere kinderen een minder frequente bijbelse voornaam dragen. We kunnen dan met enige zekerheid aannemen dat de bijbelse herkomst van de naam een belangrijk motief voor de naamkeuze is
geweest.
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^ P

Illustratie 7.1 De verspreiding van oudtestamentische voornamen die in de periode
1983-2003 in Nederland aan kinderen zijn gegeven. Lichtgrijs 3-4%, donkergrijs 41o%

van de kinderen. Dominant is de protestantse strook van Zeeland tot Gronin-

gen.
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Illustratie 7.2 Geboortekaartje van David Harmsen
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TAAL EN RELIGIE IN HEDENDAAGS NEDERLAND

COR VAN BREE

Inleiding
Religie heeft van oudsher een belangrijke rol in Nederland gespeeld. Dit
boek legt daarvan getuigenis af. Het is op dit punt overigens niet een uitzondering: ook de cultuur van andere Europese (en Amerikaanse) landen is doordrenkt van bijbel en christendom. Vele talen laten in hun
woordenschat de enorme invloed daarvan zien. Maar voor Nederland
moet ook het protestantisme, in zijn calvinistische variant, genoemd
worden. Het protestantisme stelde de bijbel centraal en dat leidde tot intensieve lezing en studie van dit boek. In vele gezinnen werd en wordt
nog wel één keer per dag na de maaltijd uit de bijbel of uit een kinderbijbel voorgelezen. Ik ken orthodox protestantse gezinnen waar dat drie
keer per dag, bij iedere maaltijd, gebeurt. Of dat ertoe geleid heeft dat er
in het Nederlands meer bijbelse woorden en uitdrukkingen opgenomen
zijn dan in andere talen? Of dat de gemiddelde Nederlander meer van
dergelijke woorden en uitdrukkingen kent of gebruikt dan een anderstalige? Dat laatste is niet helemaal onwaarschijnlijk. Vooral aan protestantse kant komt het, zoals te verwachten, nogal eens voor dat men mensen
ontmoet die hun taalgebruik met zulke woorden en uitdrukkingen doorspekken. Maar om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, zouden
we natuurlijk een, waarschijnlijk zeer uitgebreid, onderzoek moeten instellen.
Maar er is nog een andere relatie tussen religie en taal in Nederland.
Nederland is sinds de zestiende eeuw altijd een land met grote godsdienstige tegenstellingen geweest. Uit die eeuw dateert de fundamentele
splitsing in katholiek en protestants. Maar ook binnen de Reformatie
ontstonden er tegenstellingen. Van het begin af aan waren er drie hoofdrichtingen, de doperse (die we nog terugvinden bij de doopsgezinden),
de lutherse (die we nog terugvinden bij de hedendaagse lutheranen) en
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de calvinistische. Vervolgens hebben zich ,zoals bekend, binnen het calvinisme heel wat scheuringen voorgedaan. Het begon al met de arminianen oftewel de remonstranten in de zeventiende eeuw; vanaf de negentiende eeuw kwamen er nog heel wat bij. Het is niet mogelijk hier in het
kort de Nederlandse kerkgeschiedenis te beschrijven. Laten we voor het
gemak binnen het calvinisme vier stromingen onderscheiden: gereformeerd, bevindelijk-gereformeerd, gematigd orthodox (ook wel middenorthodox genoemd) en vrijzinnig. Gereformeerd en bevindelijk gereformeerd zouden we als goed orthodox (of streng orthodox) samen kunnen
nemen. Een bepaalde stroming kunnen we in meer dan één kerk terugvinden, en soms vinden we binnen één kerk meer dan één stroming vertegenwoordigd. Daarnaast zouden we dan ook nog van vrolijk orthodox
kunnen spreken als overkoepelende term voor groepen en kerken van de
zogeheten evangelische richting. Het is vooral deze richting die in de programma's van de Evangelische Omroep vertegenwoordigd is.
Al deze stromingen hebben in meerdere of mindere mate hun eigen
sporen in de woordenschat nagelaten, in specifieke benamingen en uitdrukkingen voor al dan niet religieuze zaken. De godsdienstige tegenstellingen manifesteren zich in lexicale tegenstellingen. Dat geldt in het
biezonder voor de oude tegenstelling protestants – katholiek. Zo hebben
de katholieken hun priesters, hun missen of eucharistievieringen, hun
biecht, terwijl de protestanten hun dominee, hun avondmaal, hun ouderlingen hebben. Zo biezonder is dat echter niet, omdat het hier gaat om
typisch katholieke of protestantse zaken. Maar katholieken en protestanten kunnen ook verschillende benamingen voor (ongeveer) dezelfde zaak
hebben, bijvoorbeeld doopsel tegenover doop. Hier gaat het dan nog om
een religieuze zaak. Vreemder is het dat katholieken en protestanten (of
in dit geval beter geformuleerd: katholieken en niet-katholieken) ook
buiten het religieuze om verschillende woorden of uitdrukkingen kunnen gebruiken. Voorbeelden daarvan zijn op de eerste plaats tegenover in
de eerste plaats, op vakantie tegenover met vakantie, van de andere kant
tegenover aan de andere kant en op zich (genomen) tegenover op zichzelf
(genomen). Bij sommige voorbeelden, bijvoorbeeld op vakantie tegenover met vakantie, is overigens wel betwijfeld of er een tegenstelling katholiek – niet-katholiek in het spel is. Voorlopig ga ik ervan uit dat die
tegenstelling er is of was (al zet ik katholiek wel vaak tussen aanhalings-
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tekens). Deze tegenstelling zou overigens, althans bij sommige uitdrukkingen, terug kunnen gaan op een regionale tegenstelling zuidelijk (Brabants) – noordelijk. Op de eerste plaats en op vakantie bijvoorbeeld kunnen een Brabantse oorsprong hebben omdat juist in het Brabants graag
het voorzetsel op gebruikt wordt. Van de, overwegend katholieke, Brabanders hebben de uitdrukkingen in kwestie zich dan naar de noordelijke katholieken uitgebreid. In hoofdstuk 9 van Nelly Stienstra komen de
in deze alinea bedoelde verschillen uitgebreider aan de orde.
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw hebben zich echter belangrijke verschuivingen voorgedaan. De Gereformeerde Kerken vertegenwoordigden vroeger samen met andere kerken het gereformeerde calvinisme. Voor een belangrijk deel vertegenwoordigen ze nu eerder het gematigd orthodoxe of zelfs het vrijzinnige calvinisme. Ze zijn nu ook samen met de Nederlandse Hervormde en de Lutherse kerk opgegaan in
de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Alle genoemde tegenstellingen zijn tot voor kort sterk in het Nederlandse bewustzijn aanwezig geweest. Een typerend grapje luidt: één Nederlander een godsdienst, twee
Nederlanders een kerk, drie Nederlanders een scheuring. Dat laatste
klopt nog altijd: niet iedereen is het eens met de zojuist genoemde kerkfusie, met als gevolg dat er dissidente gemeenten zijn ontstaan.
De bedoelde verschuivingen kunnen we op een aantal manieren karakteriseren. De vrijzinnigheid is toegenomen in die zin dat dogma's niet
meer aanvaard worden, althans niet meer letterlijk worden opgevat (ontdogmatisering). Er is sprake van horizontalisering: het gaat minder om
het geloof in een hiernamaals met hemel en hel, maar meer om het leven hier op aarde. De voor de moderne maatschappij kenmerkende democratisering en informalisering zijn ook binnen de kerkmuren doorgedrongen: de leken zijn een belangrijker rol gaan spelen, dominees en
priesters aan de ene kant en gewone kerkgangers aan de andere kant
spreken elkaar niet meer met u maar met jij aan, en ook is de in de kerkdienst gebruikte taal minder plechtig geworden. Dan zijn er nog de oecumene en de ontkerkelijking. Als gevolg van de oecumenische contacten worden godsdienstige verschillen niet meer zo heftig ervaren als
vroeger. Aan de andere kant zijn er weer nieuwe tegenstellingen ontstaan, namelijk tussen conservatief en progressief. De ontkerkelijking
houdt in dat steeds minder mensen bij een kerk horen of op zondag naar
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de kerk gaan. Dit fenomeen houdt overigens niet in dat de Nederlanders
minder religieus geworden zijn. Ze zijn dat a ll een niet meer zo vaak in
kerkelijk verband. Er is nu eerder sprake van een soort relimarkt, waarop iedereen het geloof van zijn/haar gading zoekt. We zouden dus ook
van individualisering kunnen spreken.
Ontkerkelijking en individualisering kunnen ertoe geleid hebben dat
de kennis van kerkelijke termen en bijbelse uitdrukkingen is afgenomen.
Als gevolg van de oecumenische toenadering kunnen ook de oude religieuze tegenstellingen op lexicaal gebied bezig zijn te verdwijnen. Het in de
volgende paragrafen beschreven onderzoek is op deze ontwikkelingen gericht. Hier vermeld ik nog dat als gevolg van de nieuw ontstane tegenstellingen nieuwe woordverschillen ontstaan zijn. In de progressief-oecumenische sfeer zijn nieuwe manieren van uitdrukken ontstaan. Uit een oecumenische universiteitsgemeente, de Leidse Studenten Ecclesia, ken ik de
Eeuwige in plaats van de Heer (voor God), overweging of meditatie in plaats
van preek, pastor (studentenpastor) (nu ook gebruikt voor een pastoraal
medewerker bij de katholieken) in plaats van dominee of pastoor, dienst van
de tafel in plaats van eucharistie of Heilig Avondmaal enzovoort.
Tot dusver zijn we binnen het christendom gebleven. Al heel lang
komt daarnaast het jodendom voor (besnijdenis, synagoge, sjoel, sabbat).
Sinds de negentiende eeuw zijn er aan de rand van het christendom of
net daarbuiten nieuwe geestelijke stromingen ontstaan. Ook die hebben
zich op lexicaal vlak gemanifesteerd. Zo houdt het Apostolisch Genootschap (dat sinds 1951 bestaat) er eigen termen met een eigen betekenis op
na: men spreekt niet van de kerk maar van het gebouw, er is een apostel
met onder hem voorgangers, priesters, dienende broeders, het ritueel van
brood en wijn wordt rondgang genoemd, het koor bestaat uit de zangers,
in plaats van gemeente spreekt men van gemeenschap enzovoort. Zelfs
een sekte als de groep rond Lou de Palingboer (in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw), die zichzelf als een goddelijke incarnatie beschouwde, had zijn eigen termen: zo waren er de bewustpredikingen,
waardoor men moest leren leven in het los van alles. Voor de tegenwoordige tijd moet de islam genoemd worden. Imam, ramadan en suikerfeest
zijn intussen tot de algemeen bekende woordenschat gaan behoren.
Maar hier gaat het om termen voor typisch islamitische zaken, vergelijkbaar dus met priester, mis, ouderling enzovoort. Of er in het Nederlands
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ook al sprake is van typische moslimuitdrukkingen voor algemeen religieuze of zelfs wereldlijke zaken, heb ik nog niet precies kunnen nagaan.
Een voorbeeld zou Allah voor `God' kunnen zijn.
Het onderzoek: de informanten
Zoals hierboven reeds aangeduid, stonden bij het onderzoek dat ik heb
uitgevoerd de volgende vragen centraal:
1

2

Neemt de kennis van kerkelijke termen en bijbelse uitdrukkingen af?
Om dit na te gaan vergelijk ik jongeren met ouderen. Is er daarbij
verschil al naargelang de levensbeschouwelijke achtergrond (protestants, katholiek, onkerkelijk)?
Nemen de religieuze verschillen in het woordgebruik af, in het biezonder die verschillen die met de tegenstelling katholiek – protestants
c.q. niet-katholiek te maken hebben? Ook hiervoor vergelijk ik ouderen met jongeren en ook hierbij betrek ik, uiteraard, de levensbeschouwelijke achtergrond.

