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Batseba of Batseba
Een NBV met klemtoontekens

Henk Heikens en Clazien Verheul

Sinds kort is op de website www.debijbel.nl een bijzondere internet-
versie te vinden van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Daarin wordt bij 
alle onvertaalde namen van meer dan één lettergreep aangegeven waar 
de klemtoon ligt. Dat gebeurt door een streepje onder de klinker van 
de beklemtoonde lettergreep. Ook een aantal minder bekende ‘gewone 
woorden’ hebben dat streepje gekregen, zoals abib, dioskorintios, kan-
dake en rabsaris. Deze accentaanduidingen in de ‘klemtoon-NBV’, zoals 
de extra versie hierna zal heten, zijn overigens adviezen, geen voor-
schriften. Dit artikel vertelt waarom en hoe deze uitgave tot stand ge-
komen is.1

Waarom een klemtoon-NBV?
Het woord van de Schrift wil gehoor vinden, is dus niet allereerst bestemd 
voor het oog, maar vooral voor het oor. De Bijbel wordt dan ook vanouds 
hardop voorgelezen. Daarover wordt al verteld in de Bijbel zelf, terwijl het nu 
vooral gebeurt in kerkelijke samenkomsten en in huiselijke kring. Er zijn ook 
opnamen en uitgaven. Zo brengt de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en 
Slechtzienden al jaren gesproken bijbelvertalingen uit. En op de website www.
debijbel.nl is de hele NBV te beluisteren, zoals deze bij de verschijning in 2004 
door vrijwilligers is voorgelezen, inclusief de deuterocanonieke boeken. 
Bij dit voorlezen kan de beklemtoning van de namen een struikelblok zijn, 
niet alleen voor de voorlezer, maar ook voor de hoorder. De klemtoon speelt 
namelijk een belangrijke rol bij het herkennen van woorden. Bij namen zijn 
alleen nogal eens verschillen te horen, die voor misverstanden kunnen zorgen. 
Wie Izebel hoort waar hij Izebel verwacht, kan denken dat het om verschil-
lende personen gaat.

Er bestaan verschillende gidsen voor de beklemtoning van de namen in Duitse 
en Engelse bijbelvertalingen. Voor Nederlandse vertalingen bestaan die niet, 
al zijn er wel wat hulpmiddelen. 
Zo had de editie 2005 van de Grote Van Dale een beknopte bijlage III. Lijst van 
Bijbelse namen. Ook zijn er enkele uitgaven van de Statenvertaling waarin bij 
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een aantal namen accentstreepjes staan: die door de Leidse predikant Henri-
cus Cats (voltooid door W.A. van Hengel) uit 1834, die van Abraham Kuyper 
(1895), en die van de Gereformeerde Bijbelstichting (1973). In de 1977-editie 
van de Statenvertaling (te vinden op www.debijbel.nl) staan eveneens namen 
met klemtoontekens, net als in de Canisiusvertaling (1936-1939). Overigens 
krijgt een naam in deze bijbeluitgaven niet altijd een accentteken op alle plaat-
sen waar die voorkomt.
Maar noch in de lijst van Van Dale, noch in de genoemde bijbeluitgaven zijn 
alle bijbelse namen met een accentaanduiding te vinden. Daar komt bij dat 
deze vertalingen het over de plaats van de klemtoon wel vaak met elkaar eens 
zijn, maar zeker niet altijd. 

Klemtoon zoals in de grondtalen?
We proberen namen uit andere talen vaak zo veel mogelijk uit te spreken zoals 
dat in die talen gebeurt, dus met de klemtoon die daar gebruikelijk is. Onze 
nieuwslezers zorgen voor allerlei voorbeelden daarvan. Voor de bijbelse na-
men zou dat betekenen dat we de klemtonen overnemen uit het Hebreeuws 
(en Aramees) van het Oude en het Grieks van het Nieuwe Testament.
Bij de Hebreeuwse namen zou de klemtoon dan in de regel op de laatste letter-
greep liggen, zoals te horen is in moderne Israëlische namen als Eilat, Golan 
en Tel-Aviv. Wie vervolgens kijkt naar de klemtoon-NBV, zal zien dat die weg 
niet gevolgd is. De Hebreeuwse en Griekse namen ondergingen op hun weg 
naar onze vertalingen namelijk allerlei veranderingen, die ze in feite gemaakt 
hebben tot Nederlandse namen. Hetzelfde geldt trouwens voor allerlei niet-
bijbelse namen. Zo hebben we het over Berlijn en Belgrado en niet over Berlin 
en Beograd.

