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De Bijbel voor iedereen  
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij, al 
meer dan 200 jaar. In de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de 
wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. Daarom willen we 
dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. 



Deze bundel is samengesteld ter gelegenheid 
van het afscheid van dr. Jaap van Dorp als vertaler 

bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
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‘Vertalen is verraden.’ Het is een 
gevleugelde uitspraak, onze versie 
van het Italiaanse gezegde traduttore 
traditore: vertaler verrader. Het bekt 
lekker, maar er zit iets gemakzuchtigs 
in. Het is een dooddoener, een eerste-
klas cliché. Het raakt niet aan wat ver-
talen in wezen is, maar blijft steken 
aan de oppervlakte. 

Natuurlijk is de perfecte vertaling 
een onmogelijkheid: talen sluiten niet 
naadloos op elkaar aan. Uitspraken die 
in de ene taal volkomen normaal zijn, 
kunnen in een andere taal iets onbegrij-
pelijks opleveren. Probeer maar eens 
het zinnetje ‘Zet jij de aardappels even 
laag?’ in het Engels te vertalen.

En dat is nog niet alles. Niet alleen 
vertalers zoeken naar de juiste woor-
den, dat doet elke taalgebruiker. 
En zoals iedereen weet: gedachten zijn 
vloeiend en elegant, maar woorden 

Inleiding:
de kunst van het vertalen
Vertalen is …
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bonkig en weerspannig. Zie ze maar eens goed op papier te 
krijgen. Vertalen gaat gepaard met denkwerk, zoeken naar 
woorden, imperfectie én schitterende vondsten. Het ‘verraad’ 
dat daarbij komt kijken, is hetzelfde verraad als in alle taal-
uitingen in woord en op schrift. Evenmin als de perfecte  
vertaling bestaat het perfect vertelde verhaal, de perfect uit-
gedrukte gedachte, het perfect geschreven boek. Zoeken naar 
woorden, imperfectie én voltreffers, dat is wat al ons taal-
gebruik kenmerkt. In die zin is al ons taalgebruik verraad.

Bij een boek als de Bijbel is het bovendien onmogelijk om 
de volledige rijkdom van de tekst in een en dezelfde verta-
ling uit te stallen. Het idee dat je van zo’n rijke en gelaagde 
tekst ‘de’ vertaling zou kunnen maken, is een misvatting. 
Zoals synoniemen binnen een en dezelfde taal nooit exact 
dezelfde functie vervullen, zo drukt een vertaling nooit exact 
hetzelfde uit als het origineel.

Vertalen kan niet met wiskundige precisie, zo werkt taal 
nu eenmaal niet. Perfect wordt het nooit en er blijft altijd 
wel iets om over te discussiëren. Maar het heeft geen zin om 
dat ‘verraad’ te noemen. Het is oneindig veel interessanter 
om het vertaalproces op een open manier te benaderen.  
Om vragen te stellen als: Welke afwegingen zijn er gemaakt? 
Welke verschuivingen hebben er plaatsgevonden en wat 
leveren ze op? Zo kom je tot een afgewogen oordeel van de 
winst- en verliespunten van een vertaling. Zo krijg je oog 
voor wat een vertaling is: een nieuwe belichting van de ori-
ginele tekst. 

De tekst tot leven brengen
Vertalingen van de Bijbel zijn pogingen om de tekst tot leven 
te brengen voor een nieuw lezerspubliek. Dat doet elke ver-
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taling op haar eigen manier, met haar eigen doel voor ogen. 
Hoe beter vertalers zich ervan bewust zijn waar ze met hun 
vertaling op uit zijn, hoe beter ze de balans van winst en 
verlies naar het positieve kunnen laten doorslaan.

Neem als voorbeeld het raadsel dat Simson opgeeft aan 
de Filistijnse mannen in Rechters 14:14. Dat raadsel verwijst 
naar wat hij eerder in het verhaal heeft meegemaakt. Simson 
heeft een leeuw die hem aanviel met blote handen in stuk-
ken gescheurd. Als hij die dode leeuw later opnieuw pas-
seert, ziet hij hoe bijen hun intrek hebben genomen in het 
kadaver en eet hij honing ‘uit de leeuw’. Het raadsel dat hij 
hierop baseert, klinkt in het Hebreeuws als een soort rijm-
pje. Als je de woorden een voor een vertaalt, krijg je: ‘Uit de 
eter kwam het eten, uit de sterke kwam het zoete.’ Die ver-
taling mist echter de pit en levendigheid die in de brontekst 
aanwezig is. Om die te bewaren, kun je de dubbele tegen-
stelling krachtig onder woorden brengen, zoals in de Bijbel 
in Gewone Taal is gedaan:

Hij was de jager, maar nu is hij de prooi. 
Hij was gevaarlijk, maar nu is hij zoet. 