De enquête vond in twee rondes plaats, in mei 2004 en in november-december 2004. De jongere informanten waren in grote meerderheid studenten van de opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur en Vergelijkende Taalwetenschappen in Leiden, de oudere informanten ouders of
grootouders van deze studenten of bezoekers van de Leidse Studenten
Ecclesia. Voor de verdeling over de leeftijden (beneden de 4o en boven de
4o jaar) en de levensbeschouwelijke achtergronden zie tabel 1.
Schema i Overzicht van de aantallen informanten

protestant

onkerkelijk -katholiek

29

30

16

46

33

37

4

41

74

62

67

20

87

149

katholiek
jongeren
ouderen
totaal

totaal
75

(Toelichting: in -katholiek zijn protestant en onkerkelijk samengenomen.)
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Bij de jongeren waren de meesten (61), zoals bij studenten te verwachten is, tussen de 18 en de 25 jaar oud. Bij de ouderen waren de meesten
(32) tussen de 51 en de 61 jaar oud; de anderen waren evenwichtig over
de overige leeftijden gespreid. 1 Onder een katholieke achtergrond moet
worden verstaan dat de informant van huis uit katholiek is en/of op een
of meer katholieke scholen gezeten heeft. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor een protestantse achtergrond, met dien verstande dat ik bij
een gemengd katholiek-protestantse achtergrond het katholieke element
de doorslag heb laten geven. Wie geen religieuze achtergrond heeft en
ook niet op een religieuze school heeft gezeten, is als onkerkelijk geclassificeerd. Onder de jongeren waren 58 vrouwen en 16 mannen (bij één
informant was de sekse niet opgegeven), onder de ouderen 39 vrouwen
en 33 mannen (bij twee informanten was de sekse niet opgegeven). Dat
onder de jongeren het vrouwelijke element zo domineert, komt doordat
de meeste studenten Nederlands in Leiden vrouwen zijn. Met het sekseverschil is overigens niets gedaan. Naar de sociale positie van de ouderen is niet systematisch geïnformeerd. Afgemeten aan het opleidingsniveau moeten de ouderen gemiddeld als iets lager dan de jongeren (praktisch allemaal universitaire studenten) worden geclassificeerd. De informanten woonden allen in het Randstadgebied. De grote meerderheid
was ook daaruit afkomstig. 16 van hen bleken van daarbuiten te komen,
onder wie 6 uit Noord-Brabant en 3 uit Limburg.2
Het onderzoek: de vragenlijst
De informanten moesten geheel zelfstandig en zonder gebruik van naslagwerken schriftelijk een vragenlijst invullen. Het eerste deel bestond
uit tien bijbelse uitdrukkingen waarbij men telkens moest aangeven of
men de betreffende uitdrukking kende. Was dit het geval, dan moest
men ook een aanduiding van de betekenis geven. (Het is immers mogelijk dat iemand meent de uitdrukking te kennen, maar een verkeerde betekenis opgeeft.) Hieronder worden de uitdrukkingen vermeld die zijn
afgevraagd. Tussen haakjes wordt bij elke uitdrukking de bedoelde betekenis gegeven met een verwijzing naar een bijbelplaats waar de uitdrukking vandaan komt. Uit die verwijzing zal duidelijk worden dat de betekenis van de uitdrukking niet altijd (meer) met de oorspronkelijke be-
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doeling overeenkomt. Als bron heb ik de Statenvertaling gebruikt. Deze
vertaling is immers sinds haar verschijnen (1637) tot het midden van de
vorige eeuw de meest gebruikte vertaling geweest. (Betekenis en verwijzing zijn er uiteraard niet voor de informant bij gegeven.) Er is telkens
een gedeelte gecursiveerd waarmee de uitdrukking in kwestie in de hierna volgende tabel zal worden aangeduid.
iemands nieren proeven (`iemand doorgronden'; zie Ps. 7:10, waarin
van God gezegd wordt dat hij hart en nieren beproeft)
2 de inwendige mens versterken (`iets eten'; zie 2 Kor. 4:16, waar echter
het innerlijk van de mens bedoeld is)
3 een jobstijding (`een rampzalige tijding'; zie het boek Job (hoofdstuk
1), waarin de hoofdfiguur de ene ongelukstijding na de andere krijgt)
4 de fiolen van zijn toorn uitgieten (`heftig tegenover iemand uitvaren':
zie Op. 16:1, waarin Gods engelen de opdracht krijgen de zeven fiolen
(in latere drukken van de Statenvertaling: schalen) van Gods toorn
over de aarde uit te gieten; fool, Frans fiole `flesje met lange hals en
kleine buik')
5 iets is een dode letter (gezegd van iets, bijvoorbeeld een wetsartikel,
dat niet wordt uitgevoerd; er is verband met Paulus, die in 2 Kor. 3:6
het weliswaar niet heeft over een dode letter, maar wel zegt dat de letter doodt)
6 door het oog van een naald kruipen (`aan een groot gevaar ontkomen'; zie Mat. 19:24, waarin echter sprake is van `iets onmogelijke; namelijk van een kameel die moeilijk door het oog van een naald gaat)
7 met andermans kalf ploegen (`gebruikmaken van het werk van een
ander onder de schijn van eigen werk te leveren'; zie Re. 14: hierin gebruikt Simson deze uitdrukking toen hem bleek dat zijn Filistijnse
schoonfamilie via zijn vrouw de oplossing van het door hem opgegeven raadsel te weten was gekomen)
8 het gaat hem naar den vleze ( `het gaat, in materiële zin, goed met
hem'; er is verband met Paulus, die op diverse plaatsen, bijvoorbeeld
in Gal. 5:17, het vlees tegenover de geest plaatst)
9 tot zijn vaderen verzameld worden (`sterven'; zie bijvoorbeeld Gen.
1

15:15)
10

een rib uit iemands

lijf (`een hele uitgave'; afkomstig uit Gen. 2:21,
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waar uit de rib echter Adams toekomstige vrouw Eva wordt geconstrueerd)
Het tweede deel bestond uit vijf nummers, waarbij telkens uit twee varianten die variant gekozen moest worden die de informant zelf van huis
uit gebruikt. In de eerste ronde moesten ook telkens de betekenissen vermeld worden. Omdat bleek dat in dit opzicht alleen sacristie/consistorie
problemen opleverde, is deze opdracht in de tweede ronde tot dit nummer beperkt gebleven. De nummers bevatten de volgende varianten
(voor de schuine streep staat de katholieke variant):
1 sacristie/consistorie (`vertrek waar de priester of dominee zich gereedmaakt voor de dienst')
2 verrijzenis/opstanding (bedoeld is de verrijzenis c.q. de opstanding
van Christus)
3 heilige drievuldigheid/ heilige drie-eenheid (bedoeld is God, die volgens het klassieke dogma één wezen is en uit drie personen bestaat:
Vader, Zoon en Heilige Geest)
4 de profeet Isaias/ Jesaja
5 het doopsel/ de doop
Het derde deel bestond uit vier nummers waarin eveneens twee varianten ter keuze werden aangeboden. Anders dan in het tweede deel ging
het hier om wereldlijke uitdrukkingen. (Voor de schuine streep staat de
`katholieke' variant.)
1 ik ga graag op vakantie! ik ga graag met vakantie
2 op de eerste plaats/ in de eerste plaats
3 van de andere kant/ aan de andere kant
4 op zich is daar geen bezwaar tegen/ op zichzelf is daar geen bezwaar
tegen
In het vierde deel, bestaande uit één nummer, werd de volgende vraag
gesteld: Hoe spreekt u het onbepaalde lidwoord uit, als een, met een
stomme ee (sjwa), of als één met een ee. Vergelijk: `ik heb gisteren één
heel aardig boek gekocht,' terwijl u één niet als telwoord bedoelt. Deze
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vraag is gesteld omdat mensen van katholieken huize vaak aan de uitspraak één voor `een' te herkennen zijn. Dit werd me nog onlangs duidelijk toen ik een rede aanhoorde van iemand met een onverdacht katholieke achtergrond: de orator sprak het onbepaalde lidwoord consequent
als één uit. Dit onderdeel is alleen in de eerste ronde afgevraagd. De re-

den hiervoor wordt hieronder vermeld.
De resultaten
Bij de verwerking van de resultaten is, bij onderdeel 1,1 punt gegeven
wanneer men te kennen gaf de uitdrukking in kwestie te kennen en er
een acceptabele betekenisomschrijving bij gaf. Was die omschrijving niet
direct verkeerd maar toch niet helemaal gelukkig, dan werd een halve
punt gegeven. Bij onderdeel 2 werd een katholieke keuze met 1 punt gewaardeerd, een niet-katholieke met o punten. Een enkele keer werd 0,5
punten gegeven, namelijk wanneer men van de katholieke variant (Heilige Drievuldigheid, Isaias) verklaarde dat men die vroeger gebruikte of
wanneer men, eventueel met een betekenisverschil, beide varianten gelijkelijk accepteerde. Op dezelfde wijze werden bij onderdeel 3 de antwoorden gewaardeerd.
Voor de resultaten zie de schema's 2, 3 en 4. Om een goede vergelijking mogelijk te maken zijn deze in percentages aangegeven. De percentages zijn uiteraard berekend op het aantal informanten minus die gevallen waarin er geen antwoord is gegeven.3 Bij de onderdelen 1 en 2 zijn
alle informanten meegeteld, bij onderdeel 3 alle informanten behalve
diegenen die te kennen gaven geheel of ten dele een Brabantse danwel
Limburgse achtergrond te hebben.4 Bij dit onderdeel zijn de protestanten en onkerkelijken als niet-katholieken samengenomen. In de tabellen
2 en 3 is de groep van de oudere onkerkelijken om het geringe aantal

(namelijk 4) niet verwerkt.
Weggelaten is het nummer betreffende de uitspraak van het onbepaalde lidwoord. Iedere informant van de eerste ronde gaf aan dat met
een sjwa uit te spreken. Hierbij was ook de orator over wie ik hierboven
heb vermeld dat hij in zijn rede consequent één uitsprak! Omdat te verwachten was dat ook andere één-sprekers zich van hun uitspraak niet bewust zouden zijn en dus een met een sjwa zouden opgeven, is het nummer in kwestie in de tweede ronde niet meer afgevraagd.
163

LEEG EN IJDEL

Schema 2 Kennis van bijbelse uitdrukkingen

k(o)
33

k(j)
29

p(o)
37

p(j)
30

1 nieren proeven (2)
2 inwendige mens (1)
3 jobstijding (2)
4 fiolen toorn (1)
5 dode letter(1)
6 oog naald (2)
7 kalf ploegen (1)
8 naar den vleze (2)
9 vaderen verzameld(2)
10 rib lijf (2)

23
94
94
44
45
95
22
84
60
98

0
67
33
0
14
97
3
0
12
66

42
100
100
55
47
97
51
81
76
100

15
77
50
25
7
88
20
20
33
92

6
75
59
31
13
94
13
6
19
100

gem.

66

29

75

43

42

aantal informanten

ok(j) gem.
16
17
83
67
31
25
94
22
38
40
91

(Toelichtingen: k(o) = oudere katholieken, k(j) = jongere katholieken, p(o) = oudere protestanten, p(j) = jongere protestanten, ok(j) = jongere onkerkelijken, gem. =
gemiddelde, berekend over de groepen; tussen haakjes achter de trefwoorden staat
het aantal onbruikbare reacties vermeld.)
Schema 3 Gebruik katholieke varianten bij religieuze termen

1 sacristie (58)
2 verrijzenis (15)
3 H. Drievuldigheid (15)
4 Isaias (19)
5 doopsel (11)
gemiddeld

k(o)

k(j)

p(o)

p(j)

ok(j) gem.

98
86
12
22
58

86
48
8
4
29

0
3
3
0
1

12
3
3
0
4

50
8
8
0
15

58
(26)

35
(31)

1
(9)

4
(16)

15
(28)

51
30
7
5
23

(Toelichtingen: zie onder schema 2. De getallen tussen haakjes onderaan geven de
onbruikbare reacties per groep aan. De percentages voor de protestantse varianten
zijn complementair.)
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Schema 4 Gebruik `katholieke' varianten bij wereldlijke uitdrukkingen

k(o)

k(j)

-k(o) -k(j)

1 op vakantie (2)
2 op de eerste plaats (0)
3 van de andere kant (1)
4 op zich (1)

56
68
39
91

89
22
0
96

62
26
24
85

89
38
0
98

gemiddeld

63

52

49

56

gem.

74
38
16
92

(Toelichtingen: -k(o) = oudere niet-katholieken, -k(j) = jongere niet-katholieken.
Zie verder onder schema 2.)

