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OVER DIT BOEK

Ons geloof is gebaseerd op een boek, en dat boek noemen we
de Bijbel. Dat is het geschreven woord van God. Door de eeu-
wen heen hebben tal van schrijvers de boodschappen opge-
schreven die, gebundeld, voor ons nu die Bijbel vormen.

• Maar hoe is die ontstaansgeschiedenis verlopen? Hoe zag het

er vroeger uit, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wie
waren de schrijvers? En hoe zijn al die delen, die in de loop
van eeuwen geschreven zijn, bij elkaar gekomen?

• Hoe is dit geschreven Woord tot in onze tijd overgeleverd?

Kunnen we er nog zeker van zijn dat het de oorspronkelijke
boodschap is, of zijn daar in de loop der eeuwen wijzigingen
in ontstaan, of misschien zelfs wel bewust aangebracht?

• Hoe is het in onze taal terechtgekomen? Kunnen we er op

vertrouwen dat wat wij lezen ook dat is wat God ons, in
woorden van een andere taal, eigenlijk wilde vertellen? Maakt
het wat uit hoe je het vertaalt, of gaat het alleen maar om
het verhaal?

• Hebben mensen in alle tijden toegang gehad tot dat Woord?

Of zijn wij juist heel erg bevoorrecht dat wij maar naar een
boekwinkel hoeven te lopen om een eigen Bijbel te kunnen
bezitten, of om een versleten exemplaar te kunnen vervan-
gen?

In dit boek willen we deze vragen nader bekijken. We willen u
meenemen op een reis langs de boeiende geschiedenis van dit
unieke Boek.
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DE GEBRUIKTE BIJBELVERTALING

Om de minder ervaren bijbellezer niet onnodig te belasten met ouder-
wets taalgebruik is zoveel mogelijk getracht gebruik te maken van de
Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 (aangeduid als NBV). Maar soms is
toch de voorkeur gegeven aan de NBG-vertaling van 1951 (aangeduid
als NBG’51), wanneer het meer consequente woordgebruik daarvan de
uitleg beter illustreert. Een enkele keer is gebruik gemaakt van de Sta-
tenvertaling (SV), of de Herziene Statenvertaling (HSV).
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Hoofdstuk 1

De kunst van het schrijven

De eerste vermeldingen van schrijven

Het boek dat wij ‘De Bijbel’ noemen, is het geschreven Woord van
God. De oudste geschiedenis van de Bijbel hangt daarom samen
met de geschiedenis van het schrift. Zonder schrift geen Bijbel. De
Bijbel zelf spreekt voor het eerst over schrijven in het boek Exo-
dus. De Tien Geboden werden door God zelf geschreven op stenen
tafelen. En Mozes schreef de woorden van de Wet op in een boek:
“Hierna schreef Mozes alles op wat de HEER had gezegd... Vervol-
gens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk
voor” (Exodus 24:4,7). God gebood hem de geschiedenis met
Amalek op te schrijven: “En de Heer zei tegen Mozes: Leg deze
overwinning in een oorkonde vast” (Exodus 17:14).

De namen van de twaalf stammen van Israël stonden gegraveerd
in edelstenen op Aärons borstschild en schouderstukken; op zijn
tulband zat een gouden plaat waarop ‘Aan de HEER gewijd’ stond
geschreven (Exodus 39:6,14,30). Toen God wilde tonen dat Hij
Aäron tot hogepriester had gekozen, liet Hij de twaalf vorsten van
Israël elk hun staf inleveren met hun naam daarop geschreven
(Numeri 17:16 ev; NBG’51 vs 2 ev). In de Wet vinden we bijvoor-
beeld het voorschrift over jaloersheid waarbij de priester een be-
paalde vervloeking moest opschrijven (Numeri 5:23).

Het ontstaan van schrift

Lange tijd werd ontkend dat men zo lang geleden al kon schrijven.
In de tijd van Mozes zou de schrijfkunst nog niet hebben bestaan.
Intussen weten we beter. De oudste geschreven teksten die we
bezitten stammen uit de tijd tussen 3500 en 3000 v.Chr. en Mozes

De Bijbel is het geschreven woord van God. Maar kon-

den ze in bijbelse tijden dan schrijven? En hoe ging

dat? We beginnen dus bij het begin: het ontstaan van

schrift. En vooral het ontstaan van alfabetisch schrift.

Want alleen met een alfabetisch schrift kun je anderen

vertellen wie en wat God is, en wat Hij voor ons doet

en van ons vraagt.
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leefde bijna 2000 jaar later. Aanvan-
kelijk was er sprake van een primi-
tief beeldschrift dat zich geleidelijk
ontwikkelde tot spijkerschrift (wat
overigens een schrift is en geen
taal). Het eerste ons bekende spij-
kerschrift was Sumerisch, later volg-
den Assyrisch en Babylonisch even-
als een aantal Semitische talen. Su-
merisch werd nog lange tijd in Baby-
lonische opschriften gehanteerd, on-
geveer zoals bij ons het Latijn.

In latere tijden zijn in andere delen
van de antieke wereld andere
schriftvormen ontstaan. Rond 3000
v. Chr. ontstond in Egypte het hiëro-
glyfenschrift. Rond 2500 v. Chr. ont-
wikkelde Elam (het huidige Iran) een
schrift dat nog steeds niet is ontcij-
ferd, terwijl ongeveer terzelfder tijd een schrift ontstond langs de
Indus (het huidige Pakistan). Kort na ca. 2000 v. Chr. ontstonden
op Kreta twee vormen van lopend schrift, waarvan er maar één

ontcijferd is. Rond 1500 v. Chr. moet
in Klein-Azië een Hethietisch hiërogly-
fenschrift zijn ontstaan, dat gebruikt is
voor inscripties (voor correspondentie
gebruikten de Hethieten Mesopota-
misch spijkerschrift).

Van de meeste van deze schriftvormen
wordt aangenomen dat ze direct of
indirect ontstaan zijn door contact met
Sumeriërs, waarbij dan de kunst van
het schrijven als zodanig is overgeno-
men, maar niet het schrift zelf. Ten
aanzien van de overige schriftvormen
worden dergelijke contacten op zijn
minst vermoed. Het enige schrift
waarvan een dergelijke ontstaansoor-
zaak twijfelachtig wordt geacht, is het
Chinese schrift dat ca. 1500 v. Chr.
langs de Gele Rivier ontstond.

Egyptische schrijver

Vroeg kleitablet
met spijkerschrift.
Irak ca 2600 v Chr
(Univ. van Chicago)
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Het gecompliceerde beeldschrift en de daarvan afgeleide schrift-
vormen vereisten een langdurige schrijversopleiding. Er ontstond
een aparte klasse van schrijvers. Jongens die hiervoor werden op-
geleid gingen vanaf hun zesde jaar naar een schrijversschool, waar
ze 10 tot 12 jaar moesten leren. Daar moesten ze niet alleen leren
schrijven, maar werden ze ook opgeleid in landmeten en andere
wetenschappen waarbij schrijven of geschreven ‘boeken’ te pas
kwamen. Alleen gegoede ouders konden zo’n langdurige opleiding
betalen. Maar de jongen was dan ook verzekerd van een goede
baan als ambtenaar of als een soort notaris. De uitvallers van die
opleiding werden dorpsschrijver. De goede schrijvers konden veel
macht verwerven, omdat rijksbestuurders zelf vaak net zo min
konden schrijven (of lezen) als het gewone volk. Het is niet zonder
reden dat de Perzische koning Arthahsasta op een brief van de
landvoogd Rechum en de schrijver Simsai liet antwoorden: “Het
schrijven dat u ons heeft doen toekomen, is mij woordelijk voorge-
lezen” (Ezra 4:7-18). Een brief aan de Assyrische koning Assurba-
nipal bevatte als een P.S.: “Wie je ook bent, schrijver, die deze
brief gaat voorlezen, verberg niets voor de koning, jouw heer, zo-
dat de goden Bel en Nabu vriendelijk over je zullen spreken tegen
de koning”. Hoewel Assurbanipal feitelijk wel kon lezen.

De invoering van alfabetisch schrift heeft hierin echter grote ver-
andering gebracht. Toen de richter Gideon een jongen uit Sukkot
in handen kreeg, schreef deze de namen van vorsten en oudsten
voor hem op. En dan niet met veel moeite één of enkele namen,
maar een lange lijst van 77 stuks (Richteren 8:14). De schrijver

Verbreiding van
de geletterdheid
in de wereld van
de oudheid
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van het boek Richteren nam daarbij
niet de moeite vooraf te vermelden
dat de jongen kon schrijven. Dat
sprak kennelijk vanzelf. Toen Jesaja
sprak over de ondergang van As-
sur, vergeleek hij dat met een bos
waarvan zo weinig bomen overblij-
ven dat ze “te tellen zijn, ja, een
jongen zal ze kunnen opschrij-
ven” (Jesaja 10:19, NBG’51). De
beperkingen van het kind lagen hier
niet in zijn schrijfkunst, maar in zijn
vaardigheid tot tellen. Eerder had
God aan Jesaja opgedragen: “Neem
een groot schrijftablet en noteer
d a a r o p i n l e e s b a a r
schrift...” (Jesaja 8:1). De eventue-
le moeilijkheid om het te lezen lag
in het al of niet duidelijk schrijven
van Jesaja, niet in een mogelijke ongeletterdheid van het volk. De
consequentie hiervan was dat de Israëliet (althans de mannelijke
Israëliet) zelf toegang had tot Gods Woord omdat hij het zelf kon
lezen.

Het schrijven van de Pentateuch

Volgens de traditie heeft Mozes de eerste vijf boeken van de Bijbel
geschreven. Aangezien ook Jezus zich bij deze traditie aansloot,
hebben we alle reden dit te geloven. Dat ligt echter anders met de
bijbehorende gedachte dat met name het materiaal van Genesis
tot aan Mozes mondeling zou zijn overgeleverd. Hiertegen worden
door sommigen argumenten aangevoerd van drieërlei aard:
1. Argumenten van aardrijkskundige aard. Namen of situaties die

ten tijde van Mozes niet meer bestonden worden als nog be-
staand beschreven (Genesis 2:11-13, Genesis 10:19 waar in
het Hebreeuws staat: zoals gij gaat in de richting van So-
dom...), of achterhaalde situaties worden nader verklaard
(Genesis 14:2,3,17; 35:6,19).

2. Aanhalingen uit het Nieuwe Testament waaruit blijkt dat be-
paalde uitspraken in Genesis al op schrift stonden voordat an-
dere in Genesis beschreven gebeurtenissen plaatsvonden
(Galaten 3:8; vgl Jakobus 2:23. Hebreeën 11:5).

3. De argumenten van P.J.Wiseman, die stelt dat Genesis sporen

Hiëroglyfenschrift op leisteen.
Rechts onderaan waarschijn-

lijk de Farao Ramses II.
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De geboorte van het schri�

Vroeg schri� is steeds ontstaan uit schema�sche plaatjes (z.g.n. picto-
grammen), die een begrip uitbeeldden. Stel we willen zulk schi� ontwikke-
len voor onze eigen taal. Een mond kan staan voor praten, een paar benen
voor lopen, een aar voor graan of voedsel, en een paar munten voor geld
maar misschien ook voor ‘rijk’. En je kunt de klank van dat woord vervol-
gens ook gebruiken in een ander woord. Aar zou je ook kun-
nen gebruiken voor aarde, en aar+rijk dan voor ‘aardrijk’. Of
twee aren voor ‘aardig’. Pictogrammen kunnen dus een be-
grip aanduiden, maar ook een klank. En dat laatste hangt
weer af van wat je daar over afspreekt.

Hoe je die pictogrammen weergee�, hangt af van het schrijfmateriaal dat 
je gebruikt. Wanneer je lijntjes krast in klei of steen, zul je andere plaatjes
tekenen dan wanneer je met een penseel op papyrus tekent. Daarom ont-
stond er in Mesopotamië een heel ander schri� dan in Egypte. Maar je 
hebt al�jd heel veel tekens nodig. Spijkerschri� bestond uit ca. 1800 te-
kens. Maar ook Japans, dat net zo is opgebouwd, kent een dergelijk aan-
tal. Vroeger waren dat er meer, maar hier is het nu op gestandaardiseerd.

Om goed uit de voeten te kunnen heb je ech-
ter een alfabe�sch schri� nodig, waarbij de 
tekens uitsluitend klankwaarde hebben. Dan
kun je met een beperkt aantal tekens elke
klank weergeven en dus ook elk gesproken woord. Dat alfabe�sch schri� 
is daarom uiteindelijk ook ontwikkeld. Daar zijn meerdere pogingen toe

geweest. Ons eigen alfabet stamt af van een mix
van spijkerschri�tekens en hiërogliefen. We 
kennen het als foenicisch schri�, maar waar-
schijnlijk zijn de Foeniciërs alleen maar degenen
geweest die het over Europa verspreid hebben.

Aardrijk?

Van een Egyptisch wa-
terbassin haar onze ‘H’

Van een ossekop
naar onze ‘A’

draagt van oorspronkelijke teboekstelling op kleitabletten. Vol-
gens deze schrijver wijst de regelmatig terugkerende uitdruk-
king “dit is de geschiedenis ('toledoth', vaak vertaald met
'geslachtsregister') van...” op teboekstelling door een tijdge-
noot die leefde ten tijde van de teboekgestelde gebeurtenissen
en ze mogelijk zelf meemaakte. Alleen het verhaal van de
schepping zou dan door God aan Adam zijn geopenbaard en
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door deze, of door God zelf, opgeschreven.
Wiseman wijst voor de onderbouwing van zijn theorie op frappante
overeenkomsten in literaire stijl tussen Genesis en de bekende
kleitabletten. Een bekend Mesopotamisch ‘zondvloedverhaal’, het
zogenaamde Gilgamesj epos, begint met de woorden: “Toen in de
hoge...” Tablet 4 van dat verhaal (het staat op zes tabletten) ein-
digt dan bijvoorbeeld met: “Vierde tablet van ‘in de hoge’. Niet ge-
reed.” Die woorden ‘in den hoge’ worden dus gebruikt als een
soort titel van het verhaal, en de schrijver vertelt ons hier voorts
dat dat verhaal nog verder gaat, het is nog niet af. Genesis begint
met: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” In Genesis
2:1 lezen we “Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom
voltooid.” Volgens Wiseman betekent dit: “Hiermee is voltooid het
verhaal ‛hemel en aarde’ en alle tabletten daarvan.” Als een ver-
haal verder ging op een nieuw kleitablet werden vaak de woorden
aan het eind van het ene tablet herhaald aan het begin van het
volgende. Zo’n herhaling vinden we bijvoorbeeld ook in Genesis
11:26 en 27, wat dan een aanduiding zou zijn dat het origineel
daar overging op een volgend tablet.

Vanaf hoofdstuk 37 verdwijnen deze kenmerken. Het verhaal
wordt dan ook breedsprakiger. Dit valt samen met het feit dat de
geschiedenis van Jozef in Egypte te boek moet zijn gesteld. Daar
gebruikte men voor het schrijven papyrusrollen die een doorlopen-
de, en veel uitgebreidere, tekst konden bevatten. Maar ook dat
was zo door God geregeld, want we moeten van het leven van Jo-
zef ook veel meer details weten. Alles wat Mozes dan gedaan zou
hebben is de verschillende verslagen tot één verhaal samenvoegen
en er hier en daar wat aantekeningen aan toe voegen.

Dat Mozes zelf kon schrijven hoeven we intussen niet meer te be-
togen. Het schrift bestond, in tegenstelling tot wat men in de 19e
eeuw nog meende, ook in Egypte al meer dan 1500 jaar. Hooguit
kan men de vraag stellen of Mozes dan tot de schrijversklasse be-
hoorde. Stefanus geeft ons daarop een antwoord: “En Mozes werd
onderwezen in alle kennis (NBG’51: wijsheid) van de Egypte-
naren” (Handelingen 7:22). Deze kennis/wijsheid steunde (net als
bij ons nu) op de kennis van het geschreven woord, welke kennis
ook zelf deel uitmaakte van die wijsheid. Dat verhalen en wetten
als in Exodus en Deuteronomium rond de uittocht, en mogelijk
reeds daarvóór, op schrift stonden, zagen we al op blz. 10.
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Hoofdstuk 2

Het materiaal waarop zij schreven

Mesopotamië

Het oudste schrijfmateriaal dat in het Midden-Oosten werd ge-
bruikt was klei. Wie het vroegste schrift bestudeert, ziet dat steeds
werd geschreven op ruim voorhanden zijnd materiaal, en in Meso-
potamië was dat klei. De Bijbel vertelt hoe de mensen die zich
daar het eerst vestigden klei begonnen te gebruiken voor hun
bouwwerken: in plaats van willekeurig gevormde natuurstenen ge-
bruikten ze handgevormde, geometrisch zuivere, 'stenen’ van klei,
net als onze baksteen maar dan in de zon gedroogd (Genesis 11:2
-3). Het lag voor de hand dit materiaal ook te gebruiken om er op
te schrijven. Met een gepunte stok of rietstengel trok men lijnen in
vochtige klei die daarna, in de zon gedroogd, een redelijk duur-
zaam archiefstuk vormde. De tabletten waren aanvankelijk zo
groot dat ze juist in een handpalm pasten.

Men ontdekte al spoedig dat een stokje dat een lijn in klei trekt
een beetje klei uit de groef voor zich uitstuwt. Deze klei-krulletjes
waren lastig en het was dus handiger om de lijnen in de klei te
drukken dan te kerven. Hiervoor ontwikkelde men een mesvormig
schrijfstokje. Uiteraard kun je dan alleen nog maar rechte lijnen
maken. Het oorspronkelijke beeldschrift werd daarom sterk gesti-
leerd. Bovendien kun je het ‘mesblad’ alleen onder een hoek in de
klei drukken. De voorkant van dat blad gaat er dan dieper in dan
de achterzijde. Omdat dat blad vanaf de snijkant naar boven toe
dikker werd, was de zo geproduceerde groef breed aan de voor-
kant en liep hij naar achteren toe uit in een wigvormige punt (zie
het plaatje op blz. 14). Zo ontstond 'cuneiform’ of 'spijkerschrift’.
Verdere stilering ontstond doordat de schrijver zich bij zijn lijn-

In de oudheid werden andere schrijfmaterialen ge-
bruikt dan nu. Welke materialen dat waren, hing af
van de vraag wat voorhanden was. De vorm van het
schrift paste zich aan aan de mogelijkheden van deze
materialen. Zo ontstonden ten noorden en ten zuiden
van Israël verschillende schrijfculturen. Maar daar tus-
senin vond de belangrijkste ontwikkeling van alle
plaats: die van het alfabetische schrift
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stukjes beperkte tot horizontaal, verti-
caal en diagonaal, als de acht hoofd-
richtingen van een kompas. Om prakti-
sche redenen vallen er daar vervolgens
nog een aantal van af, omdat die een
onnatuurlijke stand van de hand verei-
sen. Door de schrijfkant van het blad
dieper of minder diep in de klei te druk-
ken ontstonden langere of kortere wig-
gen. Twee driehoekige extra tekens
ontstonden door de achterzijde van de
schrijfstift bijna verticaal in de klei te
zetten, dieper of minder diep. In totaal
kon de schrijver zijn schrijftekens dus
opbouwen uit tweemaal vijf deeltekens.

Al deze veranderingen maakten het
schrift weliswaar moeilijker om te leren
(de relatie met de oorspronkelijke

plaatjes was geheel verloren gegaan) maar wel veel sneller en effi-
ciënter in het gebruik. Wat dit verhaal ons verder leert, is dat de
vorm van het schrift (in dit geval spijkerschrift) ontstaat op grond
van de eigenschappen van het gebruikte schrijfmateriaal. Afwijkin-
gen van het voorafgaande ontstaan wanneer het schrift zijn min of
meer definitieve vorm al heeft gekregen en men overgaat op ander
schrijfmateriaal. Zo zijn er veel spijkerschrift inscripties gevonden
op stenen van bouwwerken, op ste-
nen zuilen (stèles) en op steenta-
bletten. Steentabletten waren duur-
zamer dat kleitabletten, en werden
daarom o.a. gebruikt voor het vast-
leggen van wetgeving. Denk aan de
wet van Mozes op ‘stenen tafelen’.
Maar in het geval van spijkerschrift
moesten die wiggen dan stuk voor
stuk uitgehakt of ingekerfd worden.
Het voor klei ontwikkelde spijker-
schrift was simpelweg niet geschikt
voor het schrijven op steen. Het
was daar nooit voor bedoeld ge-
weest. Maar de koning wilde toch
zijn wetgeving en zijn heldendaden
voor het nageslacht bewaren.

Spijkerschrift: de ontwikkeling
van het teken voor rund

De 10 mogelijke elementen
van spijkerschrift
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Egypte

De Egyptenaren gebruikten echter
papyrus als schrijfmateriaal. Dit
wordt gemaakt door van papyrus-
rietstengels dunne repen te snijden
en ze verticaal naast elkaar te leg-
gen, met daar overheen een twee-
de horizontale laag. Door persen of
kloppen wordt uit de repen plan-
tensap geperst dat, na drogen, de
beide lagen aan elkaar 'lijmt’. Na
gladschuren is het ontstane blad
geschikt om beschreven te worden
met een soort penseel (zie hiervoor verder het kader op blz. 30).
Men schreef gewoonlijk alleen op de 'horizontale’ voorzijde. Slechts
in uitzonderingsgevallen (relatief veel tekst) schreef men ook op
de achterkant (Ezechiël 2:10, Openbaring 5:1). Omdat het materi-
aal zo dun was, kon het opgerold worden. Door meerdere bladen
aan elkaar te bevestigen, ontstond een langere rol, waar vrij veel
tekst op kon. Aangezien een penseel weinig beperkingen oplegt
aan de gebruiker bleef het beeldschrift bestaan uit herkenbare
beelden: hiëroglyfenschrift. Daarnaast ontwikkelden zich ook twee
vormen van tekenschrift: het hiëratisch dat er heel globaal uitziet
als Chinees, en het demotisch dat bijna alfabetisch aandoet. Toch
bleef het hiëroglyfenschrift nog heel lang in gebruik. Het bestond
ten dele uit pictogrammen, maar was ten dele ook fonetisch.

Israël

In Israël zal men aanvan-
kelijk waarschijnlijk Meso-
potamisch spijkerschrift
hebben gebruikt. Hiervóór
is echter al aangegeven
dat niet later dan de 14e
eeuw v.Chr., en mogelijk
zelfs eerder (dat wil zeg-
gen vóór of kort na de uit-
tocht uit Egypte) in dit ge-
bied reeds alfabetische
schriftvormen voorkwa-
men. Het meest bekend
daarvan is het Foenicische

Schrijven op klei

Schrijven op papyrus. Links een schrijf-
koker met stiften en penselen. Onder
een inktpotje met twee reservoirs.



16

alfabet, waarvan ook ons eigen al-
fabet afstamt. Dit was in 1000 v.
Chr. (de tijd van de Koningen) al
wijd verbreid over de antieke we-
reld. Ook de Israëlieten gebruikten
er een afgeleide versie van. Deze
ontwikkeling is van enorme beteke-
nis geweest. Want alleen een alfa-
betisch schrift is in staat de klanken
van een taal volledig weer te ge-
ven. Woorden en begrippen als lief-
de, goedertierenheid of trouw zou
men nooit met het oude, op picto-
grammen (plaatjes) gebaseerde,

schrift hebben kunnen uitdrukken. Gods volledige openbaring
vergde daarom een alfabetisch schrift dat alle woorden uit een taal
kon weergeven. Maar dat betekende op den duur weer dat de ge-
hele bevolking, en niet alleen een schrijversklasse, kon lezen en
schrijven. Zo kon de Israëliet uit later tijden zelf de Schrift bestu-
deren, zonder afhankelijk te zijn van een priesterklasse.

Aanvankelijk werd ook in Israël geschreven op kleitabletten. Men
kraste de lijntjes in de weke klei. Omdat de lettertekens zoveel
eenvoudiger waren heeft men geen last gehad van het opstuwen
van krulletjes klei, of er zich minder om bekommerd. Uiteraard
leende dit schrift zich, beter
dan het spijkerschrift, voor
inscripties in steen. Men kon
het inkrassen met een
scherpe stift (stylus). Toen
men op een gegeven mo-
ment uit Egypte 'inkt’ en
'penseel’ had overgenomen
werd het mogelijk om op
materialen te schrijven. Men
ging toen ook potscherven
gebruiken als schrijfmateri-
aal. Men noemt zo’n be-
schreven potscherf met een
Grieks woord: ostrakon
(ostracisme was een Grieks
volksgericht waarbij over Een leren Torahrol, met daarop

de vijf ‘boeken van Mozes’

(zo) zegt de HERE

Ontwikkeling Hebreeuws schrift:
ingegraveerd, gepenseeld en

modern kwadraatschrift
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iemands verbanning in de volks-
vergadering werd beslist bij
schriftelijke stemming, waarbij
ostraka als stembriefjes dien-
den). Zulke ostraka bevatten
vaak zeer officiële correspon-
dentie en we moeten ze dus niet
zien als ‘kladpapier’ Ze vormden
een welkom schrijfmateriaal.
Maar er werd later ook geschre-
ven op leer, waar ook nu nog de
in elke synagoge aanwezige
Torah op is geschreven. Opval-
lend is dat de vorm van het
schrift zich wijzigde: de letters
kregen nu 'dikte’. Hieruit ont-
wikkelde zich later het zgn. He-
breeuwse 'kwadraatschrift’ zoals
we dat ook nu nog kennen.