De bijbelse namen zijn allereerst aangepast doordat de vreemde schrifttekens 
van de grondtalen moesten worden omgezet in de letters van ons alfabet. 
Toen de Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap in 
1968 afspraken maakten over een eensluidende spelling van de bijbelse na-
men, streefden ze ernaar om zowel bij het Hebreeuws als bij het Grieks één 
grondtaalteken weer te geven met één Nederlandse alfabetletter.
Dit omletteren was in de praktijk minder simpel dan het lijkt. De tekens van 
twee verschillende schriftstelsels hebben namelijk vaak geen een-op-een-rela-
tie met elkaar. En tekens die ogenschijnlijk met elkaar overeenkomen, geven 
niet altijd dezelfde klanken aan.

Verder kan het bij het ‘schriftgetrouw’ overnemen van grondtekstnamen de 
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verwachting zijn dat daarbij de plek van de klemtoon meekomt. De schrift-
systemen van het Hebreeuws, Grieks en Nederlands verschillen echter zozeer 
van elkaar, dat dit lang niet altijd het geval is. Het omletteren kan zelfs voor 
een afwijkende klemtoon zorgen.
Zo trekken Nederlandse lettercombinaties voor ‘lange’ klinkers – aa, ee, ie, oo 
en uu – klemtoon aan. De grondtalen hebben die lettercombinaties niet. Als 
je namen daaruit letter voor letter omspelt, krijgen de Nederlandse namen 
die dus ook niet. Daardoor gaat een mogelijkheid verloren om in het Neder-
lands klemtoon aan te geven. In Ezechiël 3:15 bijvoorbeeld komt Tel-Abib ter 
sprake. Uit de uitspraak van Tel-Aviv weten we dat de klemtoon achteraan ligt. 
Dat zouden we duidelijk kunnen maken door niet Tel-Abib te schrijven, maar 
Tel-Abieb. Het omlettersysteem laat de lettercombinatie ie alleen niet toe. De 
klemtoon-NBV heeft dan ook Tel-Abib. (Tel-Abib overigens en niet Tel-Aviv, 
omdat de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet bij het omletteren steeds 
wordt weergegeven door een b, en niet door een v als die letter als een v wordt 
uitgesproken.)
Door het omlettersysteem kun je dus ook aan Getsemane en Nineve niet zien, 
dat de laatste -e staat voor de klank -ee.2

Een ander geval: in het Nederlands krijgen gesloten lettergrepen, die eindigen 
op één of meer medeklinkers, nogal eens klemtoon, zoals in almanak, bar-
revoets en basalt. Als je beklemtoning wilt vermijden, kun je daarom het best 
gesloten lettergrepen vermijden en naar open lettergrepen streven, die eindi-
gen op een klinker.
In de NBV staat bijvoorbeeld in het Oude Testament: Kinneret (Numeri 34:11), 
en in het Nieuwe Testament de Griekse versie daarvan: Gennesaret (Matteüs 
14:34). Door de omlettering van het Hebreeuws en het Grieks beginnen beide 
namen met een gesloten lettergreep: Kin-, Gen-.
Vanwege die gesloten lettergreep leggen zowel kerkgangers als niet-kerkgan-
gers bij de oudtestamentische versie de klemtoon op de eerste lettergreep: Kin-
neret. In het Hebreeuws ligt de klemtoon op de tweede: Kinneret. Als je dat in 
het Nederlands wilt navolgen, zou je de eerste lettergreep beter open kunnen 
maken: Kineret, of zelfs tot Kinerret kunnen besluiten, waarbij je de tweede 
lettergreep sluit en zo de klemtoon daarnaartoe trekt. Dat laat het gebruikte 
een-op-eenomspelsysteem alleen niet toe.
Wie in de klemtoon-NBV nu Kinneret verwacht, zie daar toch Kinneret staan. 
Daartoe is besloten omdat de voorlaatste lettergreep in het Nederlands bij de 
beklemtoning favoriet is, en omdat zo de relatie kon worden vastgehouden 
met Gennesaret. In die nieuwtestamentische naam ligt de klemtoon immers 
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ook op de tweede lettergreep: Gennesaret. Dat weten kerkgangers tenminste. 
Iemand die niet met het kerkelijke bijbellezen vertrouwd is, maar wel met 
de beklemtoningsregels van het Nederlands, komt tot een andere uitspraak: 
Gennesaret (en Getsemane): hoofdklemtoon op de voorlaatste lettergreep en 
bijklemtoon op de gesloten eerste.