Bespreking van de resultaten
De bijbelse uitdrukkingen blijken, zoals verwacht kon worden, bij de oudere protestanten het best bekend te zijn (gemiddeld 75 procent). Bij de
oudere katholieken zijn ze iets minder goed bekend, al is het percentage
van 66 procent nog wel iets om tevreden over te zijn. Veel lager scoren de
jongere protestanten met 43 procent en nog veel lager de jongere katholieken met 29 procent. Opvallend is dat de jongere onkerkelijken, met 42,
procent, het er bijna net zo goed van afbrengen als de jongere protestanten. Hierbij moet er echter rekening mee worden gehouden dat het aantal jongere onkerkelijken gering is, namelijk 16.
Tussen de verschillende uitdrukkingen bestaan grote verschillen: de
inwendige mens versterken, een jobstijding, door het oog van een naald en
een rib uit mijn lijf blijken, met gemiddelde scores boven de 66 procent,
goed bekend te zijn. Slecht bekend, met gemiddelde scores beneden de 33
procent, zijn de nieren proeven, de fiolen van de toorn, een dode letter en
met andermans kalf ploegen. Mogelijk verhullen deze scores nog enigszins
de werkelijkheid doordat sommige informanten ten onrechte hebben
aangegeven dat ze de uitdrukkingen kenden en naar de betekenis hebben
geraden.
Samengevat: het verschil tussen katholiek en protestants komt duidelijk naar voren, zowel bij de ouderen als bij de jongeren. Statistisch blijkt
het significant te zijn. 5 Verder is er ook een duidelijk (significant) ver-
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schil tussen ouderen en jongeren. De conclusie kan zijn dat de kennis
van bijbelse uitdrukkingen afneemt. 6 De secularisatie is hierbij zeker een
factor. Deze conclusie geldt echter alleen wanneer we ervan uitgaan, conform een bekende hypothese van de Amerikaanse sociolinguïst William
Labov, dat de jongeren hun eerstetaalverwerving hebben afgesloten. Bedoelde hypothese houdt namelijk in dat die afsluiting zo rond het twintigste levensjaar plaatsvindt. Het is echter heel goed mogelijk dat mensen
ook na hun twintigste hun lexicale kennis nog uitbreiden. Zo gezien is er
hoop dat het met de bijbelse uitdrukkingen nog zal meevallen.
Ook bij de religieuze termen komt het verschil tussen katholiek en
protestant naar voren: de oudere katholieken kiezen de katholieke varianten voor 58 procent, de oudere protestanten slechts voor 1 procent;
de jongere katholieken kiezen ze voor 35 procent, de jongere protestanten voor 4 procent. Tegelijk blijkt hier een verschil tussen oud en jong:
bij de katholieken is er een verschuiving opgetreden ten gunste van de
protestantse varianten. Beide verschillen zijn significant. ? Ook per term
zijn er verschillen: de term Heilige Drie-eenheid wordt door de oudere
katholieken al voor 88 procent gekozen en de naam Jesaja voor 78 procent. Genoemde verschuiving moet wel aan de toegenomen oecumenische contacten worden toegeschreven. De jongere onkerkelijken kiezen
over het algemeen zoals de jongere protestanten. Alleen bij het eerste
nummer (sacristie/consistorie) is de verhouding 5o/5o. Dit cijfer is echter
slechts op 2 geldige antwoorden (op 16!) gebaseerd. Over het algemeen
trouwens is bij dit nummer het aantal niet van toepassing-gevallen biezonder hoog, namelijk 58 (dat is in 39 procent van de gevallen). Vele informanten kenden de beide varianten dus niet. Ook bij de andere nummers kwam dit voor. In totaal kwam bij dit onderdeel het aantal niet-geldige reacties op 16 procent.
Bij de wereldlijke uitdrukkingen valt een (significant) verschil op bij
de ouderen: de oudere katholieken gebruiken op de eerste plaats voor 6o
procent, de oudere niet-katholieken slechts voor 25 procent. Dit klopt
dus met de wijdverbreide mening (die door vroegere neerlandici wordt
bevestigd) dat op de eerste plaats (vooral) katholiek is. Bij de jongeren
komt dit verschil niet meer te voorschijn: de jongere niet-katholieken
kiezen op de eerste plaats zelfs nog wat meer dan de jongere katholieken
(vergelijk 38 procent met 22 procent). De meerderheid is in beide geval-
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len echter voor in de eerste plaats. Bij op/met vakantie komt het verwachte verschil tussen katholiek en niet-katholiek niet te voorschijn: met
62 procent voor het `katholieke' op vakantie zitten de oudere niet-katholieken met 56 procent zelfs boven de oudere katholieken (het verschil is
overigens niet significant). Bij jongeren is het verschil verdwenen: beide
groepen scoren 89 procent. Moeten we aannemen dat in dit geval het oude verschil (op katholiek, in niet-katholiek), misschien onder invloed van
het verwante op reis, al vroeg verdwenen is ten gunste van op vakantie?
Of is hier nooit van een religieus verschil sprake geweest? Opgemerkt
moet worden dat ik het slechts in één oude bron als zodanig gesignaleerd
heb gevonden. Het `katholieke' van de andere kant blijkt bij de oudere katholieken inderdaad iets vaker (met 39 procent) voor te komen dan bij
de oudere niet-katholieken (met 24 procent). Het verschil is echter niet
significant. Bij de jongeren is van de andere kant helemaal verdwenen.
Ook het `katholieke' op zich blijkt iets vaker bij de oudere katholieken (91
procent) dan bij de oudere niet-katholieken voor te komen (85 procent).
Maar ook hier is het verschil niet significant. Bij de jongeren naderen de
percentages de ioo procent.
Als we afzien van het dubieuze met/op vakantie, zien we dat we bij de
ouderen het verwachte religieuze verschil nog aantreffen, zij het bij op/in
de eerste plaats aanmerkelijk duidelijker dan bij van/aan de andere kant
en op zich/ op zichzelf Bij de jongeren zijn bij op/in de eerste plaats en op
zichzelf/ op zich de bordjes verhangen: de `katholieke' varianten komen
iets meer voor bij de niet-katholieken; verder heeft er behalve bij van/aan
de andere kant een verschuiving ten gunste van de `katholieke' varianten
(op vakantie incluis) plaatsgevonden.
Slot
Kennis van bijbelse uitdrukkingen blijkt bij protestanten groter te zijn
dan bij katholieken, maar ook groter bij ouderen dan bij jongeren. Ook
bij de religieuze terminologie komt, althans bij de ouderen, de tegenstelling katholiek – protestant te voorschijn. Als we jong en oud vergelijken,
blijkt zich een verschuiving ten gunste van de protestantse varianten
voorgedaan te hebben. Ook bij de wereldlijke uitdrukkingen komt de tegenstelling katholiek – protestants (hier echter beter: niet-katholiek) bij
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de ouderen nog naar voren. Het nummer op/met vakantie is hierop een
uitzondering die nader onderzoek verdient. Bij de jongeren komt genoemde tegenstelling niet meer voor. Die laten over het algemeen een
verschuiving ten gunste van de `katholieke' varianten zien.
Secularisatie en oecumene zijn dus niet zonder gevolgen voor de Nederlandse woordenschat gebleven. Dat religieuze tegenstellingen ook tegenwoordig echter nog een belangrijke rol kunnen spelen, bleek bij een
onderzoek van Hanny Vermaas naar het gebruik van de aanspreekvormen u en jij (je, jou(w)). Hierbij kwam naar voren dat middelbare scholieren tegenwoordig in overgrote meerderheid jij enzovoort tegen de ouders zeggen. Katholieke scholieren doen dat voor 93,6, gematigd orthodoxe of vrijzinnig protestantse (bij Vermaas kortweg als protestants aangeduid) voor 89,9 en onkerkelijke voor 94,9 procent. Scholieren van goed
orthodoxe (bij Vermaas kortweg: orthodoxe) afkomst doen dat echter
maar voor 25,7 procent. Ongetwijfeld houdt dit verband met het nog altijd sterke gevoel voor gezagsverhoudingen in het betreffende deel van de
Nederlandse bevolking.
Noten
1 Preciezer aangegeven was de leeftijdsverdeling als volgt: 18-25: 61, 26-3o: 4, 31-35:
2, 36-4o: 2 (2 onbekend); 41-50: 17, 51-69: 32, 61-70: 11, 71-80: 5, 81 en ouder: 7 (1
onbekend).
2 Preciezer aangegeven: 1 Noord-Holland, 2 Groningen, 1 Zeeland, 1 Drenthe,) Betuwe, 1 Hoekse Waard, 3 Limburg, 6 Noord-Brabant.
3 Bij item 1 van onderdeel 2 is ook als `geen antwoord' beschouwd wanneer men
wel een variant gekozen heeft, maar daaraan geen of een verkeerde betekenis
heeft gehecht. Bij een wat dubieuze betekenis is 0,5 punten toegekend.
4 Hun Brabantse (eventueel Limburgse) oorsprong zou het gebruik van de `katholieke' varianten sterk kunnen bevorderen. Een onderzoek onder informanten met
een Brabantse achtergrond en nog steeds woonachtig in Noord-Brabant zou overigens de moeite waard zijn.
5 Ook in een televisiequiz ter gelegenheid van de verschijning van de Nieuwe Bijbelvertaling, waaraan vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke
groepen meededen, bleken de (orthodox) protestanten het er goed af te brengen.
(Voor de bepaling van de significantie is gebruik gemaakt van de chi-kwadraattoets met 5 procent als significantieniveau.)
6 Dat in het algemeen de kennis van wat ouderwetse woorden afneemt, blijkt mij
steeds weer bij eerstejaars colleges Middelnederlands in Leiden. Bij een woord als
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gram `boos' kost het vaak veel moeite om `modern' Nederlandse woorden als
gramschap, gramstorig, vergramd boven water te krijgen. Wie, in een berijmde
psalm, heeft leren zingen: (God) ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan

7

der trotse zielen, heeft daar minder moeite mee. Van mijzelf herinner ik mij duidelijk dat ik één zo'n woord, namelijk gemelijk `humeurig, uit de bijbel heb leren
kennen (1. Kon. 2 0:43, 21:4,5).
Misschien gaat het ook wel eens de andere kant op en wordt een van oorsprong
katholieke term populair bij de protestanten. Een voorbeeld daarvan zou uitvaart
voor `begrafenis' kunnen zijn.
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9

WAARAAN HOORT U DAT IK KATHOLIEK BEN?
NELLY STIENSTRA

`De taal is de spiegel der gedachten-wereld van een volk. Zij weerkaatst, wat er
omgaat in geest en gemoed der menschen. Haar woordenschat is de som van de
denkbeelden en begrippen der spraakmakende gemeente.' (Steltwagen 1902)
Inleiding: op of in
Het is een gemeenplaats te zeggen dat er in Nederland verschil is tussen
protestants en katholiek taalgebruik. Dat geldt voor religieuze terminologie, maar ook voor bepaalde voorkeuren in profaan taalgebruik. Klassiek is het voorbeeld dat protestanten zouden zeggen in de eerste plaats
en katholieken op de eerste plaats. Zoals Cor van Bree in hoofdstuk 8 oppert, zou hieraan wel eens een dialectisch verschil ten grondslag kunnen
liggen. In het zuiden des lands zou men op hebben gebruikt, in het noorden in. Toen de `emigratie' binnen de landsgrenzen, vooral van zuid naar
noord-west, op gang kwam, nam men dergelijke dialectische trekjes mee.
Daar de `emigranten' zich, zeker in het westen, de huidige Randstad, min
of meer aanpasten aan het ABN, verdwenen veel dialectische elementen
uit hun taalgebruik. Voorzetsels zijn echter hardnekkig, en op is helemaal
een dominant geval. Het valt buiten het bestek van dit artikel daar diep
op in te gaan, maar een boeiend voorbeeld, dat overigens niets te maken
heeft met confessioneel verschil, wordt genoemd in de Geschiedenis van
het Nederlands in de twintigste eeuw van de gebroeders Van der Horst uit
1999 . In de eerste helft van de twintigste eeuw werd gezegd dat iemand
in de radio was. Tegenwoordig is iemand alleen nog op de radio. Wat betreft op de eerste plaats, omdat in het zuiden het katholicisme de overhand heeft, werd dit dialectische verschil verklaard als confessioneel verschil. Het zou waar kunnen zijn.
Hoewel ik hier verder niet op inga, wil ik in één anekdote over op en in
noemen. Op zaterdag 22 januari 2005 stond in het dagblad Trouw een arti-
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kel van Kars Veling, thans voorzitter van een grote vmbo-scholengemeenschap, voormalig directeur van een streng protestants-christelijke school
en ooit lid van de Tweede-Kamerfractie van de GPV, van onverdacht protestantse signatuur dus, onder de titel: `Kom eens kijken in het vmbo.
Diezelfde dag had ik contact met 15 jongeren, 7 met een katholieke, 6 met
een protestantse en 2 zonder religieuze achtergrond. Ik legde hun de krantenkop voor en vroeg neutraal wat ze daarvan vonden. Alle katholieken
waren van mening dat in verkeerd was en dat het op moest zijn. Van de
protestanten waren 4 ook die mening toegedaan. De andere twee protestanten en de twee zonder religieuze achtergrond dachten dat ze zelf ook
wel op zouden zeggen, maar dat in misschien wel `chiquer' is, schrijftaal
dus. Dit `onderzoekje' heeft op zich natuurlijk geen enkele wetenschappelijke significantie, maar het duidt er toch wel op dat katholieken de voorkeur aan op geven, en dat op het verder ook aan het maken is.
Interessanter echter vind ik de verschillen in taalgebruik die terug te
voeren zijn tot verschil in religieuze affiliatie, evenals de verschuivingen
die daarbij de laatste tijd duidelijk optreden. Die twee onderwerpen wil
ik in dit artikel dan ook aan de orde stellen.
Veranderend taalgebruik in een veranderende wereld
Cor van Bree maakt in het vorige hoofdstuk onderscheid tussen verschillende stromingen, zeg voor het gemak maar even van liberaal tot orthodox, binnen het protestantisme. Diezelfde variatie doet zich ook voor
binnen de katholieke Kerk. Weliswaar behoort het zeer diverse katholieke kerkvolk allemaal wel tot dezelfde Kerk, maar daarbinnen zijn er grote verschillen in opvatting, en die uiten zich ook in het taalgebruik. Het
is wel grappig dat Van Bree een aantal voorbeelden aandraagt van veranderend taalgebruik en veranderde mores, die juist typisch zijn voor
wat wel aangeduid wordt als de behoudende en de progressieve stroming
binnen de katholieke Kerk. Zo tekent hij bij het woord pastor aan: `nu
ook gebruikt voor een pastoraal medewerker bij de katholieken. Op zich
is dit juist, in de zin dat het veelvuldig voorkomt. Het gebruik van het
woord pastor voor iemand die geen priester is, wordt echter door `Rome'
absoluut niet getolereerd, met als gevolg dat het al dan niet aanspreken
van een pastoraal werk(st)er met pastor als het ware een lakmoesproef
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voor iemands orthodoxie is. Daarnaast zijn er woorden en uitdrukkingen die meerdere nuances in rechtzinnigheid aan het licht brengen. Nog
een voorbeeld van Van Bree is `dienst van de tafel in plaats van eucharistie of Heilig Avondmaal'. Hier ligt het onderscheid voor katholieken nogal gevoelig. Katholieken van de oude stempel spreken van de Mis, of zelfs
de Heilige Mis. Eucharistie is de normale benaming van dit sacrament
voor de `middenmoot, en dienst van de tafel roept associaties op met alles wat `Rome' verboden heeft, zoals intercommunie (alle aanwezigen mogen de Communie ontvangen) en intercelebratie (de priester en de dominee doen samen de viering), en doet ook vermoeden dat het geloofspunt van de Werkelijke Tegenwoordigheid (voor uitleg zie hieronder), inmiddels overboord is gezet. Met andere woorden, uit het taalgebruik van
gelovigen valt veel op te maken over hun houding ten opzichte van de
Kerk en alles wat daarbij komt kijken! Ik kom daar nog op terug als ik
het taalgebruik rond de sacramenten aan de orde stel.
Ook de mores kunnen een indicatie van orthodoxie of juist het tegengestelde zijn. Van Bree stelt: `[D]ominees en priesters aan de ene kant
en gewone kerkgangers aan de andere kant spreken elkaar niet meer met
u maar met jij aan.' Dat dit aan katholieke zijde maar ten dele waar is,
heeft mogelijkerwijze te maken met de traditionele en hiërarchische
structuur van de katholieke Kerk. De kardinaal is nog altijd eminentie, de
bisschoppen zijn nog altijd monseigneur (behalve als ze in een hoek gedreven worden door brutale interviewers), en de pastoor is nog altijd
pastoor, en in het zuiden des lands zelfs nog dikwijls meneer pastoor. Natuurlijk zijn er ook priesters die bij de eerste kennismaking roepen: `Zeg
maar Piet', en hier loopt de scheidslijn, evenals bij het taalgebruik, langs
de lijnen van orthodoxie en progressiviteit. Overigens meen ik te mogen
constateren (het is slechts een subjectieve observatie die niet stoelt op
enig empirisch onderzoek) dat er, althans bij de katholieken, een lichte
tendens is tot restauratie, in zowel taalgebruik als manieren. Ook jongeren gaan tegenwoordig weer `naar de Mis'.
Taalgebruik en sacramenten
De door Van Bree genoemde taalverandering met betrekking tot religieuze zaken heeft in de katholieke Kerk ook de sacramenten niet onbe-
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roerd gelaten. We zagen dat hierboven al kort met betrekking tot Eucharistie, waar ik straks op terugkom. Overigens zijn de meest diepgaande
verschillen tussen katholiek en protestants taalgebruik terug te voeren op
verschillen in de interpretatie van de sacramenten, dan wel de vraag of
een bepaalde handeling als sacrament wordt beschouwd of niet. De protestanten kennen twee sacramenten: doop en Heilig Avondmaal. De katholieken hebben er zeven. Toch zijn er bepaalde riten in de protestantse kerkgenootschappen die min of meer met een katholiek sacrament
corresponderen. Ook daar komt verschil in taalgebruik uit voort. Het
vanuit een talig oogpunt meest interessante geval, het huwelijk, komt het
laatst aan bod. Ik wil nu eerst even aandacht besteden aan de taal en taalverandering rond een aantal andere sacramenten, inclusief degene waarvoor geen protestants equivalent is.
Doopsel)