In veel later tijd is nog een ander schrijfmateriaal in gebruik geko-
men, dat vooral de Romeinen gebruikten: het wastafeltje. Dit be-
stond uit een tweedelig, in het midden ‘scharnierend’ houten
plankje dat aan de 'binnen’ zijde was voorzien van een laagje was.
Hierin kon men met een stift letters krassen. Wreef men met de
vlakke achterzijde van de stift over de was, dan werden deze weer
uitgewist. Dit moet een van de eerste notitieboekjes zijn geweest.
Waarschijnlijk is zo’n wastafeltje bedoeld in Lucas 1:63.

Een materiaal voor elke toepassing

Kleitabletten werden veel gebruikt voor koopcontracten. Ze moes-
ten een generatie meegaan; dan waren koper, verkoper en getui-
gen overleden en had er niemand meer belang bij. Later werd het
contract vaak in tweevoud opgemaakt; één exemplaar werd in een
klei omhulsel (een soort ‘envelop’) gestopt, waarop koper en ver-
koper hun zegel zetten, waarna die werd gebakken. In geval van
dispuut had men, naast het 'open’ exemplaar, ook nog een verze-
geld exemplaar waar niet mee geknoeid kon zijn. We vinden deze
praktijk in Jeremia 32:10-14. Een veel ouder koopcontract zit mo-
gelijk verborgen in Genesis 23:17. Hethieten hadden de gewoonte
een stuk land te omschrijven met behulp van het aantal bomen dat
er op stond: deze werden ook in het koopcontract vermeld. De

Met was bestreken inklapbaar
houten blokje met stylus: het
notitieboekje van de Romeinse
wereld.
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vermelding van de bomen in dit vers
zou kunnen betekenen dat de schrij-
ver hier citeert uit het oorspronkelijke
contract. Steen werd, zoals al aange-
geven, vooral gebruikt voor koninklij-
ke proclamaties en wetgeving. Deze
moesten immers van geslacht op ge-
slacht leesbaar blijven. Ook succes-
volle veldtochten werden op steen
vastgelegd. Voorbeelden zijn stèles
zoals die van Merenptah en Mesa of
de steen met de wetgeving van Ham-
murabi (zie blz. 20). Het is dus vol-
komen logisch dat ook de kern van
de wet die op Sinaï werd gegeven op
steen stond. Het beeld van in steen
gegrift schrift is elders gebruikt voor
iets wat niet vergeten kan of mag
worden (Job 19:24; Jeremia 17:1).
Ostraka werden, zoals gezegd, vooral
gebruikt voor allerlei vormen van cor-
respondentie. In Lakis zijn tientallen
ostraka opgegraven uit de tijd van
het beleg van Jeruzalem door
Nebukadnezar. Eén ervan bevat de

zin: 'En zie, de woorden van de profeet zijn niet goed, zij verzwak-
ken onze handen, zij ontkrachten de stad en het land’ (ostrakon
6). Hierin lijken we de aanklacht tegen de profeet Jeremia te her-
kennen:

Die man moet ter dood gebracht worden. Door zulke dingen te
zeggen ondermijnt hij immers het moreel van de inwoners en
van de soldaten die hier nog overgebleven zijn. (Jeremia 38:4).

Voor schrift van meer blijvende waarde, dat toch telkens weer ge-
raadpleegd moest worden, gebruikte men echter papyrus of leer
dat, op een rol, vrij veel tekst kon bevatten. Jeremia’s profetieën,
bijvoorbeeld, werden op zo’n rol geschreven (Jeremia 36, zie ook
51:60-64).

Stèle Merenptah
(1223 v. Chr. ) Caïro

Dit is de oudste geschreven
bron waarop de naam Israël
voorkomt.
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Het Oude Testament is bijeengeschreven
door een bonte verzameling schrijvers over
een tijdbestek van meer dan twee millennia.
Gods leiding heeft ervoor gezorgd dat deze
geschriften zijn verzameld en op betrouwbare
wijze aan ons zijn overgeleverd.

Hoofdstuk 3

Kroniekschrijvers en profeten

De boeken van het Oude Testament

Het Oude Testament bestaat globaal uit vier soorten geschriften:
• de wet
• historische boeken
• poëtische boeken
• profetische boeken

De schrijvers variëren van eenvoudige landarbeiders tot de groot-
ste koning die Israël ooit gekend heeft. De ontstaanstijd omvat
tenminste twee millennia. Over het ontstaan van de eerste elf
hoofdstukken van Genesis, dat de vroegste geschiedenis beschrijft
(althans voor zover van belang voor Gods plan met de wereld) is
weinig tot niets bekend of af te leiden. Vanaf hoofdstuk 12 begint
de geschiedenis van de aartsvaders, hoogstwaarschijnlijk oor-
spronkelijk opgeschreven in de vorm van familiearchieven en later
bewerkt tot een doorlopend verhaal. Het boek verwijst zelf nergens
met zoveel woorden naar een te boek stellen. Slechts even vinden
we een hint in die richting als Abraham de spelonk te Machpela
koopt. We lezen:

Zo ging de akker van Efron in Machpela, in de buurt van Mamre,
met de grot en met alle bomen op dat stuk land, als rechtmatig
eigendom over op Abraham, ten overstaan van alle Hethieten
die in de stadspoort aanwezig waren. (Genesis 23:17-18)

Hier lijkt, zoals al gezegd, geciteerd te worden uit het officiële
koopcontract (zie blz. 17). We vinden de aanwezige bomen ver-
meld, maar ook de getuigen van de koop (zulke transacties had-
den gewoonlijk plaats in de stadspoort, zie bijvoorbeeld ook Ruth
4). Hiermee begint een praktijk die we ook later veel tegenkomen:
het citeren uit officiële stukken en lijsten. Willekeurige voorbeelden
zijn lijsten van Davids beambten (1 Kronieken 27) of van zijn hel-
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den (2 Samuël 23:18 vv), diverse geslachts-
registers, de briefwisseling tussen Rechum
en Artaxerxes (Ezra 4; NBG’51: Artachsasta)
en tussen Tattenai en Darius (Ezra 5 en 6)
met een letterlijk citaat van de oorkonde van
Kores (Ezra 6:3 vv). De boeken der Kronie-
ken berusten kennelijk op de officiële kro-
niekschrijverij die aan elk hof bestond (1 Ko-
ningen 14:19,29). De vroegste vorm van
deze geschiedschrijving stond waarschijnlijk
op kleitabletten. Later werden boekrollen
gebruikt van papyrus of van leer. Voor brief-
wisseling werd vaak gebruik gemaakt van
potscherven, de al eerder genoemde ostra-
ka, (een vroege vorm van hergebruik). De
taal was gewoonlijk Hebreeuws, behalve in
enkele gevallen waar wordt geciteerd uit
stukken van Mesopotamische heersers, die
Aramees als diplomatieke taal gebruikten.
Behalve delen van het boek Ezra is ook Da-
niël 2:4b-7:28 in het Aramees geschreven,
evenals Gods verkondiging door Jeremia aan
de heidenwereld, dat alle afgoden zullen ver-
gaan (Jeremia 10:11).

De Wet

De Wet werd door God te Sinaï gegeven en
moest daar te boek worden gesteld. De tien
geboden werden door God op steen gegeven; een volkomen nor-
male vorm van vastlegging van een wet. Ook de beroemde wet
van Hammurabi stond bijvoorbeeld op steen. Het overige van de
wet werd door Mozes te boek gesteld (Exodus 24:4 en 34:27). Het
feit dat hierbij van een ‘boek’ wordt gesproken (Exodus 24:7, ‘het
boek van het verbond’) doet vermoeden dat wij hierbij aan een
boekrol moeten denken. Deze wetsrollen berustten bij de priesters
en de levieten. Ieder sabbatsjaar moest op het loofhuttenfeest de
Wet aan het volk worden voorgelezen (Deuteronomium 31:10-13).
We weten overigens niet of dit ook daadwerkelijk is gebeurd. De
enige keer dat we daar over lezen is na de ballingschap ten tijde
van de priester-schriftgeleerde Ezra (Nehemia 8). We zien daar
dan tevens dat het niet beperkt bleef tot een voorlezing, maar dat
er ook uitleg werd gegeven (vers 9). Dit gebeurde door de daar

Stèle van Hammurabi
ca 1780 v.Chr.

Het Louvre, Parijs
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met name genoemde levieten. In de praktijk van het dagelijkse
leven was het de taak van de levieten, die over het land verspreid
woonden, om de jonge Israëlieten op te leiden in kennis van de
Wet. Zij hebben daartoe mogelijk afschriften van de Wet bezeten.
De enige van wie gezegd wordt dat hij een eigen afschrift moest
hebben was de koning (Deuteronomium 17:18). En zo kon de
psalmist zingen:

Hoe lief heb ik uw wet
Zij is mijn overdenking de ganse dag. (Psalm 119:97, NBG’51)

Toch kon het tijdens langdurige afgodendienst gebeuren dat zelfs
de herinnering aan de te boek gestelde Wet verloren ging. Als de
jonge koning Josia, na meer dan een halve eeuw Baäldienst, be-
sluit de tempel te Jeruzalem te laten opknappen, komt tijdens de
herstelwerkzaamheden onverwacht het wetboek weer te voorschijn
(2 Koningen 22; 2 Kronieken 34:14 vv). Het leidde tot de kortston-
dige hervorming die de regering van Josia kenmerkte.

De poëtische boeken

Bij poëtische boeken denken we vooral aan het boek Psalmen. Van
sommige psalmen wordt ons in een opschrift verteld door wie, en
soms wanneer, ze gemaakt zijn, al is het niet altijd zeker dat zulke
opschriften ook deel uitmaakten van de oorspronkelijke tekst. Veel
psalmen stammen van de hand van David, die veel heeft gedaan
om de tempeldienst vorm te geven (ook al zou pas zijn zoon die
tempel mogen bouwen!). Zie in het bijzonder 1 Kronieken 23 t/m
26. Andere psalmen zijn afkomstig van door David aangestelde
zangers of families van zangers (de Korachieten, Asaf en de
Asafieten). Weer andere psalmen zijn blijkens hun inhoud duidelijk
afkomstig uit de tijd na de verwoesting van de tempel door de Ba-
byloniërs. De psalmen zijn kennelijk al vroeg gebundeld in groepen
en later verzameld in vijf ‘boeken’. Men leidt dit af uit het feit dat
de verzameling op min of meer regelmatige afstanden wordt be-
ëindigd met: “amen, amen” (Psalm 41,72,89), “amen, hallelu-
ja” (Psalm 106) of “halleluja” (Psalm 150). Deze woorden zouden
dan de bundel besluiten en niet bij de psalm zelf behoren. De
woorden aan het eind van Psalm 72 (“De gebeden van David, de
zoon van Isaï, zijn ten einde”) zouden dan eveneens op de bundel
slaan en niet op Psalm 72 zelf. Een enkele maal heeft een psalm
zijn weg gevonden naar meer dan één bundel, en komt dan in on-
ze Bijbel dubbel voor. Zo bijv. Psalm 14 en 53; Psalm 108 is sa-
mengesteld uit telkens de tweede strofe van de Psalmen 57 en 60.
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De profetische boeken

De profetische boeken bevatten in principe een weergave van
Gods profetische boodschappen. Deze zijn door de profeet zelf, of
door een helper te boek gesteld. In enkele gevallen bevat een pro-
fetisch boek ook, of zelfs voornamelijk, een verslag van de weder-
waardigheden van de profeet zelf. Een bekend voorbeeld is de pro-
fetie van Jona, die in feite uitsluitend over Jona’s missie naar het
Assyrische Nineveh gaat. Van het boek Daniël gaat de eerste helft
vrijwel uitsluitend over de profeet zelf. Maar ook in bijvoorbeeld
Jesaja en Jeremia komen ‘historische’ delen voor.

Toch denken we bij de profetische boeken vooral aan de directe
boodschap van God. Veel van zulke boodschappen zijn mondeling
verkondigd, maar een deel is ook opgeschreven. Hier worden we
(naast de Wet) geconfronteerd met de meest rechtstreekse uitin-
gen van God zelf. Petrus zou later schrijven:

Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een
eigenmachtige uitleg toelaat (Petrus Canisius vertaling: … door
eigenmachtige verklaring ontstaat), want nooit is een profetie
voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God

Globale tijdsperioden van de bijbelse profeten

globale periode Israël Assyrië Juda Babylonië

850-800 v. Chr. Elia/Elisa Obadja ?

800-750 Jona

750-700
Joel

Amos
Hosea

Nahum
Sefanja

Israël in ballingschap

rond 700
Micha
Jesaja

rond 600
Habakuk
Jeremia

Daniël
Ezechiël

550-500 Hagai/ Zacharia

450-400 Maleachi

Juda in ballingschap
en weer terug



23

spraken werden daartoe altijd gedreven
door de heilige Geest. (2 Petrus 1:20-
21)

Hoe dat in zijn werk ging, lezen we ner-
gens beter dan bij Jeremia:

Telkens als ik spreek, moet ik schreeu-
wen: “Ik word mishandeld, onderdrukt!”
Want de woorden van de HEER brengen
mij dag in dag uit schande en vernede-
ring. Als ik denk: Ik wil hem niet meer
noemen, niet meer spreken in zijn
naam, dan laait er in mijn hart een vuur
op, dan brandt het in mijn gebeente. Ik
doe moeite om het in bedwang te hou-
den, maar ik kan het niet. (Jeremia
20:8-9)

Elders lezen we hoe Jeremia op Gods be-
vel de eerder door hem gesproken woor-
den dicteert aan zijn secretaris Baruch.

Deze schrijft ze op in een boekrol (waarschijnlijk een papyrusrol).
Als deze rol later aan de koning (Jojakim) wordt voorgelezen,
toont die zijn verachting voor de profetische boodschap door, tel-
kens als er een paar kolommen zijn voorgelezen, deze af te snij-
den met een pennemes en in het vuur te gooien. Het gevolg is al-
leen maar dat Jeremia dezelfde boodschap opnieuw aan Baruch
dicteert, die ze op een nieuwe rol schrijft (Jeremia 36). Gods
Woord laat zich niet op die manier vernietigen.

De Schrift in de diaspora

Tijdens hun periode van ballingschap kwamen de Israëlieten ertoe
om dat wat hun het meest eigen was, hun Schriften, te koesteren.
Zo onzorgvuldig als zij er vroeger soms mee omgegaan waren, zo
zorgvuldig werden zij nu. Toen de Joden na het einde van de for-
mele ballingschap uitzwermden over de antieke wereld namen zij
afschriften van hun Schriften mee. Zulke afschriften werden met
de grootste zorg vervaardigd. Een speciale klasse van schriftge-
leerden maakte van dit overschrijven een levenswerk. In sommige
kringen ging men zover dat fouten niet werden geduld. Als een ko-
lom af was werd het aantal letters geteld en als er ook maar één
ontbrak begon men opnieuw. Toen in de late jaren veertig in grot-
ten te Qumran verborgen rollen te voorschijn kwamen, die duizend
jaar ouder waren dan die welke wij tot dan toe bezaten, bleek tot

De lijdende Jeremia
door Rodo
(Geneve)
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verbazing van velen
dat de tekst over die
periode vrijwel fout-
loos was overgele-
verd. God heeft de
zorgvuldigheid van
de Joodse schrijvers
gebruikt om ons een
betrouwbare Bijbel
over te leveren.

De Septuaginta

Nog een belangrijke gebeurtenis in de tijd van de verstrooiing was
de vertaling van de Schriften in het Grieks, de zogenaamde Septu-
agintavertaling. Sinds de tijd van Alexander de Grote was Grieks
de algemene taal van de antieke wereld geworden. Ook de Joden

buiten Israël spraken Grieks en kenden nau-
welijks nog Hebreeuws. Dit bracht een be-
hoefte aan een Griekstalige Schrift met zich
mee. Deze is er, voor een klein deel in de 3e
eeuw en verder in de 2e eeuw voor Christus
geleidelijk gekomen. En daarmee werd de ty-
pisch Joodse Schrift ineens toegankelijk voor
de hele Griekstalige wereld. In de tijd van de
apostelen stonden overal in die wereld syna-
gogen, met afschriften van de schriftrollen in
het Grieks. Op deze wijze bereidde God de
komst voor van de boodschap aangaande zijn
Zoon. Daar zullen we in het volgende hoofd-
stuk op in gaan.

Rol uit Qumran (Griekse tekst)

Sommige vondsten te Qumran
bestonden uit grote rolfragmen-
ten, zoals de afbeelding boven,
maar veel ervan bestond uit
snippers zoals links. Toch lever-
den ook die vaak nog veel
bruikbare informatie.
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Hoofdstuk 4

Evangelisten en briefschrijvers

De boeken van het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament kan globaal als volgt worden onderver-
deeld:

• De Evangeliën
• De Handelingen der apostelen
• De Brieven
• De Openbaring aan Johannes

In tegenstelling tot het Oude Testament is het Nieuwe Testament
in zeer korte tijd geschreven: nauwelijks een halve eeuw scheiden
het oudste van het jongste boek. De schrijvers variëren van een-
voudige visserlui, tot een arts en een in de Schriften doorknede
schriftgeleerde. De taal van het gehele NT is Grieks, hoewel het
taalgebruik van de verschillende schrijvers soms even hemels-
breed verschilt als hun achtergrond. Soms heeft men geprobeerd
aan te tonen dat enkele van de NT geschriften oorspronkelijk in
het Aramees of het Hebreeuws zouden zijn geschreven, en van
daaruit in het Grieks vertaald. Maar erg succesvol zijn zulke pogin-
gen nooit geweest. Wel vinden we in de formulering vaak aanwij-
zingen voor Hebreeuws denken van de auteur of zijn zegslieden.

De boodschap

De schrijvers van het NT brachten geen volledig nieuwe bood-
schap, maar een boodschap die diep was geworteld in het OT. Het
bijzondere ervan was alleen dat er een nieuwe fase in Gods be-
moeienis met zijn volk en met de wereld was aangebroken. De be-
lofte van een Verlosser, gedaan in het OT, was nu in vervulling ge-
gaan. Voor een Joods publiek moest worden aangetoond dat de

De boodschap van het Nieuwe Testament heeft alles
te maken met de noden van een nieuwe kerk, be-
staande uit van elkaar gescheiden individuele ge-
meenten. De brieven waren vaak geadresseerd aan
plaatselijke gemeenten of personen, maar zijn al
vroeg gekopieerd en verzameld. Toen de 1e eeuw ten
einde liep had een intussen van Jeruzalem afgeschei-
den kerk haar eigen aanvulling op de Schrift, die haar
zou voorthelpen op de duistere weg die voor haar lag.
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man, die zij kenden als ‘Jezus van Nazaret’, de Messias is, maar
ook wat de geweldige consequenties zijn van zijn verlossingswerk:
de bevrijding van de “slavernij” van de Wet, en van zonde en
dood. Iets wat, toen de belofte nog toekomst was, slechts door
een enkeling vaag was beseft. Voor de wereld buiten Israël ont-
brak echter het OT fundament; dat moest eerst nog worden ge-
legd. De heidenen (niet-Joden) moesten gaan beseffen dat hun
goden slechts menselijke bedenksels waren, maar dat de ene ware
God zich hun lot had aangetrokken. Daarnaast moesten de nieuwe
gemeenten van gelovigen worden gesteund en opgevoed in hun
nieuwe leven in Christus; veel praktische problemen moesten wor-
den opgelost. Daarbij moest de eenvoudige, voor sommigen zelfs
aanstootgevende, boodschap van het kruis worden verdedigd te-
gen aanvallen van de juist in Griekse ogen zo superieure Griekse
filosofie. Dit alles vinden we terug in de geschriften van de NT
schrijvers. Voor hun boodschap maakten zij gebruik van het
Grieks, dat toentertijd alom in de antieke wereld werd gesproken.
En voor hun citaten uit het OT gebruikten zij gewoonlijk de Septu-
aginta, de kort tevoren ontstane Griekse vertaling van het OT.

De Evangeliën

De Evangeliën vertellen het verhaal van Jezus’ leven en tonen hoe
in Hem de Schriften in vervulling zijn gegaan. Ze zijn geen biogra-
fie, en evenmin een simpel historisch verslag; door de keuze van
wat beschreven wordt, willen de schrijvers tonen dat in die ‘Jezus
van Nazaret’ Gods beloften werkelijkheid zijn geworden. De evan-
gelist Johannes schrijft:

Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft;
indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik
meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet
kunnen bevatten. (Johannes 21:25, NBG’51)

Daarmee bedoelt hij niet dat de aarde niet groot genoeg zou zijn
als boekenkast, maar dat de mensheid niet in staat zou zijn om in
zo’n stortvloed aan informatie datgene te herkennen waar het om
gaat. Met andere woorden: hij heeft uit het beschikbare materiaal
een selectie gemaakt, anders zie je door de bomen het bos niet
meer. En hij motiveert die selectie met:

Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen
gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven
opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en op-
dat u door te geloven leeft door zijn naam. (Johannes 20:30-31)

In Gods wijsheid bezitten wij vier Evangeliën, hoewel er oorspron-
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kelijk meer moeten zijn ge-
weest, want Lucas vertelt
dat “velen getracht hebben
een verhaal op te stellen”
over Jezus’ leven en werken.
De evangelist maakte een
keuze uit het materiaal, om
Jezus vanuit een bepaalde
invalshoek te belichten, zon-
der daarbij de historische
waarheid geweld aan te
doen (zie de nadruk op het
betrouwbare getuigenis in
Lucas 1:2 en Johannes
21:24). Ondanks die eigen
invalshoek blijken de eerste
drie Evangeliën veel gemeen
te hebben; ze lijken in hoge
mate gebruik gemaakt te

hebben van hetzelfde materiaal. Je kunt een parallelle weergave
van dezelfde gebeurtenis geven in drie kolommen. We spreken
dan van een synopsis (Grieks voor: samenzien) en de drie eerste
Evangeliën worden daarom gewoonlijk ‘de synoptische Evangeliën’
genoemd. Het Evangelie van Johannes lijkt de andere Evangeliën
als bekend te veronderstellen, en wil nog eens accenten plaatsen
en wijzen op de diepere, symbolische, betekenis van Jezus’ hande-
len. Toch zouden we een ernstige fout maken, als we zouden me-
nen dat zo’n symbolische achtergrond geheel ontbreekt bij de an-
dere drie. Wel laten die zich gemakkelijk lezen als een serie won-
derdaden, afgewisseld met leerredenen. De regelmatig terugkeren-
de zinsnede “Dit is geschied, opdat vervuld zou worden (hetgeen
de Here door de profeet gesproken heeft)...” bij Matteüs, wijst ons
er echter al op dat een grondige kennis van het OT wordt veron-
dersteld en dat wij de vervulling van Gods woorden dienen te her-
kennen in de diepere zin van Jezus’ daden.

De Handelingen

Het boek Handelingen beschrijft in de allereerste plaats de glorieu-
ze triomftocht van de boodschap van het evangelie in de antieke
wereld. De evangelist Lucas, de schrijver hiervan, geeft in zijn in-
leiding aan dat we hierin in feite het tweede deel van zijn Evange-
lie dienen te zien. De opgestane en ten hemel gevaren Jezus zet

Het begin van het Evangelie van
Matteüs op papyrus
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zijn werk voort door middel van zijn apostelen. Vergelijking van
Lucas’ verslag met bijzonderheden die de apostel Paulus geeft in
zijn brieven (bijv. 2 Korintiërs 11:24-27) laat zien dat ook hier
slechts een selectie uit het beschikbare materiaal is gegeven.