Maar bijbelse namen worden niet alleen maar omgespeld. Een andere taal kan 
ze ook aan het eigen karakter aanpassen. Dat gebeurde bij Hebreeuwse namen 
in het Oude Testament toen die eerst werden overgenomen in het Grieks van 
de Septuagintavertaling en het Nieuwe Testament, en vervolgens in het Latijn 
van de Vulgaatvertaling.
Zo hebben diverse Hebreeuwse namen een Griekse uitgang gekregen: alleen 
een -s, zoals bij Jeremias en Mozes, of -os, zoals bij Jakobos. De Griekse uit-
gang -os werd vervolgens in de Vulgaatvertaling de Latijnse uitgang -us. Die 
is daarna in onder andere ons Nederlands overgenomen: Jakobus, en allerlei 
andere namen, zoals Antiochus, Exodus, Filologus en Tyrus. Daarbij spreken 
wij deze uitgang op z’n Nederlands uit, dus met de u van mus en niet met de 
oe van moes.

Onderzoek naar de Nederlandse beklemtoning
Omdat de grondtekstnamen feitelijk Nederlandse namen zijn geworden, rijst 
de vraag waar daarin de klemtoon komt. Het Frans legt de klemtoon gewoon-
lijk op de laatste lettergreep, en het Hongaars op de eerste, maar in het Neder-
lands heeft de klemtoon geen vaste plaats. Daarin wordt zeer vaak de voorlaat-
ste lettergreep beklemtoond: balorig, monopolie, spinazie, verkeren, walvis. 
Daarnaast zijn er veel woorden waarin dit gebeurt bij de voorvoorlaatste: af-
deling, bullebak, marathon, verderfelijk. Ook is er een aantal met klemtoon op 
de laatste: banaan, basalt, maatschappij, plezier.
Niet alleen ligt de klemtoon in het Nederlands niet vast, maar bovendien ver-
loopt de beklemtoning van namen veel minder volgens bepaalde regels dan 
die van ‘gewone woorden’, zoals Simone Langeweg in haar dissertatie The 
stress system of Dutch constateert: ‘When we study the stress patterns that oc-
cur in the various types of names, we see that the stress assignment in these 
words is far less consistent than in the acronyms’ (blz. 124).

Om te weten te komen hoe de bijbelse namen in het Nederlands beklemtoond 
worden, is daarom in het najaar van 2011 een publieksonderzoek gestart, 
na een proefonderzoek in samenwerking met het Meertens Instituut van de 
KNAW. Daarin zijn klemtoonvragen gesteld bij 1900 van de meer dan 3500 
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verschillende namen die voorkomen in de NBV, inclusief de deuterocano-
nieke boeken. Geen probleem was er uiteraard bij de eenlettergrepige namen 
(Job, Saul) en bij de vertaalde (Olijfberg, Rode Zee). Verder werd in vooron-
derzoek nagegaan bij welke meerlettergrepige namen geen klemtoonkwestie 
bestaat. Niet bij Abraham, Eva, Jeruzalem, Johannes en Mozes bijvoorbeeld. 
De overblijvende 1900 namen werden in een willekeurige volgorde verdeeld 
over negentien vragenlijsten van honderd namen, met bij elke naam de klem-
toonvraag.
De deelnemers aan het onderzoek waren enerzijds afkomstig uit het panel van 
respondenten aan wie het Meertens Instituut vragen kan voorleggen, ander-
zijds uit de achterban van het NBG. In totaal verklaarden zo’n 1800 vrijwil-
ligers zich bereid om mee te doen. De communicatie verliep via internet, het 
invullen van de vragenlijsten gebeurde op de computer.
Als de deelnemers de eerste vragenlijst hadden ingevuld, kregen ze niet de 
tweede lijst toegestuurd, maar de vragenlijst die op dat moment het minste 
aantal invullers telde. Niet iedereen kan bij negentien lijsten immers mee blij-
ven doen, en zo werden ongelijke aantallen ingevulde lijsten voorkomen. In 
feite hebben zo’n 550 respondenten de tweede tot en met negentiende vragen-
lijst beantwoord. Dat zijn dus niet steeds dezelfden geweest. Wel hebben zo’n 
225 respondenten alle lijsten ingevuld.