Van Bree noemt reeds het verschil tussen doop (protestant) en doopsel
(katholiek). Vroeger was dat onderscheid bijna absoluut, maar bij de katholieken begint het verschil te vervagen. In de liturgie wordt zeker nog
van doopsel, of zelfs heilig Doopsel, gesproken, maar een priester die
moet dopen zal zeggen dat hij een doopje heeft; de vorm doopseltje komt
niet voor en doet ook zeer gekunsteld aan. Wel wordt de vorm doopsel
gehandhaafd als die optreedt in een grotere constructie: het doopsel ontvangen, het doopsel toedienen, het doopsel van begeerte, gebruikt als iemand die zich op het doopsel voorbereidt, sterft eer het sacrament ontvangen is, het doopsel des bloeds, het martelaarschap omwille van het geloof, als het sacramentele doopsel niet ontvangen is, doopsel onder voorwaarde, doopsel waarbij niet vaststaat dat de persoon in kwestie gedoopt
kan worden, omdat het misschien al geldig gebeurd is. Bij dit laatste
komt een belangrijk verschil tussen katholiek en protestants taalgebruik,
op grond van verschil in benadering van het sacrament, aan de orde, namelijk het concept merkteken, of zelfs eeuwigdurend merkteken. De katholieke opvatting is dat men door het doopsel/ de doop een merkteken
in de ziel gedrukt krijgt, dat niet meer ongedaan te maken is, ook al laat
je je uitschrijven uit de Kerk, bericht je aan sILA (Samenwerkende Interkerkelijke Leden Administratie) dat je geschrapt wilt worden, of wat dan
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ook. Gedoopt is gedoopt. Ook al gaan een aantal protestantse kerkgenootschappen ervan uit dat de doop niet herhaalbaar is, het concept van
het merkteken is typisch katholiek. Ik kom hier bij twee andere sacramenten nog op terug.
Opvallend is het te constateren dat het doopsel des bloeds ook vroeger
(zie bijvoorbeeld Stellwagen 1902) tevens bloeddoop werd genoemd, en
niet bloeddoopsel, hetgeen m.i. ook helemaal niet klinkt. Overigens komt
de vorm doopsel in samenstellingen sowieso niet voor. Zo spreken katholieken van doopliturgie, doopviering, doopplechtigheid, doopstola, de
stola die de priester draagt tijdens de doopviering, doopkapel, doopprentje, plaatje dat de ouders uitdelen n.a.v. de doop van hun kind, doopwater, enz. Ook als doop de tweede helft van de samenstelling vormt, blijft
het doop, bijvoorbeeld nooddoop, doop door een leek, als iemand, meestal een pasgeboren baby, in levensgevaar verkeert en er geen gelegenheid
is een priester te laten komen. Behalve het feit dat de van oorsprong als
protestants ervaren vorm doop een voorzichtige entree heeft gemaakt in
het algemeen katholiek taalgebruik, kunnen we hier weinig veranderingen constateren, afgezien van het feit dat met name de term doopsel des
bloeds nauwelijks nog wordt gebezigd. Wel is duidelijk dat de katholieken
over veel meer woorden betreffende dit sacrament beschikken dan de
protestanten.
Heilig Avondmaal

of

Eucharistie

Hoewel er bij verschillende protestantse kerkgenootschappen verschillende opvattingen heersen over wat het Avondmaal precies betekent – en
het ligt buiten het bestek van dit artikel om hierop in te gaan – kunnen
we wel stellen dat het grote verschilpunt met de katholieke Kerk is dat de
laatste gelooft in de Werkelijke Tegenwoordigheid. Dit is het geloofspunt
dat Christus werkelijk tegenwoordig is onder de gedaanten van Brood en
Wijn, `bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk', volgens een veelgeciteerde uitdrukking uit een document van het Tweede
Vaticaans Concilie. Na de Consecratie, het gedeelte van het eucharistisch
gebed – het centrale gedeelte van de katholieke eredienst – waarbij de instellingswoorden worden uitgesproken, de woorden die Jezus bij het Laatste Avondmaal uitsprak over brood en beker, wordt de hostie een heilige
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met name als de H. Hostie tijdens Uitstelling in een monstrans ter aanbidding
voor de gelovigen zichtbaar is. Ook hier heeft zich trouwens wel wat verschuiving in taalgebruik voorgedaan. De vroeger gangbare uitdrukking
Sacrament des Altaars is in de praktijk volledig in onbruik geraakt en alleen oudere priesters spreken nog van Ons Heer. Het is interessant op te
merken dat het lidwoord bij die laatste combinatie `het' is: het Ons Heer.
Wellicht is dit ter onderscheiding van de Heer in de hemel, die met name in het zuiden als Ons Heer wordt aangeduid, maar niemand van de
door mij hierover ondervraagden kon uitsluitsel geven.
Een onderscheid in taalgebruik tussen protestants en katholiek op dit
terrein doet zich weer voor met betrekking tot een voorzetsel. Oudere
katholieken gaan te Communie, protestanten hebben het ontvangen van
de H. Hostie door katholieken altijd aangeduid als ter Communie gaan.
Overigens constateer ik bij jongere, met name hoger opgeleide katholieken, ook bij jonge priesters, een groeiende tendens om ter te zeggen. Iemand zei desgevraagd: `Ik zeg wel te maar ik zou ter schrijven, want ik
denk dat dat correcter is: Ook aan dit verschil zou wel eens een dialectische variant ten grondslag kunnen liggen. Met name mensen uit het oosten des lands, ook jongeren, zeggen te.
In tegenstelling tot de protestantse dominee, die slechts een toog en bef
draagt als hij voorgaat in de dienst, moet de katholieke priester even wat
tijd uittrekken om zich liturgisch te kleden. Het belangrijkste is het opperkleed zonder mouwen, het kazuifel, dat in de loop van de vorige eeuw
een sterke modieuze wijziging heeft ondergaan. Tegenwoordig is het één
lap die in wijde plooien om het lichaam valt; vroeger bestond het uit twee
rechte, over de schouders aan elkaar gezette, vrij smalle stroken, die wel
voor- en achterkant van het lichaam bedekten, maar niet de zijden; daar
was het onderkleed, de albe gewoon zichtbaar. De spottende bijnaam voor
dit type kazuifel, vioolkist, is eigenlijk alleen nog bekend bij 75-plussers, en
heeft in ieder geval de dertiende druk van Van Dale al niet meer gehaald.
Hostie, en wordt zij ondermeer aangeduid als het Allerheiligste,