De brieven

De brieven behandelen veel praktische problemen, waar de vroege
gemeenten mee te worstelen hadden. Problemen die te maken
hadden met de uitleg van het evangelie en de leer van het Oude
Testament, maar heel vaak ook met het leven van alle dag. De
jonge gemeenten moesten zich staande houden in een omgeving
die op zijn best goddeloos en immoreel was, maar vaak ook rond-
uit vijandig. Wie de brieven leest, ziet hoe de schrijvers hun best
doen hun lezers aan te sporen uitsluitend genoegen te nemen met
de hoogste morele standaard, en niet af te glijden naar het beden-
kelijke niveau van de wereld om hen heen, zoals de mens maar al
te snel geneigd is te doen. “Vergis u niet: slecht gezelschap be-
derft goede zeden” (1 Korintiërs 15:33), is een waarschuwing die
veel van het geschrevene samenvat. In een ander geval moest een
twijfelende gemeente worden aangemoedigd te volharden in ver-
drukking. Ze waren aan het ‘avontuur’ begonnen met hoge ver-
wachtingen van vreugde en voorspoed. Maar ze hadden moeten
leren dat het leven in Christus opoffering en volharding kan vra-
gen. Dan probeert de briefschrijver ze weer op te monteren door
de zaken nog eens in het juiste perspectief te stellen:

Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuur-
proef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe
meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich
verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer
zijn luister geopenbaard wordt. (1 Petrus 4:12-13)

In weer een ander geval moet de schrijver de door hem gepredikte
boodschap verdedigen tegen de stormloop van het Griekse den-
ken, of juist van Joods conservatisme, redeneringen die even aan-
trekkelijk, maar ook even dodelijk zijn als de redenering van de
slang in de hof van Eden. Als de apostel Paulus samenvat wat hem
allemaal op zijn reizen overkomen is, de doodsgevaren, schipbreu-
ken, geselingen, steniging zelfs, de aanslagen op zijn leven, besluit
hij met te zeggen:

...en dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing: de druk
waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeen-
ten. (2 Korintiërs 11:28)

Dat is die zorg die wij ook in de brieven vinden.
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De Openbaring aan Johannes

Ook het NT bevat een profetisch boek en wel het laatste. Het is
Jezus’ laatste boodschap aan zijn volgelingen. Het zou nog eeuwen
duren voordat Hij terug zou komen. En in de tussenliggende eeu-
wen zou Zijn volk een kleine vervolgde minderheid zijn, opgejaagd
van het ene land naar het andere. Aanvankelijk zou de vervolging
komen van de zijde van een cynische Romeinse overheid, die
voornamelijk slechts politieke motieven had. Later echter zou de
vervolger een in naam christelijke overheid zijn die geen ruimte
wilde laten voor een kleine groep gelovigen die naar Gods Woord
wilde leven en niet wilde buigen voor een verpolitiekte staatskerk
die slechts uit was op wereldse macht. Jezus waarschuwt hier al
voor in Johannes’ Evangelie, maar het is de basis van Zijn openba-
ring aan deze apostel:

Er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daar-
mee God te dienen. (Johannes 16:2).

Omdat zo’n boodschap niet openlijk verspreid kon worden over het
Romeinse rijk, noch gehandhaafd onder de staatskerk van de mid-
deleeuwen, werd zij gegeven in de vorm van symboliek. Maar wie
zijn OT profeten en hun symboliek kende, hoefde weinig moeite te
hebben met deze nieuwtestamentische profetie.

De boeken en de perkamenten

De geschriften van het NT zullen zijn geschreven en gekopieerd op
papyrusrollen. We weten dat ze al spoedig een ruime verspreiding
vonden. Toen men de waarde ervan als geïnspireerde Schrift be-
gon te beseffen, werden ze gekopieerd op duurzamer materialen
als leer en perkament. Weinigen bezaten in die tijd de luxe van
eigen Schriftrollen. Van de Joden te Berea lezen we dat zij ...

... welwillender waren dan die in Tessalonica, want ze luisterden
vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en be-
studeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad
waar was wat er werd gezegd. (Handelingen 17:11).

We zullen ons daarbij moeten voorstellen dat zij die Schriften
raadpleegden in de plaatselijke synagoge. Maar van de apostel
Paulus lezen we dat hij Timoteüs vraagt:

Als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus
heb laten liggen, en ook de boeken, vooral die van perkament. (2
Timoteüs 4:13)

‘Die van perkament’ (NBG’51: ‘de perkamenten’) zijn ongetwijfeld
Schriftrollen geweest, die hij gebruikte voor zijn studie. Maar de
schriftgeleerde Paulus was geen gewone Joodse burger. Ook de
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christenen zullen in principe alleen gezamenlijke schriftrollen heb-
ben bezeten, eerst op papyrus, later op het duurzamer perkament.
Het overschrijven gebeurde met enthousiasme, maar minder
nauwkeurig dan de Joden het OT overschreven. Anderzijds bezit-
ten wij zoveel kopieën van de NT boeken, dat het door nauwkeurig
vergelijken mogelijk is de oorspronkelijke tekst te reconstrueren.
Ook hier mogen wij erop vertrouwen dat de boodschap grotendeels
ongeschonden tot ons is gekomen. Zie hiervoor verder hoofdstuk
10 en deel A1 van het Aanhangsel.

Schrijfmaterialen

Papyrus wordt gemaakt van smalle repen
gesneden uit de stengel van papyrusriet.
Deze worden ver�caal naast elkaar ge-
legd. Daarover wordt een tweede laag
horizontaal gelegd. Door persen of klop-
pen wordt het plantensap uit de repen
geperst dat, na drogen de beide lagen
aan elkaar ‘lijmt’.

Leer wordt uiteraard gemaakt van dieren-
huiden. Dit levert een duurzamer schrijf-
materiaal op.

Perkament is heel dun, speciaal geprepa-
reerd leer. Dit werd ‘uitgevonden’ toen
Egypte weigerde om de nieuwe biblio-
theek van Pergamum te voorzien van vol-
doende papyrus, omdat ze dat zagen als
ongewenste concurren�e voor de biblio-
theek van Alexandrië.

Al deze schrijfmaterialen kun je oprollen.
En door meerdere bladen aan elkaar te
beves�gen krijg je een lange rol waar veel 
tekst op kan.

papyrus

leer

Perkament (afvalstukje)
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Hoofdstuk 5

De ontoegankelijke Schrift

De Bijbel van de oudste christelijke kerk was een Bijbel in het
Grieks. Voor het Oude Testament gebruikte men de door de Joden
vervaardigde Griekse vertaling daarvan, de zogenaamde Septua-
ginta (zie blz. 24). Het Nieuwe Testament werd oorspronkelijk in
het Grieks geschreven. Naar de vorm was het nog geen boek; hij
bestond uit een serie boekrollen. Maar in de tweede eeuw na
Christus komen mensen op het idee de vellen perkament niet tot
een lange strook achter elkaar te naaien (die dan, opgerold, een
boekrol vormt) maar ze op elkaar te leggen, dubbel te vouwen en
door de vouw heen aan elkaar vast te naaien. Zo ontstaat een ka-

tern; het blijkt dan mogelijk om
meerdere katernen te koppelen tot
een boek met bladzijden, zoals wij
dat kennen. Zo’n boek heet een
“codex”. Men zegt wel dat de chris-
tenen de eersten waren die zulke
codices vervaardigden en het is
gemakkelijk in te zien waarom dat
zo zou kunnen zijn. Op deze ma-
nier kan men de gehele Bijbeltekst
in één of twee banden verzamelen:
in feite ontstaat dan pas voor het
eerst een echte Bijbel. We bezitten

In de middeleeuwen is het contact tussen het volk en
de, inmiddels Latijnse, Bijbel geheel verloren gegaan.
De middeleeuwse mens moest het, in al zijn vroom-
heid, volledig hebben van mondelinge overlevering.
Daarbij werden bijbelse en niet-bijbelse bronnen tot
een onontwarbaar geheel gemengd. Wonderverhalen,
van zowel bijbelse figuren als van ‘heiligen’, stonden
hoog genoteerd. Het bezit van een eigen Bijbel was
voorbehouden aan dissidente groepen die zich van de
officiële kerk hadden afgescheiden en die daarvoor
regelmatig fel werden vervolgd.

Septuagint (fragment)
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nog enkele codices uit de vierde eeuw, zoals de Codex Sinaïticus
(gevonden in het Catharinaklooster aan de voet van de Sinaï) en
de Codex Alexandrinus, beide vermoedelijk afkomstig uit de be-
roemde bibliotheek in Alexandrië, alsmede de Codex Vaticanus in
de bibliotheek van het Vaticaan te Rome.

Opvallend is dat omstreeks diezelfde tijd de strijd oplaait over wel-
ke Bijbelboeken nu wel en welke niet “canoniek” zijn, dat wil zeg-
gen als geïnspireerde Schrift moeten worden beschouwd. Zolang
de Bijbel uit een verzameling rollen bestaat kan men zich veroorlo-
ven andere gekoesterde geschriften in dezelfde verzameling te be-
waren. Maar als alles in één band verenigd wordt, moet alles wat
niet strikt Bijbels is daaruit gelaten worden.

De Vulgaat

Aanvankelijk was de Griekse Bijbel voor ieder in het uitgestrekte
Romeinse rijk leesbaar; Grieks was de universele taal van het rijk.
Maar als er in de nadagen van het
rijk allerlei Germaanse volken deel
van uit gaan maken verandert de-
ze situatie. De nieuwkomers spre-
ken geen Grieks, maar wel Latijn,
wat de eigenlijke taal van de Ro-
meinen is. Er ontstaan dan links
en rechts Latijnse vertalingen van
Bijbelgedeelten. Aanvankelijk pro-
beert de kerk dit tegen te houden;
alleen de originele Griekse Bijbel is
toegelaten. Maar later gaat zij
overstag. Aan het eind van de
vierde eeuw krijgt de kerkvader
Hiëronymus opdracht een officiële
Latijnse kerkversie van de Bijbel
samen te stellen. Deze wordt de
Vulgata (volksbijbel) genoemd. De
bedoeling is te voorkomen dat er
een situatie ontstaat waarin het
gewone volk geen toegang meer
heeft tot de Bijbeltekst, omdat de-
ze in een ontoegankelijke taal is
geschreven. De Vulgaat wordt de
standaard kerkbijbel.

Pagina uit een Middeleeuwse Vul-
gaat. De letters LV bovenaan de
pagina zijn de ene helft van de
kop Lucas (geschreven als
LVCAS). De andere helft stond op
de rechterpagina
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Maar als het Romeinse rijk inmiddels tot de historie behoort en we
in de middeleeuwen zijn aangeland, spreekt elk volk zijn eigen na-
tionale taal. Het Latijn is alleen nog bekend bij de kerkdienaars en
de intellectuele bovenlaag van het volk. De gewone man spreekt
geen Latijn. Bovendien kan hij vaak niet eens lezen. Maar dat laat-
ste maakt ook niet zoveel uit; de Bijbel bevindt zich in hoofdzaak
achter kloostermuren, waar de gewone man geen toegang heeft.
Doch ook wanneer de Schrift wordt voorgelezen in de dienst, bete-
kenen de woorden niets voor hem. De ironie wil dat de versie die
oorspronkelijk was geïntroduceerd als een “volksbijbel”, er later de
oorzaak van is dat “het volk” het contact met de Schrift volledig
kwijtraakt. En juist in die situatie houdt de kerk uit alle macht vast
aan het Latijn, dat zij eerst had willen tegenhouden. Van vertalin-
gen in de volkstaal wil zij wederom niet weten.

Er ontstaat een merkwaardige situatie. De middeleeuwse mens is
een buitengewoon vroom mens. Hij kent talloze bijbelse verhalen.
Maar toch heeft hij geen direct contact met de bron van zijn ge-
loof. Hij raakt gefascineerd door allerlei wonderverhalen. Bijbelse
en onbijbelse bronnen worden onbekommerd gemengd, omdat hij
het onderscheid niet meer kan maken. Naast een diep geloof bloeit
een ongekend bijgeloof, en hun wortels zijn onontwarbaar ver-
strengeld. In plaats van een Bijbel koestert de meer welgestelde
zijn gebeden- en getijdenboeken. En bij dat alles is het besef dat
hij iets mist volledig verloren gegaan.

Pseudo Bijbels

Omdat de middeleeuwse mens zo geobsedeerd is door verhalen,
ontstaan in deze tijd twee bijzondere “Bijbelversies”. In de eerste
plaats de evangeliënharmonisatie. De vier Evangeliën worden hier-
in gecombineerd tot één doorlopend verhaal, waarin de kenmer-
kende invalshoek van de evangelist wordt opgeofferd aan “het ver-
haal”. Men noemt zo’n harmonisatie een “leven van Jezus”. Een
stap verder gaat de Historie-Bijbel, die een combinatie is van de
historische gedeelten van het Oude Testament met materiaal uit
andere historische bronnen, zoals de Joodse geschiedschrijver Fla-
vius Josephus.

De stamvader van deze historie-Bijbels is de zogenaamde Historia
Scolastica van Petrus Comestor uit de twaalfde eeuw. Het is geen
Bijbel in onze zin van het woord maar een verzameling bijbelse
verhalen en verhalen uit bijbelse tijden, aangevuld met commenta-
ren van kerkvaders. Het bevredigt een behoefte aan kennis, aan
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weten, zonder de lezer werkelijk in contact te brengen met Gods
Woord. Een vervolg op deze ontwikkeling is die van de RijmBijbels
geweest, gewoonlijk Historie-Bijbels in berijmde vorm, zodat men
de inhoud gemakkelijker uit het hoofd kon leren en onthouden. In
onze streken is de dichter Jacob van Maerlant met zo’n rijmbijbel
gekomen. Deze was echter wel gesteld in de landstaal, in dit geval
het zogenaamde Middelnederlands.

De Armenbijbel

Een andere “Bijbel”, die dat in onze ogen nauwelijks is, was de
prentbijbel. Een van de meest bekende hiervan was de zogenaam-
de “Biblia Pauperum” (Armenbijbel). Hoe hij aan deze naam is ge-
komen weet niemand meer. Armen konden zich zo’n Bijbel zeker

Historie-Bijbels en RijmBijbels

Typisch middeleeuws is de Historie-Bijbel, in
feite helemaal geen Bijbel maar een soort bij-
belse geschiedenis, waarin bijbelse verhalen
zijn gemengd met andere, geschiedkundige,
verhalen. Bijvoorbeeld van de Joodse histori-
cus Flavius Josephus. Maar ook grote heersers
als Alexander de Grote en Julius Caesar spelen
er een rol in. En aangevuld met commentaar
van kerkvaders. De bijbelse geschiedenis

wordt zo wel in
een historisch
kader geplaatst,
maar de typisch
bijbelse bood-
schap komt dan
duidelijk minder tot zijn recht. Een afgeleide
hiervan was de zgn. ‘RijmBijbel’. Daarin werd
dit hele verhaal nog weer op rijm gezet. In
onze streken is de dichter Jacob van Maerlant
met zo’n rijmbijbel gekomen. Deze was ge-
schreven in de landstaal, in dit geval Middel-
nederlands, en hee� – in handgeschreven
vorm – een vrij ruime verspreiding gekend.

De RijmBijbel van Van
Maerlant. Begin van

het boek Lucas

Deel van een pagina uit de
Vlaamse Historie-Bijbel.

Begin van het Boek Ester
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niet veroorloven. Men neemt aan dat hij werd gebruikt voor onder-
wijs aan het gewone volk (de “armen van geest”?). Het is geen
stripverhaal, maar iedere bladzijde is een soort zondagsschoolles.
De Biblia Pauperum stamt uit de late middeleeuwen, uit een tijd
toen boeken algemener begonnen te worden. Latere versies zijn
(nog vóór Gutenberg!) al gedrukt in blokdruk, dat wil zeggen dat

iedere pagina in zijn geheel in hout is uitgesneden, en met behulp
van deze houtsneden werd een primitieve drukkunst beoefend.

Vroege vertalingen

Hoewel gedurende de middeleeuwen vertalingen van de Bijbel in
de landstaal in de officiële kerk bijna niet voorkwamen, zijn er los
van de kerk altijd bepaalde dissidente groepen geweest die een

De Biblia Pauperum

Een ander kenmerkend middeleeuws
verschijnsel was de Biblia Pauperum
(le�erlijk: armenbijbel), een prent-
Bijbel. Elke bladzijde is op dezelfde ma-
nier opgebouwd. In het midden vinden
we een gebeurtenis uit het NT. Links en
rechts daarvan staan twee gebeurtenis-
sen uit het OT waarvan men aannam dat
die daar een bepaalde symbolische rela-
�e mee hadden. Boven en onder vinden 
we vier personen die daar profe�sche 
uitspraken over hebben gedaan, die in
‘banieren’ zijn weergegeven. Men
neemt gewoonlijk aan dat dit type Bijbel
diende om het gewone volk (de ‘armen
van geest’?) uit te onderwijzen.

Vroege exemplaren waren geheel met de hand getekend (zie de kleurpagi-
na’s), maar latere exemplaren, zoals boven afgebeeld, waren al gedrukt in
zgn. blokdruk. Daarbij werd de gehele pagina (inclusief de le�ers) in hout 
uitgesneden en gebruikt voor een drukprocedé. Deze techniek was al vóór
de invoering van de echte boekdrukkunst in gebruik voor het vervaardigen
van illustra�es.
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afwijkend geloof beleden, en dit fundeerden op eigen vertalingen
van de Schrift. Zulke vertalingen werden gekoesterd als een kost-
baar bezit. Pas tegen het eind van de middeleeuwen beginnen ook
binnen de officiële kerk vertalingen in de landstaal te ontstaan.
Een beweging als de Moderne Devotie (Geert Groote, 14e eeuw)
stelde zich ten doel de Bijbel opnieuw tot het volk te brengen.
Daartoe werden Bijbelgedeelten vertaald en in bijeenkomsten
overal in het land voorgelezen. De kerk heeft deze activiteiten ech-
ter steeds trachten te ontmoedigen.

Een van de eerste volledige Bijbelvertalingen in ons land is de zo-
genaamde Vlaamse Historiebijbel, die in 1360 voor het eerst in de
zuidelijke Nederlanden verscheen. Zoals de naam al aangeeft, was
hij afgeleid van de Historia Scolastica van Petrus Comestor. Maar
hij onderscheidt zich van de andere historie-Bijbels doordat hij dui-
delijk onderscheid maakt tussen het bijbelse en het niet-bijbelse
materiaal. Deze Bijbel heeft in de volgende eeuwen een zekere po-
pulariteit bezeten in de Nederlanden. Toch is het geen volksbijbel
geworden. Men schat de prijs van een afschrift (nog steeds met de
hand geschreven!) op circa acht tot tienmaal het jaarloon van een
geschoold ambachtsman; alleen de heel rijken, (dat wil zeggen de
adel) konden zich een eigen afschrift veroorloven. Minder rijken
namen genoegen met één of enkele Bijbelboeken, vaak de psal-
men. Dat was op zichzelf reeds een kostbaar bezit. De Vlaamse
Historiebijbel heeft echter nog een extra betekenis gekregen om-
dat hij ruim een eeuw later tot de eerste gedrukte Bijbel in de Ne-
derlanden is geworden.
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Hoofdstuk 6

De komst van de boekdrukkunst

Halfweg de 15e eeuw werd een uitvinding gedaan die de wereld
zou veranderen: de uitvinding van de boekdrukkunst. Op zich was
het “drukken” al niet onbekend meer. Prenten werden in hout uit-
gesneden en gedrukt. Ook tekst werd wel op deze wijze vermenig-
vuldigd; men spreekt dan van blokdruk. Het bezwaar van blokdruk
was dat de houten “moeder” snel sleet en het gedrukte beeld na
een eerste serie vervaagde. Voor prenten was dit niet zo’n be-
zwaar, maar tekst werd snel onleesbaar. De uitvinding hield in fei-
te in het “zetten” van een tekst uit losse letters. Deze letters wer-
den uit lood gegoten in daarvoor gemaakte gietmallen. Ze konden
bij slijtage gemakkelijk omgesmolten worden en opnieuw gegoten.
Zo ontstond een gedrukte tekst die zich kon meten met de beste
handschriften.

Gutenberg

De eerste van wie wij weten dat hij zo gewerkt heeft is de Duitser
Johannes Gutenberg uit Mainz. In de vroege jaren vijftig van de
15e eeuw werkte hij aan de uitgave van een Bijbel. Deze Bijbel
moest de fraaiste uitgave worden die er ooit was geweest. Maar
omdat hij met zijn nieuwe procedé veel sneller kon werken dan de
monniken in de kloosters, die de Schrift geheel met de hand moes-
ten schrijven, kon hij toch relatief goedkoop leveren. Vijftig gulden
vroeg hij voor een editie op perkament. Dat was tweemaal het
jaarloon van een geschoold ambachtsman, maar veel goedkoper
dan een handschrift dat, afhankelijk van de uitvoering, minstens
200-250 gulden moest kosten. Drie jaar was Gutenberg bezig, van
1450 tot 1453. Om het werk gaande te houden moest hij telkens
weer geld lenen. Daar zijn later processen over gevoerd. Toen de

De komst van de boekdrukkunst, halfweg de 15e
eeuw, betekent een omwenteling in de kennisover-
dracht. Die omwenteling raakt ook de Bijbel. Toch lijkt
er aanvankelijk weinig te gebeuren. Het nieuwe proces
heeft als het ware een incubatietijd; tot de gevolgen
in de 16e eeuw in volle omvang losbarsten. De boek-
drukkunst maakt een eind aan duizend jaar scheiding
tussen volk en Bijbel.
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geldschieters doorkregen waar Gutenberg mee bezig was, claim-
den zij de eigendomsrechten op de nieuwe vinding. Het is door de-
ze processen, en uit de processtukken, dat we nu zo precies weten
wat Gutenberg deed. Om intussen brood op de plank te krijgen
drukte hij ook een editie op papier. Die kostte destijds slechts 35
gulden. De oplage bedroeg enkele tientallen exemplaren, zowel
van de perkamentuitgave als van de papieruitgave. Deze zoge-
naamde 42-regelige Gutenbergbijbel is het oudst bekende gedruk-
te boek. En hoe zit dat dan met Laurens Jansz. Koster? Het is jam-
mer, maar van hem bezitten wij geen enkel gedrukt boek. Volgens
deskundigen is het zelfs niet zeker of hij heeft bestaan. Het oudste
volgens de nieuwe techniek gedrukte boek dat wij in ons land ken-
nen, is de Delftse Bijbel van 1477 (dat is 25 jaar na de Gutenberg-
bijbel) en die is niet van Koster.

De 42-regelige Gutenbergbijbel wordt beschouwd als een hoogte-
punt van de boekproductie. Hoewel de tekst zelf is gedrukt, is er

nog erg veel handwerk aan verricht.
Hoofdstuktitels, ondergeschikte
hoofdletters en paginakoppen zijn
met de hand in rode inkt toege-
voegd. Beginhoofdletters zijn uitge-
voerd in de fraaiste miniatuurtech-
nieken en vele bladzijden zijn voor-
zien van kostbare randversieringen.
Gutenberg mikte op de rijke burge-
rij, de welgestelde kooplui, die zijn
boek konden betalen. Massaproduc-
tie was niet zijn doel. En het besef
dat je met de nieuwe techniek een
eigen weg kunt gaan, moest nog
doorbreken. Zijn Bijbel was dan ook
een Bijbel in het Latijn. Dat was im-
mers de officiële versie en zijn clien-
tèle kende best Latijn.

Losse loden letters in
verschillende letterfor-
maten. Rechts op de
kop gezien, linksboven
liggend en linksonder
in zetverband.

16e eeuwse drukkerij
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Twee pagina’s van de Gutenberg Bijbel
Links de titelpagina van Psalmen, rechts
een willekeurige tekstpagina

De Delftse Bijbel.
Het slot van Jesaja
en het begin van
Jeremia

Handwerk
De Gutenberg Bijbel was voor zijn �jd een kostbaar boek. Hij moest kun-
nen wedijveren met de beste handschri�en, maar dan tegen een veel 
lagere prijs dan zulke eerste klas handschri�en. Maar daarmee was hij 
verre van goedkoop. De feitelijke tekst werd gedrukt, maar de begin-
hoofdle�ers van elke zin werden met de hand van een rood accent voor-
zien en de beginhoofdle�ers van een paragraaf werden in hun geheel 
met de hand getekend. Dit gebeurde allemaal door de ‘rubricator’ (rubis
is La�jn voor rood). Ons woord rubriek stamt daar nog van af. De begin-
hoofdle�er van een boek was net als in een handschri� een miniatuur. 
Dat alles betekende nog al�jd veel handwerk. In  vergelijking daarmee is 
de Del�se Bijbel al een stuk goedkoper uitgevoerd. In de 16e eeuw zou 
alle handwerk uit de tekst verdwijnen en kreeg het gedrukte boek zijn
eigen vormgeving.