Er vallen goede vragen te stellen over de validiteit van dit onderzoek. In het 
kader van dit artikel alleen de notitie dat de onderzoekers bijzonder blij waren 
met een uitkomst die hun inschattingen vooraf duidelijk overtrof: ruim vijf-
honderd klemtoonantwoorden bij elke naam, gegeven door een gemêleerde 
groep geïnteresseerden, die meer en minder vertrouwd bleken met kerkelijke 
uitspraaktradities.

Zakelijke gegevens
De vragenlijsten leverden essentiële informatie voor de klemtoon-NBV. Maar 
de antwoorden konden daarin niet gewoon worden overgenomen. Alleen al 
niet omdat de respondenten het niet steeds met elkaar eens waren. Bij 1600 
van de 1900 namen bestonden duidelijke meerderheden. Dan werd een be-
paalde lettergreep ten minste anderhalf keer zo vaak beklemtoond als een an-
dere, wat in de meeste gevallen neerkwam op ten minste tweemaal zo vaak. Bij 
driehonderd namen bestond zo’n meerderheid niet en staakten soms gewoon 
de stemmen. Hoe moesten daarbij beslissingen worden genomen?

Voor het vervolg van dit verhaal eerst wat andere gegevens. Van de meer dan 
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3500 verschillende namen in de NBV hebben er ruim drieduizend klemtoon-
streepjes gekregen, plus zo’n vijftig ‘gewone woorden’. Ze komen voor grofweg 
twee derde uit het Hebreeuws (en Aramees) en voor een derde uit het Grieks. 
De helft daarvan heeft twee lettergrepen, gevolgd door een grote groep met 
drie. Daarna komt een minderheid van vier lettergrepen, terwijl wat vijf- en 
zeslettergrepige de verzameling afsluiten (zie het overzicht aan het eind van 
dit artikel).

Bij de beklemtoning blijken in het onderzoek drie lettergrepen in aanmerking 
te komen, dezelfde overigens die in de algemene uitspraak van het Nederlands 
het meest beklemtoond worden: de laatste, de voorlaatste en de voorvoor-
laatste. Daarvan is de laatste het minst in trek. Voor klemtoon daar zorgen 
vooral de meer dan 150 volkerennamen op -iet (Chiwwiet, Eraniet, Zebulo-
niet), daarnaast andere ‘lange’ klinkers in een gesloten lettergreep en twee-
klanken (Filistijn, Judees, Maäi, Romein, Samaritaan).
Hoofdkwestie is dus of de voorlaatste of de voorvoorlaatste lettergreep de 
klemtoon krijgt, een kwestie die zich vooral voordoet bij de drie- en vierletter-
grepige namen en ‘gewone woorden’. (Bij de grote groep van de tweelettergre-
pige woorden komt geen voorvoorlaatste lettergreep voor, en ligt de klemtoon 
gewoonlijk op de voorlaatste, dus de eerste lettergreep.)
Wat voorbeelden maken duidelijk waarom het concreet gaat. Wat is het: 
Almodad of Almodad, Machpela of Machpela, Abigaïl of Abigaïl, Ahasverus 
of Ahasverus, Filologus of Filologus, Nehemia of Nehemia, sabachtani of sa-
bachtani, Samaria of Samaria, Timoteüs of Timoteüs?
Deze kwestie – voorlaatste of voorvoorlaatste lettergreep? – doet zich niet al-
leen voor in Nederlandse bijbelvertalingen, maar ook bij andere woorden in 
het huidige Nederlands. Wat is het: catalogus of catalogus, Heracles of Hera-
cles, Hiroshima of Hiroshima, normaliter of normaliter, notulen of notulen, 
pagina of pagina?

In de driehonderd gevallen waarbij het onderzoek geen meerderheidsant-
woorden opleverde, ging het vooral om deze klemtoonkwestie bij drie- en 
vierlettergrepige namen. Wat hierbij te doen?

