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De apocriefe boeken vertaald door het 
NBG
Anne Jaap van den Berg

In 1975 verschenen de apocriefe boeken in een vertaling van het NBG, 
waarmee op verzoek van lutheranen en oud-katholieken in 1953 begon-
nen was. In dat jaar werd een vertaalcommissie gevormd die aan de slag 
ging met de vertaling van deze boeken. Dit vertaalproces werd in 1972 
afgerond, waarna de uitgave in 1975 verscheen. Deze boeken worden dit 
najaar op de NBG-website debijbel.nl geplaatst.

Tegenwoordig verstaat men onder deuterocanonieke of apocriefe boeken een 
collectie boeken die varieert in omvang. Zo zijn in de Nieuwe Bijbelvertaling 
de volgende boeken opgenomen: Tobit, Judit, Ester (Grieks), 1 en 2 Makka-
beeën, Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, Brief van Jeremia, Toevoegingen aan 
Daniël en Het gebed van Manasse. In de rooms-katholieke traditie zijn deze 
boeken, uitgezonderd Het gebed van Manasse, van oudsher in de canon opge-
nomen; men spreekt er over de deuterocanonieke boeken.
De benaming apocriefen is in de begintijd van het christendom gebruikt voor 
allerlei geschriften buiten de Hebreeuwse canon. Voor de boeken die we nu 
als apocrief kennen, werd deze term voor het eerst in 1520 gebruikt. Via de 
uitgaven van Luthers bijbel, waarin ze vanaf de eerste complete druk opgeno-
men waren, kreeg deze aanduiding verdere bekendheid en raakte zo in zwang 
bij de protestanten.1 De lutherse bijbeluitgaven noemden op het titelblad van 
de apocriefen deze boeken, hoewel ze aan ‘die der heyligher Schriftuere niet 
gelijck gehouden’ konden worden, wel ‘goet ende nut te lesen’. In de uitgaven 
vanaf de negentiende eeuw wordt dit niet meer vermeld.
De Statenvertaling bevatte oorspronkelijk vanaf de eerste uitgave in 1637 de 
apocriefe boeken, achterin geplaatst en met een waarschuwing voor de lezer.2 
Behalve de eerdergenoemde boeken waren in de Statenvertaling nog de vol-
gende apocriefe boeken opgenomen: 3 en 4 Ezra en 3 Makkabeeën. In de late-
re edities van de Statenbijbel verdwenen de apocriefe boeken langzaam maar 
zeker; ze werden vanaf de achttiende eeuw nog hoofdzakelijk opgenomen in 
de folio-edities. In de negentiende eeuw waren de apocriefe boeken alleen nog 
opgenomen in de twee folio-edities van De Bijbelcompagnie en in de beide 
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nieuwe vertalingen van Ysbrand van Hamelsveld (1797) en van J.H. van der 
Palm (1815-1830). In de meeste nieuwe bijbelvertalingen, die vanaf het laatste 
kwart van de negentiende eeuw door hervormden en gereformeerden waren 
gemaakt, ontbraken deze boeken geheel.3 Zo hadden de Leidse vertaling (vol-
tooid in 1912) en de Utrechtse vertaling (verschenen tussen 1921 en 1927) de 
apocriefe boeken niet opgenomen.
Wel bleven aan protestantse zijde de lutheranen de apocriefe boeken lezen in 
de uitgaven van hun Lutherbijbel; deze boeken waren uiteraard ook opgeno-
men in de edities die het NBG voor hen uitgaf. In de Nieuwe Vertaling of de 
naar het jaar van verschijnen genoemde NBG-vertaling 1951 ontbraken de 
apocriefe boeken eveneens.4 Toen deze vertaling gereed was, verzorgde het 
NBG op verzoek van de lutheranen een speciale editie met de tekst van de 
apocriefe boeken uit de Lutherbijbel.5 Deze boeken werden, zoals gebruikelijk 
in de uitgaven van Luthers bijbel, geplaatst tussen het Oude en Nieuwe Tes-
tament.6