Bovenstaande teksten hebben alleen nog maar
een hoofdstukindeling en geen versnummers.
Versnummering werd pas ingevoerd rond
1560, maar werd snel algemeen gebruikt. De
katholieke Bijbel rechts, uit 1599, hee� naast 
die versnummers (in de centrale marge) aan de
buitenzijde ook nog de oudere indeling in peri-
kopen, hier aangeduid met B, C en D.
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De Delftse Bijbel

In 1477 verschijnt in ons land het boek dat, voor zover wij weten,
als eerste hier volgens het nieuwe procedé is gedrukt. Ook dit is
een Bijbel; maar anders dan de Bijbel van Gutenberg is dit er een
in de landstaal. Naar de plaats van drukken staat hij bekend als de
“Delftse Bijbel”. In 1977 is er in Delft een grote tentoonstelling aan
gewijd geweest: 500 jaar Delftse Bijbel (en dus waarschijnlijk ook:
500 jaar boekdrukkunst in Nederland). De verschillen met de Bij-
bel van Gutenberg zijn opvallend. En dat geldt niet alleen voor de
taal. De uitvoering is sterk vereenvoudigd: geen illustraties, geen
rijk versierde hoofdletters. Het handwerk is sterk teruggebracht.
De beide Delftse drukker/uitgevers mikken kennelijk op een veel
breder publiek. Om de kosten nog verder te drukken geven zij niet
eens een complete Bijbel uit. Ze beperken zich tot het Oude Testa-
ment, en dan nog zonder de psalmen. Dit weerspiegelt nog de
middeleeuwse houding: een stukje Bijbel is al heel wat, want wie

Papier
Het werd op blz. 38 al even aangeduid: er werd niet alleen gedrukt op
perkament, maar ook op papier. De boekdrukkunst is een kenmerkend
voorbeeld van een nieuwe, spraakmakende uitvinding waarvan je achter-
af moet constateren dat die nooit wat geworden was wanneer er niet
tegelijker�jd een andere, ondersteunende techniek was ontwikkeld. Pa-
pier was een betrekkelijk nieuwe uitvinding, van Arabische oorsprong.
Juist rond deze �jd begonnen hier en daar in Europa aarzelend de eerste 
papiermolens te verschijnen. Een schijnbaar ondergeschikte ontwikke-
ling, maar wel een die bepalend was voor de ontwikkeling van de boek-
drukkunst. Papier was iets goedkoper dan perkament, maar veel belang-
rijker was het punt van beschikbaarheid. Perkament werd gemaakt van
dierenhuiden, en huiden waren een bijproduct van de slacht. Je zou de
produc�e van perkament niet zelfstandig kunnen opvoeren wanneer er 
niet tegelijker�jd meer vraag zou bestaan naar meer slacht. Papier was 
daarentegen een ona�ankelijk product waarvan de produc�e niet was 
gekoppeld aan die van iets anders. Gutenberg had voor het drukken van
één perkament-Bijbel 340 vellen perkament nodig. Eén kalfshuid leverde
twee vellen; dat was dus 170 kalfshuiden per Bijbel. Voor zijn oplage van
slechts 50 exemplaren waren duizenden kalfshuiden nodig. Met die hele
boekdrukkunst was het dus nooit iets geworden als de nieuwe papiermo-
lens niet in het benodigde papier hadden kunnen voorzien.
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kan zich een complete Bijbel veroorloven? Bovendien bestonden de
Evangeliën al in enige omvang in handschrift en ook losse
‘psalteria’ (psalmbundels) waren bekend. De beide Delftenaren
dachten kennelijk dat er wel een markt zou zijn voor de rest. Door
dit alles daalde de prijs tot ca. 12½ gulden, wat destijds een half
jaarloon betekende. Toch is de uitgave kennelijk geen groot com-
mercieel succes geweest, want hij is niet herhaald. De vertaling
van de Delftse Bijbel was overigens een oude bekende. Het was
die van de Vlaamse Historiebijbel van 1360; een vertaling die re-
delijk populair was in de Nederlanden (zie blz. 36).

De Keulse Bijbel

Korte tijd na de Delftse Bijbel is in het oosten van ons land de zo-
genaamde Keulse Bijbel verschenen. Anders dan de Delftse Bijbel
was dit een complete Bijbel. Hij werd gedrukt in Keulen in twee
versies: een Hoogduitse en een Westnederduitse. Die laatste taal
werd in het oosten van ons land gesproken, maar sprak de burger
elders in de Nederlanden minder aan, wat een grote verspreiding
in de weg heeft gestaan. Ook nu nog merken wij dat de Delftse
Bijbel gemakkelijker te lezen is dan de Keulse Bijbel.

Papier was duurder dan arbeidsuren

De ze�er van de Keulse Bijbel had zich bij het drukken van een katern ver-
gist in de kant van de bladen. Hij had de koppen van de boeken Ecclesias-
tes (Prediker) en ‘Der Wijsheit’ onderling verwisseld. Maar papier was te
duur om weg te gooien en dus hee� een corrector alles met de hand aan-
gepast door met rode inkt de fou�eve kop door te strepen en de goede 
ervoor in de plaats te ze�en. Ook een fou�eve naam (inzet) werd op deze 
manier in elk exemplaar van de oplage met de hand gecorrigeerd.
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Anders dan de vertaling van de Delftse Bijbel, was die voor de
Keulse Bijbel speciaal voor dat doel gemaakt. Maar het boek Hoog-
lied werd onvertaald gelaten; dat is in het Latijn afgedrukt. Een
inleiding vertelt ons dat de inhoud van Hooglied minder geschikt
werd geacht voor al te jeugdige personen. De veronderstelling was
kennelijk dat wie Latijn heeft geleerd intussen de jaren des onder-
scheids heeft bereikt. De Keulse Bijbel oogt aantrekkelijker dan de
Delftse Bijbel omdat hij op diverse plaatsen geïllustreerd is. Wie
hem doorbladert, merkt echter ook op dat de uitgever er bij de
toenmalige kleine oplagen niet tegenop zag zetfouten in de hele
oplage met de hand in rode inkt te laten verbeteren (zie het kader
op blz 41).

Del�se Bijbel
Mer dat serpent was scalker dan die
dieren der aerden alle die die here
god ghemaect had.
Ende het seide tot den wive: Waer
om hevet u god geboden dat gi niet
en sout eten van alle dat hout des
paradijs. Dat wijf antwoerden den
serpent: Wij eten vanden vruchten
der houten die inden paradise sijn.
Mer god hee� ons gheboden dat wi 
niet en eten vanden vruchte des
houts dat in midden den paradise is.
ende dat wi niet ghenaken en
souden. dat wi machschien niet en
sterven.

Keulse Bijbel
Ende die slange was lystyger aller
levendyger creatueren der erden
de got de here hadde gemaket de
sprack toe den wive Warumme
he� uw got verbaeden dat ghy 
niet en eten van einen yghelyken
holte des paradyses; dat wijff 
antworde wy eten van der vrocht
der holtere dye dar sin in dem.
Sonder van de vrocht des holtes
dat dar is in den myddell des
paradyses he� uns got gebaden 
dat wy dar van niet eten off rueren. 
op dat wi niet en sterven.

Onderlinge vergelijking van de Delftse Bijbel
en de Keulse Bijbel (Genesis 3:1-3).

Het gebruik van hoofdletters als in het origineel.
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Hoofdstuk 7

Wedergeboorte

De renaissance (letterlijk wedergeboorte) markeerde het einde van
de middeleeuwen. Nieuwe ideeën begonnen ingang te vinden. De
macht van kerk en staat werd minder absoluut. Het ene Europa
begon uiteen te vallen in afzonderlijke delen en nationalistisch
denken begon dat van de ene christelijke wereld te vervangen. De
oude wereld werd ook meer individualistisch. Niet langer liet de
mens zich in zijn denken de wet voorschrijven door de boven hem
gestelde overheid. Lokale bestuurders deden hun best het proces
in de hand te houden, en er tegelijkertijd hun voordeel mee te
doen. In deze sfeer van verandering en vernieuwing ontstond de
Reformatie, aanvankelijk als een beweging tot kerkvernieuwing,
maar door te grote tegenstand vanuit de oude structuur al snel
gedwongen het karakter van een revolutionaire beweging aan te
nemen. Deze beweging werd op verschillende plaatsen actief ge-
steund door lokale overheden die hierin een kans zagen zich te
ontdoen van het allesoverheersende gezag van Rome. Deze Refor-
matie wordt soms door haar volgelingen voorgesteld als een strijd
om godsdienstvrijheid, maar dat was zij geenszins. De godsdienst-
dwang was in reformatorische streken even groot als in de landen
die Rome trouw bleven. Nog steeds bepaalde de overheid wat haar
burgers dienden te geloven. Alleen was dat nu de nationale over-
heid en niet de ‘heilige roomse keizer’ als uitvoerder van het gezag
van Rome. Voor het overige rookten de brandstapels in lutherse en
calvinistische streken even hard als in roomse landen.

De Renaissance bracht meer kennis op allerlei gebied,
en ook de herontdekking van oude klassieke kennis.
Tegelijkertijd begon de oude christelijke wereld te ver-
brokkelen. Voor de Bijbel betekende dit dat hij als ge-
zagsbron het kerkgezag begon te vervangen en te-
vens dat men begon terug te grijpen op de hand-
schriften in de oorspronkelijke talen i.p.v. het Latijn
van de Vulgaat. De Reformatie bracht een honger
naar Bijbels in de landstalen waaraan de nieuwe, in-
tussen volwassen geworden, boekdrukkunst voldeed.
De prijzen zakten tot een niveau waarop velen zich
een Bijbel konden veroorloven.
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Terug naar de Bijbel

De Reformatie was begonnen als verzet tegen het zedelijk verval
in de kerk. Maar toen zij door diezelfde kerk in de hoek van de re-
volutionaire bewegingen werd gedrukt werd ook de kerkleer aan
een kritisch onderzoek onderworpen. De kerk had zichzelf in de
loop der tijden absoluut gezag toegekend en zichzelf gesteld tot de
maat aller dingen. De hervormers moesten wel uitzien naar een
andere bron van gezag, een andere maatstaf. Zij vonden die in de
Bijbel. De Bijbel maakte de mensen onafhankelijk van het gezag
van de oude structuur en maakte hen tot mondige gelovigen. Er
ontstond een honger naar Bijbels in de landstaal en de intussen
volwassen geworden boekdrukkunst voldeed hieraan met een
stroom van gedrukte versies. Voor het eerst sinds 1000 jaar kwam

het volk weer in direct contact met
Gods Woord. En de Reformatie was
tegelijkertijd de oorzaak en het pro-
duct van deze ontwikkeling. Geduren-
de de gehele middeleeuwen had de
kerk zich bediend van de Vulgaat, de
Latijnse Bijbelvertaling. De val van
Constantinopel voor de Turken in 1453
betekende de definitieve ondergang
van het Oost-Romeinse Rijk. Dit had
velen, en dus ook geleerden, naar het
westen gedreven. Het bracht in het
westen een nieuwe kennis van de
klassieke talen, maar ook de klassieke
geschriften waarvan de vluchtelingen
exemplaren meebrachten. Men be-
schouwt de val van Constantinopel
dan ook als het einde van de middel-
eeuwen en het begin van de Renais-
sance. De nieuwe kennis van de oude
talen was tevens aanleiding om ook de

bijbelse geschriften weer in hun oorspronkelijke talen te gaan be-
studeren. In 1519 publiceerde Erasmus een Grieks Nieuwe Testa-
ment in parallel met een Latijnse versie. Het bleek dat de Latijnse
Bijbel door het vele overschrijven er niet nauwkeuriger op was ge-
worden, terwijl de oorspronkelijke vertaling zelf wellicht ook niet
boven alle kritiek verheven was. Het was Maarten Luther die de
consequentie besefte. Als hij de Bijbel in het Duits wilde brengen,
wat hij zich ten doel had gesteld, dan moest hij terug naar het ori-

“De Bibel in duyts”, d.w.z. de
landstaal. Voorblad van de
Liesveldt Bijbel van 1564
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gineel. In 1522 publiceerde hij
een Nieuw Testament, gebaseerd
op de Griekse versie van Eras-
mus. Tussen 1523 en 1532 ver-
schenen er telkens delen van zijn
Oude Testament en in 1534 werd
de eerste volledige Bijbel in het
Duits gedrukt die rechtstreeks uit
de grondtalen was vertaald. De
Luther-Bijbel werd ook in ons
land populair. De uitgever was
Jacob van Liesveldt uit Antwer-
pen, die in 1526 een verneder-
landsing van de Luther-Bijbel uitgaf. Het Nieuwe Testament was
dat van de Luthervertaling. Het Oude Testament volgde Luthers
vertaling voor zover deze gereed en gepubliceerd was; het overige
was een eigen vertaling van de Vulgata. Volgende drukken bevat-
ten steeds meer van Luthers vertaling, en in 1535 gaf de Liesvelt-
Bijbel de gehele vertaling van Luther. Daarmee was dit de eerste
Nederlandse Bijbel die niet meer was gebaseerd op de Latijnse
Vulgaat. Men zou natuurlijk kunnen redeneren dat de vertaling
toch nog steeds indirect is en niet rechtstreeks teruggaat op de
grondtalen, omdat hij via het Duits komt. Maar Duits en Neder-
lands lagen in die dagen zo dicht bij elkaar dat er geen volledige
hervertaling nodig was; het was meer een omzetting in Nederland-
se woorden, of soms zelfs alleen maar in Nederlandse spelling. De
Liesvelt-Bijbel is in de Nederlanden populair geworden. Het is in
deze streken bij uitstek de Bijbel van de Reformatie geweest.

Protestantse Bijbels

Luther heeft zijn best gedaan een Bijbelvertaling te leveren die de
gewone man evenzeer aansprak als de intellectueel, en de Noord-
Fries evenzeer als de Beier. Men heeft gezegd: ‘Luther wilde de
Bijbel Duits laten spreken’ of: ‘Luther wilde de Bijbel tot het volk
brengen’. Daartoe veroorloofde hij zich vrijheden met de tekst die
niet door iedereen werden gewaardeerd en waar mettertijd weer-
stand tegen begon te ontstaan. Men begon tot het inzicht te ko-
men dat de oorspronkelijke tekst van de Bijbel geïnspireerd was en
dat vrijheden daarmee ongeoorloofd waren. Een vertaling diende
het origineel zo goed mogelijk weer te geven, desnoods ten koste
van de kwaliteit van het Nederlands. De lezer diende zich al lezen-
de maar vertrouwd te maken met typische Bijbelse uitdrukkingen.

Mozes ontvangt de Wet op Sinaï.
Prent van Holbein, bestemd voor

vroege Bijbeldrukken.
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De Bijbel moest niet tot de lezer wor-
den gebracht; de lezer diende tot de
Bijbel te komen. In 1556 verscheen
een vertaling van het Nieuwe Testa-
ment door Johannes van Utenhove
die, als uiterste consequentie van de-
ze denktrant, opgesteld was in een
soort Grieks met Nederlandse woor-
den. Deze benadering bleek wat al te
extreem, maar het werd wel de aan-
zet tot een nieuwe vertaling van de
gehele Bijbel die in 1561 uitkwam.
Deze vertaling is bekend geworden
onder zijn bijnaam: de Deux-Aes Bij-
bel. Deze Bijbel is gedurende de tach-
tigjarige oorlog de voornaamste Bij-
bel geweest in de noordelijke Neder-
landen. Men zou kunnen zeggen dat
het deze Bijbel is geweest die onze
voorvaderen heeft geïnspireerd bij
hun strijd tegen de Spaanse over-
heersing. In het vroeg 17e eeuwse
kerkje van Vlieland (1605), waar admiraal de Ruyter een eigen
bank had, staat boven de bank langs de oostmuur geschreven
‘Koningen sullen uwe Voedster-Heeren ende haere Vorsten uwe
soochvoedsteren sijn’ (NBG’51: ‘Koningen zullen uw voedstervader
zijn en hun vorstinnen uw zoogsters’, Jesaja 49:23). Deze tekst
komt in deze vertaling zo uit de Deux-Aes Bijbel.

Hij werd aanvankelijk gedrukt te Embden, wegens de geloofsver-
volging in ons land. Het formaat was ook duidelijk kleiner en com-
pacter dan dat van de Liesvelt-Bijbel; het was een Bijbel die ge-
smokkeld en verstopt moest kunnen worden. Velen hebben het
bezit ervan met hun leven moeten betalen. Later, als verschillende
steden de zijde van de prins van Oranje hebben gekozen, is er vei-
ligheid binnen de stadsmuren en wordt deze Bijbel ook in de Ne-
derlanden zelf gedrukt.

Bijbels als die van Liesvelt en de Deux-Aes vertegenwoordigen de
hoofdstroom in de noordelijke Nederlanden. Zij werden vooral ge-
lezen door de calvinisten (de gereformeerden). Maar andere groe-
pen hadden soms een eigen vertaling. Een belangrijke minderheid
werd in de Nederlanden gevormd door de doopsgezinden. Zij

Deux-Aes Bijbel van 1587,
Hoewel deze bijbel nu vrij ge-
drukt kon worden in Leiden,

ontbreekt (in de lege cirkel) nog
steeds het drukkersmerk.
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maakten vooral gebruik van de vertaling van Biestkens. Ook de
Luthersen gebruikten deze gedurende langere tijd. De Biestkens-
Bijbel van 1560, eveneens gedrukt te Embden, is voor ons interes-
sant omdat het de eerste Nederlandse Bijbel is waarvan de hoofd-
stukken zijn ingedeeld in verzen. Hiervan is meteen gebruik ge-
maakt door in de kantlijn talloze verwijzingen op te nemen naar

In sommige landen hebben diverse oude Bijbelvertalingen soms bijnamen
gekregen. In ons land is dat maar weinig gebeurd. Een van die weinige is
de Deux-Aes Bijbel. Hij dankt zijn bijnaam aan een kan�ekening  bij Nehe-
mia 3:5. De tekst handelt over de herbouw van de muren van Jeruzalem
door de gezamenlijke bewoners van die stad. In het genoemde vers staat
in de tekst (volgens de NBV): “De aanzienlijken van die stad deden niet
mee met het werk van hun heer.” In de deux-Aes heet dat:

Hare geweldigen en brachten haren hals niet ten dienste harer heeren.
De kan�ekening komt uit een preek van Luther, en luidt: 

De armen moeten het crucye dragen; de rijcke en geven niets. Deux Aes
en hee� niet, six cinque en gee� niet, quater dry die helpen vry.

Hierin zijn aes, deux, dry, quater,cinque en six de benamingen van de
punten op een dobbelsteen (van 1 tot 6). De drie groepen duiden hier
echter sociale klassen aan. Het is in wezen een wat platvloers sociaal com-
mentaar. Kennelijk werd het echter zo schandaleus gevonden dat er in
een Bijbel werd verwezen naar het dobbelspel dat deze uitgave er prompt
zijn bijnaam aan dankte.

De Deux-Aes Bijbel De “Deux-Aes” kantteke-
ning bij Nehemia 3:5 in de
Deux-Aesbijbel van 1579.
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andere passages. Zo is deze Bijbel een echte studie-Bijbel gewor-
den. Die versnummering is vanaf 1560 echter ook in andere uitga-
ven in gebruik gekomen. Latere uitgaven van de Biestkens-Bijbel
kenmerkten zich wel door een compact formaat. Het moest een
Bijbel zijn die men ook op reis kon meenemen. De prijs van een
Bijbel was in deze tijd gezakt tot 2 à 3 gulden, wat ca. 1 à 1½
maand loon voor een geschoold handwerker was. Dat was een
prijs die velen zich konden veroorloven.

Katholieke uitgaven

Er is al even op gezinspeeld: er was in die tijd veel geloofsvervol-
ging. De Spaanse overheid, die het in ons land voor het zeggen
had, trachtte met geweld het katholieke geloof te handhaven. Het
bezit van een Bijbel leidde maar al te gemakkelijk tot de doodstraf.
Officieel keurde de katholieke kerk niet het bezit van Bijbels als
zodanig af, maar alleen het bezit van niet goedgekeurde edities.
En inderdaad klonk in veel vertalingen de reformatorische gezind-
heid van de vertaler wel door; was het niet in de tekst zelf, dan
wel in de kanttekeningen. Maar ook los daarvan was de oude kerk
niet blij met het verschijnsel Bijbel in de landstaal. Het tastte haar
greep op de massa aan, en het verleidde de lezer maar al te ge-
makkelijk tot sympathieën voor het nieuwe geloof. Toch zijn er in
de 16e eeuw ook geautoriseerde katholieke uitgaven geweest die,
onder voorwaarden, gekocht en gelezen konden worden. Deze uit-
gaven werden bekend onder de naam Leuvense Bijbel, omdat ze in
Leuven in de zuidelijke Nederlanden werden uitgegeven. De verta-
ler van de eerste versie, die in 1548 verscheen, was Nicolaas van
Winghe. Maar omdat de kerk de Latijnse Vulgaat tot officiële kerk-
Bijbel had verklaard was de Leuvense Bijbel een vertaling uit het
Latijn. Ten opzichte van de protestantse Bijbels was dit een stap
terug.
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Hoofdstuk 8

Standaardvertalingen

De Reformatie had de Bijbel hersteld als maatstaf van het geloof.
Maar na verloop van tijd begon men te beseffen dat een nauwkeu-
rige vertaling ervan voor dat doel een eerste voorwaarde was. Hoe
kon men een strijdpunt beslissen, als men niet zeker kon zijn dat
de Nederlandse vertaling de juiste weergave was van het origi-
neel? Het probleem was dat vertalingen het werk waren van één
man, en vaak het resultaat van particulier initiatief. Reeds halver-
wege de 16e eeuw begon de kerk in Nederland – de (calvinistische)
hervormde – te beseffen dat zij hier een eigen verantwoordelijkheid
had. Maar er kwam niets van de grond. Men wilde het werk niet
overlaten aan één enkele vertaler en het lukte niet om een aantal
vertalers bijeen te krijgen, die zich volledig aan deze zaak konden
wijden. De zaak werd op diverse synodes besproken, hier en daar
werd een begin gemaakt, maar er kwam niets gereed. Op de eer-
ste nationale synode, te Dordrecht in 1618/19, kwam de zaak op-
nieuw ter tafel. Het feit dat een aantal jaren tevoren (1611) in En-
geland een officiële vertaling was uitgekomen onder auspiciën van
de koning (sindsdien bekend als de King James vertaling), zal wel
voor een extra stimulans hebben gezorgd. Men besloot om ook in
het Nederlandse geval de overheid (in de republiek was dat de
Staten-Generaal) om hulp te vragen. Als zij het project financieel
wilde steunen, kon men een aantal predikanten vrijstellen van hun
gewone dienst, zodat zij zich geheel aan deze zaak konden wijden.
Het duurde tot 1625 voordat de “Hoogmogende Heeren” daadwer-
kelijk overstag gingen en besloten het werk financieel te steunen.

Was het vertalen en uitgeven van Bijbels ten tijde van
de Reformatie vooral een zaak van particulier initia-
tief, waardoor versies en vertalingen elkaar betrekke-
lijk snel opvolgden, elk met hun sterke en zwakke
kanten, in de tweede helft van de 16e eeuw begon de
behoefte op te komen aan officiële door de kerk geau-
toriseerde vertalingen. In ons land leidde dit tot het
ontstaan van de Statenvertaling die drie eeuwen de
standaard Bijbel van protestants Nederland was. De
katholieken kregen hun Moerentorfbijbel, die zich ech-
ter nooit een vergelijkbare status heeft verworven.
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De vertalers moesten zich dan wel
in Leiden vestigen, om daar in de
nabijheid van de daar gevestigde
universiteit gezamenlijk hun werk
te doen. De vertaling van het Oude
Testament begon in 1626 en die
van het Nieuwe Testament in 1628.
Aan elk van de beide Testamenten
werd door drie predikanten ge-
werkt, die regelmatig vergaderden
en alles in onderling overleg deden.
Wanneer een deel gereed was,
werd het besproken in overleg met
een aantal revisoren, die de lande-
lijke kerk vertegenwoordigden, en
uiteindelijk goedgekeurd. Het duur-
de tot 1635-36 voordat op deze
manier alles doorgenomen was.
Om na dit vele werk te voorkomen
dat er in de definitieve Bijbel door
onzorgvuldig drukken toch weer
fouten zouden insluipen, werd be-
paald dat het drukken eveneens te
Leiden diende te geschieden, onder
supervisie van de vertalers. De

Amsterdamse drukker van Ravensteyn verplaatste zijn drukkerij
naar Leiden en begon aan het karwei, waar hij een octrooi voor
kreeg van 15 jaar. Eigenlijk werd het octrooi voor het uitgeven ge-
gund aan een weduwe van Wouw, maar zij besteedde het drukken
uit aan van Ravensteyn. In 1637 werd het eerste exemplaar, in
fluweel gebonden, aangeboden aan de Staten-Generaal. Het was,
net als alle latere edities, voorzien van een opdracht aan de Staten
-Generaal, en de vertaling is (wellicht mede naar analogie van de
‘King James’ versie) dan ook de geschiedenis ingegaan als ‘de Sta-
ten-vertaling’. Men schat dat hij de Staten ca. 75.000 gulden heeft
gekost. De Staten eisten dat de uitgave voor een redelijke prijs op
de markt zou worden gebracht. Dit werd ca. 27½ gulden in een
tijd dat een jaarloon van een geschoold vakman (als gevolg van
inflatie) inmiddels ongeveer 300 gulden bedroeg; dus ongeveer
een maand loon. Het vertaalwerk was zo grondig gedaan, dat de
Statenvertaling 300 jaar lang de standaard-vertaling van protes-
tants Nederland is geweest.