Routes naar antwoorden
De onderzoekers gingen allereerst na in hoeverre de namen in kwestie leken 
op andere, waarbij wellicht geen klemtoonprobleem bestond. Daartoe maak-
ten ze in hun database retrograde versies van alle namen en van hun lettergre-
pen. Amittai werd daarbij iattimA en iat-tim-A, en Meonotai werd iatonoeM 
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en iat-on-o-eM. Dat maakte vergelijking van woord- en lettergreepeinden 
mogelijk, en kon de weg naar oplossingen wijzen. Zo kwamen bijvoorbeeld 
Afiach, Bariach en Nesiach bij elkaar te staan, en Jeremia, Nehemia en Sedekia, 
en Adonisedek en Melchisedek.

Verder keken ze in de bijbelvertalingen met klemtoonaanduidingen die hier-
voor genoemd werden. Bovendien stond de 2005-editie van de Grote Van Dale 
ter beschikking, die ook bij de ‘gewone woorden’ diensten kon bewijzen. Zoals 
gezegd waren deze uitgaven het onderling niet altijd met elkaar eens. Maar ze 
verschilden ook weleens van mening met duidelijke meerderheden onder de 
respondenten. Daarbij kon een gesloten lettergreep in het spel zijn (Almodad 
en Maädja volgens de uitgaven, Almodad en Maädja volgens de responden-
ten). Het meest intrigerend waren de verschillen bij namen met open letter-
grepen. Daarbij bestond een zekere voorkeur voor de voorvoorlaatste letter-
greep in de bedoelde uitgaven en voor de voorlaatste bij de respondenten.

Dit verschijnsel deed denken aan de omgang met de woorden catalogus, nor-
maliter en pagina, die hiervoor ter sprake kwamen. Wie weet waar daarbij de 
klemtoon ‘hoort’, legt die op de voorvoorlaatste lettergreep, zoals Van Dale 
aangeeft: catalogus, normaliter en pagina. Mensen die minder vertrouwd zijn 
met woorden van vreemde herkomst, beklemtonen vaak de voorlaatste: cata-
logus, normaliter en pagina. Met die uitspraak horen ze weliswaar tot degenen 
‘die niet goed weten hoe het moet’, maar de voorlaatste lettergreep lijkt in het 
Nederlands wel een favorietenrol te vervullen.
Bij namen bestaat geen klemtoonautoriteit als Van Dale, maar vaak wel een 
besef ‘hoe het moet’. Zo hoort iemand die bij de klassieken heeft kennisge-
maakt met Heracles, met opgetrokken wenkbrauwen voetballers praten over 
Heracles. Volgens ditzelfde klemtoonbesef kunnen uitspraken als Filologus 
en Timoteüs worden verworpen. Waar komt die voorkeur voor de voorvoor-
laatste lettergreep vandaan?

In hun boek Fonologie, uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands be-
steden Jan Kooij en Marc van Oostendorp aandacht aan ‘Geleerde’ woorden 
(blz. 90). Daarin vertellen ze hoe onder invloed van het Latijn een ‘geleerde’ 
klemtoon is ontstaan op de voorvoorlaatste lettergreep. Die is vooral te horen 
bij leenwoorden en bij Griekse namen uit de oudheid, ook al kon het Grieks de 
klemtoon ergens anders leggen. Het Latijn was vroeger immers de algemene 
taal van wetenschap en cultuur, waardoor de uitspraak in die taal veel invloed 
heeft gehad.
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Het Latijn had die positie nog toen de Statenvertaling tot stand kwam. De 
namen Filologus en Timoteüs illustreren dat, want die zijn ontleend aan de 
Latijnse Vulgaatvertaling, zoals de spelling ervan laat zien. Datzelfde geldt 
voor een belangrijk aantal andere namen in de Nederlandse bijbelvertalingen.
De voorkeur in de uitgaven met klemtoonaanduidingen voor de voorvoor-
laatste lettergreep komt niet uit het Hebreeuws, waarin de klemtoon gewoon-
lijk op de laatste lettergreep ligt. Deze weerspiegelt eerder de ‘geleerde’ uit-
spraaktraditie van het Latijn, waarbij oorspronkelijk Griekse namen kunnen 
zijn ingesloten.
Die traditie hoort tot het Nederlands van vandaag, gezien Van Dale. Ook 
verschillende antwoorden in de vragenlijsten weerspiegelden die realiteit. De 
onderzoekers hebben bij lastige gevallen dan ook nogal eens tot beklemto-
ning van de voorvoorlaatste lettergreep besloten, in overeenstemming met de 
voorkeuren in de hiervoor bedoelde uitgaven.