Vormsel en geloofsbelijdenis

Het is te doen gebruikelijk het vormsel, dat voor katholieken een sacrament is, min of meer op één lijn te stellen met de protestantse geloofs-
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belijdenis. In beide gevallen belijdt de betrokkene het geloof van de Kerk
en wordt een volwassen lid van de gemeenschap. Het grote verschil zit
hem in de sacramentele beleving. Bij katholieken is de geloofsbelijdenis
van groot belang, maar het hoogtepunt is de toediening van het sacrament door handoplegging (de overdracht van de gave van de heilige
Geest) en zalving, door de bisschop of door iemand die hij daartoe gemachtigd heeft. De formule die bij de zalving wordt gebruikt is: `NN,
ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.' Ook bij dit sacrament wordt volgens de katholieke opvatting een merkteken in de ziel gedrukt, hetgeen tot uitdrukking wordt gebracht door het gebruik van het
woord zegel. Het woord vormsel hangt etymologisch samen met het
woord `ferm, en in het sacrament wordt de vormeling gesterkt door de
gave van de heilige Geest. Overigens levert dit sacrament taalkundig niet
zoveel boeiende materie op.
Sacrament van boete en verzoening
Door het kopje boven deze sectie heb ik de aandacht al willen vestigen
op de wijziging in taalgebruik die zich bij de katholieken rond dit sacrament heeft voorgedaan. Dat protestanten het sacrament van zondevergeving over het algemeen niet erkennen, mag voldoende bekend worden
verondersteld, en als zij het erover hebben zullen ze van biecht spreken.
Dit woord heeft trouwens een forse carrière gemaakt in het profane leven. Er wordt nogal eens wat gebiecht of opgebiecht in onze burgerlijke
samenleving! Ook katholieken spreken nog wel van biecht, maar officieel
is de benaming sacrament van boete en verzoening. Ook wordt er wel van
boetesacrament gesproken, maar die benaming is inmiddels alweer over
haar hoogtepunt heen. Overigens is de moderne benaming correcter dan
biecht. De biecht, de belijdenis van de zonden, is slechts een onderdeel
van het sacrament. Toch komt biecht weer terug in de combinatie biechtgesprek, een gesprek met een priester dat culmineert in het ontvangen
van het sacrament. Ook jongeren duiden zo'n gesprek zo aan.
Ook bij dit sacrament komt een voorzetsel om de hoek kijken, en
weer te. Hier is echter geen verschil tussen protestants en katholiek. Beiden gaan te biecht, al dan niet bij de duivel.
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Sacrament der zieken
Ook hier heeft een verschuiving in het taalgebruik plaatsgevonden. Vroeger werd dit sacrament aangeduid als sacrament der stervenden. Een veranderde kijk op het sacrament leidde tot een veranderde aanduiding, die
het ook meteen wat minder afschrikwekkend maakt voor degene die het
ontvangt. Eigenlijk is het sacrament dat hier wordt bedoeld de ziekenzalving. de zieke wordt met olie op het voorhoofd gezalfd (vgl. Jak. 5:14). In
de praktijk zal men spreken van bediening en bedienen. Een priester zal
zeggen: `Ik moest halsoverkop naar het ziekenhuis voor een bediening:
In zo'n zin wordt niet gerept van ziekenzalving. Nu houdt een bediening
volgens de leer van de Kerk drie sacramenten in: het sacrament van boete en verzoening, de ziekenzalving en het ontvangen van de Communie.
Daarop duidt de inmiddels geheel in onbruik geraakte uitdrukking een
halve bediening, voor het aan huis ontvangen van de Communie door iemand die vanwege ziekte of handicap niet in staat is naar de kerk te komen. In de praktijk wordt bediening tegenwoordig gebruikt als synoniem van ziekenzalving. Vermeldenswaardig is dat de Vlamingen in
plaats van bediening spreken van berechting en berechten. Of dit bedoeld
is om aan te geven dat het de voorbereiding op het Oordeel is, durf ik
niet te zeggen.
Wijding
Ook dit is een sacrament dat de meeste protestantse kerken niet kennen,
hoewel de anglicaanse/episcopaalse en de lutheraanse kerk daar een uitzondering op vormen. Dit is het derde sacrament dat volgens de katholieke Kerk een merkteken in de ziel drukt. Waar protestantse geestelijken
na een voltooide theologische opleiding kunnen worden benoemd, kent
de katholieke Kerk de wijding, en wel in drie `trappen': de diakenwijding,
de priesterwijding en de bisschopswijding. Het belangrijkste moment
hierbij is de handoplegging, in de katholieke optiek de wijze waarop de
bisschop de gave van de heilige Geest aan de wijdeling meedeelt, die
daardoor een ontologische verandering ondergaat, wat tot uitdrukking
wordt gebracht middels het woord merkteken. Evenals doopsel en vormsel is de wijding niet ongedaan te maken en kan zij geen tweemaal wor-
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den ontvangen. Vandaar dat men bij overgang van bijvoorbeeld anglicaanse priesters naar de katholieke Kerk meestal kiest voor wijding onder
voorwaarde. Ik kom op dit onderwerp terug onder het kopje `Ambt, wijding en hiërarchie
Het huwelijk
Terwijl er maar weinig bij uitstek protestantse woorden zijn die met het
huwelijk te maken hebben, vormt dit een zeer rijke bron van typisch katholieke terminologie. Ik besteed daar dan ook wat extra aandacht aan.
Voor de protestanten, de lutheranen daaronder begrepen, is het huwelijk geen sacrament, maar een `verdrag' tussen de echtelieden. Zij beschouwen het burgerlijk huwelijk dan ook als bindend – in de meeste gevallen niet als onontbindbaar – en de huwelijksvoltrekking (volgens Van
Dale `plechtigheid waarbij een man en een vrouw in de echt worden verbonden') vindt plaats op het gemeentehuis, ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand. In protestantse huwelijksaankondigingen lezen we ook vaak: `Het huwelijk zal worden voltrokken op het gemeentehuis van...' Als er daarna nog een ceremonie in de kerk plaatsvindt, en dat is bij gelovige protestanten meestal het geval, dan spreekt
men van inzegening of bevestiging. De woorden spreken voor zich: Gods
zegen wordt over het jonge paar afgeroepen, het huwelijk wordt bevestigd, maar het bestaat al wel. De kerkelijke plechtigheid is als het ware
het toefje slagroom op de taart. Protestanten kennen als gevolg van deze
opvatting over het huwelijk de echtscheiding. Het huwelijk, de echt, bestaat maar kan ongedaan worden gemaakt: de echtelieden scheiden, gaan
uit elkaar.
In de katholieke en orthodoxe Kerken is het huwelijk wel een sacrament, en het burgerlijk huwelijk is slechts een door de Nederlandse overheid – het geldt lang niet in alle landen – voorgeschreven voorwaarde
waaraan men moet voldoen om sacramenteel te kunnen trouwen. Men
kan zich afvragen waarom dit voorschrift gehandhaafd blijft in een tijd
waarin zo ongeveer iedere vorm van samenleving, al dan niet met samenlevingscontract of partnerregistratie, door de overheid wordt geaccepteerd en gehonoreerd.
Katholieken zijn alleen geldig getrouwd als ze voor de Kerk getrouwd
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zijn; dat geldt ook als slechts één van de twee partners katholiek is. De
plechtigheid vindt normaal gesproken in het kerkgebouw plaats en
wordt indien mogelijk veelal gecombineerd met een Eucharistieviering.
In noodgevallen kan het ook op een andere locatie, bijvoorbeeld als een
van de partijen bedlegerig is of onder omstandigheden die gevaar zouden kunnen opleveren, bijvoorbeeld christenvervolging of ondergedoken
zitten in een oorlogssituatie. De huwende partijen dienen elkaar het sacrament toe. Hoewel in het dagelijks (katholiek) spraakgebruik wel
wordt gezegd dat de priester of, bij het ontbreken van een priester, de
diaken het huwelijk sluit, is dat in principe onjuist. De priester of diaken
is de kerkelijke getuige van het huwelijk, die er ook zorg voor draagt dat
het huwelijk wordt ingeschreven in het doopregister van de kerk(en)
waar bruid en bruidegom gedoopt zijn. Na de huwelijksviering, de viering van het sacrament dus, is er sprake van een geldig huwelijk, dat echter nog alleen als aangegaan wordt omschreven. Hier wordt ook wel de
Latijnse term ratum gebruikt. Het is dan nog wel ontbindbaar, maar van
echtscheiding wordt door katholieken niet gesproken, tenzij het om een
burgerlijke scheiding gaat. Uit het woord ontbindbaar blijkt dat er al wel
sprake is van een band, maar die kan nog ongedaan gemaakt worden. Als
het huwelijk voltrokken is, is dat niet langer het geval. Het huwelijk voltrekken slaat in de katholieke terminologie op de geslachtsdaad. Het zal
dus duidelijk zijn dat katholieken nooit zullen zeggen dat hun huwelijk
op het gemeentehuis of in de kerk zal worden voltrokken. Vroeger sprak
men ook wel van het voltooien van het huwelijk, maar die term is in onbruik geraakt. Het Wetboek van Canoniek Recht (in de wandeling de
Codex genoemd) spreekt ook van voltrekken. Hier wordt eveneens de Latijnse term consummatum gebezigd. Het is wel opvallend dat de katholieken, in tegenstelling tot de protestanten, het stellen van de geslachtsdaad tot de essentie van het huwelijk rekenen. Dat was vroeger inderdaad `het huwelijk. Zo lezen we bijvoorbeeld in de Bijbel over Isaak en
Rebecca: Isaak bracht Rebecca in zijn tent en nam haar tot vrouw' (Gen.
24:67). Daar kwamen verder geen ceremonies aan te pas. De Codex is zo
expliciet over wat er zoal moet gebeuren, dat ik de lezer deze, overigens
niet typisch katholieke, terminologie maar zal besparen.
Als een huwelijk aangegaan en voltrokken is (ratum et consummatum), is het onontbindbaar. Er is dan nog slechts één ontsnappingsmo-
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gelijkheid, en dat is nietigverklaring of ongeldigverklaring. Deze woorden
zijn synoniem; het Wetboek van Canoniek Recht gebruikt de term nietigverklaring, waarbij moet worden aangetekend dat dit een keuze van de
vertalers is geweest voor het Latijnse nullitas. Bij een nietigverklaring
wordt gesteld dat het huwelijk nietig of ongeldig is: het is er nooit geweest
omdat niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden waaraan een huwelijk
moet voldoen. De voornaamste voorwaarde waaraan een huwelijk moet
voldoen is de zogenoemde huwelijksconsensus, kortweg meestal consensus
genoemd, dat wil zeggen dat beide partijen vrijwillig een verbintenis
voor het leven aangaan. Dit betekent dat bruid en bruidegom goed moeten weten waar ze aan beginnen en zich ook voor moeten nemen bij elkaar te blijven. Er mag geen enkele druk van buitenaf worden uitgeoefend. Hieruit volgt dat er in vroegere tijden ongetwijfeld heel wat huwelijken zijn geweest die de toets der kritiek van de kerkelijke rechtbank,
het officialaat,
f ïcialaat, niet zouden hebben doorstaan. Een huwelijk wordt echter
geacht geldig te zijn totdat het ongeldig verklaard wordt. Spant geen van
beide partijen een proces aan tot nietigverklaring, dan bestaat het huwelijk gewoon voort.
Toen Margaretha van Oostenrijk, bij ons beter bekend als Margaretha van Parma, de onwettige dochter van keizer Karel V, door haar vader,
om uiteraard politieke redenen, werd uitgehuwelijkt aan de veel jongere
Ottavio Farnese, later hertog van Parma, werd haar verzet niet geteld. Op
zeker moment kreeg de keizer echter spijt van het geplande huwelijk –
hij vond het bij nader inzien toch niet zo profijtelijk – maar de huwelijksvoorbereidingen verkeerden in een zodanig stadium dat afblazen
niet meer kon. Om de mogelijkheid tot nietigverklaring open te houden,
sprak Margaretha bij de huwelijksviering het ja-woord niet uit, hetgeen
geïnterpreteerd kon worden als het ontbreken van haar consensus (voorzover daar al sprake van was). Overigens is er van deze truc later geen gebruik gemaakt. De bij ons (ooit?) ook bekende landvoogd Alexander van
Parma was een zoon van Margaretha en Ottavio.
Zowel de protestanten als de katholieken kennen huwelijksbeletsels,
redenen waarom twee mensen niet met elkaar kunnen trouwen. Ook de
burgerlijke overheid kent die, bijvoorbeeld bloedverwantschap in bepaalde graden. Over het algemeen stemmen de beletsels van de protestanten overeen met die van de burgerlijke overheid, hetgeen voor de
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hand ligt, daar het burgerlijk huwelijk door hen als geldig wordt beschouwd. Daarom zorgt het homohuwelijk hier soms voor problemen.
Sommige protestantse groeperingen verzetten zich ertegen op bijbelse
gronden. Er zijn echter ook kerkgenootschappen die wel homehuwelijken inzegenen, hetgeen in zekere zin in het verlengde ligt van de erkenning van het burgerlijk huwelijk als de enige huwelijkssluiting.
De katholieken hebben meer huwelijksbeletsels. Een daarvan – zeer
voor de hand liggend – is een gelofte van celibaat of kuisheid. Ook het
bestaan van een eerder, niet ontbonden of nietig verklaard huwelijk is
een beletsel om voor de Kerk te trouwen, ook al heeft er een burgerlijke
scheiding plaatsgevonden; die wordt door de Kerk niet erkend. Wie dan
toch voor de Kerk trouwt, sluit een ongeldig huwelijk. Nu is het mogelijk dat het beletsel ophoudt te bestaan. De eerste huwelijkspartner van
man of vrouw kan overlijden, waardoor de weduwe/weduwnaar vrij is te
hertrouwen. Iemand kan op zijn/haar verzoek en onder bepaalde omstandigheden ontslagen worden van de gelofte ongehuwd te blijven. In
dat geval kan het ongeldige huwelijk worden gevalideerd. De partij die
zich bewust was van het bestaan van het beletsel (en dat kunnen beide
partijen zijn) moet dan de consensus hernieuwen, d.w.z. opnieuw uit
vrije wil trouw beloven.
Het kan ook voorkomen dat twee mensen, één of allebei katholiek,
om wat voor reden dan ook niet in een katholieke plechtigheid trouwen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de niet-katholieke partij daar niet voor
voelt. Dan bestaat de mogelijkheid bij de bisschop van het bisdom waar
het huwelijk plaatsvindt dispensatie van de canonieke vorm aan te vragen.
Als die wordt verleend – hetgeen meestal het geval is – geldt het burgerlijk huwelijk als geldig. Dit is de oplossing die is gekozen voor het huwelijk van prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Door dispensatie
van de canonieke vorm gelden ze voor de katholieke Kerk als getrouwd,
ook al heeft er geen katholieke ceremonie plaatsgevonden.
Is die dispensatie niet aangevraagd, dan is het huwelijk ongeldig,
maar indien er geen sprake is van een beletsel, zoals hierboven beschreven, en de partners besluiten dat ze alsnog voor de Kerk getrouwd willen
zijn, dan is er de mogelijkheid tot genezing in de wortel (Latijn sanatio in
radice). Ervan uitgaand dat de burgerlijke huwelijkssluiting wel het element van consensus (het ja-woord) in zich heeft, verklaart de Kerk het
huwelijk met terugwerkende kracht geldig.
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Ambt, wijding en hiërarchie