De lutherse afgevaardigde in het Hoofd-
bestuur van het NBG, P. Boendermaker 
– hoogleraar aan het Evangelisch Luthers 
seminarie te Amsterdam – vroeg in mei 
1951 of het mogelijk was de taal van de 
apocriefe boeken aan te passen aan die 
van de Nieuwe Vertaling.7 Daar is het 
echter niet van gekomen. Ook de Oud-
Katholieke Kerk ging in 1953 over tot 
de Nieuwe Vertaling. Ze was bezig met 
het maken van een eigen nieuwe verta-
ling, waarvan het Nieuwe Testament in 
1951 vrijwel voltooid was. In 1953 besloot 
men een uitgave samen te stellen met het 
Oude Testament in de nieuwe vertaling 
van het NBG, het Nieuwe Testament in 
de eigen vertaling en de apocriefe boeken 
in de Lutherse vertaling.8 De boeken wer-
den in deze bijbel, net als bij de luthera-
nen, geplaatst tussen het Oude en Nieuwe 
Testament, en niet in de volgorde die bij 
oud-katholieken en rooms-katholieken 
gebruikelijk was. 

	 Titelblad	Nieuwe	Vertaling	voor	
de	Evangelisch	Lutherse	Kerk,	
Amsterdam	1951.
Foto:	NBG/Sandra	Haverman
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Een nieuwe vertaling
De lutheranen leken toch niet tevreden te zijn met deze oplossing. Van dat 
ongenoegen was al iets zichtbaar geworden in de vraag van Boendermaker 
naar aanpassing van de taal. In februari 1953 bracht hij de apocriefe boeken 
opnieuw ter sprake in het Hoofdbestuur. Namens de Lutherse Kerk vroeg 
Boendermaker of het mogelijk was een nieuwe vertaling ervan te maken. De 
secretaris van de vertaalcommissies, J.J. Kijne, legde deze vraag voor aan de 
oudtestamentische en nieuwtestamentische vertaalcommissies.9 In de volgen-
de Hoofdbestuursvergadering deed Kijne verslag. Men was bereid deze zaak 
te onderzoeken en de commissie voor het Nieuwe Testament stelde voor dat 
de vier leden van deze commissie – de hoogleraren F.W. Grosheide (VU), G. 
Sevenster (Leiden), J.Th. Ubbink (Groningen) en J. de Zwaan (Leiden) – dit 
werk zouden aanvatten. Aan hen werden de Utrechtse nieuwtestamenticus 
W.C. van Unnik en de Amsterdamse oudtestamenticus M.A. Beek toege-
voegd.10 Het Hoofdbestuur nam dit voorstel over en de commissie kwam 13 
juli 1953 voor het eerst bijeen.
Daar werd eerst het voorstel van het Hoofdbestuur besproken om alleen de 
apocriefe boeken uit de Lutherse uitgave te vertalen.11 De commissie was ech-
ter van oordeel dat ook 3 en 4 Ezra en 3 Makkabeeën vertaald moesten wor-
den, dus alle boeken die de Statenvertaling als apocriefe boeken had opgeno-
men.12