Statenvertaling van 1637
Titelpagina van de eerste druk
(met het gezicht op Leiden)
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De herziening van 1655

Helaas bleek al spoedig na het in gebruik nemen van de nieuwe
vertaling dat er, ondanks alle zorgvuldigheid, bij het drukken in de
tekst toch fouten waren ingeslopen. Omdat van de oorspronkelijke
vertalers en revisoren intussen de meesten waren overleden, leid-
de dit tot nieuwe heftige discussies over de juistheid van de uitga-
ve. Een uitgebreide herziening leidde tenslotte tot een register van
verbeteringen, dat in 1655 door van Ravensteyn werd uitgegeven.
Aan de hand hiervan werd in 1657 een herziene uitgave gedrukt,
die daarna als standaard werd beschouwd waaraan alle latere uit-
gaven dienden te worden getoetst (‘corrigeerbijbel’). Er werd bo-
vendien een predikant aangewezen, die de drukker hierop moest
controleren, en die elk exemplaar van een goedgekeurde editie
van zijn handtekening moest voorzien, als een waarmerk van be-
trouwbaarheid (zie blz. 53). De verplichting hiertoe is door de nati-
onale synode pas in 1867 ingetrokken.

Ongeautoriseerde uitgaven

Het privilege dat van Ravensteyn verkreeg om gedurende 15 jaar
als enige de geautoriseerde uitgave te drukken, werd later nog
eens met 25 jaar verlengd. Dit zette andere drukkers langdurig
buiten spel. Die hadden toch al te lijden gehad van het feit, dat de
verwachte komst van een nieuwe vertaling de kopers aarzelend
had gemaakt een Bijbel aan te schaffen. En nu viel er nog steeds
niets te verdienen. Dit leidde er vooral in Amsterdam toe dat er
talloze ongeautoriseerde uitgaven verschenen. Het feit dat deze
met minder zorgvuldigheid waren gezet, en vaak talloze fouten
bevatten, leidde tot heftige discussies tussen de kerk en de plaat-
selijke gemeentebesturen. Het was tevens een van de redenen de

In latere edities van de Statenvertaling is het gezicht op Leiden vervangen
door een voorstelling van Elia bij de beek (1 Koningen 17:1-6).
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officiële edities exemplaar voor exemplaar te signeren. Wel werden
zulke piratenuitgaven vaak eenvoudiger uitgevoerd en tegen een
lagere prijs op de markt gebracht, wat bijdroeg aan een grotere
verspreiding van de Statenvertaling. Tussen 1637 en 1900 zijn 675
uitgaven bekend, waarvan 395 complete Bijbels en 268 Nieuwe
Testamenten (de rest bevatte delen, meestal de Evangeliën).

Bijbelcompagnieën

Het uitgeven van een complete Bijbel was een kostbare onderne-
ming. Het vereiste een grote investering. Er moest veel gedrukt
worden voordat er kon worden uitgegeven. En als het zetsel moest
worden bewaard, lag er veel kapitaal vast in loden letters. Dit
bracht de drukkers er tenslotte toe de handen ineen te slaan en
het karwei gezamenlijk aan te pakken. Elk drukte dan een deel en
ieder gaf het totale resultaat uit, voorzien van een eigen titelblad.
Zulke samenwerkingsverbanden werden Bijbelcompagnieën ge-
noemd. Deze constructie is tot in onze dagen blijven bestaan.

Herziening

De Statenvertaling is tot in onze dagen in gebruik gebleven, zij het
in de loop van de tijd niet onveranderd. Vooral aan het eind van de
19e eeuw ontstond er ontevredenheid over het verouderde taalge-
bruik. De taal van de Statenvertaling, die in de 17e eeuw beslist
modern was, begon na 250 jaar wat sleets te worden. Dit leidde
tot een aantal revisies. De spelling is enkele malen drastisch aan-
gepast en een aantal verouderde woorden is vervangen door mo-
dernere varianten. Wat het eerste betreft, vergelijk de variant van
1637

Ende hy seyde, Een seker mensche hadde twee soonen: Ende
de jonghste van haer seyde tot den vader, Vader geeft my het
dele des goets dat my toekomt.

maar eens met die van de NBG-editie van 1977:
En hij zeide: Een zeker mens had twee zonen. En de jongste
van hen zeide tot de vader: Vader geef mij het deel van het
goed, dat mij toekomt.

De recente Herziene Statenvertaling heeft daar nu:
En Hij zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van
hen zei tegen zijn vader: Vader geef mij het deel van de goe-
deren dat mij toekomt.

Wat het tweede betreft zijn woorden als ‘wijf’ en ‘onnozel’ vervan-
gen door ‘vrouw’ en ‘onschuldig’, ‘bagge’ werd ‘ring’ en ‘herre’
werd ‘scharnier’. Niet iedereen is hierin overigens even ver ge-
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Om het publiek te garan-
deren dat het een be-
trouwbare Bijbel kocht
werd aanvankelijk elk
exemplaar van de oplage
namens de Staten Gene-
raal gesigneerd door een
bevoegd persoon.

Rechtsboven de ‘Acte van
authorisa�e’ in de eerste 
druk van 1637. De tekst
verwijst naar het octrooi
van de Weduwe van Wouw om zulke Bijbels
uit te geven en de bevoegdheid van Barend
van Langenes om te garanderen dat dit een
uitgave betre� volgens dat octrooi. 

Pas in de 19e eeuw werd deze bepaling af-
gescha�. Omdat men vreesde dat het pu-
bliek daar twijfels over zou hebben, werden
Bijbels in de eerste �jd daarna ter gerust-
stelling door de uitgever voorzien van een
‘Acte van waarborg’ met een (nu gedrukte)
handtekening. Onder een voorbeeld in een
kerkboek uit 1881.

gaan. De Gereformeerde Bijbelstichting streeft naar een uitgave
die zo dicht mogelijk aansluit bij de Ravensteyn-editie van 1657,
terwijl de laatste versie van de NBG-editie bijvoorbeeld weer wat
verder gaat. Zo handhaaft de GBS het woord ‘geweer’ in Nehemia
4:17 terwijl de NBG-editie van 1977 hiervoor ‘wapen’ geeft, ken-
nelijk omdat een geweer in onze taal een vuurwapen is gaan aan-
duiden (de NBG’51 vertaling heeft hier, evenals een aantal andere
vertalingen: ‘werpspies’). Daarentegen handhaaft ook de NBG-
editie van de Statenvertaling de beschrijving van de Ethiopiërs in
Jesaja 18:2 als een ‘volk dat getrokken is en geplukt’ (NBG’51 ver-
taling: ‘een rijzig en glanzend volk’); wijziging hiervan zou name-
lijk neerkomen op inhoudelijke wijziging van de vertaling.
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De Leuvense Bijbel

In het vorige hoofdstuk (blz. 48) is
al even aangeduid dat er in 1548
te Leuven een officiële katholieke
vertaling van de Vulgaat ver-
scheen. Al snel bleek echter dat de
gebruikte Vulgaattekst verre van
foutloos was. Na een grondige
herziening hiervan werd een nieu-
we vertaling gemaakt door Jan
Moerentorf (Jan Moretus). Deze
verscheen op de drempel van de
nieuwe eeuw in 1599. Het is eeu-
wenlang de standaardvertaling
van de Nederlandse katholieken
geweest. Moerentorf was de
schoonzoon van de Vlaamse druk-
ker Plantijn, en het drukkersge-
slacht Plantijn-Moretus is tot laat
in de negentiende eeuw in Antwer-
pen actief geweest. Toch heeft de-
ze Bijbel nooit de status kunnen evenaren die de Statenvertaling
bij de protestanten had. Tussen 1599 en 1846 zijn er maar 18 edi-
ties verschenen van de volledige Bijbel, en 45 van het Nieuwe Tes-
tament (vergelijk dit maar eens met de cijfers onderaan blz. 51
voor de Statenvertaling). De laatste complete grootformaat Bijbel
(folio: 37x25 cm bij 11 cm dik) van deze vertaling is uitgegeven in
1743. Daarna is er nog zes keer een Nieuw Testament uitgegeven
en twee keer een Oud Testament. Tenslotte is er in 1837 nog een
octavo-uitgave van de complete Bijbel geweest (octavo is globaal
het formaat van een moderne ‘grote’ Bijbel). Na het midden van
de 19e eeuw is het stil geworden rond de Moerentorfbijbel. Katho-
lieken werden niet geacht de Bijbel te lezen. Deze situatie bleef
bestaan tot ver na de eerste wereldoorlog. Maar daar komen we in
het volgende hoofdstuk op terug.

De Moerentorf Bijbel
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Hoofdstuk 9

Moderne vertalingen

Aan het eind van de negentiende eeuw begon er aan verschillende
kanten een zeker onbehagen te ontstaan ten aanzien van de
vertrouwde Statenvertaling. In het algemeen waren er drie rede-
nen om de Bijbel opnieuw te willen vertalen:

• De taal van de oude vertaling, die in

de zeventiende eeuw modern was ge-
weest, begon te verouderen; taal ver-
nieuwt zich nu eenmaal.

• Er waren meer manuscripten van de

Bijbeltekst voorhanden en, wat meer
zegt, handschriften die eeuwen ouder
waren dan die waarmee de Statenver-
talers het hadden moeten doen. Dit
leidde tot een betere reconstructie
van de grondtekst.

• Er was meer kennis omtrent de oude

talen ontstaan. En dat niet alleen zui-
ver taalkundig: ook was door toene-
mende archeologische kennis meer
bekend geworden over oude gebrui-
ken, wat vaak weer leidde tot een be-
ter begrip van bepaald woordgebruik.

Toch waren er aanvankelijk nog teveel tegenkrachten. De Staten-
vertaling was te zeer een monument geworden waaraan volgens
velen niet getornd mocht worden. Toch gebeurde dat laatste wel
degelijk. Diverse herzieningen moesten de oude klassieke vertaling

Naarmate de taal zich vernieuwde werd de roep om
een nieuwe vertaling van de Bijbel sterker. Dit heeft
vóór de laatste oorlog geleid tot enkele nieuwe verta-
lingen zowel aan protestantse als aan katholieke zijde
(waarbij in het katholieke geval voor het eerst wordt
uitgegaan van de oorspronkelijke talen). Eind vorige
eeuw ontstond een vloed van zgn. vertalingen in de
omgangstaal. Meer recent is het streven gericht op
goed leesbare, maar meer ‘serieuze’ vertalingen.

Utrechtse vertaling
Obbink-Brouwer
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bij de tijd houden en de roep om een nieuwe vertaling doen ver-
stommen. Maar niet iedereen werd hiermee tevreden gesteld. Ide-
alisten zetten zich aan het werk en trachtten een vernieuwing te
bewerkstelligen. Maar het bleef het werk van eenlingen en het
sloeg niet aan. Bekende pogingen uit het begin van de 20e eeuw
zijn de zgn. “Leidse vertaling”, door een groepje Leidse hooglera-
ren, en de “vertaling Obbink-Brouwer” (ook wel bekend als de
“Utrechtse vertaling”), die beiden toch tot een zekere populariteit
zijn gekomen. Opmerkelijk is dat van beiden een uitgave in week-
afleveringen heeft bestaan. Op die manier kon ook de minvermo-
gende een Bijbel bij elkaar sparen en achteraf laten inbinden. Van
de Leidse vertaling is bekend dat deze in of rond 1914 werd uitge-
bracht in 25 weekafleveringen à 10 cents per aflevering.

De “Nieuwe Vertaling” van het NBG

In 1927 besloot het Nederlands Bijbelgenootschap in te gaan op
een verzoek om de Bijbel opnieuw te vertalen. Het werk werd
grondig ter hand genomen en er werden theologen van verschil-
lende signatuur voor uitgekozen om na het gereed komen zo’n
breed mogelijke steun voor het resultaat te krijgen. Het Nieuwe
Testament kwam gereed in 1939 en het Oude Testament in 1951.
Het daarop volgend jaar werd de Nieuwe Vertaling aangeboden
aan de protestantse kerken in Nederland en op 28 januari werd het
eerste van de 100 genummerde exemplaren van de eerste oplage
aangeboden aan H.M. de Koningin.

Ten opzichte van de Statenvertaling kan de NBG’51-vertaling met
recht een nieuwe vertaling worden genoemd. Toch hebben de ver-
talers er bewust naar gestreefd in hun taalgebruik niet al te na-
drukkelijk af te wijken van de vertrouwde Statenvertaling. Zij de-
den dit om de lezers niet af te schrikken, maar in sommige kringen
is juist dit aspect de grond voor kritiek geworden. Daar komt nog
bij dat het vertaalwerk grotendeels vóór de oorlog is gedaan (het
werk van het Nieuwe Testament gaat zelfs terug op dat van een
eerder initiatief van 1911). En juist sinds de oorlog heeft onze taal
een versnelde ontwikkeling doorgemaakt. Een ander opvallend
kenmerk van de vroege uitgaven van de Nieuwe Vertaling was het
vrijwel volledig ontbreken van kanttekeningen. De Bijbels uit de
16e en 17e eeuw stonden bol van de kanttekeningen en het waren
vaak deze die, meer nog dan de eigenlijke vertaalde tekst, leidden
tot veroordelingen over en weer tussen katholieke en protestantse
overheden. Het NBG, dat uiteraard zoveel mogelijk neutraal diende
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te zijn, zag bewust af van vrijwel iede-
re vorm van kanttekening of tekstver-
wijzing. Intussen is men daarop terug-
gekomen. De huidige uitgaven van de
NBG’51 zijn weer voorzien van een
aantal tekstverwijzingen die kunnen
helpen bij Bijbelstudie en sommige
uitgaven bevatten behulpzame infor-
matie met betrekking tot de histori-
sche en aardrijkskundige achtergron-
den van de tekst. Overigens zijn al
kort na het uitkomen bij enkele uitge-
vers wel degelijk versies verschenen
die royaal van verklarende aanteke-
ningen waren voorzien.

Nog een detail dat een moderne editie
van de NBG’51 onderscheidt van de
vroegere is de spelling van Bijbelse

namen. Traditioneel hadden katholieken en protestanten hun eigen
spellingstraditie: hier Isaias, Jeremias en Jonas, daar Jesaja, Jere-
mia en Jona. Vooruitlopend op een gemeenschappelijke vertaling is
een lijst opgesteld van namen en hun weergave in het Nederlands,
gebaseerd op hun uitspraak in het Hebreeuws, waarbij niettemin
rekening is gehouden met de traditie. Zo is in Hebreeuwse namen
de ‘h’ vervangen door ‘ch’, maar de ‘ch’ door ‘k’ (Chilkia en Jojakin
i.p.v. Hilkia en Jojachin) en is soms de uitgang –ja vervangen door
–jahu (Konjahu ipv Chonja). De invloed van de traditie is echter
weer te zien in het feit dat de naam van de profeet Jeremia onver-
anderd is gebleven, terwijl Jeremia uit Libna, de grootvader van
koning Joachaz, nu Jirmeja heet.

Katholieke vertalingen

Aan katholieke zijde verschijnt in 1929 een Nieuw Testament, in
1939 gevolgd door een Oud Testament, van de vertaling die als de
Petrus Canisius vertaling bekend is geworden. Pas in 1948 ver-
schijnt de complete Bijbel. Deze vertaling vormt een doorbraak
aan het katholieke front doordat voor het eerst niet meer vertaald
is vanuit de (Latijnse) Vulgaat, maar direct vanuit de grondtalen.
De vertaling heeft een redelijke populariteit bereikt in katholieke
kringen, al betekende dat nog niet dat de Bijbel in katholieke krin-
gen nu opeens alom werd gelezen. Als in de jaren vijftig het

Nieuwe Vertaling
NBG 1951
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‘pocketboek’ op de markt verschijnt
wordt de P.C. vertaling zelfs in paperback
uitgegeven, zij het dat het oudtestamen-
tische deel door veel schrapwerk tot on-
geveer een derde van zijn oorspronkelij-
ke omvang is ingekort. Opvallend is dat
de P.C. de naam van God (in het He-
breeuws: JHWH) weergeeft als Jahweh,
in tegenstelling tot het algemene gebruik
om deze, in navolging van de Joodse tra-
ditie, weer te geven als Heer of Here
(vaak met hoofdletters: HEER/HERE, ter
onderscheiding van die plaatsen waar
echt van ‘heer’ wordt gesproken).

De P.C. vertaling is in de jaren zestig op-
gevolgd door de Wilibrord vertaling, een
redelijk moderne vertaling; moderner bijvoorbeeld dan de NBG’51.
De Wilibrord vertaling is thans bij de katholieken de meest gang-
bare vertaling.

Recente vertalingen

In 2004 is met veel publiciteit de ‘Nieuwe Bijbelvertaling’ (NBV)
uitgekomen (in zowel een protestantse als een katholieke versie).
De totstandkoming hiervan is een gezamenlijk project geweest van
diverse Nederlandstalige Bijbelgenootschappen, inclusief het
Vlaamse. De bedoeling was te komen tot een verantwoorde mo-
derne vertaling, met als verdere doelstelling dat het een ‘literaire’
vertaling van een stuk cultuurbezit moest worden, die ook niet-
christenen zou aanspreken. Dat betekende o.a. dat er alleen zou
worden vertaald ‘wat er staat’, zonder aandacht te schenken aan
eventuele theologische achtergronden. In de praktijk betekent dit,
dat er bij de vertaling van het OT geen rekening is gehouden met
eventuele overwegingen die vanuit het NT de vertaling zouden
hebben kunnen beïnvloeden. Laatdunkend werd verklaard dat men
het OT niet wilde laten ‘buikspreken’ voor het NT. Anderzijds blijkt
de vertaling van dat NT zelf echter absoluut niet vrij te zijn gehou-
den van theologische overwegingen. Op diverse plaatsen is de let-
terlijke tekst overduidelijk aangepast aan gangbare theologische
opvattingen. Met het oog op Bijbelstudie dient de lezer er verder
rekening mee te houden dat er geen eenheid is tussen woordge-
bruik in het origineel en woordgebruik in de vertaling (zie hiervoor

De Nieuwe Bijbel Vertaling
van 2004, in zijn beide
uitvoeringen.
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verder hoofdstuk 11). De wens tot helder taalgebruik heeft hier
voorrang gekregen boven eenheid in terminologie. Ook ontbreken
vrijwel alle verwijzingen die in de NBG’51 nog te vinden waren. Het
is inderdaad een leesbijbel en geen studiebijbel. Wel bestaat er
intussen een speciale ‘studieversie’ van. Maar die kenmerkt zich
toch meer door kant en klaar aangereikt theologisch commentaar
dan door aanwijzingen voor wie juist zelf wil studeren.

Bijbels in de omgangstaal

Een geheel aparte categorie vormen de zogenaamde ‘Bijbels in de
omgangstaal’. De gedachte daarachter is vaak heel verschillend.
Dat kan de wens zijn het traditionele plechtstatige taalgebruik te
moderniseren, maar ook de wens om de verhaalstijl zelf veel ei-
gentijdser te maken. In dat laatste geval kunnen we eigenlijk al
niet meer van een vertaling spreken; het is dan meer een
‘navertellen’ van het verhaal. In vaktaal heet dat een ‘parafrase’.
Vaak zijn zulke uitgaven het initiatief van één individu, die er zijn
eigen ideeën in kwijt wil, maar soms is het een initiatief van een
Bijbelgenootschap of een organisatie.

De Naardense Bijbel

De zgn. ‘Naardense Bijbel’ is een typisch
éénmans-ini�a�ef om te komen tot een 
vertaling die zowel recht doet aan het
origineel als aan de eisen van hedendaags
Nederlands. Dat laatste betekent dat er
veel aandacht is geschonken aan de bete-
kenis van woorden en uitdrukkingen in
het hedendaags Nederlands, zonder ech-
ter te vervallen in ‘omgangstaal’. Verhe-
ven taalgebruik is daarom niet geschuwd,
maar kenmerkend ‘bijbels’ taalgebruik
dat te zeer 17e-eeuws van aard is en dat
de moderne lezer daarom op het ver-
keerde been zou ze�en, weer wel. Als 
eenmans-vertaling is hij uiteraard niet vrij
van persoonlijke opva�ngen, maar hij 
gee� anderzijds vaak wel een verrassen-
de kijk op bepaalde passages.

De ‘Naardense’ Bijbel
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Bij Bijbels in de omgangstaal gaat het, afgezien van een aantal
particuliere initiatieven, in het Nederlands taalgebied eigenlijk
maar om twee uitgaven, beide als Nederlandstalige varianten van
internationale initiatieven. De ‘Groot Nieuws Bijbel’ (GNB), een ge-
zamenlijke uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap en de
Katholieke Bijbelstichting, valt nog onder de vertalingen. Dit be-
treft de Nederlandse versie van een internationaal initiatief met
een gemeenschappelijke aanpak, en ook wereldwijd met dezelfde
illustraties. Bij zijn verschijnen werd hij aangeprezen als de Bijbel
voor de moderne tijd, maar dat is
intussen wat teruggenomen. Hij
wordt nu aanbevolen voor beginnen-
de bijbellezers (inclusief kinderen)
die op deze manier vertrouwd kun-
nen raken met de bijbelse bood-
schap. Na verloop van tijd, en met
wat meer ervaring (of leeftijd) zou-
den ze dan echter toch beter kunnen
doorstromen naar een meer traditio-
nele vertaling.

‘Het Boek’, van de Stichting ‘Living
Bibles Holland’, de Nederlandse af-
deling van ‘Living Bibles (= levende
Bijbels) International’ is eveneens de
Nederlandse versie van een interna-
tionale aanpak. Maar dit, een naver-
tellen van het oorspronkelijke ver-
haal, is duidelijk een parafrase. Hoe-
wel de ‘vertaler/naverteller’ wel de-
gelijk heeft getracht zich in principe
aan de oorspronkelijke tekst te houden, aarzelt hij toch niet om
het verhaal aan te passen wanneer hij meent dat het anders on-
voldoende begrijpelijk zou zijn. Ook wanneer de oorspronkelijke
tekst destijds juist nadrukkelijk - provocerend - raadselachtig was
geformuleerd.

Het taalgebruik

In het algemeen worden zulke moderne uitgaven uiteraard geken-
merkt door moderner taalgebruik, maar ook door kortere zinnen.
Dat betekent in feite echter dat de oorspronkelijke zinnen worden
opgedeeld in afzonderlijke delen. En beschrijvingen die als te inge-

Groot Nieuws Bijbel
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wikkeld worden beschouwd, worden verduidelijkt door middel van
meer concreet taalgebruik. Dat heeft echter als onvermijdelijke
consequentie dat de vertaler veel meer eigen interpretatie in de
vertaling moet stoppen dan eigenlijk wenselijk is. Met andere
woorden: je wordt veel meer afhankelijk van zijn opvattingen en
dus (helaas onvermijdelijk) van zijn godsdienstige achtergrond,
ook al is het zijn oprechte streven de vertaling zo neutraal moge-
lijk te houden. Klassieke talen als Hebreeuws en Grieks hebben nu
eenmaal een totaal andere structuur dan bijvoorbeeld onze moder-

ne westerse talen. En dan moet je
als vertaler keuzes maken. En die
keuzes berusten nu eenmaal onver-
mijdelijk op zijn begrip, en dus zijn
opvatting, van de tekst. Doe je dat
niet, en geef je het origineel zo
compleet mogelijk weer in onze
taal, dan krijg je juist dat typisch
‘bijbelse’ woordgebruik dat zo ken-
merkend is voor oudere vertalingen.

Parafrases gaan in dit opzicht nog
een stap verder dan echte vertalin-
gen, doordat zij ertoe neigen ook de
beschrijving zelf aan te passen.
Maar daarmee word je nog verder
afhankelijk van de opvattingen van
die vertaler. Zulke praktijken wor-
den soms verdedigd met het argu-
ment dat de oorspronkelijke bood-
schap, vooral die van de Evangeliën,
in zijn tijd ook was gesteld in simpe-

le taal (de apostelen waren immers maar simpele visserlui), maar
dat is absoluut niet waar. Sommige boeken van de Bijbel zijn ge-
schreven in zeer verheven taal. En veel uitspraken van Jezus wa-
ren voor zijn tijdgenoten op het eerste gehoor ook tamelijk raad-
selachtig, zoals duidelijk blijkt uit hun reacties.

Enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden zullen dit sneller verduidelijken dan hele blad-
zijden betoog. In Lucas 2:9 lezen we hoe een engel de geboorte
van de Messias verkondigt aan een groep herders in de omgeving
van Betlehem. De NBG’51 geeft dan vervolgens: “en zij vreesden

Het Boek
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met grote vreze”. Dit is een typisch Hebreeuwse taalconstructie
(op het feit dat Lukas deze gebruikt in een Griekse tekst ga ik nu
niet in!). Ook de Statenvertaling had dit zo. Eigenlijk zou het meer
in de stijl van de NBG’51 zijn geweest, wanneer daar had gestaan:
“zij waren zeer bevreesd”. Maar men heeft de uitdrukking - die in-
tussen een staande uitdrukking in onze taal is geworden - blijkbaar
niet willen (of durven) veranderen. In modern Nederlands zou je
‘vrees’ waarschijnlijk dan ook nog liever weergeven als angst of
bang zijn. De GNB vertaalt het daarom ook als: “Ze werden ver-
schrikkelijk bang”. Wat je echter weer niet moet doen is wat een
bepaalde parafrase deed: “zij schrokken zich een ongeluk”. In de
eerste plaats omdat dit nodeloos populair is, maar vooral omdat
schrikken en bang zijn toch verschillende begrippen zijn. Wanneer
er op mijn werk wel eens plotseling een collega achter mij stond,
die ik niet had horen binnenkomen, schrok ik daar wel eens van,
maar ik was echt niet bang voor hem. ‘Het BOEK’ doet het daarom
best goed met: “De herders beefden van angst”. Beter zelfs dan de
NBV met: “… zodat ze hevig schrokken”.

Maar ‘Het Boek’ gaat weer in de fout in Matteüs 15:11. Jezus zegt
daar, volgens de NBG’51: “Niet wat de mond binnengaat, maakt
de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens
onrein”. Dit is een bewust provocerende uitspraak, waarmee Je-
zus zijn toehoorders aan het denken wil zetten. Zijn discipelen
komen daarom achteraf naar Hem toe om te vragen wat Hij daar-
mee bedoelt. De NBV en de GNB geven daarom niet echt een an-
dere vertaling. Maar in ‘Het Boek’ lezen we: “U wordt niet slecht
door wat u eet en drinkt. U wordt slecht door wat u denkt en
zegt.” Dat is inderdaad wat Jezus met zijn uitspraak bedoelde,
maar het was nu eenmaal niet wat Hij zei. En als Hij dit wel had
gezegd, zou je ook niet kunnen begrijpen waarom de discipelen
zoveel moeite hadden met zijn uitspraak. Dit is dus een kenmer-
kend voorbeeld van een ‘doorgeschoten’ vereenvoudiging.
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Hoofdstuk 10

De betrouwbaarheid van de overlevering

De invloed van de ballingschap

Tijdens hun verblijf in het land Kanaän zijn de Israëlieten kennelijk
nogal slordig omgesprongen met hun Schriften. Als er, na een pe-
riode van intensieve afgodendienst, tijdens een tempelrestauratie
onverwachts het ‘wetboek’ (vermoedelijk Deuteronomium, maar
wellicht ook de complete Torah) tevoorschijn komt (zie 2 Koningen
22 en 2 Kronieken 34), blijkt de inhoud daarvan inmiddels volko-
men onbekend te zijn (die is dus ook niet mondeling overgele-
verd!). Die houding verandert drastisch als het volk in ballingschap
wordt gevoerd, en later, na de ballingschap, over de gehele antie-
ke wereld verstrooid raakt. Ze hebben dan een sterke drang om
het ‘eigene’, hun Schriften, te koesteren en te bewaren. En ze zijn
daar zeer zorgvuldig in.

De schriftgeleerden

Na de Babylonische ballingschap ontstond er een speciale klasse
van schrijvers om de Schriften te vermenigvuldigen. Zij gingen ui-
terst zorgvuldig te werk. Na het overschrijven, telden ze vaak alle
letters van het origineel en van de kopie; en dat per letter van het
alfabet. Als de aantallen niet overeen kwamen hadden ze een fout
gemaakt en werd die gecorrigeerd. Ze werden spoerim (tellers)
genoemd. In de tijd van het Nieuwe Testament werden ze be-
schouwd als experts op het gebied van de Schrift. Nederlandse
vertalingen duiden ze daarom aan als ‘schriftgeleerden’, hoewel
het Griekse woord grammateus eigenlijk ‘schrijver’ betekent. Hun
opvolgers waren de zgn. Massoreten (overleveraars) van de mid-
deleeuwen. In eerste aanleg is de zgn. Massoretische tekst de
grondslag voor alle uitgaven en vertalingen van het Oude Testa-
ment. Heel lang was de oudste bekende complete versie daarvan

De betrouwbaarheid van de overlevering is voor ons
van groot belang. En al is het in sommige kringen ge-
bruikelijk die in twijfel te trekken, onderzoek van de
feiten toont dat wij daarover niet ongerust hoeven te
zijn. Wie werkelijk in God gelooft zou trouwens ook
niet anders verwachten.
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de zgn. Leningrad Codex uit 1008. In 1948 en later werden echter
in grotten in de buurt van de Dode Zee, en vervolgens ook elders
in de woestijn van Judea, talloze schriftrollen gevonden, waaronder
alle boeken van het OT met uitzondering van Ester. Deze rollen
stammen uit de periode kort voor en na het begin van onze jaar-
telling. Daarmee zijn ze zo’n duizend jaar ouder dan de Leningrad
Codex. Dit verschafte de wereld een onverwachte mogelijkheid de
kwaliteit van al dat overschrijfwerk te controleren. En de conclusie
daarvan was dat we ons geen grote zorgen hoeven te maken.

Dit alles behoeft ons natuurlijk niet te verbazen. Wie in God ge-
looft, moet aannemen dat Hij erover waakt dat zijn Woord onge-
schonden bewaard blijft. Hoe zou Hij onze gehoorzaamheid kunnen
verlangen, als wij niet eens zouden weten waaraan wij gehoor-
zaam zouden moeten zijn? Hij heeft de zorgvuldigheid van de
Joodse schrijvers en hun eerbied voor de tekst gebruikt om zijn
Woord betrouwbaar te bewaren tot in onze dagen.

De Nieuwtestamentische handschriften

Voor het Nieuwe Testament ligt de zaak anders. De tekst daarvan
is van het begin af op schrift gesteld: afschriften van de brieven
van de apostelen en van de Evangeliën circuleerden al vroeg onder
de christelijke gemeenten. We bezitten zelfs een fragment met een
stukje tekst van Johannes 18 daterend uit het begin van de 2e

eeuw. Het evangelie van Johannes is zelf waarschijnlijk laat in de
1e eeuw geschreven, dus hieruit blijkt hoe snel er al afschriften van
circuleerden. Maar de afschrijvers waren toch meer geïnteresseerd
in het kopiëren van de boodschap dan in een absoluut letterlijke
weergave van de tekst. Niet dat ze met grote vrijheid met die
tekst zijn omgegaan, maar ze misten de extreme zorgvuldigheid
van de Joodse schrijvers. Waarschijnlijk hebben ze die teksten
aanvankelijk ook niet eens als ‘Schrift’ gezien. Vooral in het begin
zijn ze verhoudingsgewijs slordig geweest. En het probleem met
teksten die door kopiëren vermenigvuldigd moeten worden, is dat
een eenmaal ingeslopen fout automatisch wordt doorgekopieerd in
alle volgende afschriften.

Gelukkig zijn er van het NT veel handschriften bewaard, en dan
kun je door onderlinge vergelijking toch tot een waarschijnlijk ori-
gineel komen. Het vak dat zich hiermee bezig houdt heet
‘tekstkritiek’. Wat tekstcritici doen is de aanwezige handschriften
rangschikken in ‘families’ en van deze families a.h.w. stambomen
opstellen (kopieën stammen immers altijd weer af van andere ko-
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pieën). Door vergelijking van de versies onderling, en met heel
vroege vertalingen, kunnen vaak uitspraken worden gedaan over
de originele tekst. Ook de waarschijnlijkheid dat een bepaalde
overschrijffout wordt gemaakt speelt een rol.

De situatie in de middeleeuwen

In de Middeleeuwen hadden de mensen weinig belangstelling voor
de letterlijke tekst van de Bijbel. Ze hadden er ook geen toegang
toe. De Bijbel was geschreven in het Latijn en de meeste mensen
waren bovendien ongeletterd. De middeleeuwer was meer geïnte-
resseerd in vrome verhalen, verhalen over heiligen daarbij inbe-
grepen, liefst met veel wonderen. Dit was de tijd van de ‘leven van
Jezus’ verhalen (samenvattingen van de vier Evangeliën), van de
‘historie-Bijbels’, en van de wonderverhalen (zie blz. 34). Pas in de
tijd van de Reformatie ontstond er een nieuwe belangstelling voor
de oorspronkelijke Bijbeltekst. Erasmus toonde met de publicatie
van een Griekse tekst van het NT in parallelle kolommen met die
van de Latijnse Vulgaat aan hoe ‘corrupt’ de tekst van deze laatste
was geworden. Zo viel een nieuw ontstaan verlangen om de Bijbel
zelf te bestuderen samen met een besef dat er een betrouwbare
grondtekst nodig was voor een vertaling in de eigen taal.

De situatie tijdens de Reformatie

De val van Byzantium (Constantinopel, zie blz. 44) voor de Turken
had ervoor gezorgd dat geleerden die de oorspronkelijke talen nog
kenden, samen met belangrijke manuscripten, waren uitgeweken
naar het westen. De eerste vertalingen in de landstalen waren
daarom gebaseerd op een tekst die was gereconstrueerd uit deze
zgn. Byzantijnse manuscripten. In het Aanhangsel gaan we daar
verder op in. Deze reconstructie is gemaakt door Erasmus, in Bazel
in Zwitserland, waar hij slechts toegang had tot een beperkt aantal
handschriften. Uit zijn tijd in Engeland kende hij nog enkele ande-
re. Maar hij had haast, omdat bekend was dat de Spaanse kardi-
naal Ximenes een standaard tekst had samengesteld van het OT
en het NT, en dat hij op het punt stond deze te publiceren. De Ba-
zelse uitgever wilde uiteraard de eerste zijn en Erasmus was daar-
om niet in de gelegenheid om zijn werk te baseren op veel manu-
scripten. Hij heeft zelfs ontbrekende pagina’s terugvertaald vanuit
het Latijn. Destijds was dat niet zo’n probleem; de hele benadering
was baanbrekend genoeg. Maar zoveel eeuwen later kan het geen
kwaad om ons af te vragen of het intussen niet beter kan.
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De situatie nu

Intussen zijn er veel meer handschriften bekend, waardoor we veel
meer mogelijkheden hebben om voor onszelf te besluiten wat de
meest waarschijnlijke originele tekst is geweest. Maar ook los
daarvan: het zou onjuist zijn te denken dat de tekst van het NT
waarop onze vertalingen zijn gebaseerd eigenlijk heel onzeker is
en zeer afhankelijk van de opvattingen van de tekstcriticus en
daarom van de waan van de dag. En we moeten evenmin menen
dat de kans op ‘vervuiling’ (in het vakjargon: ‘corruptie’) van de
tekst over al die eeuwen zo groot is dat we in het geheel niet meer
zeker kunnen zijn wat de juiste tekst is, al zijn er altijd wel
‘deskundigen’ die ons dat willen aanpraten. Want dat zou beteke-
nen dat we niet zeker zouden kunnen zijn van de fundamenten
van ons geloof. Twee overwegingen zijn hier van belang.

In de eerste plaats heeft in de meerderheid van de gevallen een
variante lezing niets van doen met grondbeginselen; het gaat dan
om kleine variaties in de weergave van een bepaalde gebeurtenis
of uitspraak. En in de weinige gevallen waar het wel om grondbe-
ginselen gaat kan ons gezonde verstand tezamen met onze alge-
mene schriftkennis ons altijd wel helpen om tot de juiste beslissing
te komen.

In de tweede plaats zou zo’n argument feitelijk atheïstisch zijn. We
mogen erop vertrouwen dat God ons niet in het ongewisse laat ten
aanzien van de waarheid van Zijn boodschap aan ons. In Jeremia
1:12 (NBG’51) zegt God tegen Jeremia: “Ik waak over mijn
woord”. En hoewel dit was gesproken in een bepaalde context,
mogen we aannemen dat we hier met een breder principe te ma-
ken hebben. We doen er daarom goed aan om de tekst van de Bij-
bel zoals die tot ons is gekomen, te beschouwen als een hechte
basis voor ons geloof. Daar kunnen in de loop van de tijd mis-
schien wat krassen en deuken in zijn gekomen, maar hij is nog
steeds in voldoende mate geschikt om ons geloof er op te baseren.
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Hoofdstuk 11

Vertalingsmethoden

De volgende vraag is uiteraard: hoe betrouwbaar zijn vertalingen?
En wat is in dit verband nu eigenlijk ‘betrouwbaar’? Moet een ver-
taling plechtig en traditioneel zijn? Of is een populaire weergave
ook goed? Laten we eerst maar eens kijken naar wat voorbeelden.

In Marcus lezen we: (de mensen) zeiden tegen (Jezus): ‘Uw moe-
der en uw broers staan buiten en zoeken u’. Katholieken geloven
echter dat Maria altijd maagd is gebleven, en dat Jezus dus geen
directe broers kan hebben gehad. Als nu een katholieke vertaler
vertaalt: ‘Zie, uw moeder en uw verwanten staan buiten’, is dat
dan bedrog? Of is dit inderdaad wat de tekst ons wil vertellen?

In Matteüs staat: ‘En noem niemand op aarde vader, want jullie
hebben maar één vader, de Vader in de hemel.’ In diverse kerken
worden de voorgangers echter aangesproken met ‘pater’ (vader)
of ‘vader’ (bijv. in de Anglicaanse kerk). Als nu een vertaling hier
leest: ‘En u zult op aarde niemand uw stamvader noemen’ is dat
dan verkeerd vertaald? Of alleen maar correct geïnterpreteerd?

In Filippensen 2:6 staat in de NBG’51 Vertaling over Jezus: ‘… die,
in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof
heeft geacht’. Dat staat letterlijk zo in het Grieks. Het verwijst
naar Adam, geschapen ‘naar Gods beeld’, die het ‘aan God gelijk
zijn’ dacht te kunnen roven (Genesis 3:5). Paulus vertelt ons hier
dus dat Jezus slaagde waar Adam faalde. De Leidse vertaling geeft
dit taalkundig uitstekend weer als: “...die, hoewel hij Gods gestalte
had, er niet aan dacht de gelijkheid met God door roof zich toe te
eigenen.” Maar de theologie vertelt ons dat Jezus van eeuwigheid
af al aan God gelijk is geweest en dan is zo’n vers een probleem.
De Petrus Canisius vertaling vertaalt daarom: ‘Want hoewel Hij

Hoe goed zijn vertalingen als weergave van de oor-
spronkelijke tekst? En hoe acceptabel is een vertaling
in de ‘omgangstaal’? Vertalers hebben hun vertaalop-
vattingen en die veranderen met de tijd. Traditionele
vertalers streefden naar een zo letterlijk mogelijke
weergave. Moderne vertalers willen de tekst interpre-
teren en vertalen dus vrijer.
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Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde te
achten …’ De NBV vertaling gaat een stap verder: ‘Hij die de ge-
stalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar
deed er afstand van.’ Het BOEK, tenslotte, zegt: ‘… die, hoewel Hij
God was, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten.’
Is hier nog wel in alle gevallen sprake van een oprechte vertaling,
of wordt er hier bewust iets ‘wegvertaald’ ? Daarvoor moeten we
eerst iets meer weten van vertaalprincipes.

Concordant vertalen

Vertalen gebeurt niet lukraak. Er worden vaste vertaalprincipes
gehanteerd, maar die veranderen met de tijd. Ooit was het gebrui-
kelijk om zo letterlijk mogelijk te vertalen. Maar ook zogenaamd
‘concordant’. Men vertaalt dan zoveel mogelijk eenzelfde woord in
het origineel met eenzelfde woord in de ontvangtaal. Dat is conse-
quent, en het kan een enorme hulp zijn bij Bijbelstudie. Maar soms
heeft een woord in de originele tekst twee of meer betekenissen
waar de ontvangtaal nu eenmaal verschillende woorden voor heeft.
Concordant vertalen wordt dan ook zelden volledig consequent
toegepast, maar er werd in het verleden wel naar gestreefd. De
Statenvertaling is zo’n vertaling. Maar ook de NBG’51 Vertaling,
hoewel wat minder consequent. Hieraan danken wij bijvoorbeeld
nog de uitdrukking Oude en Nieuwe ‘Testament’. De rabbijnen die
het Hebreeuws van het OT in het Grieks vertaalden, kozen voor
het typisch Bijbelse begrip ‘verbond’, een Grieks woord dat eigen-
lijk ‘testament’ betekende, in onze betekenis van laatste wilsbe-
schikking. Want een echt testament kwam in de Joodse cultuur
toch niet voor (erfrecht was geregeld in de Mozaïsche Wet). De
schrijvers van het (Griekse) NT hebben dat woord overgenomen,
en de SV vertaalt dat overal consequent met ‘testament’. Hij laat
het aan de lezers over om uit te vinden wat dat in het verband be-
tekent. De NBG’51 Vertaling richt zich echter op de oudtestamenti-
sche achtergrond en vertaalt het met ‘verbond’, behalve waar de
vertalers gemeend hebben dat inderdaad testament is bedoeld.

Dynamisch equivalent

Tegenwoordig hanteert men de zogenaamde dynamisch equivalent
methode. Daarbij moet de vertaling gelijkwaardig (equivalent) zijn
aan het origineel, maar wel met de ‘dynamiek’ van de ontvangtaal.
Als Jesaja zegt: ‘Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit
worden als sneeuw’, en je wilt dat vertalen in de taal van een tro-
pisch land, waar sneeuw onbekend is, zoek je een equivalent voor
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sneeuw. Maar dan heb je weer een ander beeld nodig voor:
‘Evenmin als sneeuw in de zomer … past eer bij een dwaas’. Of:
‘(de degelijke huisvrouw) vreest de sneeuw niet voor haar gezin.
Je hebt dan geen één-op-één relatie meer tussen het oorspronke-
lijke woord en het vertaalde. Maar de vertaler streeft daar ook niet
naar; hij wil alle ideeën zo goed mogelijk overbrengen, en kiest
daarvoor de beste beelden (als ze maar ‘equivalent’ zijn). Hierin
ligt de kracht van deze methode, maar hierin schuilt ook het risico.
Want het is de vertaler die beslist wat ‘equivalent’ is.

Gist

Een goed voorbeeld is het begrip zuurdeeg (of: zuurdesem). Dit is
een stukje deeg dat men zuur laat worden. Dit wordt door nieuw
deeg gekneed om het te ‘doorzuren’ (Matteus 13:33). Het dient
om het deeg tijdens het bakken te laten rijzen. Vóór het bakken
wordt eerst een beetje van het nieuwe deeg genomen en opzij ge-
zet om het verder te laten verzuren voor de volgende keer. Omdat
moderne vertalers overwogen dat tegenwoordig gist wordt ge-
bruikt om deeg te laten rijzen, hebben zij zuurdesem overal ver-
vangen door gist. Nog afgezien van het feit dat hiermee een stukje
geschiedvervalsing in de Bijbel wordt geïntroduceerd: is dit echt
equivalent? Het proces van doorzuren, stukje deeg apart zetten en
zuur laten worden, en door het volgende deeg kneden om dat
weer te doorzuren, spreekt van een continuïteit: steeds wordt het
nieuwe gemengd met het oude. Totdat het ‘Paasfeest’ kwam, met
het ‘feest van de ongezuurde broden’. Dan moest alle oude zuur-
deeg worden weggedaan. Pasen markeerde de nieuwe oogst en na
het feest van de ongezuurde broden begon het proces met meel en
deeg van de nieuwe oogst opnieuw. Pasen was dus echt een nieuw
begin, waarbij een punt werd gezet achter het oude. Gist kan dit
beeld van continuïteit niet weergeven: het is iets van buitenaf. Een
stukje Bijbels beeld is dus door de vertaler ‘wegvertaald’. En dan
gaat dit nog om een betrekkelijk ‘onschuldige’ zaak. De ‘verleiding’
voor de vertaler om zijn eigen begrip van de tekst voorrang te ge-
ven zal echter toenemen, zodra er ook theologische opvattingen in
het geding zijn, zoals we bovenaan blz. 68 al zagen.

Parafrasen

De parafrase (zie hoofdstuk 9) is het eindstation van de vrije taal-
opvatting: de ‘vertaler’ streeft dan niet eens naar een directe ver-
taling, hij neemt dan de rol op zich van verteller die het verhaal
navertelt in eigen woorden, ongeveer zoals bij een kinderbijbel.
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Nog weer enkele voorbeelden om dit te verduidelijken:

In Marcus 2:22 leest de NBV: ‘Niemand giet jonge wijn in oude le-
ren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren,
net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken’. De pa-
rafrase Het Boek geeft hier: ‘Wie doet er nu jonge wijn in oude le-
ren zakken? Het leer van oude wijnzakken is hard en stug. Door
het gisten van de jonge wijn komen er barsten in. De wijn gaat
verloren en de zakken zijn waardeloos. Nee, jonge wijn doet u in
nieuwe, soepele wijnzakken.’ Dit draagt inderdaad wel bij tot ons
begrip.

Jezus’ woordspeling in Matteüs 15:11, die we al bespraken (blz.
62), gaat daarentegen geheel onnodig verloren in de parafrase. En
de relatie met de (on)reinheid onder de Joodse wet is volledig zoek
geraakt. De argeloze lezer die denkt hier een weergave van Jezus’
woorden te hebben, wordt daarin duidelijk misleid.

De opvatting van de vertaler

Wellicht de bekendste gebeurtenis uit de Evangeliën is de geboorte
van Jezus. Miljoenen kerststalletjes getuigen van de opvatting van
velen, dat herders en wijzen (of koningen) elkaar verdrongen rond
de kribbe van het pasgeboren kind. In feite staat het verhaal over
de geboorte in Lucas 2 en dat van de wijzen in Matteüs 2. En zorg-
vuldig lezen van Matteüs toont dat de komst van de wijzen een
jaar of meer na de geboorte plaats vond. Dat was trouwens ook al
duidelijk uit het feit dat Jozef en Maria volgens voorschrift het kind
een maand na de geboorte naar de tempel brachten (Lucas 2:22
ev), terwijl we in Matteüs lezen dat ze al in de nacht van het be-
zoek van de wijzen naar Egypte vluchtten. Maar het misverstand
wordt duidelijk in stand gehouden als ‘Het BOEK ons vertelt: ‘Jezus
werd geboren in Bethlehem … in dezelfde tijd kwamen er enkele
sterrenkundigen uit het oosten naar Jeruzalem.’

Nog groter is de vrijheid van ‘Het BOEK in Johannes 1. In de NBG-
51 staat daar: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was
bij God en het Woord was God … Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.’
De gangbare mening is dat ‘het Woord’ Christus aanduidt. In zijn
ijver dit ‘duidelijk’ te maken geeft ‘Het BOEK’ dit weer als: ‘In het
allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was Zèlf
God. Alles ontstond door Zijn Woord. Zonder Hem is niets ont-
staan; al het bestaande heeft Hij gemaakt.’ Los van de vraag of
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deze populaire opvatting juist is of niet: deze ‘vertaling’ geeft niet
langer weer wat Johannes heeft geschreven, maar wat de vertaler
vindt dat Johannes had moeten schrijven.

Een vergelijking

Laten we tot slot dit alles nog eens bekijken in een wat langer
fragment: Paulus’ betoog dat hij zich tot het uiterste inzet voor
zijn bekeerlingen, en waarom, in Efeziërs 1:15-21

De NBG’51 (één lange zin):
Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here
Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u ge-
denkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus
Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid
en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws
harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de
heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend
groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de
sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem
uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand
in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht
en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in
deze, maar ook in de toekomende eeuw.

De NBV (vier aparte zinnen):
Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus,
de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onop-
houdelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Moge de God van
onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest
van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult
kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u
hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de
heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krach-
tige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht
was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood
en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,
hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en
krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze
wereld maar ook in de toekomstige.

De groot nieuws Bijbel (zes zinnen):
Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde
voor allen die God toebehoren. Daarom dank ik God onophoude-
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lijk voor u. Ik gedenk u in mijn gebeden en smeek de God van
onze Heer Jezus Christus, de Vader aan wie alle eer toekomt, u
de geest van wijsheid en inzicht te geven, zodat u hem echt leert
kennen. En ik vraag hem uw hart te verlichten. Dan zult u inzien
wat u mag verwachten nu hij u geroepen heeft, en zult u begrij-
pen hoe rijk en groots de erfenis is die hij zal verdelen onder wie
hem toebehoren, en hoe allesovertreffend zijn macht is in ons die
geloven. Die macht is dezelfde sterke kracht die hij heeft ont-
plooid in Christus. Hem heeft hij opgewekt uit de dood en hem
heeft hij in de hemel de ereplaats gegeven aan zijn rechterzijde,
hoog boven alle overheden, machten, krachten, heerschappijen
en hoe ze ook maar genoemd worden, zowel in deze als in de ko-
mende tijd.