Het is algemeen bekend dat er tussen katholieken en protestanten een
groot verschil bestaat wat betreft het ambt in de Kerk. Het zou te ver voeren hier de hele katholieke hiërarchie uit de doeken te doen, hoewel de
gebruikte terminologie op zich best interessant is. Ik beperk mij echter
tot de drie `typen' waarmee een gewone gelovige zoal in aanraking komt.
Bij de protestanten zijn dat de dominee, de ouderling en de diaken, bij de
katholieken de bisschop, de priester en de diaken.
Het woord dominee is een verbastering van de vocatief (aanspreekvorm) van het Latijnse dominus, dat `heer' betekent, en waarmee met name in het Nieuwe Testament voornamelijk Christus wordt aangesproken
en aangeduid (Grieks kyrios). In de leiding van de jonge Kerk, zoals we
die beschreven vinden in het boek Handelingen der Apostelen en in de
brieven van de apostel Paulus, treffen we die term niet aan. Dat geldt wel
voor (de voorlopers van) de diaken, de ouderling/priester en de bisschop.
Het Griekse woord diakonos, waarvan diaken is afgeleid, komt in het
Nieuwe Testament voor met betrekking tot de leiding van de Kerk. Oorspronkelijk is het een heel algemeen woord voor `dienaar; `iemand die
dienstbaar is, maar in twee brieven van Paulus (de brief aan de christenen van Filippi en de eerste brief aan Timoteus) wordt de term duidelijk
gebruikt voor iemand die een bepaalde positie in de kerkelijke rangorde
heeft. In hoofdstuk 6 van het boek Handelingen wordt beschreven hoe
de apostelen zeven mannen aanstellen die moeten zorgen voor de dagelijkse levensbehoeften van met name weduwen. Het woord diakonos
komt hier niet voor, wel het verwante werkwoord diakonein. Christenen
gaan er echter van uit dat hier sprake is van de eerste diakens (katholiek
meervoud) dan wel diakenen (protestants meervoud). Katholieken zien
in de aanstelling van deze mannen een wijding, daar die geschiedt door
handoplegging, in de katholieke Kerk het teken van wijding bij uitstek.
Protestantse diakenen zijn exclusief verantwoordelijk voor de armenzorg. Katholieke diakens zijn ook belast met armen- en ziekenzorg, maar
hebben daarnaast liturgische taken. Ze assisteren tijdens de Eucharistieviering, lezen het evangelie voor en mogen de verkondiging (de preek)
verzorgen. Bij het ontbreken van een priester kunnen diakens zonder
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apart verlof van de bisschop dopen en kerkelijk getuige zijn bij een huwelijk. De Kerk baseert deze bevoegdheden op het achtste hoofdstuk van
het boek Handelingen, waar beschreven wordt hoe de diaken Filippus in
Samaria predikt en doopt. Er worden twee soorten diakens onderscheiden: permanente diakens, die diaken blijven en ook getrouwd mogen zijn,
en transeunte diakens, voor wie de diakenwijding de laatste stap vóór de
priesterwijding vormt. Van hen wordt de celibaatsgelofte (de belofte niet
te trouwen en in onthouding te leven) verlangd.
Interessant is de ontwikkeling van het woord presbyter, dat zich in de
katholieke en protestantse tradities heel verschillend heeft `gedragen. Het
Griekse woord betekent `oudere' of `oudste' en heeft, in tegenstelling tot
wat in onze cultuur gebruikelijk is, een zeer positieve lading. Iemand die
oud(er) is, heeft levenservaring en is daardoor wijs geworden. In de
joodse traditie, ook in het Nieuwe Testament, is reeds sprake van schriftgeleerden en oudsten, als leden van het Sanhedrin, het hoogste religieuze
gezag van de Joden. Als Paulus tijdens zijn missiereizen in Klein-Azië en
Griekenland overal gemeenten (protestant) of kerken (katholiek) sticht,
stelt hij aleer hij weer a fr eist door handoplegging presbyteroi (meervoud
van presbyter) aan, die aan het hoofd van de gestichte christelijke gemeenschap zullen staan. De meeste bijbelvertalingen maken hier gewag
van `oudsten; en het woord ouderling gaat terug op deze interpretatie en
vertaling. Bij de protestanten vormen tegenwoordig ouderlingen samen
met de dominee een college dat het bestuur uitoefent over een gemeente. In de katholieke Kerk heeft het woord zich echter ontwikkeld tot
priester (tevens een etymologische ontwikkeling van het origineel), en
dat woord heeft een heel andere inhoud. Het feit dat er sprake is van
handoplegging doet de katholieken weer besluiten dat hier sprake is van
een wijding. Overigens wordt in de Bijbel niet duidelijk of deze presbyteroi voorgaan bij de dienst van `het breken van het brood; wat, alweer volgens de katholieke interpretatie, de oudste benaming van de Eucharistie
is. Wie bij dat gebeuren de `voorganger' is wordt trouwens i berhaupt
niet duidelijk. In de post-apostolische literatuur, en met name in de brieven van St.-Ignatius van Antiochië (die ergens rond het jaar 105 geschreven zijn), zijn priesters in ieder geval wat wij er nu onder verstaan, de
naaste medewerkers van de bisschop en, door hem daartoe gedelegeerd,
de bedienaren van de Eucharistie (en tegenwoordig ook andere sacra-
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menten). Terwijl in de huidige setting dominee en priester feitelijk worden beschouwd als elkaars protestant dan wel katholiek equivalent, is dat
wat de afkomst van de woorden betreft in ieder geval onjuist.
Rest nog de bisschop. Etymologisch gaat dat woord terug op episkopos,
dat in de profane wereld zoiets als `opzichter' betekende. Van de vijf malen dat we het in het Nieuwe Testament aantreffen wordt het één keer op
Christus zelf toegepast, waar Hij wordt genoemd `de herder en behoeder
(episkopos) van uw zielen' (1 Petr. 2:25). De vier malen dat mensen worden aangeduid als episkopoi (meervoud van episkopos) lijken erop te duiden dat er in het Nieuwe Testament nog geen of nauwelijks verschil
wordt gemaakt tussen presbyteroi en episkopoi. Zo spreekt Paulus de leiders van de christenen te Efeze aan met episkopoi (Hand. 2o:28). In de
met betrekking tot de diaken reeds genoemde brieven van Paulus wordt
de episkopos duidelijk getypeerd als iemand met verantwoordelijkheid
voor de gelovigen; in de eerste brief aan Timoteus wordt het `episkopos
zijn' wel vertaald met leidersambt. Duidelijk is dus wel dat de episkopos
in het Nieuwe Testament reeds een officiële functie had, maar het is pas
in de post-apostolische tijd dat het grote verschil tussen bisschop en
priester ontstaat. In de reeds genoemde brieven van St.-Ignatius is het
verschil levensgroot. De bisschop is het hoofd van de plaatselijke kerk en
zijn priesters, aangeduid als zijn presbyterium, een woord dat tegenwoordig in officiële stukken ook nog wel voorkomt, hebben voor al hun handelen zijn delegatie nodig.
Nu is het opvallend dat de apostelen, die in het Nieuwe Testament de
onbetwiste leiders van de Kerk zijn, nooit worden aangeduid als episkopos. Het woord `apostel' is verder nooit gebruikt om een kerkelijke functie aan te duiden. Als het nu nog wordt gebruikt, is het in overdrachtelijke zin, maar het duidt geen officiële functie aan. Een mogelijke verklaring voor het `opwaarderen' van de episkopos zou kunnen liggen in het
feit dat na de dood van de apostelen hun leiderstaak overgenomen moest
worden. Er bestond wellicht een zekere huiver om hun opvolgers, van
wie in ieder geval de eerste twaalf (of elf om heel precies te zijn) deze benaming van Christus zelf hadden gekregen, dezelfde titel te geven. De
episkopos was al een man met een leidersfunctie, en zo kan het verschil
tussen bisschop en priester zijn ontstaan. In dit verband is relevant op te
merken dat de katholieke Kerk de bisschoppen beschouwt als opvolgers
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van de apostelen en eist dat de lijn van handoplegging ononderbroken is.
In ieder geval gaat de katholieke hiërarchie in haar huidige vorm althans
fundamenteel terug op de post-apostolische tijd, hetgeen mede uit de gebezigde terminologie blijkt.
Conclusie
Uit bovenstaande is wel gebleken dat er, ondanks alle oecumenische
vooruitgang die er de laatste tijd geboekt is, nog een zee van verschil is
tussen de katholieke en de protestantse terminologie. Boeiend is vooral
dat dit taalverschil veelal inderdaad samenhangt met geloofsverschil, en
niet is te reduceren tot `wat de één consistoriekamer noemt, noemt de ander sacristie'. Het verschil in taalgebruik legt echt het verschil in `de spiegel der gedachten' bloot.
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10 HET WOORD IN DE STREEKTAAL:
TUSSEN CARNAVALSMIS EN DIALECTRENAISSANCE'
HARRIE SCHOLTMEIJER