Op die eerste vergadering sprak men af ‘in grote lijnen’ de teksteditie van 
de Septuaginta zoals uitgegeven door H.W. Swete (eerste editie 1896) te 
volgen, maar er kon ook gebruikgemaakt worden van de editie van Alfred 
Rahlfs, waarvan de eerste uitgave in 1935 verschenen was. Ook kwamen de 
grote verschillen tussen de Hebreeuwse en Griekse teksten bij Jezus Sirach 
ter sprake. Uiteindelijk werd besloten bij elk afzonderlijk boek te kijken welke 
teksteditie(s) het best gebruikt kon(den) worden. Voor ieder boek zou één 
hoofdvertaler aangewezen worden, wiens vertaling in de plenaire vergadering 
aan de hand van de ingezonden opmerkingen besproken zou worden. Er werd 
afgesproken welke boeken als eerste vertaald zouden worden (Beek: Jezus Si-
rach en Tobit; Grosheide: 1 Makkabeeën; Sevenster: Judith; Ubbink: Wijs-
heid; Van Unnik: 2 Makkabeeën; De Zwaan: 4 Ezra). De overige boeken zou-
den naar gelang van het gereedkomen van deze eerste teksten verder verdeeld 
worden. Als laatste punt werd afgesproken dat men een door het Hoofdbe-
stuur vastgesteld basishonorarium zou ontvangen, ‘op grond van de omvang 
van de ingeleverde tekst met een vermenigvuldigingsfactor met het oog op het 
verschil in moeilijkheid tussen de te vertalen boeken’.13
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In de vergadering van 1 november 1954 kwam naar aanleiding van de proef 
van 1 Makkabeeën de vraag op wat men zou doen met de semitismen. De 
vraag was in hoeverre men wilde aansluiten bij de vertaling van het Nieuwe 
Testament [in de NBG-vertaling 1951]. Grosheide merkte op dat bij de verta-
ling van het Nieuwe Testament afgesproken was dat men in de vertaling moest 
laten uitkomen dat het origineel [de semitismen] geen Grieks was en daarom 
was geprobeerd het ‘typische Semitische in de vertaling door typisch Neder-
lands weer te geven’. Beek pleitte voor een meer ‘soepele’ vertaling, zoals de 
Canisiusvertaling, die veel ‘vloeiender’ was. Hij gaf aan dat het moeilijk was 
hiervoor allerlei regels te geven, het moest geheel aan de vertaler overgelaten 
worden. Verder sprak men af iets regelmatiger bijeen te komen, en wel eens in 
de drie maanden.14

In de volgende vergadering ging men verder met de bespreking van 1 Mak-
kabeeën; tevens werd besloten de vergaderfrequentie verder op te schroeven 
naar één keer maandelijks.15 Men ging in deze frequentie door en vervolgde de 
bespreking van 1 Makkabeeën. In het jaarverslag over 1957 werd opgemerkt 
dat het werk aan de vertaling ‘gestaag’ voortging. In 1958 werd de complete 
tekst van dit boek doorgenomen. De inmiddels tot de commissie toegetreden 
Amsterdamse nieuwtestamenticus J.N. Sevenster – hij had in 1958 De Zwaan 
opgevolgd – vroeg of de tekst ook door een neerlandicus bekeken moest wor-
den. Dit vond de secretaris wenselijk, maar een besluit daarover viel voorals-
nog niet.16

In 1960 volgde de bespreking van de eerste hoofdstukken van Jezus Sirach, 
die door Beek vertaald waren. Hij gaf aan dat hij gekozen had voor de Griekse 
brontekst en alleen bij duidelijke corruptie de Hebreeuwse tekst gebruikt had. 
Van Unnik meldde nog dat hij misschien de drukproeven van de inmiddels 
gereedgekomen tekst van Sirach in de Göttinger editie zou kunnen leveren.17 
Alle aanwezigen – de bij het NBG betrokken leden Kijne en Grosheide waren 
afwezig – waren het er verder over eens dat een inleiding met een verantwoor-
ding, de toevoeging van afwijkende lezingen en toelichtende aantekeningen 
gewenst zouden zijn, ook al besefte men dat dit volgens de NBG-reglementen 
niet mogelijk was, getuige de verwijzing van Van Unnik naar het ‘precedent’ 
van de voorrede in de eerste uitgave van het Nieuwe Testament uit 1939.18