Een vertaling is geen kopie van een tekst, en kan dat ook 
niet zijn. Het is een belichting van de originele tekst die ook 
zélf iets te vertellen heeft. 

Vier grote vertaalprojecten
Deze kijk op vertalen typeert het werk van Jaap van Dorp bij 
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Van 1991 tot 2021 
vervulde hij de functie van vertaler en specialist op het Oude 
Testament. Hij werkte mee aan vier grote vertaal projecten: 
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de revisie van de Groot Nieuws Bijbel (1996), de Nieuwe 
Bijbelvertaling (2004), de Bijbel in Gewone Taal (2014) en 
de NBV21 (2021). In een interview beschreef hij die vier 
projecten als volgt: 

Elke vertaalproject heeft van die typische dingen waar je 
rekening mee moet houden. Bij de revisie van de Groot 
Nieuws Bijbel moest je opletten dat je geen specifiek ker-
kelijk of bijbels jargon gebruikte. Bij de Bijbel in Gewone 
Taal moesten we het doen met een heel beperkt deel van 
de Nederlandse woordenschat. De Nieuwe Bijbelvertaling 
uit 2004 was een literaire vertaling die in kerkdiensten 
goed moest functioneren. Het bijzondere bij de herzie-
ning van de NBV was dat het grote aantal opmerkingen 
van buitenaf zo’n rol speelde. Volgens mij is dat uniek in 
de bijbelvertaalwereld. Het gaat daarbij niet zozeer om 
het corrigeren van echte fouten – dat moet natuurlijk 
altijd, daarmee moet je niet wachten tot er een revisie 
komt. Maar het gaat vooral om het kiezen van een betere 
alternatief.1 

Welk van de vier projecten springt er voor hem uit? We cite-
ren nogmaals uit hetzelfde interview: 

Ik vind het heel bijzonder om aan zoveel vertalingen te 
hebben meegewerkt. Als je zoals ik opgegroeid bent met 
de Statenvertaling zie je goed de meerwaarde van deze 
nieuwere vertalingen. Wat dat betreft vind ik de Bijbel in 
Gewone Taal het mooiste project waaraan ik heb gewerkt. 

1  Bericht ‘Interview met Jaap van Dorp. “Achter een vertaalvraag schuilt vaak een vraag over de Bijbel zelf”’ op 
NBV21 | Dicht bij de bron: https://nbv21.nl/nieuws/interview-jaap-van-dorp-2/ (geraadpleegd: 20-10-2021).
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Met alle beperkingen van het Nederlands probeer je toch 
de kern van een tekst onder woorden te brengen, in een 
taal die iedereen begrijpt. Ik kon als vertaler geen mooier 
doel bedenken.

Niet alleen staat Jaap van Dorp aan de basis van een aantal 
veelgebruikte bijbelvertalingen, hij weet ook alles over de 
oudere vertalingen in ons taalgebied, zoals de Statenverta-
ling en de NBG-vertaling 1951. De achterliggende principes 
van de Statenvertaling, de handboeken waarop de Staten-
vertalers zich baseerden, de verschuivende edities van die 
vertaling door de eeuwen heen – Jaap vertelde erover. Hij 
wist, uit de archieven van het Nederlands-Vlaams Bijbel-
genootschap, ook alles wat zich achter de schermen van de 
NBG-vertaling 1951 heeft afgespeeld. Er is in ons taalgebied 
vermoedelijk niemand anders die zo vertrouwd is met de 
uiteenlopende Nederlandse bijbelvertalingen. Als directe 
collega’s hebben we ervan genoten en geprofiteerd, en ons 
soms verbaasd over zijn bescheidenheid. Als Jaap iets níet 
deed was het zich laten voorstaan op zijn kennis. Wat hij wel 
deed – naast vertalen – was schrijven. Tientallen publicaties 
voor Met Andere Woorden, reacties op brieven gericht aan 
het Bijbelgenootschap, blogs en columns. Door lezingen en 
cursussen in binnen- en buitenland droeg hij al die jaren het 
belang van goed onderbouwd én toegankelijk vertalen uit. 

Het is onmogelijk om zijn verdiensten voor het bijbel-
werk en het vertalen in dit korte bestek recht te doen. Door 
deze bundel essays aan hem op te dragen willen we hem de 
eer geven die hem toekomt. 