Tussen de zondagse kerkgangers en de sprekers van het dialect bestaat
een opvallende sociologische overeenkomst. In beide gevallen gaat het
om een minderheid in de Nederlandse samenleving, die ook nog eens in
omvang afneemt. Bovendien is die minderheid tamelijk vergrijsd. Het
valt kennelijk niet mee om jongeren in de kerk te krijgen, of ze voor het
dialect te winnen. Voor zowel kerk als streektaal ziet de toekomst, in ieder geval in getalsmatig opzicht, er weinig rooskleurig uit. Er zijn natuurlijk plaatsen en streken waar dat anders is, maar voor het geheel van
Nederland geldt dat kerk en streektaal nog maar in een klein deel van de
samenleving een vaste plaats hebben.
Als we die twee, kerk en streektaal, combineren, verwachten we natuurlijk niet dat dat beeld florissanter wordt. In het meest gunstige, maar
ook wel volstrekt hypothetische geval valt de groep van dialectsprekers
helemaal samen met die van de kerkgangers, maar ook dan is het totale
aantal niet groot. In alle andere gevallen is er sprake van een deelverzameling uit een al niet zo grote groep. Een verwaarloosbaar segment van
de samenleving, niet de moeite waard om er bijbelvertalingen of liedvertalingen voor te maken. Niet de moeite waard om er een kerkdienst
of mis in de streektaal voor te organiseren.
Dat is, nogmaals, wat er verwacht zou mogen worden. De werkelijkheid is volledig tegenovergesteld. Op veel plaatsen in Nederland besteden
steeds meer mensen een grote hoeveelheid tijd – en zonder uitzondering
is dat vrije tijd – aan het maken van een vertaling van een Bijbelfragment, een Bijbelboek of zelfs de hele Bijbel in de taal van de streek: het
Gronings, het Drents, het Limburgs, het Zeeuws, om er maar een paar te
noemen.2 De voortbrengselen van hun arbeid verschijnen op papier,
maar worden ook ten gehore gebracht in kerkdiensten en missen die zich
ook voor de rest grotendeels of geheel in de streektaal afspelen.
Daarbij preken die dialectliefhebbers zeker niet voor eigen parochie.
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Erediensten in de streektaal trekken een enorm groot publiek. Ze zijn
vaak al lang van tevoren uitverkocht. Ik gebruik hier met opzet het
woord `uitverkocht; omdat de organisatoren van zulke diensten, door ervaring wijs geworden, er wel toe overgaan om met (overigens gratis) toegangskaarten te werken. Alleen zo kan voorkomen worden dat belangstellenden een heel uur of langer reizen om tot de conclusie te komen dat
de kerk tot de allerlaatste plaats is bezet.
Een wonderlijk fenomeen, bezien tegen de zo-even geschetste achtergrond van ontkerkelijking en vernederlandsing van onze samenleving,
en des te wonderlijker wanneer we bedenken dat dit fenomeen zich óók,
en misschien wel juist, afspeelt in gebieden met een vanouds niet zo grote kerkelijkheid, zoals de Drentse zandgronden. Het kan niet anders of
mensen die nooit naar een kerk gaan, doen dit opeens wel wanneer er in
de kerk dialect te horen is. En andersom: mensen die het dialect zelfs uit
de meest `banale' terreinen des levens hebben verdreven, getroosten zich
opeens weer grote moeite wanneer in dat dialect Gods Woord te horen
is. Zo'n tegenstrijdigheid tussen ontkerkelijking en vernederlandsing van
onze samenleving enerzijds, en de grote populariteit van de combinatie
kerk en dialect anderzijds, prikkelt de nieuwsgierigheid. Wat zijn dat
voor mensen, die Bijbelvertalingen in het dialect maken, in een land nota bene waarin ook bijna iedereen de Bijbel in een van de vele vertalingen in de landstaal kan lezen? Waar wonen die mensen, en ook: waar wonen ze niet? En waarom maken ze Bijbelvertalingen in de streektaal, houden ze erediensten in de streektaal? Is het louter folklore, of beroert het
dialect een snaar die het Nederlands niet vermag te doen trillen? En
waarom wijst men in andere streken juist de weergave van het Woord in
de streektaal expliciet af?
Op de waarom-vragen kan momenteel nog geen antwoord gegeven
worden. In deze bijdrage behandel ik de antwoorden op de wie-, wat- en
waar-vragen. De antwoorden op die vragen zijn gebaseerd op een enquête die het Meertens Instituut in 1998 onder zijn medewerkers verzonden heeft.
Op die vragenlijst kwamen de volgende vragen voor (ik geef ze in een
enigszins verkorte vorm):
– Vinden er in uw woonplaats kerkdiensten of missen in het dialect
plaats?
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– Bestaat er in uw dialect een vertaling van de Bijbel, of van delen daarvan?
– Bestaat er in uw dialect een vertaling van de psalmen en/of gezangen?
Het gaat hier om relatief eenvoudig te beantwoorden ja/nee-vragen. Op
de kaartjes zijn voor de overzichtelijkheid alleen de ja-antwoorden (of de
antwoorden die tot `ja' zijn te herleiden) ingetekend. Bij het antwoord
hebben sommige medewerkers ook een meer of minder uitgebreide toelichting verschaft, en waar relevant, zal ik die toelichting ook noemen.
Kerkdiensten en missen in het dialect
De eerste vraag was dus: vinden er in uw woonplaats kerkdiensten of
missen in het dialect plaats? In totaal hebben 483 personen die vraag beantwoord, en 82 zeiden in een of andere vorm `ja. Met een kruisje is op
de kaart aangegeven waar die respondenten wonen, of voor welk dialect
zij de vragenlijst invullen (dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn), en in alle 82 gevallen gaat het om een plaats in Nederland. In Vlaanderen is het
verschijnsel helemaal afwezig. Omdat het dialect in veel opzichten in
Vlaanderen een belangrijke rol speelt, belangrijker dan in Nederland, bevreemdde mij dat. Ik heb het nog eens geverifieerd bij mijn Vlaamse collega-dialectologen, maar ook die bevestigden dat de mis in het dialect in
Vlaanderen een volkomen onbekend fenomeen is.
De twee vermeldingen in Zuid-Holland kunnen we afdoen als dwaalsterren die in dit soort enquêtes nu eenmaal altijd opduiken. Het zou me
ook niet verbazen als men in Zuid-Holland het eigen dialect en dat wat
van de kansel gehoord wordt als een en dezelfde taalvariëteit beschouwt.
In die zin wordt er dan elke zondag in het dialect gepreekt, maar dat is
niet wat we hier bedoelen.
Wel conform de geest van de vraag lijken mij de kruisjes in Zeeland,
Noord-Brabant en Friesland, maar de echt grote concentraties vinden we
langs de oostgrens. Hoe dichter we Duitsland naderen, hoe dichter dat
net wordt. Ik denk niet dat dat toevallig is. Aan de andere kant van die
grens, in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, is de Gottesdienst auf
Platt een Leer bekend fenomeen, dat ook institutionele ondersteuning
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Kaart lo.i Kerkdiensten of missen in dialect
geniet. Zo is er zelfs een tijdschrift voor pastores die in het dialect voorgaan. Het is zeker niet uit te sluiten dat dit Duitse voorbeeld aan onze
zijde van de staatsgrens aanstekelijk heeft gewerkt. Heel uitzonderlijk is
het immers niet, dat de Oost-Nederlandse dialectspreker zich op de
hoogte stelt van de Duitse situatie, die hij ook in andere opzichten goed
kent en waar op het gebied van het dialect natuurlijk meer te verwachten is dan uit de Nederlandse Randstad.
Het kaartbeeld suggereert met al z'n identieke kruisjes wel een homogeniteit die er historisch gesproken niet is. In Limburg en Noord-Brabant gaan de dialectmissen terug op een andere, vaak oudere traditie dan
in het gebied ten noorden van de grote rivieren. Dit wordt duidelijk uit
de toelichting die enkele Limburgers bij hun antwoord hebben gegeven:
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`Met carnaval' (Zevenbergen, Tilburg, Doornenburg, Dommelen, Posterholt, Simpelveld).
`Met vastenavond' (Meijel).
`Eenmaal per jaar met carnaval' (Maasbree, Nederweert).
`Eenmaal per jaar carnavalsmis' (Roosendaal, Heumen, Venray, Helmond).
`Soms zijn er in de carnavalsmis voorafgaand aan carnaval wel enkele
onderdelen in het dialect' (Sint-Oedenrode).
En ten slotte: `In het Roermondse bisdom wordt dit niet gepropageerd.
In plaats van een toename ziet men het zelfs afnemen omdat de kerk het
liever niet ziet' (Geldrop).
Dialect in de kerk is in Limburg en Brabant dus iets wat hoort bij de traditie van het carnaval: het omkeren van het eenvoudige en het verhevene. Voor veel calvinisten getuigt dit van een al te vrije omgang met het
Woord, maar ook katholieke zuiderlingen vinden in toenemende mate
dat er zo niet met Bijbel en Kerk mag worden omgegaan. Prominent
voorbeeld is de Roermondse bisschop Wiertz, die in 1998 zelfs een verbod op het gebruik van dialect in de heilige mis uitvaardigde.
De weerzin tegen het dialect in de kerk is overigens ook in het zuiden
niet van de laatste tijd. Meer dan een halve eeuw geleden schreef de dialectoloog Weijnen: `Het vorig jaar was ik eens aanwezig bij een godsdienstige jubileumplechtigheid in een West-Noordbrabantse gemeente.
Bij deze gelegenheid werd er gepreekt in het "zuiverste" dialect. De reactie was evenwel niet bepaald devoot en op de terugweg naar huis werd er
door de gewone mensen om gelachen. Ontroerd had het niet. Ik betreur
dergelijke experimenten dan ook.'
Naast de carnavalsmis zien we ook in Limburg een gebruik van het dialect in de kerk waarover allang niet meer lacherig wordt gedaan, dat wel
degelijk ontroering opwekt, en dat ook bij de bisschop op minder weerstand lijkt te stuiten. In 2000, dus twee jaar na het verbod op dialectgebruik in de mis, ging bisschop Wiertz zelf voor in een dialectmis. Dit dialectgebruik in de kerk komt voort uit een andere, jongere beweging, die
ook ten noorden van Limburg is te vinden, en die vaak wordt aangeduid
met de naam `dialectrenaissance'.4
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Als een reactie op het verdwijnen van het dialect uit onze samenleving bestaat sinds een jaar of vijfentwintig in ons land een toegenomen
belangstelling voor het dialect. Die belangstelling is niet alleen passief,
maar ook actief, en zelfs activistisch. De achteruitgang van het dialect is
immers een rechtstreeks gevolg van de lage maatschappelijke status van
het dialect, waardoor menig dialectspreker zich nogal eens schaamt voor
zijn taal en deze afzweert zodra de mogelijkheden zich voordoen. De
streektaalbeweging nu poogt het tij te keren door te benadrukken dat de
streektaal volkomen gelijkwaardig is aan de standaardtaal, en dus ook op
allerlei terreinen gebruikt kan worden die traditioneel het domein vormden van de standaardtaal. Zo zien we nu het dialect ook in een betrekkelijk nieuwe rol, namelijk die van veelomvattende schrijftaal.
Vóór de dialectrenaissance kwam het dialect als geschreven taal eigenlijk maar op één manier voor: in humoristische stukjes, en in de teksten van cabaret-acts en carnavalsliedjes. Het is een traditie die al teruggaat op J.J. Cremers Betuwsche en Over-Betuwsche Novellen (1856 resp.
1865), waarbij overigens wel een gestage inflatie van het niveau valt waar
te nemen. De streektaal dient voornamelijk tot het versterken van de al
dan niet aanwezige humor. Vaak werd het feit dat het dialect verscheen
op een manier die men niet gewend was, namelijk in gedrukte vorm, al
heel grappig gevonden. De sprekers van het dialect zijn in die grappige
stukjes altijd dezelfde figuren: voornamelijk boeren, `boertjes van buuten, of boerenslimme kleine mannetjes uit het stadsmilieu. Niet alleen de
dialectspreker, maar ook het dialect is een karikatuur. Omdat het toch alleen maar om een typering gaat, en omdat natuurlijk wel zo veel mogelijk mensen bereikt moeten worden, speelt de zuivere weergave van het
dialect geen enkele rol.
In de dialectrenaissance paart de ergernis over het stereotype gebruik
van het dialect, die het aanzien van het bedreigde dialect geen goed doet,
zich aan de ergernis over de onrealistische weergave. In plaats daarvan
wordt het dialect toegepast in literatuur die ook wat ernstiger thema's
aan de orde stelt, al dan niet in een experimentele, moderne of postmoderne vorm. In feite wordt geen enkel aspect van de moderne literatuur
ongeschikt geacht voor het dialect, of andersom geformuleerd: het dialect wordt voor geen enkel aspect van de moderne literatuur ongeschikt
geacht.
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Ook de popmuziek valt in dit kader te plaatsen. Nadat in de jaren zeventig wel zo ongeveer het dieptepunt was bereikt met André van Duins
`Wilde Boerendochter' of Alexander Curly's `Guus kom naar huus, begon
de Achterhoekse groep Normaal aan te tonen dat het dialect ook gebruikt kon worden voor thema's die in Engelstalige en Nederlandstalige
popmuziek heel gewoon waren. Het voorlopige hoogtepunt van deze
ontwikkeling zijn bijvoorbeeld de poëtische teksten van Skik over de geneugten van het fietsen en van Rowwen Hèze over de verschrikkingen
van het vliegen.
Het meest in het oog springende aspect van de dialectrenaissance is
echter wel de Bijbel in het dialect. Een bijbel in de streektaal, zeker in een
streektaal die een punt maakt van de zuiverheid en betrouwbaarheid van
het dialect, is voor veel dialectliefhebbers een non plus ultra, waarmee de
streektaal haar volledige emancipatie bereikt heeft. Als zelfs de meest heilige teksten in het dialect vertaald kunnen worden, is het dialect voorgoed van zijn armoedige imago verlost.
Bijbelvertalingen in het dialect
De tweede kaart laat in de vorm van ankertjes zien waar positief geantwoord is op de vraag: bestaat er in uw dialect een vertaling van de Bijbel, of van een deel van de Bijbel? Opgemerkt moet worden dat de antwoorden op die vraag steeds aan een bepaalde plaats gekoppeld zijn, terwijl de vertalingen zelf betrekking hebben op een hele regio: de Groningse Bijbelvertaling, de Twentse Bijbelvertaling etc. Dat is dus een verschil met de vorige kaart, die ook werkelijk de verschillen per plaats
reflecteert. Toch stemmen beide kaarten in de verspreiding van de symbolen grotendeels overeen.
We zien nu dat ook één medewerker uit Vlaanderen heeft opgegeven
dat er in zijn West-Vlaamse dialect een Bijbelvertaling, of een deel van de
Bijbel in dialect beschikbaar is. In West-Brabant, waar blijkens de kaart
wel erediensten in het dialect plaatsvinden, is geen Bijbelvertaling voorhanden, wat de vraag oproept hoe de Schriftlezing in zo'n dienst dan
verloopt. Het kan zijn dat men werkt met ad-hocvertalingen.
Ten westen daarvan, op Tholen en Schouwen-Duiveland, zien we het
omgekeerde. Men is wel op de hoogte van de Zeeuwse Bijbelvertaling,
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Kaart 10.2 Bijbelvertaling in dialect

maar doet daar verder in de kerk niets mee. Zeker voor Tholen lijkt me
dat geen toevalligheid.
Enige jaren geleden heb ik een aantal mensen in Nederland gevraagd
of ze een dialectvertaling van de gelijkenis van de Verloren Zoon wilden
maken, en of ze bij eventuele publicatie bezwaar zouden maken tegen de
vermelding van hun auteurschap. De maker van de vertaling in het dialect van Marken antwoordde dat hij tegen naamsvermelding geen bezwaar had, als ik er maar uitdrukkelijk bij vermeldde dat het op het eiland zeker geen gewoonte was om de Bijbel in het dialect te lezen.
Een dergelijke houding tegenover dialectvertalingen van de Bijbel is
exemplarisch voor de in godsdienstig opzicht behoudende streken van Nederland. Op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden (m.u.v. Walcheren en
de Bevelanden), op de Veluwe en in het westen van Overijssel, kortom op

194

HET WOORD IN DE STREEKTAAL

de hele zogenaamde 'Bible Belt, is het fenomeen van dialectvertalingen van
de Bijbel afwezig, op een enkele uitzondering na. Het dialect is hier zeker
niet minder gebruikelijk dan in de oostelijker gelegen streken, en dus zouden het wel godsdienstige bezwaren moeten zijn die een vertaling van het
Woord in het zo vertrouwde dialect in de weg staan.
Nu bestaan er in orthodox-protestantse kring bezwaren tegen elke
Bijbelvertaling die niet de vanouds met gezag beklede vertaling is, dat wil
zeggen de Statenvertaling. In taalkundig opzicht staan de Statenvertaling
en de dialectvertaling ook wel erg ver van elkaar af. De Statenvertaling
heeft van alle in gebruik zijnde vertalingen de grootste afstand tot de hedendaagse, gewone spreektaal. Dialectvertalingen komen, misschien nog
wel meer dan de Groot Nieuwsvertaling, de Willibrordvertaling of de
Nieuwe Bijbelvertaling, juist heel dicht bij die spreektaal, ook al door het
ontbreken van een schrijftaaltraditie in het dialect.
Tegenover de orthodoxe weerzin tegen de Bijbel in het dialect staat
een grote populariteit van dit verschijnsel in de wat meer vrijzinnige
kringen. Hier is de traditie van bestaande vertalingen wat minder dominant. In kringen waar de zondagse kerkgang niet zo gebruikelijk is, hoeft
de Bijbel in het dialect niet tegen een bestaande traditie op te boksen.
Maar daar lukt het dialect iets, waar de gewone vertalingen steeds minder in slagen: een groot publiek aan te spreken. De Bijbel in het dialect
maakt in kerken die elke zondag vol zitten geen schijn van kans naast het

zeventiende-eeuws van de Statenvertaling, maar trekt volle kerken in
streken waar de kerken anders op zondag een lege aanblik bieden.
Psalmen in het dialect
Is de weerzin in orthodoxe kring minder groot wanneer het niet om de
Heilige Schrift gaat, maar om teksten die door de Schrift geïnspireerd
zijn? Op de derde kaart is met hartjes aangegeven waar men positief geantwoord heeft op de vraag: bestaat er in uw dialect een vertaling van de
psalmen en/of gezangen? Met `Psalmen' is hier niet het Bijbelboek bedoeld, maar een berijming van de teksten uit dit boek, zoals die bijvoorbeeld ook te vinden is in het Liedboek voor de Kerken.
Het blijkt dat het orthodox-protestantse deel van Nederland eigenlijk
helemaal geen religieuze teksten in het dialect heeft: noch Bijbelvertalin-
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in dialect
i, ja (50)