De bespreking van Jezus Sirach zou nog een aantal jaren in beslag nemen; het 
vertaalwerk ging überhaupt niet snel. In het bestuur was over de trage voort-
gang een klacht binnengekomen van oud-katholieke zijde; er werd gememo-
reerd dat al in 1955 een nieuwe uitgave toegezegd was, dus enige haast was wel 
geboden.19 Sirach werd, zoals de gewoonte was, vers voor vers besproken in de 
gehele commissie.
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Aan het einde van 1961 trad Grosheide om gezondheidsredenen als voorzit-
ter terug; hij werd opgevolgd door G. Sevenster, maar dat zou niet van lange 
duur zijn. In 1962 besloot men tot een ontkoppeling van de vertaalcommissies 
Nieuwe Testament en Apocriefe Boeken. De beide hooglaren Sevenster zou-
den deel blijven uitmaken van de revisiecommissie Nieuwe Testament en Van 
Unnik zou in de commissie Apocriefe Boeken blijven. Overigens vond Van 
Unnik deze ontkoppeling ‘nadelig voor de stijl van de vertalingen en voor een 
zekere concordantie tussen het N.T. en de Apocriefe boeken’.20 Als vervangers 
werden A. Doeve en P.A. van Stempvoort21 benoemd; de commissie zou eerst 
nog een tijdje met de nieuwe leden in oude samenstelling bijeenkomen, zodat 
zij de werkwijze en sfeer goed zouden leren kennen.22 De vergaderfrequentie 
werd weer iets opgeschroefd naar in principe één keer in de twee weken. Het 
werk ging inmiddels wat vlotter. Met de bespreking van Sirach was men in 
1962 gevorderd tot hoofdstuk 33. Vanaf september 1962 kwam de commissie 
voor het eerst alleen in nieuwe samenstelling bijeen; Beek werd gekozen tot 
voorzitter. De nieuwe leden kregen de door hen te vertalen boeken toegewe-
zen. Inmiddels had in maart 1963 de laatste bespreking van Sirach plaatsge-
vonden, waarmee de vertaling van dit omvangrijke boek ‘in eerste instantie’ 
voltooid was. Men ging verder met de bespreking van de ‘Aanhangsels’ van 
Ester en Daniël, waarvan Van Stempvoort de hoofdvertaler was.23

Nieuwe ontwikkelingen vanaf 1963
In 1963 vonden twee belangrijke ontwikkelingen plaats. Men was er eindelijk 
toe overgegaan een neerlandicus te benoemen in de persoon van P.J. Meer-
tens24, die de teksten op taalkundig gebied zou bekijken.25 Tevens werd een 
rooms-katholieke vertaler aan de commissie toegevoegd. De aanleiding om 
die te vragen was dat Van Stempvoort vermoedelijk niet meer aan vertalen 
zou toekomen en Van Unnik enige tijd in de Verenigde Staten verbleef. Van 
Unnik had daarom de rooms-katholieke bijbelgeleerde A. van den Born ge-
vraagd of hij wilde toetreden tot de commissie. Van den Born had een ruime 
vertaalervaring. Zo had hij al meegewerkt aan de Canisiusvertaling en was hij 
lid van de vertaalcommissie van de Willibrordvertaling. Bij dat project was 
hij als hoofdvertaler belast met de vertaling van Jezus Sirach.26 Deze vertaling, 
waarvan het Nieuwe Testament in 1961 verschenen was, werd gemaakt onder 
auspiciën van de in 1962 opgerichte Katholieke Bijbelstichting (KBS). 
In deze tijd van beginnende oecumene hechtte het NBG eraan samen te wer-
ken met rooms-katholieke vertalers – een ‘experiment’ – ‘mits de voortgang 
van de vertaling [van de apocriefe boeken] hierdoor niet wordt vertraagd en 
deze poging slechts beschouwd wordt als een proeve van samenwerking’.27 Op 
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de eerste vergadering waar Van den Born aanwezig was, werd hem gevraagd of 
hij een samensmelting van de beide vertaalcommissies [die van de KBS en van 
het NBG] voor ogen had, maar dat was niet het geval. Het leek hem het beste 
als alleen ‘de hoofdvertaler van elk boek van rk-zijde met de bijbelgenoot-
schapscommissie’ zou samenwerken. En zo werd besloten. Omdat Van den 
Born zelf voor de Willibrordvertaling de vertaling van Sirach gemaakt had, 
begon men met dit bijbelboek. Hij had de NBG-versie, waarvan Beek de eerste 
vertaler was, gelezen en vond deze ‘goed, maar over ’t algemeen stijf ’. Aan de 
hand van Van den Borns vertaling zou de NBG-versie, die men als basistekst 
zou nemen, herzien worden.28 Men voelde er überhaupt wel voor om aan de 
hand van de ‘reeds gereed gekomen boeken van r.k. zijde een alternatiefverta-
ling te maken’.29