HET BOEK (zeven zinnen, vrijer weergegeven):
Daarom houd ik ook niet op God voor u te danken, want ik heb
gehoord hoe groot uw geloof in de Here Jezus en uw liefde voor
alle christenen is. Ik bid altijd voor u en dan vraag ik de God van
onze Here Jezus Christus (de Vader Die alle eer verdient) u wijs-
heid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is
en Hem door-en-door zult kennen. Ik bid dat u innerlijk vol licht
zult zijn, zodat u iets zult zien van de heerlijke toekomst, waarvoor
u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God
voor al Zijn kinderen heeft klaarliggen. Ik bid dat u zult beseffen
hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan
ons die in Hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit
de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te
nemen. Nu is Hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht,
kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft; niet
alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt.

En dus

Moderne vertalers doen hun best de oorspronkelijke tekst zo be-
grijpelijk mogelijk weer te geven in de taal van onze tijd. En dat is
uiteraard goed voor ons begrip. Maar het dwingt ze tevens meer
vrijheid te nemen en daarmee meer ‘eigen opvatting’ in de verta-
ling te introduceren. Ook is er dan geen herkenbare koppeling
meer tussen een woord in het origineel en de woorden in de verta-
ling. Dat alles maakt zulke vertalingen dus weer minder geschikt
voor eigen Bijbelstudie. Wie daarop uit is zal daarom uiteindelijk
toch terug moeten grijpen op een meer traditionele vertaling.
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Hoofdstuk 12

Vertalingen vergeleken

Voor een praktische vergelijking van een aantal voor ons land
kenmerkende vertalingen uit zoveel mogelijk uiteenlopende tij-
den hebben we de volgende uitgekozen.

Delftse Bijbel

Dit is de eerste gedrukte Bijbel van ons land. Het is de gedrukte
versie van een middeleeuwse vertaling, die dus is gemaakt vanuit
het Latijn. Deze vertaling is ontstaan in de omgeving van Brussel,
en de taal is daarom Brabants. Hij bevat alleen het OT zonder de
Psalmen. De vertaling dateert van ca. 1360 en de druk van 1477.

Keulse Bijbel

Dit was de eerste complete Bijbel die in ons land verscheen.
Hij dateert van kort na de Delftse Bijbel (ca. 1480), maar er is
een nieuwe vertaling voor gemaakt, die dus ruim 100 jaar jon-
ger is dan die van de Delftse Bijbel, maar nog steeds uit het
Latijn. Deze Bijbel werd gedrukt te Keulen in het Hoog-duits en
het Westnederduits. Dat laatste werd gesproken in het oosten
van ons land, maar werd in de rest van ons land minder goed
begrepen dan het Brabants van de Delftse Bijbel.

Liesveldtbijbel

Luther was de eerste die de Bijbel begon te vertalen uit het
Grieks en het Hebreeuws. De Liesveldtbijbel is een verneder-
landsing van de Lutherbijbel. Het is daarmee de eerste Neder-
landse Bijbel die niet teruggaat op de Latijnse tekst. Van Lies-
veldt werkte in Antwerpen; de taal van de vertaling is Bra-
bants. Luther vertaalde nogal vrij, en dit kenmerkt dus ook de
Liesveldtbijbel. Deze Bijbel is lange tijd zeer populair geweest in
ons land; het was de voornaamste Bijbel van de reformatie.

Vertalingen verschillen van elkaar (1) omdat ze in ver-
schillende tijden zijn gemaakt, (2) omdat de vertalers
soms zijn uitgegaan van verschillende versies van de
grondtekst (soms zelfs in verschillende talen) en (3)
omdat vertalers hun eigen vertaalopvattingen hebben.
In dit hoofdstuk laten we zien wat dat in de praktijk
betekent.
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Moerentorfbijbel

De zgn. Leuvense Bijbel was het katholieke antwoord op de steeds
grotere verspreiding van protestantse Bijbels. De Moerentorf-
versie stamt van 1599 en is dus ouder dan de Statenvertaling. Ge-
trouw aan het standpunt van de kerk, was het echter een vertaling
uit het Latijn, met Moerentorf als de enige vertaler.

Statenvertaling (1637)

De Statenvertaling was een bewuste poging om te komen tot
een (reformatorische) standaardbijbel. Bij de vertaling werd
uitgegaan van een zo goed mogelijk gereconstrueerde grond-
tekst (Textus Receptus). Ook werd niet vertaald door één man
maar door een groep predikanten. Omdat deze uit het hele land
bijeengeroepen werden was de taal van deze vertaling voor het
hele land aanvaardbaar. Het vertalen duurde van 1626 tot 1636;
de eerste druk dateert van 1637.

Herziene Statenvertaling (Stichting HSV 2010)

Dit is de meest recente herziening van de Statenvertaling, waarbij het
taalgebruik aanzienlijk is gemoderniseerd, ook nu echter zonder er
werkelijk een geheel nieuwe vertaling van te maken.

Petrus Canisius Vertaling

De vertaling door de vereniging Petrus Canisius is de eerste Ne-
derlandse katholieke vertaling die niet meer is uitgegaan van het
Latijn, maar van de oorspronkelijke talen. Het NT werd uitgebracht
in 1929 en het OT in 1937. De complete Bijbel kwam na de oorlog
in 1948 beschikbaar.

Nieuwe Vertaling van het NBG 1951

De Nieuwe Vertaling van het Nederlandse Bijbelgenootschap is
uitgebracht in 1951, als een opvolger van de Statenvertaling.
Er is aan gewerkt door theologen van verschillende richtingen,
om hem acceptabel te maken voor mensen met uiteenlopende
kerkelijke achtergrond. Om vooral het conservatieve deel van
het publiek niet of te schrikken is het taalgebruik nadrukkelijk
conservatief gehouden, zodat het verschil met de oude Staten-
vertaling niet te groot zou worden.

Willibrord Vertaling 1995

De Willibrord Vertaling is de thans gangbare katholieke vertaling.
Hij is oorspronkelijk uitgekomen in de jaren ’60, maar in 1995 is
er een aanzienlijk vernieuwde versie van gepubliceerd. Hij wordt
gekenmerkt door een moderner taalgebruik, dat echter gepaard
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gaat met een vrijere opvatting van vertalen (dynamisch-equivalent
methode).

Groot Nieuws Bijbel

De Groot Nieuws Bijbel is een moderne vertaling in de
"omgangstaal", die in 1982 door het NBG en de KBS (Katholieke
Bijbelstichting) gemeenschappelijk is gemaakt en uitgebracht. Het
taalgebruik is zeer hedendaags, maar de vertaling is daardoor wel
veel vrijer geworden.

Het Boek

‘Het Boek’ is een voorbeeld van een zogenaamde parafrase waar-
bij het verhaal meer is naverteld dan vertaald. De eerste uitgave
stamt uit 1992.

De NBV 2004

De NBV vertaling is de jongste van het stel. Ook deze is een ge-
meenschappelijke uitgave van het NBG en de KBS. Deze vertaling
beoogt een ‘literaire’ uitgave te zijn, die ook niet-christenen aan-
spreekt als een vorm van cultureel erfgoed. Dat betekent dat een
loepzuivere weergave van de oorspronkelijke Bijbeltekst wat min-
der op de voorgrond heeft gestaan.

TWEE VOORBEELDEN

Hieronder laten we nu twee fragmenten volgen, in de verschillen-
de vertalingen. Het ene, links komt uit het OT (Jesaja 2:4-5). Het
andere, rechts, uit het NT (Flp 2:1-2). In het oudtestamentische
fragment is de "Hij" waar het mee begint de Here.

Delftse Bijbel

Ende hi sal oerdelen die hey-
den, ende sal berispen vele vol-
kes. Ende si sullen smeden haer
zwaerde inden ploechyseren,
ende haer speren inden zeke-
len.
Di lude en sullen ieghen die lu-
de dat zwaert niet opheffen
noch voertmeer en sullen si
hem niet meer oeffenen tot stri-
de.
Jacobs huys, coemt ende wan-
delen wi in ons gods licht.

Keulse Bijbel

Hirumb is enige troest in chris-
to dat is de geordeniert sy to
christo off enige solacie der
lyeffde
is enige geselschop des gey-
stes
sint enige inwendyge gheleder
der verbarmynghu
soe vervullet myne vroude
up dat gy smaket dat selve
hebbende de selve lievede
eindrachtich volende dat selve.
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Liesveldtbijbel

Ende hy sal rechten onder de
heydenen, ende straffen veel
volcx.
Dan sullen sy haer sweerden tot
ploechijsers,
ende haer spiessen tot seys-
senen ende sickelen maken.
Want daer gheen volck zijn en
sal, dat deen mes teghen dat
ander op heffe. Ende sy en sul-
len voortaen niet meer leeren
oorlooghen.
O ghy huys Jacobs coemt her-
waerts, laet ons wandelen int
licht des Heeren.

Liesveldtbijbel

Is nu onder u eenige vermanin-
ge in Christo is daer eenighen
troost der liefde isser eenige
gemeijnscap des Geests
isser eenighe hertelijcke liefde
ende bermherticheyt
so vervult mijn vruecht
dat ghi eens gemoets ende sins
zijt gelijcke liefde hebt.

De vrijere vertaling van Luther
blijkt in de kolom links b.v. uit
de vierde regel (zeisen en sik-
kels), uit het mes in regel zes
en uit de meer omslachtige for-
mulering van de laatste zin.

Moerentorfbijbel

Ende by sal de heydenen or-
deelen ende veel volken straf-
fen, ende zy sullen hare sweer-
den versmeden tot ploeg-
couteren ende hare lancien tot
seijssenen. Volck tegen volck en
salder geen sweert heffen noch
zy en sullen meer ten strijde
geoeffent worden.
Gy huys van Jacob komt ende
laat ons wandelen in 't licht des
Heeren.

Moerentorfbijbel

Daerom isser eenighe vertroos-
tinghe in Christo, isser eenich
solaes der liefden, isser eenighe
gemeynschap des gheest, zijn-
der eenighe hart-grondelijke
ontferminghen,
Soo vervult mijn blijschap, dat
ghij een ghevoelen moecht
hebben, een liefde hebbende,
eendrachtich, eenen sin heb-
bende.

Statenvertaling (1637)

Ende hy sal richten onder de
heydenen, ende bestraffen vele
volckeren;
ende sy sullen hare sweerden
slaen tot spaden, ende hare
spiessen tot sickelen:
het [eene] volck en sal tegen
het [ander] volck geen sweert
opheffen, noch sy en sullen
geen oorloge meer leren.

Statenvertaling (1637)

Indiender dan eenige vertroos-
tinge is in Christo, indiender
eenigen troost is der liefde,
indiender eenige gemeynschap
is des Geests indiender eenige
innerlijcke bewegingen ende
ontfermingen zijn
so vervult mijne blijdtschap,
dat ghy mooght eens gesint
zijn, deselve liefde hebbende
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Comt ghy huys Jacobs, ende
laett ons wandelen in den lichte
des HEEREN.

van een gemoet (ende) van
een gevoelen zijnde.

Herziene Statenvertaling
Hij zal oordelen tussen de hei-
denvolken en veel volken vonnis-
sen. En zij zullen hun zwaarden
omsmeden tot ploegscharen
En hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal tegen een ander
volk het zwaard opheffen. Oor-
log voeren zullen zij niet meer
leren.
Huis van Jakob, kom,
laten wij wandelen in het licht
van de HEERE

Herziene Statenvertaling
Als er dan enige bemoediging is
in Christus, als er enige troost is
van de liefde, als er enige ge-
meenschap is van de Geest, als
er enige innige gevoelens en
ontferming zijn,
Maak dan mijn blijdschap volko-
men doordat u eensgezind
bent, dezelfde liefde hebt, één
van ziel bent en één van gevoe-
len.

Petrus Canisius Vertaling

Hij zal tussen de volkeren
scheidsrechter zijn, en recht
verschaffen aan machtige na-
ties:
dan smeden ze hun zwaarden
tot ploegijzers om, en hun lan-
sen tot sikkels;
geen volk trekt zijn zwaard
meer tegen een ander, en nie-
mand oefent zich voor de strijd.
Op, huis van Jakob; laat ons
wandelen in Jahweh's licht!

Hier wordt de verbondsnaam
Jahweh gebruikt in plaats van
het in protestantse Bijbels ge-
bruikelijke HERE.

Petrus Canisius Vertaling

Wanneer dan een vermaning in
Christus of een liefderijk
woord, geestesgemeenschap,
hartelijkheid of deernis nog vat
op u heeft
maakt dan mijn vreugde volko-
men door eensgezind te zijn,
de onderlinge liefde te bewaren
en eenstemmig hetzelfde na te
streven.

Bovenstaande vertaling is
evenals de volgende duidelijk
veel vrijer.

Nieuwe Vertaling (NBG)

En Hij zal richten tussen volk en
volk
en rechtspreken over machtige
natiën.
Dan zullen zij hun zwaarden tot

Nieuwe Vertaling (NBG)

Indien er dan enig beroep (op
u gedaan mag worden) in
Christus, indien er enige be-
moediging is der liefde, indien
er enige gemeenschap is des
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ploegscharen omsmeden
en hun speren tot snoeimessen;
geen volk zal tegen een ander
volk het zwaard opheffen,
en zij zullen de oorlog niet meer
leren.
Huis van Jakob, komt,
laten wij wandelen in het licht
des HEREN.

U ziet dat de ploegscharen
(regel 3) weer terug zijn, maar
de volken en heidenen (natiën)
in regel 1 en 2 zijn van plaats
verwisseld.

geestes, indien er enige ontfer-
ming en barmhartigheid is,
maakt (dan) mijn blijdschap
volkomen door eensgezind te
zijn, één in liefdebetoon, één
van ziel, één in streven.

Hier wordt al een poging ge-
daan met de vertaling ook de
bedoeling van Paulus' woorden
te verduidelijken.

Willibrord

Hij zal recht doen tussen de ve-
le volken, en machtige naties
tuchtigen.
Dan smeden zij hun zwaarden
om tot ploegscharen en hun
speerpunten tot sikkels.
Geen volk heft het zwaard meer
tegen een ander en de oorlog
leren ze niet meer.
Huis van Jakob, komt,
laat ons wandelen in het licht
van Jahwe.

Dit is duidelijk moderner

Willibrord

Als dan vermaning in Christus
en liefdevolle bemoediging iets
vermogen,
als gemeenschap van Geest,
als hartelijkheid en mededogen
u iets zeggen, maakt dan mijn
vreugde volkomen
door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde
uw saamhorigheid en eensge-
zindheid.

Groot Nieuws Bijbel

Hij zal rechtspreken tussen
machtige volken en geschillen
oplossen tussen talloze naties.
Dan smeden ze hun zwaarden
om tot ploegscharen, en hun
speren tot snoeimessen.
Geen volk neemt nog de wa-
pens op, nooit meer bereidt
men zich voor op de oorlog.
Nakomelingen van Jakob,
kom, laten we gaan,

Groot Nieuws Bijbel

Als ik u in naam van Christus
mag vermanen
en liefdevol aanmoedigen,
als gemeenschap van Geest en
gevoelens van genegenheid
en meeleven u iets zeggen
maak mij dan volmaakt blij
door eensgezind te zijn.
Leef in dezelfde liefde, wees
gelijkgezind en streef naar
eenheid.



79

de Heer verlicht onze weg.

De oproep in het laatste vers
om in Gods licht te wandelen is
hier een verzekering geworden
dat dat gebeurt.

De invloed van de vertaalstijl,
die ook de WiIlibrord Vertaling
kenmerkt, is hier duidelijk
zichtbaar.

Tenslotte nog een voorbeeld
van een parafrase:

Het Boek

De HERE zal internationale ge-
schillen beslechten; alle volken
van de aarde zullen hun wapens
veranderen in vreedzame ge-
reedschappen;
hun zwaarden zullen zij om-
smeden tot ploegscharen en
hun speren tot snoeimessen.
Nergens zal meer oorlog wor-
den gevoerd en niemand zal
meer worden opgeleid tot mili-
tair.
Och Israël, laten wij wandelen
in het licht van de HERE en Zijn
wetten gehoorzamen.

Het Boek
Als u elkaar in Christus helpt,
als u elkaar met liefde bemoe-
digt,
als u door de Geest één bent
met elkaar,
als u zich over elkaar ontfermt
en liefdevol met elkaar om-
gaat,
maak mij dan helemaal geluk-
kig
door het onderling eens te zijn
en elkaar lief te hebben.
Streef — één van hart en ziel
— naar echte eenheid.

De vergelijking met de Groot
Nieuws Bijbel toont duidelijk
dat de vertalers verschillende
opvattingen hadden (Als ik u...,
tegenover: als u elkaar...).

De NBV 2004

Hij zal rechtspreken tussen de
volken, over machtige naties
een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsme-
den tot ploegijzers en hun spe-
ren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard
trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat
oorlog is.
Nakomelingen van Jakob, kom
mee, laten wij leven in het licht
van de HEER

De NBV 2004

Nu u door Christus zozeer be-
moedigd wordt en liefdevol ge-
troost, nu er onder u zo’n grote
verbondenheid met de Geest is,
zo veel ontferming en medelij-
den,
maak mij dan volmaakt gelukkig
door eensgezind te zijn, één in
liefde, één in streven, één van
geest.
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Aanhangsel

DE TEKST VAN HET NIEUWE TESTAMENT

Als het om de betrouwbaarheid van de tekst van onze Bijbel
gaat kunnen we voor het Oude Testament wijzen op de ex-
treme zorgvuldigheid van de Joodse overschrijvers, met het
getuigenis van de Dode Zee rollen als bewijs. Met betrek-
king tot het Nieuwe Testament kunnen we wijzen op het
grote aantal manuscripten dat bewaard is gebleven. Niet
dat deze manuscripten altijd overeenstemmen, maar ze
stellen ons wel in staat om de meest waarschijnlijke oor-
spronkelijke tekst daaruit te reconstrueren. Het vakgebied
dat zich daarmee bezig houdt heet ‘tekstkritiek’.

In dit Aanhangsel willen we daarom, voor de belangstellen-
de lezer wat verder ingaan op die tekst van het NT.
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Hoofdstuk A1

Op zoek naar de oorspronkelijke tekst

Tekstverschillen

Toen de westerse wereld na de val van het Oost-Romeinse Rijk vrij
plotseling werd geconfronteerd met veel meer manuscripten
(letterlijk: handschriften) van de oorspronkelijke Hebreeuwse maar
vooral van de Griekse versies van de Schrift, bleek dat er juist in
het Nieuwe Testament tussen die verschillende manuscripten aller-
lei tekstverschillen konden zitten. Laten we dat hier dan eens wat
nader bekijken. Manuscripten kunnen in principe op twee manieren
van elkaar verschillen:

• Er kan een afwijkende ‘lezing’ zijn (het ene manuscript leest

anders dan het andere)

• Er kan sprake zijn van toevoegingen of weglatingen (één of en-

kele woorden, een zin, of een complete passage komt wel voor
in het ene manuscript maar niet in het andere)

In het eerste geval moet je vaststellen welke variant de oorspron-
kelijke is. In het tweede geval moet je vaststellen of de ene over-
schrijver per ongeluk (of mogelijk zelfs opzettelijk!) iets heeft weg-
gelaten, of dat de andere om welke reden dan ook iets heeft toe-
gevoegd. Een illustratie van het eerste vinden we bijv. in Matteus,
waar de HSV leest:

Het schip was al midden op de zee [het meer van Galilea] ...
(Matteüs 14:24, HSV)

terwijl de NBG’51 heeft:
Doch het schip was reeds vele stadiën van het land verwij-
derd ...

In dit geval neemt men aan dat het handschrift waarop de tweede
lezing berust correct is en dat de overschrijver van het handschrift
waarop de eerste is gebaseerd, per ongeluk de woorden heeft ge-
bruikt van hetzelfde incident zoals vermeld in Marcus 6:47. Zoiets
kan gemakkelijk gebeuren als de overschrijver (al te) bekend is
met de tekst die hij overschrijft. Anderzijds is zo’n verschil nauwe-
lijks van belang. In andere gevallen kunnen er echter leerstellin-
gen in het geding zijn. In de HSV leest 1 Korintiërs:

En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van
hen Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn.
(1 Korintiërs 10:9)
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Terwijl de NBG’51 leest:
En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen
deden ...

Het zal duidelijk zijn dat het nogal wat verschil maakt of het Chris-
tus of God zelf was die door de Israëlieten in de woestijn werd ver-
zocht. In dit geval hebben de nieuwere vertalers aangenomen dat
de redacteur van de latere handschriften, waar de eerste variant
op is gebaseerd, heeft geprobeerd de passage te ‘verduidelijken’
door God te vervangen door Christus in overeenstemming met de
destijds gangbare theologische inzichten.

Een bekend voorbeeld van de tweede soort is:
Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het
Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. (1 Johannes
5:7, NBG’51)

Deze zin staat in sommige vertalingen tussen [vierkante haken],
wat aangeeft dat er twijfels zijn over de vraag of dit tot de oor-
spronkelijke tekst behoort, terwijl andere vertalingen geen voorbe-
houd maken. Of de passage over de overspelige vrouw in Johan-
nes 7:33 tot 8:11, waar de Engelse King James vertaling in de
marge over vermeldt “veel van de oude bronnen missen Johannes
7:33 - 8:11”. Nog een voorbeeld is de lofprijzing (“Want uwer is
het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen”) aan het eind van het ‘onze Vader’, die in de NBG’51 even-
eens tussen [ ] staat. Die woorden totaal weglaten zou waarschijn-
lijk onaanvaardbaar zijn voor de velen voor wie de woorden be-
kend en heilig zijn. Maar het zou een soepeler overgang geven van
de verzen 12+13 (“... en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren ...) naar de verzen 14+15 (“Want in-
dien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse
Vader ook u vergeven ...”). Ook het volledige eind van het evange-
lie van Marcus (16:9-20) is een voorbeeld van een passage die
niet in alle handschriften is te vinden.

De taak van de tekstcriticus

Maar hoe stel je nu vast welke variant de originele is? Het is duide-
lijk dat als er een variant is ingeslopen, alle latere kopieën van dat
handschrift die variant waarschijnlijk ook zullen bevatten, evenals
de kopieën daar weer van, enz. Je kunt handschriften indelen in
families met ‘ouders’ en ‘nakomelingen’ en het origineel als stam-
vader. Je zou, op grond van bekende ouderdom, kunnen proberen
de ‘stamboom’ te reconstrueren en zo besluiten wat oorspronkelijk
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is en wat van latere datum. Maar zo gemakkelijk ligt het niet altijd.
Vaak zijn manuscripten achteraf gecorrigeerd aan de hand van (al
of niet vermeend) betere, meer originele exemplaren. In zulke ge-
vallen kunnen de ‘nakomelingen’ beter zijn dan de ‘ouders’. Het
gaat dus om een tijdrovende vergelijking van alle varianten.

De kwestie wordt nog verder bemoeilijkt door het feit dat geduren-
de lange tijd de noodzaak van een nauwkeurige overlevering van
de originele tekst niet zo werd gevoeld. Vooral gedurende de Mid-
deleeuwen was men meer geïnteresseerd in het verhaal zelf dan in
de letterlijke tekst. Dat kon inhouden dat latere kopieën van een
manuscript soms werden ‘verduidelijkt’ door variante lezingen of
toevoegingen uit andere bronnen. De eerste vertalingen in de
landstalen berustten op zulke late manuscripten, en bovendien op
slechts één of enkele daarvan. Pas de spectaculaire vondsten van
de 19e en vroege 20e eeuw leidden tot een inzicht in de noodzaak
van een degelijk onderzoek. Zulk onderzoek wordt inmiddels aan-
geduid met de term tekstkritiek.

De Textus Receptus

We hadden het al over de door Erasmus geconstrueerde basistekst
(blz. 65). Deze tekst is in de volgende eeuwen regelmatig heruit-
gegeven. Op grond van een (commercieel bedoelde) opmerking
van de uitgever, in het Latijnse voorwoord van de uitgave van
1633, is dit in de wandeling de ‘Textus Receptus’ (aanvaarde
tekst) gaan heten. Ook onze Statenvertaling is daar op gebaseerd.
Helaas menen velen dat dit een door God geïnspireerde tekstre-
constructie is en dat je als schriftgelovig christen er wel van moet
uitgaan dat dit, op zijn minst in grote lijnen, de maatgevende tex-
tuele waarheid is. Voor hen is deze tekst, ook in onze dagen, daar-
om onaantastbaar. Maar latere vertalers beseften dat die een te
smalle basis had; we bezitten intussen een tekstbasis die veel bre-
der en gevarieerder is. Dat heeft de betrouwbare reconstructie van
de grondtekst vergemakkelijkt.