Psalmen

Kaart 10.3 Psalmen of gezangen in dialect

gen, noch geestelijke liederen. 5 Uitzonderingen zijn Genemuiden en Zeeland. Dat laatste is opmerkelijk, want het zuiden heeft voor de rest nauwelijks geestelijke liederen in het dialect: in Noord-Brabant helemaal
niet, in Limburg amper. Wel zien we in Vlaanderen, vlak bij de taalgrens,
nog twee opgaven. Voor de meest oostelijke plaats is dat opmerkelijk:
geen Bijbelfragmenten in het dialect, wel religieuze liederen in de streektaal. De informant geeft dat in zijn toelichting ook eerlijk toe: `De Bijbel
is hier niet van belang in Vlaanderen:
Samenvatting
Bij wijze van afsluiting zet ik de belangrijkste conclusies die uit de getoonde kaarten kunnen worden getrokken nog eens op een rijtje. Dialect
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in de kerk, in de Bijbel en in het geestelijke lied zijn in ons taalgebied beperkt tot Nederland, en dan voornamelijk de oostelijke rand van het
land. Enig verband met de bloeiende activiteiten op dit terrein aan de
andere zijde van de staatsgrens ligt voor de hand. Binnen dat Nederlandse gebied moet onderscheid gemaakt worden tussen twee stromingen: een al wat oudere traditie van de dialectmis tijdens carnaval, die
echter ook in eigen (Limburgse) kring op toenemende weerstand stuit,
en een wat jonger kader van de dialectrenaissance. Dat laatste moet gezien worden als een streven van streektaalactivisten om de mogelijkheden en de gelijkwaardigheid van het dialect te benadrukken door het in
alle domeinen te gebruiken, inclusief het meest sacrale. Voor dialectsprekers uit behoudende kerkelijke kringen is dit een stap te ver: ook al spreken ze doordeweeks geen woord Nederlands, op zondag houden ze zich
ver van het Woord in de streektaal.
Noten
Eerder verschenen in: Met Andere Woorden. Kwartaalblad over bijbelvertalen, toe
jaargang nr. 2, juni 2001, p. 2-12. Ik dank Boudewijn van den Berg van het Meertens Instituut (Amsterdam) voor het tekenen van de kaarten.
2 Van het geven van een overzicht van de vertalingen is afgezien; elke opsomming
heeft het risico op het moment van verschijnen alweer verouderd te zijn.
3 Dr. A. Weijnen, Wezen en waarde van het dialect, Zutphen 1948, p. 47.
4 Incidentele gevallen van kerkdiensten in het dialect boven de grote rivieren gaan
in de tijd verder terug dan de dialectrenaissance. De oudste vermelding die ik heb
kunnen vinden, is van begin jaren vijftig.
5 Dat wil zeggen: teksten die voor een publieke voordracht of uitvoering bestemd
zijn. In de intimiteit van het persoonlijke gebed wordt door orthodoxe gelovigen
vaak wél weer dialect gebruikt.
1
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BIJLAGE
Hieronder zijn vijf dialectteksten opgenomen: vier bijbelvertalingen
(waarvan twee uit het Oude Testament en twee uit het Nieuwe Testament), en een vertaling van een geestelijk lied. De spelling, de interpunctie, en de verdeling van de regels over de bladzijde is steeds ongewijzigd van het origineel overgenomen. De voetnoten bij de Twentse vertaling zijn van de vertaler afkomstig, de titel boven het lied is van de bewerkers van de bundel waarin dit lied verscheen.
Psalm 23 in het Zeeuws
1 Een psalm van Daovid
Den ERE is m'n erder,
mien ontbreekt niks.
2 Lanks kreken en diek
weid Ie m'n,
nae' wêêle en wèlle
buten de wind voert Ie m'n.
3 M'n ziele briengt Ie toet leven,
Ie leid m'n
in rechte sporen
om Z'ns naems wille,
4 Ook as ik moes hae
deu' een dóódsdoenkerdal,
bange bin ik nie' vo' kwaed,
want Jie bin bie m'n,
Je stok, Je staf –
die tróóste m'n.
5 Je zet de taefel an vo' mien
tehenover m'n beloerders,
besprienkelt m'n 66d mee rukendig hoed,
m'n beker is riekelik
6 Ja, hoedeid en heneheneid
volhe m'n noe
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aolle daehen van m'n leven,
ik kere terug
nae' et uus van den ERE
toet in lengte van daehen.
(Uit: Psalmen in het Zeeuws vertaald door Wim Joosse. Haarlem/Biervliet 2000, p. 3637.)
Prediker 1:1-11 in het Twents
1 Dit bint de weure van 'n Preadiker, l David zienen zon, konning in Jeruzalem
2 Weend, aans niks as weend, zeg 'n Preadiker,
't is almoal weend en dat is 't.
3 'n Meens kleait der wat of oonder de zun en wat wordt hee der better van?2
4 't Ene geslacht geet en 't aandere keump,
meer de weerld blif wal steurig stoan, woar zee steet.
5 Op keump de zun en daal geet de zun
en hoastig geet ze werum noar de stea woar zee opkeump.
6 Noar 't zuden dreait zee, de weend,
noar 't noorden dreait zee,
zee dreait en dreait en weait,
en steurig dreaiend geet ze verdan
en keump zee werum.
7 Alle waterstreume loopt oet in de zee,
meer toch wordt de zee der nich vol van.
Noar de stea woar de streume wegkomt,
loopt ze ok werum en dan goat ze vanniejs lopen.
8 Van alle dinge wordt nen means doodmeu:
't is nich noa te vertellen.
De ogen wordt nich zat van 't kieken
en de oren nich van 't heuren.
9 Wat der west hef, dat zal der aait wean
en wat der doan is, dat zal der aait doan worden:
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't gef niks niejs oonder de zun.
10 Is der mangens wat, woar ze van zegt:
`Kiek, dat is nier, dan hef dat der al west,
eertieds, veur wiej der warren.
11 Nums deankt der an de geslachten
dee vrogger west hebt,
en an de geslachten dee nog kommen zolt,
doar zolt de leu dee later leaft ok nich meer deanken.
(Uit: Biebel In De Twentse Sproake Oale Testament/1. Oawerzet oet 't Hebreeuws deur
Dr. Anne van der Meiden met holp van ne begeleidingsgroep. Eansche 2001, p. 361-362.)
Noten

1 Preadiker: fealik `preaker, meer `Preadiker' is nen eagennaam worden. Der bint
nog aandere meugelijkheden as: meister, oonderwiezer, leraar (van 't leerhoes),
meer `preadiker' is 't meest vertrouwd. `Preaker' is in 't Twents mangens ok: nen
keerl den met volle vromme weure aait wat an te mearken hef.
2 Of: ... wiezer van; wat smit um dat op.

Marcus 13:1-13 in het Venloos

1 Hae ging d'n tempel oèt, dan zaet eine van zien lierlinge taegen um:
`Meister, uig waat 'n knoepers van stein en waat 'n weuste gebouwe:
2 Jezus zag taegen um: `Kiekste nao die groeëte gebouwe? D'r zal geine
stein op d'n andere bliève; alles wuurt verrinneweerd:
3 En hae zoot zich op d'n Olièfberg dae taegeneuver d'n tempel leet.
Toen noom Pieëter um apart — Jan, Kuuëb en Drees ware daobeej —;
hae vroog urn oèt:
4 `Zek ós: wannier zal det gebeure, waat is 't teike det dit allemaol zien
beslaag krieg?'
5 Jezus begos: `Kièk oèt det nemes och van de wiès bringk.
6 D'r zulle d'r vuuël optraejen onder miene naam mit de waord: "Ik
bin 't." Die zulle d'r 'nnen houp gek make.
7 As geej 't leweit van waopes of 't gedruus van oorloge huurt, verschrik
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óch neet. Dit mot gebeure, maar 't is daomei neet sloes.
8 Jao, volk zal taege volk in opstand kómme en keuninkrièk taege keuninkrièk. 't Zal aerdbaevinge gaeven op verscheie plaatse en d'r zal
honger kómme. Det is 't begin van de weeje.
9 Geej aevel, pas ouk good op óchzelfl Ze zullen óch oètleveren aan d'n

hoeëge raod en in 't volksgerich verpreugele, en geej zult veur gouverneurs en keuninge verschiene. 't Kump mIch good oèt, maar de
getuugenis zal eur schaaje.
10 Aan alle volke mot iers 't gooje nièts verkundig waere.
11 As ze óch kómme haole, braek óch veuroèt neet de kop euver waat
geej mot zegke, aevel zek waat d'r op det oor wuurt ingegaeve; want
neet geej ziet degenige die spraeke, maar d'n heilige geis.
12 En 'nnen broor zal 'nnen broor oètleveren aan d'n doeëd, 'nne vander 'n kind, en kinder zulle taegen elders in opstand kómme en eur
d'n doeëd in jage.
13 En geej zult door idderein waeges miene naam mit de nek waeren
aangekeke. Maar wae paol hildt wies 't end, dae zal gered waere.
(Uit: 't Gooje Nièts van Marcus. Het Marcus evangelie in het Venloos vertaald door
Fransje Aerts-Libois, Jeanne Alsters-van der Hor, Titus Aris, Frens Bakker. Haarlem
2001, p. 45-46.)

Galaten 1:6-9 in het Gronings

Der is mor ain evengelie
6 Ik kiek ter roar van op. Nog mor naauw het E Joe deur genoade roupen, of Ie valen Hom af veur n aander evengelie. 7 Der is ja gain aander!
Der binnen allain mor gounent dij Joe oet stuur brengen willen en t
evengelie van de Christus op kop zetten. 8 Mor al zol wié t ook wezen,
joa, al zol t ook n engel oet hemel wezen: wèl of Joe n evengelie deurgeft,
aans as t evengelie dat wie Joe deurgever hebben: verflukt mag e wezen!
9 k Heb t al eerder zegd, en zeg t nog ais: as ain Joe n evengelie deurgeft
aans as dat Ie kregen hebben: verflukt mag e wezen!
(Uit: Paulus zien lutje braiven. Scheemda 1994, p.
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Gezang 282 in het Drents
(Uit: de Nieuwe Bundel der Ned. Herv. Kerk, vertaald door Dr. Jan Naarding.)

Blief bij mij Heer, want d'aovend komp mij nao
't Twiedonkert allerwegens, blief bij mij Vao!
As al 't geluk bezwik, all' hulp is wied,
Verlats Do mij in 't dichtste duuster niet.
De blui van 't levend is maor zo kort van tied.
Geluk en glorie, alles wordt men kwiet,
Niks is bestendig en nargens vindt men steun.
Blief bij mij Heer, dak an Dien scholler leun.
Dij heb ik neudig, aaltied dag en nacht,
want Do allèn gefs mij veur 't leven kracht,
Starkt' um Dien weg deur hoog en leeg te gaon.
Blief bij mij Heer, laot mij achter Dij staon.
Gien vijand vrees ik, as Do veur mij sties;
All' nood duur 'k an, as Do maor met mij gies;
De dood zolfs mist dan alle schrik en plaog';
Blief bij mij Heer, da's alles, wak Dij vraog.
Hol Do Dien kruus mij hoog veur 't donkernd oog,
mien locht op 't duuster pad, dat leidt umhoog.
Nevel en nacht trekt op, de dag wordt nij .. .
In Dood en Leven, o Heer, blief Do bij mij!
(Uit: Oet Jan Naardings hof Een keur oet 't wark van dr. Jan Naarding bij 'n kanner
gaard deur leden van de Drentse Schrieverskring. Haren-Gn 1969, p. 35.)
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LEE G en IJDEL
De invloed van de bijbel op het Nederlands

Wat is de invloed van de Statenvertaling op de spelling, de
grammatica en de uitspraak van het Nederlands? Welke woorden en uitdrukkingen zijn ontleend aan oude bijbelvertalingen?
Welk Testament heeft de meeste spreekwoordelijke uitdrukkingen geleverd? En: zal de Nieuwe Bijbelvertaling nieuwe spreekwoordelijke uitdrukkingen opleveren?
Het antwoord op deze vragen vindt u in dit boek, dat bijdragen bevat van enkele bekende taalauteurs. Zij schrijven ook over
bijbelse namen, bijbelse metaforen, dialectvertalingen van de
bijbel en over de belangrijkste verschillen tussen katholiek en
protestants taalgebruik. Al met al geeft Leeg en ijdel daarmee in
kort bestek het compleetste beeld van de invloed van het Boek
der Boeken op de Nederlandse taal.
Nicoline van der Sijs is etymoloog. Zij publiceerde onder andere het Leenwoordenboek, het Chronologisch woordenboek en recentelijk het spraakmakende standaardwerk Taal als mensenwerk.
Het ontstaan van het ABN.
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