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Cor Hoogerwerf 

“Liever vijf woorden die iedereen begrijpt...” 

 

“... dan duizend die niemand begrijpt,” zegt Paulus in de Bijbel in Gewone Taal (1 

Kor. 14:19). Dit zou het motto kunnen zijn van deze nieuwe Bijbelvertaling. Het 

mooie van BGT is dat niet alleen vijf of duizend woorden, maar de hele Bijbel voor 

iedereen begrijpelijk is geworden. Althans, het taalniveau zou geen barrière meer 

moeten vormen voor het begrip van de tekst. 

Kan je de Bijbel, met daarin zowel eenvoudige als complexe en duistere teksten, 

over de hele linie verwoorden in gewone taal, op zo’n manier dat de taal voor de 

meeste Nederlanders direct duidelijk is? Volgens het Nederlands 

Bijbelgenootschap kan dat, en als bewijs daarvan ligt de BGT nu op tafel. De BGT 

pretendeert niet de Bijbelvertaling te zijn die alle andere overbodig maakt. Het zou 

dan ook niet fair zijn de BGT te beoordelen aan de hand van wat in mijn ogen de 

meest ideale vertaling zou moeten zijn. De kernvraag is of de winst van de 

duidelijkheid opweegt tegen het verlies aan de rijkdom die in de Hebreeuwse en 

Griekse teksten aanwezig is, een verlies dat relatief groter is ten opzichte van veel 

andere vertalingen. 

Over die rijkdom moeten we trouwens niet overdreven gewichtig doen. Bij 

sommige obscure passages in de Bijbel doen uitleggers er ook maar een 

beredeneerde gooi naar. En is de Bijbel hoogstaande literatuur? Een groot deel van 

de Hebreeuwse Bijbel zeker. Maar de evangeliën zijn “onbeholpen verhalen in een 

primitief soort Grieks” waarvan de literaire waarde gering is, zoals de classicus Ilja 

Leonard Pfeijffer schrijft in De Antieken. Je zou daarom kunnen verdedigen dat de 

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in een aantal gevallen zelfs een te hoog stijlregister 

heeft gekozen. De aanpak van de BGT werkt in de evangeliën dan ook prima. Een 

willekeurig voorbeeld: 

NBV BGT 

Mt. 10:24 Een leerling staat niet boven 

zijn leermeester en een slaaf niet boven 

zijn heer. 

Een leerling is niet belangrijker dan zijn 

leraar. En een slaaf is niet belangrijker 

dan zijn meester. 

 



Maar ook hier komen we opmerkelijke keuzes tegen. Is een gelijkenis hetzelfde als 

een voorbeeld, zoals de BGT wil? Maar ja, vind maar eens een beter woord in 

gewone taal. 

Hoe zit het met ingewikkelder taalgebruik, bijvoorbeeld bij beeldspraak en poëzie? 

De BGT neemt duidelijk een veel groter verlies aan poëtische taal voor lief dan 

andere vertalingen. “Nee, ik ben stil geworden, / ik heb mijn ziel tot rust gebracht” 

(NBV) is mooier dan “Nee, ik ben rustig en stil” (BGT; Ps. 131:2a). Daar staat 

tegenover dat de poëzie in de BGT een eigen kracht krijgt door haar bijna 

minimalistische patroon. Zonder franje of uitleggerigheid ontstaan frisse teksten. 

En wie zou het poëtische karakter van bijvoorbeeld Ps. 114:8 willen betwisten: 

“Want hij maakt van stenen een stromende bron, / van rotsen maakt hij een 

rivier.” De BGT levert literair gezien in, maar levert daarmee nog geen smakeloze 

teksten af. Al valt daar natuurlijk over te twisten. Maar persoonlijk heb ik liever dit 

dan een semiletterlijke vertaling in onbegrijpelijk hotseklots-Nederlands. 

Dat de BGT als vertaling een eigen gezicht heeft blijkt ook uit vertaalkeuzes die 

nog nooit in de gangbare Nederlandse vertalingen zijn gedaan, maar wel goed 

verdedigbaar zijn. Zo zweeft Gods geest niet meer over het water in Genesis 1, 

maar een hevige wind. En Job zegt niet meer dat hij boete doet in stof en as, maar: 

“Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven” (Job 42:6). Zo komt het 

hele boek Job in een ander licht te staan.  

Enkele veranderingen ten opzichte van wat we gewend zijn in de Nederlandse 

vertalingen komen door nieuwe opvattingen over wat de oorspronkelijke tekst is. 

Een frappant voorbeeld is 2 Petrus 3:10, waar nu precies het omgekeerde staat. 

Werd de aarde bij het einde der tijden in de NBV “blootgelegd” (letterlijk: wordt 

gevonden), in de BGT “verdwijnt” de aarde (letterlijk: wordt niet gevonden). 