Nieuwe ontdekkingen

Gedurende een aantal eeuwen was de positie van de Textus Re-
ceptus onaantastbaar. Maar in de 19e eeuw begon de studie van
manuscripten een hoge vlucht te nemen. Er ontstond een soort
schatgraverij in het Midden-Oosten op zoek naar nieuw tekstmate-
riaal en een heel belangrijke vondst was die van de zgn Codex Si-
naïticus door de Duitser Tischendorf. Een codex is een boek met
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bladzijden, zoals wij dat nu kennen, in tegenstelling tot de boekrol-
len die tot aan de 2e eeuw de gebruikelijke boekvorm uitmaakten
(zie blz. 31). De Codex Sinaïticus wordt zo genoemd omdat hij
werd ontdekt in het klooster aan de voet van de Sinai. daarnaast
werden in Egypte talloze papyrus fragmenten ontdekt die bewaard
waren gebleven dankzij het gunstige klimaat.

Een andere codex, waarvan het bestaan echter allang bekend was,
lag in de bibliotheek van het Vaticaan, en staat derhalve bekend
als de Codex Vaticanus. Het bestaan ervan was zoals gezegd be-
kend, maar het Vaticaan had een zorgvuldige studie ervan altijd
geweigerd. Dit veranderde in de 19e eeuw, zodat hier een tweede
oud manuscript ter beschikking kwam. Zowel de Codex Sinaïticus
als de Codex Vaticanus worden verondersteld afkomstig te zijn van
de beroemde bibliotheek van Alexandrië, en beide stammen uit het
begin van de vierde eeuw. Hier kan nog de Codex Alexandrinus
aan worden toegevoegd, die uit dezelfde bibliotheek stamt (maar
die een wat afwijkend tekstueel karakter heeft) en die stamt uit
het begin van de vijfde eeuw. Deze codex was bekend sinds de 17e

eeuw (maar pas na de publicatie van de Engelse King James Ver-
sie) en het was het eerste belangrijke bekende manuscript dat niet
behoorde tot de zogenaamde Byzantijnse teksten waar de Textus
Receptus op was gebaseerd. Deze drie Codices zijn kenmerkend
voor een teksttraditie die wezenlijk afwijkt van die Byzantijnse tek-
sten en die bovendien ook ouder zijn. Zij zouden een belangrijke
plaats krijgen in het vakgebied van de tekstkritiek. Op die Byzan-
tijnse teksten gaan we nog verder in op blz. 90.

Andere Bronnen

Naast de Bijbelse manuscripten zijn er ook andere bronnen die ons
kunnen helpen de oorspronkelijke tekst te achterhalen. In de eer-
ste plaats zijn er de geschriften van de Kerkvaders. zij hebben veel
verhandelingen geschreven waarin zij de Bijbeltekst verklaren. En
aangezien zij de passages die zij behandelen gewoonlijk citeren,
kunnen wij daaruit een idee krijgen van de tekst die zij voor zich
hadden. Dat verschaft ons belangrijke informatie over de vraag
welke varianten in gebruik waren in welke tijd en in welk deel van
de antieke wereld. In de tweede plaats zijn er een aantal zeer ou-
de vertalingen van de Bijbeltekst. Zo zijn er bijv. een oude Syri-
sche vertaling, voor de volken ten oosten van Antiochië in Syrië,
een Koptische versie, in gebruik in Egypte, en Latijnse versies voor
die delen van het Rijk waar men minder bekend was met het
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De standaardtekst

Elke vertaler gebruikt voor het NT tegenwoordig de tekst zoals te vinden in
de zgn. Nestle-Aland tekst, uitgegeven door het Duitse Bijbelgenootschap.
Nestle-Aland gee� een tekst die een soort meerderheidsstandpunt vormt 
onder de tekstcri�ci. Maar in het ‘apparaat’ onderaan de bladzijde staan 
alle bekende varianten van enig belang, waarbij via een coderingssysteem
wordt aangegeven welk handschri� die variant hee�, en of dat in de hoofd-
tekst van dat manuscript is of dat het een later daarin aangebrachte correc-
�e betre�. Dus een vertaler kan in één oogopslag zien of er afwijkingen van 
de tekst bestaan, en vervolgens nagaan welke dat zijn en waar ze voorko-
men. En wanneer hij weet op welke handschri�en, of groep van hand-
schri�en, hij zijn vertaling wil baseren – bijvoorbeeld op de Textus Recep-
tus - dan kan hij ook zien welke keu-
zes hij dan moet maken.

Maar ook wie Bijbelstudie doet kan,
mits hij met Grieks uit de voeten kan,
zien of een afwijkende vertaling het
gevolg is van een voorkeur van de ver-
taler voor een andere categorie manu-
scripten, of dat de vertaler een andere
opva�ng hee� over de betekenis van 
de tekst. Of je kunt zien of een woord-
keus in het origineel waar je een be-
paalde betekenis aan hecht, ook in-
derdaad onbetwist is, of dat het alleen
maar een ‘variante’ lezing is. En dat
kan je behoeden voor overhaaste con-
clusies.

Voor de woorden in
vers 49 staan in
‘het apparaat’ twee
verschillende vari-
ante lezingen. De
coderingen daar
achter vertellen je
welke handschrif-
ten die hebben.

Een bladzijde uit de
Nestle-Aland tekst
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Grieks, voornamelijk in het westen. De oudste hiervan dateren van
de 2e eeuw. Een opmerkelijke plaats wordt onder deze documen-
ten ingenomen door de zgn ‘diatesseron’ (lett: <verteld> door
vier); het is een harmonisatie van de vier Evangeliën, die bestaat
uit een mozaïek van verzen uit de verschillende Evangeliën, en hij
is waarschijnlijk oorspronkelijk geschreven in het Grieks. Van dit
document zijn vertalingen bekend in verschillende talen, waaron-
der Latijn, Aramees, Arabisch en Nederlands. Wanneer we onge-
veer weten waar en wanneer zulke vertalingen zijn ontstaan, helpt
ons dat om te beslissen welke varianten van de Griekse tekst waar
en wanneer in gebruik waren.

Datering

De relatieve ouderdom van de Griekse manuscripten zelf kan wor-
den afgeleid uit de bekende ontwikkeling van handschriftstijlen.
Evenzo kan de plaats van oorsprong vaak worden afgeleid uit be-
kende plaatselijke schrijfgewoonten (bijv. de exacte vorm waarin
de letters zijn geschreven). Op deze manier kan worden afgeschat
of een manuscript is geschreven in Egypte (Alexandrië), Grieken-
land (Byzantium), of in het gebied van de westerse Kerk. Daar-
naast is het mogelijk dat een kopie is geschreven door één schrij-
ver, maar achteraf gecorrigeerd door een andere, elk met zijn ka-
rakteristieke handschrift. Zo’n correctie kan zijn gebeurd aan de
hand van bepaalde ‘standaard teksten’, waarvan het bestaan be-
kend is, evenals hun globale verspreidingsgebied. Een zorgvuldige
vergelijking van de globale tijd en plaats van oorsprong van een
manuscript en zijn correcties met informatie ontleend aan de
‘Vaders’ (kerkvaders) en de ‘versies’ (de antieke vertalingen) kan
veel inzicht geven in de ontwikkeling van variante lezingen. Dat
stelt de tekstcriticus in staat de bestaande teksten in te delen in
groepen en families en waarschijnlijke conclusies te trekken m.b.t.
hun respectievelijke betekenis. In het volgende hoofdstuk zullen
we zien hoe dat werkt.
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Hoofdstuk A2

Het tekstmateriaal

Wanneer hij wordt geconfronteerd met een veelheid aan tekstver-
sies moet de tekstcriticus besluiten welke varianten meer oor-
spronkelijk zijn en welke kennelijk van een latere datum. Men zou
wellicht denken dat hoe ouder een handschrift is, hoe origineler
het is, maar zo eenvoudig ligt het niet. De oudste manuscripten
van enige betekenis (waarbij we even geen rekening houden met
een aantal kleine papyrusfragmenten die slechts enkele zinnen be-
vatten, of soms maar enkele woorden) dateren van globaal half-
weg de vierde eeuw; dat is eeuwen verwijderd van de originelen.
Men kan zich in principe voorstellen dat een manuscript dat op
zichzelf jonger is, stamt van een ‘familie’ die een minder ‘corrupte’
versie bevat dan een ander dat op zichzelf ouder is (een tekst heet
‘corrupt’ wanneer hij afwijkt van het origineel). Anderzijds kun je
niet als algemene regel stellen (zoals iemand eens deed) dat een
groep van jongere manuscripten noodzakelijkerwijs meer origineel
is dan de weinige oudere manuscripten omdat (aldus het argu-
ment) die oudere teksten door de mensen van destijds kennelijk
van weinig belang werden geacht, en daardoor zo weinig gebruikt
werden dat ze niet sleten en alleen daarom nog bestaan, terwijl de
betere manuscripten zo intensief werden gebruikt dat ze sneller
vervangen moesten worden. Of een manuscript tot in onze dagen
bewaard is gebleven heeft uiteraard meer te maken met de duur-
zaamheid van het gebruikte schrijfmateriaal (in de vierde eeuw
kwam perkament in gebruik, dat veel duurzamer was dan papyrus)
en het lokale klimaat (Egypte heeft bijv. een zeer droog klimaat
dat van belang is voor het bewaard blijven van papyrus) dan met
de waardering van de vroege Kerk voor dat speciale handschrift.
En dan hebben we het nog niet eens over de vraag of die waarde-
ring een werkelijke weerspiegeling was van de feitelijke oorspron-
kelijkheid van de betrokken tekst.

Voor een zinvolle discussie van de betekenis van de verschillende
handschriften lijkt het nuttig om gebruik te maken van dezelfde
indeling die de tekstcritici gebruiken. In de 19e eeuw is een eerste
indeling gemaakt door de Engelse onderzoekers Westcott en Hort.
Zij onderscheidden drie groepen. Deze indeling was voornamelijk
gebaseerd op de regio waaruit zij afkomstig waren:
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• De Syrische groep, afkomstig van een herziening die was be-

gonnen in Antiochië.

• Een groep die zij neutraal noemden, omdat zij geloofden dat

deze een onaangepaste tekst bevatte

• Een groep die zij Westers noemden, die voornamelijk bestaat

uit manuscripten die zijn ontstaan in het gebied van de Wester-
se Kerk, en die sterk verschilt van de andere. In Horts classifi-
catie werd echter alles dat niet Syrisch of neutraal was automa-
tisch geclassificeerd als Westers.

Deze indeling is lange tijd in gebruik geweest, maar is in recente
tijden aangevochten. De thans gebruikelijke indeling wordt hierna
gegeven.

De Byzantijnse teksten

Dit is min of meer Horts Syrische groep; hij bevat veruit de meeste
teksten. Het is de groep die overeenkomt met de tekst die Eras-
mus publiceerde en die bekend staat als de Textus Receptus. Tot
laat in de vorige eeuw werd dit algemeen beschouwd als de beste
weergave van de oorspronkelijke tekst. Tegenwoordig neemt men
aan dat deze tekst sterk aangepast is om hem meer begrijpelijk te
maken, o.a. door materiaal over te nemen uit andere bronnen.
Voorbeelden van zulke aanpassingen vereisen vaak een zekere
kennis van het Grieks, maar het volgende, uit Matteüs 21, meest
genomen uit de HSV tegenover de NBG’51, geeft een goed idee:
vs 11 ‘dit is Jezus, de profeet van Nazareth in Galiléa’ ipv ‘dit is

de profeet, Jezus, van Nazaret in Galilea’;
vs 12 ‘de tempel van God’ ipv ‘de tempel’;
vs 13 ‘hebt ... gemaakt’ ipv ‘maakt’;
vs 28 ‘mijn wijngaard’ ipv ‘de wijngaard’;
vs 29-31 in de Textus Receptus is het de eerste zoon die weigert,

maar dan toch gaat, terwijl de tweede ja zegt en niet gaat;
in andere manuscripten is dat andersom;

vs 33 (niet zo in de SV, maar wel in de Engelse King James)
‘er was een zekere heer des huizes’ ipv ‘er was een man,
een heer des huizes’;

Daartussen staan nog andere afwijkingen die wij niet terugvinden
in de vertaling.

Deze voorbeelden tonen twee dingen. De verschillen zijn talrijk (in
totaal 16 gevallen in dit ene hoofdstuk), maar ook voor het meren-
deel van weinig belang. Af en toe vinden we echter aanpassingen
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die wel degelijk van belang zijn. Zo zegt de Textus Receptus in
Openbaring 5:9: ‘Want U [het Lam] ... hebt ons voor God ge-
kocht ... uit elke stam, taal, volk, en natie.’ Dit suggereert dat de
vier dieren en de 24 oudsten de behouden gelovigen symboliseren.
De Alexandrijnse tekst (waarover hieronder) leest hier: ‘U hebt
mensen voor God gekocht ... uit elke stam en taal en volk en na-
tie.’ Dit geeft aan dat de vier dieren en de 24 oudsten hemelse we-
zens zijn die de Zoon prijzen voor wat Hij heeft gedaan.

En dan zijn er natuurlijk al die plaatsen waar een woord, een zin,
of zelfs een hele passage te vinden is in de Byzantijnse tekst en
niet in andere. Op blz. 83/84 zagen we hiervan enkele voorbeel-
den. Meestal zijn ze in de NBG’51 te herkennen aan plaatsing tus-
sen [vierkante haken]. Omdat dit heel vaak passages zijn die een
bijzonder plaatsje hebben in het hart van vele bijbellezers, ver-
klaart dit voor een groot deel de voorkeur van vele traditionele bij-
bellezers voor de Textus Receptus. Maar het wordt nu tijd om te
gaan kijken naar de (intussen drie) andere groepen teksten men
tegenwoordig onderscheidt naast de Byzantijnse.

De Alexandrijnse teksten

Dit zijn de teksten die neutraal genoemd werden door Hort en
Alexandrijns door anderen. De voornaamste vertegenwoordigers
zijn de Codex Sinaïticus en de Codex Vaticanus. Maar er is een
groep van ‘mindere’ manuscripten die ook in deze groep valt. De
groep is wel aanzienlijk kleiner dan de Byzantijnse. Maar de Byzan-
tijnse groep is dan ook veruit de grootste, maar tevens ook de
jongste. Hort beschouwde de ‘neutrale’ tekst als de onaangetaste
originele tekst. Latere onderzoekers zijn echter van mening dat
ook deze tekst in bepaalde mate is geredigeerd. Één probleem is
dat vóór de invoering van de codexvorm de Bijbel niet bestond uit
één deel, maar uit een verzameling rollen. Deze rollen behoefden
niet noodzakelijkerwijs allen dezelfde groep ‘voorouders’ te heb-
ben. Dat betekent dat een codex die is gekopieerd van een be-
schikbare verzameling rollen niet per se één bepaalde teksttraditie
hoeft te vertegenwoordigen. Een manuscript dat uitgesproken
Alexandrinisch is in één deel kan heel wel Westers zijn in een an-
der deel. Dat kan betekenen dat er een sterk verschillende mate
van redactie kan zijn toegepast op de Evangeliën, Handelingen, de
brieven van Paulus, de zogenaamde algemene zendbrieven en de
Openbaring. Men is echter algemeen van mening dat wat er aan
aanpassingen in de Alexandrijnse tekst is gepleegd, die zijn aange-
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bracht in een oprechte poging om de oorspronkelijke tekst te her-
stellen, meer dan als een poging sommige leerstellingen te onder-
steunen of de algemene betekenis te verduidelijken. Voorbeelden
van de Alexandrijnse tekst zagen we al op blz 90, waar we hem
hebben gebruikt als maatstaf voor de aanpassingen van de Byzan-
tijnse tekst.

De Ceasarea tekst

Deze groep van teksten is voor de gemiddelde bijbellezer van wei-
nig belang, omdat het de meest recente afsplitsing is die is erkend
als aparte groep. Hort beschouwde deze groep als een variant op
de Alexandrijnse teksten (zijn ‘neutrale’ groep). De huidige aandui-
ding Ceasarea tekst betekent niet dat deze tekstvariant daar haar
oorsprong vond, maar eerder dat hij daar veel in gebruik was. Men
heeft aangetoond dat Origenes bij zijn commentaar op het evange-
lie naar Johannes een Alexandrijnse tekst heeft gebruikt voor het
eerste deel, maar een Ceasarea tekst voor de rest en voor zijn la-
tere geschriften. We weten ook dat hij zijn commentaar op Johan-
nes is begonnen in Alexandrië en dat hij die heeft afgemaakt in
Ceasarea, waar hij ook zijn latere werken heeft geschreven
(vandaar de term Ceasarea tekst). Maar anderen hebben aange-
toond dat hij al in Alexandrië gebruik heeft gemaakt van een
Ceasarea tekst, reden om te opperen dat juist hij het is geweest
die deze tekst naar Ceasarea heeft gebracht. Zij nemen daarom
aan dat de oorsprong van deze tekst in feite in Egypte ligt. De ver-
schillen t.o.v. de Alexandrijnse tekst zijn over het algemeen van
weinig belang waar het leerstellingen aangaat, maar er zijn opmer-
kelijke verschillen m.b.t. wat is inbegrepen en wat niet, en in som-
mige gevallen waar een passage is geplaatst. Zo staat de passage
over de overspelige vrouw uit Johannes 8 wel in deze groep van
teksten, in tegenstelling tot de Alexandrijnse teksten, maar op een
andere plek in het evangelie, of zelfs in het Evangelie naar Lucas!
Er is ook een verschil in de volgorde van de Evangeliën, die ge-
woonlijk overeenkomt met die in de westerse teksten.

De Westerse teksten

De vierde hoofdgroep wordt gewoonlijk aangeduid als de
‘Westerse’ teksten. Hij bestaat uit manuscripten die zijn ontstaan
in het gebied van de West-Romeinse Kerk, met inbegrip van de
Latijnse teksten. Het voornaamste probleem is dat de groep niet
alleen sterk verschilt van de andere groepen, maar dat de verschil-
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lende manuscripten ook sterk verschillen van elkaar. In het alge-
meen bevatten zij echter passages die niet of zelden te vinden zijn
in de andere groepen, vooral de Alexandrijnse. De vraag is uiter-
aard of de schrijvers van de Alexandrijnse manuscripten die heb-
ben weggelaten, of dat die van de westerse manuscripten ze heb-
ben toegevoegd aan de originele tekst. Ook onderscheiden de wes-
terse teksten zich door een veelheid van op zich ondergeschikte
tekstvarianten van de soort die wij al tegenkwamen bij de Byzan-
tijnse teksten. De afwijkende lezingen van de westerse teksten zijn
van weinig belang voor de moderne bijbellezer, omdat er weinig
van in onze Bijbels is terechtgekomen. Maar de toevoegingen zijn
van meer belang, omdat sommige daarvan terecht zijn gekomen in
de Byzantijnse tekst, en vandaar in de Textus Receptus, en dus in
de 17e eeuwse vertalingen zoals de Engelse King James vertaling
en onze eigen Satenvertaling.

Wat is nu origineel?

Tegenwoordig neemt men aan dat de Alexandrijnse teksten dichter
bij het origineel staan dan de westerse teksten, omdat het onwaar-
schijnlijk lijkt dat de oorspronkelijke tekst in het westen beter be-
waard zou zijn dan in het oosten. De evangelist Lucas vertelt ons
dat velen hebben getracht het verhaal van Jezus’ leven op papier
te zetten en we mogen daarom aannemen dat er in de vroege Kerk
meer verslagen van de historische feiten bestonden dan wij thans
bezitten. Het lijkt aannemelijk dat de redacteuren van de westerse
teksten een deel van dit materiaal hebben toegevoegd aan dat van
de schrijvers van de ons bekende vier Evangeliën en Handelingen.
Dit is des te aannemelijker omdat men in die dagen de Evangeliën
en Handelingen uitsluitend zag als een bron van historische infor-
matie - die je naar believen kon aanvullen - dan als een gewijde
tekst. Het is bijv. opmerkelijk dat de brieven van Paulus veel min-
der varianten bevat, kennelijk omdat zij werden beschouwd als het
typische intellectuele product van een apostel, waar je van af
moest blijven.

Wat is nu onze conclusie?

We staan nu voor de belangrijke vraag: moeten we zulke toevoe-
gingen verwerpen als niet origineel? Wetenschappelijk gesproken,
en ons baserend op de beste resultaten van de moderne tekstkri-
tiek, zou men die vraag bevestigend moeten beantwoorden. Maar
we mogen ons niet uitsluitend baseren op wetenschappelijke argu-
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menten. Niet origineel is nog niet hetzelfde als onwaar. In hoofd-
stuk 10, op blz. 66, hebben we er op gewezen dat als we geloven
in God we ook zouden moeten geloven dat Hij waakt over zijn
Woord. De feitelijke vraag is: moeten we de toevoeging van be-
paalde extra passages uitsluitend beschouwen als tekstcorrupties,
of maken ze deel uit van een door God geleid proces dat heeft ge-
leid tot het ontstaan van een Bijbeltekst, zoals wij die nu kennen,
ten tijde van de eerste vertalingen in de landstalen? Uiteindelijk
hebben we ook geaccepteerd dat OT boeken materiaal bevatten
waarvan we weten dat het nooit is geschreven door de oorspron-
kelijke auteur, en in sommige gevallen zelfs nooit door hem ge-
schreven zou kunnen zijn. We nemen aan dat het, hoewel het is
toegevoegd door een latere redacteur, een onlosmakelijk deel uit-
maakt van de tekst en dat het daar deel van uit is gaan maken on-
der dezelfde leiding van de Heilige Geest die ook de oorspronkelij-
ke schrijver heeft geleid. Mogen we dan niet een soortgelijk proces
veronderstellen voor het NT? Deze gedachte wordt hier alleen
maar aangeboden als aanleiding voor een overweging, omdat het
in feite deel uitmaakt van een andere discussie, maar we mogen
die niet bij voorbaat verwerpen.
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Links een kleitablet met
een koopcontract uit ca.
2600 v. Chr.

Een Israëlitische ostrakon uit
ca. 700 v. Chr. (de tijd van ko-
ning Josia)

Hieronder een ‘recept’ van
een Babylonische genees-
heer, op steen.

Rechts een ‘archiefstuk’
uit een bibliotheek, ca.
2000 v. Chr.
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Joodse torahrol
op leer

Papyrus fragment.
Het begin van Matteüs.



97

Hiernaast:
Middeleeuws handschrift
van de Vlaamse Historie
Bijbel.

Hieronder:
Twee miniaturen

Een middeleeuwse, getekende ‘Biblia Pauperum’. Vergelijk deze
eens met de in blokdruk vervaardigde op blz. 35.
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Links de Gutenberg Bijbel; het begin van Psalmen.

Rechts de Delftse Bijbel; het begin van Genesis
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De eerste complete Lu-
therbijbel, van 1534.

Nog sterk in de traditie
van de middeleeuwse
handschriften.

Boven: Genesis 1 (nog
zonder versnummers!)

Links: de scheppings-
prent op het schutblad.
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Biestkens Bijbel uit 1564
Formaat ca. A5 (dus zo groot

als deze blz.)

DE PRIJS VAN EEN BIJBEL: je leven

Ten tijde van de Spaanse overheersing, kon het bezit van een
Bijbel je je leven kosten. Een beschrijving van Nederlandse
gedrukte Bijbels uit 1732 vermeldt dat een predikant te Leiden
een exemplaar bezat van een Biestkensbijbeltje uit 1564, met
daarin een aantekening dat dit in een ‘spreeuw-huisken’ ver-
borgen was geweest ten tijde van ‘de vervolging door de her-
tog van Alva’. Een tijdgenoot en bezitter van het hier getoonde
Biestkensbijbeltje vond dit zo’n curieus verhaal dat hij dit aan-
tekende op het schutblad van zijn eigen exemplaar, en zijn
boekbinder opdracht gaf op de rug te stempelen:

SPREEUW HUYSKEN
B Y B E L
1 5 6 4
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SCHRIJFSET OUDHEID

Aardewerk inktpotje en
rietpennen (replica’s).

De woorden “in den be-
ginne was het woord”
zijn geschreven met een
van deze rietpennen.

SCHRIJFSET
MIDDELEEUWEN

Inktpotje uit koehoren
en de schacht van een
veer (zonder ‘baard’)
als pen; replica’s.

ROMEINS SCHRIJFTA-
FELTJE MET STYLUS

De stylus is een kras-
pen, die letters in de
waslaag krast. De
vlakke achterkant kan
deze weer uitwissen

De ingekraste tekst
luidt: “Johannes is
zijn naam” (Lucas
1:63).