Omdat de manier waarop we beklemtonen kan aangeven of we weten ‘hoe 
het hoort’, vonden de onderzoekers de weerstand van belang die een ‘afwij-
kende’ beklemtoning zou oproepen. Of iemand nu Samaria of Samaria zegt, 
dat maakt niet veel uit, maar wie het niet over een catalogus heeft, maar over 
een catalogus, discrimineert zichzelf daarmee. In verband daarmee legden de 
onderzoekers een lijst van 68 namen met twee beklemtoningen voor aan 46 
bereidwilligen onder degenen die ze kenden, met de vraag om aan te kruisen 
welke beklemtoning die onaanvaardbaar vonden.
Daarbij bleken de tolerantiegrenzen zeer uiteen te lopen. De een zette vijf 
kruisjes of minder, de ander vijftig of meer. Vooral opmerkelijk was dat maar 
drie van de tweemaal 68 beklemtoningen geen enkel kruisje kregen: Bariach, 
Filemon en Stefanus. Bij andere namen vonden sommigen de ene klemtoon 
onaanvaardbaar (Abimaël, Darius, Siloam, Syntyche) en anderen de andere 
(Abimaël, Darius, Siloam, Syntyche). Anders gezegd: hoe je een bijbelse naam 
ook uitspreekt, er zal vrijwel steeds iemand zijn die vindt dat het zo niet kan 
en dat het anders moet.

Beslissingen, afsluiting
Via deze en andere wegen hebben de samenstellers van de klemtoon-NBV 
antwoorden gezocht en gevonden. Ten slotte hebben ze samen de beslissin-
gen genomen die er in de lastige gevallen genomen moesten worden. Daarbij 
realiseerden ze zich dat het ging om een zeer beperkt percentage van de meer 
dan 3500 namen die de NBV telt, waartoe bovendien minder bekende namen 
hoorden, met maar weinig bijbelplaatsen.
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Het overzicht hierna laat zien bij welke lettergreep het accentstreepje uiteinde-
lijk is komen te staan bij de 3098 beklemtoonde namen plus ‘gewone woorden’ 
in de klemtoon-NBV.

lttrgr. met
klemtoon:

laatste

lttrgr. met
klemtoon:

voorlaatste

lttrgr. met
klemtoon:

voorvoorlaatste

lttrgr. met
klemtoon:
daarvoor

1503 namen van 2 lttrgr. 75 1428

1166 namen van 3 lttrgr. 104 611 451

370 namen van 4 lttrgr. 27 211 132

56 namen van 5 lttrgr. 2 31 22 1

3 namen van 6 lttrgr. 3

Tot slot is het goed om er nog een keer op te wijzen dat de accentstreepjes niet 
meer zijn dan adviezen. Wie liever Batseba of Nehemia zegt dan Batseba of 
Nehemia, heeft dus alle vrijheid daartoe.
Waarom dan toch een klemtoon-NBV? Met deze vraag keren we terug naar 
het begin van dit artikel. Namen horen net als andere woorden tot onze com-
municatie en die vraagt om gemeenschappelijkheid. Het is niet handig als de 
één Izebel of Timoteüs zegt en de ander Izebel en Timoteüs. Klemtoon speelt 
immers een belangrijke rol bij het herkennen van woorden en dat is des te 
meer van belang bij het Woord dat het vanouds van het luisteren hebben moet.

Noten

1 Het klemtoonproject ontstond in gesprekken tussen betrokkenen van verschillende herkomst:  

Peter Booij en Clazien Verheul van het NBG, Leo van den Boogaard van de Katholieke Bijbel-stichting en 

Henk Heikens van de Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands.   Het concrete werk 

dat leidde tot de klemtoon-NBV,  werd hoofdzakelijk gedaan door Henk Heikens en Clazien Verheul. 

Bij de start van het klemtoononderzoek was het Meertens Instituut van de KNAW betrokken, 

vooral Frans Hinskens en Marc van Oostendorp. De programmatuur van het onderzoek werd 

ontwikkeld door Pepijn Schoen (www.eliandor.com).

2 In de NBV zijn overigens nieuwe wegen bij het overnemen verkend. Zo stond in de NBG-vertaling 

van 1951: Mene, mene, tekel, ufarsin (Daniël 5:25) en Purim (Ester 9:26), terwijl we in de NBV le-

zen: Menee, menee, tekeel oefarsien, en Poeriem. 
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