Hoe gaat de BGT om met potentieel aanstootgevende teksten? In Psalm 137 

moeten volgens de wraakzuchtige psalmist de kinderen van Babel op de rotsen 

verpletterd worden. In de BGT is hier voor de minst aanstootgevende 

uitlegmogelijkheid gekozen. De kinderen van Babel zijn hier namelijk uitgelegd als 

de inwoners van Babel. Een ander voorbeeld: een tamelijk rancuneuze opmerking 

van de Prediker (onder duizend mensen was slechts één echt mens - maar dat was 

geen vrouw) is nu als een algemeen spreekwoord aangemerkt: “Er wordt gezegd: 

...” De Prediker is het in de BGT niet met dit gezegde eens. Bij andere vreemde 

teksten is er onverbloemd vertaald. De obscure opmerking van Pseudo-Paulus dat 

de vrouw doorheen het baren van kinderen gered zal worden, is keurig uitgelegd: 

“En Eva, niet Adam, liet zich verleiden om te doen wat God verboden had. Sinds 

die tijd krijgen vrouwen kinderen, en dat gebeurt met pijn en moeite. Maar ze 

kunnen gered worden” (1 Tim. 2:14-15a). Wat je hier ook van vindt, wat er staat is 

in elk geval glashelder. 



Dat de BGT duidelijkheid voorop heeft staan, blijkt bijvoorbeeld uit explicitering 

en ordening van de informatie in de tekst. Als voorbeeld neem ik het opschrift van 

de brief van Paulus aan de Filippenzen. 

Werkvertaling BGT 

Fil. 1:1-2 Paulus en Timoteüs, slaven 

van Jezus Christus,  

aan al de heiligen in Jezus Christus 

die in Filippi zijn samen met de 

leiders en de helpers,  

 

 

 

goedheid voor jullie en vrede van 

God de Vader van ons en de Heer 

Jezus Christus. 

Dit is een brief van Paulus, aan alle 

mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus 

Christus bij God horen. De brief is ook 

voor de leiders en de helpers van de kerk 

in Filippi. 

Ik schrijf deze brief samen met Timoteüs. 

Wij zijn allebei dienaren van Jezus 

Christus. 

Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en 

de Heer Jezus Christus goed voor jullie 

zijn en jullie vrede geven. 

 

Het opschrift van een brief uit de oudheid bestaat uit drie onderdelen: de zender, 

de ontvanger en een groet. Deze drie onderdelen zitten verpakt in één compacte 

Griekse zin. Daarin staat niet alles wat er staat. Persoonsvormen moet je zelf 

aanvullen. De lezer moet ook een aantal dingen invullen vanuit de (geïmpliceerde) 

communicatieve situatie: dat het om een brief gaat, dat Paulus en Timoteüs de 

schrijvers zijn, en dat de groet een wens is van de zender(s). De vertalers van de 

BGT gaan er niet bij voorbaat vanuit dat iedereen vertrouwd is met deze 

conventies. Zij hebben dus het compacte Grieks uitgepakt en in een overzichtelijke 

volgorde gezet. Dat Paulus de hoofdauteur is van de brief is duidelijk gemaakt 

door Timoteüs naar achteren te schuiven. Zonder in al te veel detail te treden denk 

ik dat deze ingrepen stuk voor stuk verdedigbaar zijn. 

Een opschrift is trouwens nog het eenvoudigste aan een brief van Paulus. Hoe zet 

je een ingewikkeld betoog, waarvan de context niet geheel duidelijk is, om in 

gewone taal? Hier is het veel moeilijker om precies de juiste toon te vinden. Ik heb 

bijvoorbeeld mijn twijfels bij de vertaling van Filippenzen 3. Is het probleem hier 

echt te denken dat je een goed mens bent, dat je op jezelf mag vertrouwen en dat je 

van jezelf een goed mens kunt maken? Die indruk wekt de BGT. Naar mijn 

inschatting ligt het een nuance anders en gaat het eerder om de waarde die je 

hecht aan bepaalde aardse privileges en een bepaalde status, zoals het behoren bij 

het uitverkoren volk. Het gaat er hier niet om of Paulus van zichzelf een goed 

mens wilde maken. Het gaat erom of Paulus nog aanspraak op die status wil 

maken. Nee dus. En dat is ook in de BGT volkomen helder: “Want het gaat om 



Christus, mijn Heer. Het enige wat ik wil, is bij Christus horen” (twee zinnen uit 

Fil. 3:7-8). Hoe dan ook, de BGT biedt genoeg stof tot discussie. 

Bij het beoordelen van een nieuwe vertaling is het altijd leuk om enkele 

individuele teksten en saillante details eruit te lichten. Maar zeker in het geval van 

de BGT gaat het om het geheel. En ik moet zeggen dat ik, het geheel in 

ogenschouw nemend, deze vertaling geslaagd vind. Het leest als een trein. Wat 

volgens de vertalers de belangrijkste boodschap van een passage is, blijft behouden 

en is direct toegankelijk. Soms juist door middel van bijzondere vertaalingrepen. 

Die boodschap behoeft ook met de BGT uitleg en context, maar de taal is geen 

barrière meer. Dat betekent dat er meer mensen zo toegang hebben tot de Bijbel. 

En voor diehard Bijbellezers is de BGT een frisse aanvulling op het spectrum van 

vertalingen.  

 