De herziening kwam in grote lijnen neer op het aanpassen van het Nederlands. 
Zo werden te lange zinnen in overeenstemming met Van den Borns tekst in 
stukken gedeeld. De net verschenen Göttinger editie van Sirach van Ziegler 
was er nog eens naast gelegd. Op grond van Meertens’ voorstellen en die van 
de gehele commissie werden verschillende veranderingen aangebracht, waar-
van hieronder enkele voorbeelden uit de hoofdstukken 8 tot 10.30

NBG/Van den Born NBG/Meertens

8:8 en houd u bezig maar houd u bezig

8:8 Want van hen kunt ge wellevendheid 
leren

Want van hen zult ge wellevenskunst leren

8:9 Ga niet voorbij aan wat de grijsaards u 
verteld hebben

Negeer niet de verhalen van oude mensen

8:11 Kom niet in opstand tegen een bruut, Spreek een bruut niet tegen, 

8:13 reken erop reken er dan op

8:14 naar zijn aanzien op grond van zijn aanzien

9:3 prostituee vrouw van lichte zeden

10:3 wordt gebouwd door het verstand wordt gesticht door het inzicht

Over het algemeen werd de tekst iets vloeiender gemaakt. Inmiddels was er 
ook overleg geweest met de vertaalcommissies Oude Testament en Nieuwe 
Testament over de persoonlijke voornaamwoorden. De hoogleraren van de 
VU, vooral N.H. Ridderbos, stonden erg op handhaving van ‘gij’, A. Hulst 
(Utrecht) nam een tussenpositie in, in veel gevallen ‘gij’, maar soms ook ‘je’ 
en ‘jullie’, zoals in het gesprek tussen Jozef en zijn broers, terwijl Meertens zelf 
pleitte voor ‘gij’ in het geval van God en ‘je’ en ‘jullie’ wanneer er sprake was 
van intermenselijk verkeer.31 Hierover zou nog verschillende keren gesproken 
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worden, maar men zou niet tot een gemeenschappelijk gedragen oplossing 
komen. 
Ook in de commissie Apocriefe Boeken werd hierover nog nagesproken. Van 
Unnik was van oordeel dat men zich het beste kon aansluiten bij ‘de gedrags-
lijn van anderen [de commissies OT en NT], voor onze commissie was dit niet 
zo dringend, alleen in Tobit kon het een rol spelen’. Meertens wilde toch graag 
een oordeel van de commissie inzake deze kwestie en na enige gedachtewis-
seling vatte hij het standpunt samen: ‘“gij” toe te passen voor het aanspreken 
van God en wanneer God tegen Jezus spreekt, “u” of “je” in het intermenselijk 
verkeer, afhankelijk van de situatie’.32

De vertaalcommissie ging door met de bespreking van Sirach, terwijl er van-
uit het Hoofdbestuur weer op versnelling aangedrongen werd. Men besloot 
vier dagen achtereen te vergaderen, en wel in juni 1966. Tijdens die vergade-
ring werd de bespreking van Sirach voltooid. Van den Born zelf was afwezig. 
In oktober – Sirach was geheel voltooid – werd gesproken over een eventuele 
uitgave ervan met inleidingen en aantekeningen. Een dergelijke uitgave achtte 
het Hoofdbestuur niet wenselijk, wel kon er verder gewerkt worden aan een 
inleiding en aantekeningen. Van den Born zou dat op zich nemen. Nu Sirach 
klaar was, trok Van den Born zich om gezondheidsredenen uit de commis-
sie terug. Inmiddels was A. Drubbel tot de commissie toegetreden voor de 
bespreking van de Wijsheid van Salomo, die op dezelfde wijze zou geschieden 
als bij Sirach.33 De besprekingen over de vertaling van Wijsheid waren in juni 
1967 afgerond en men wilde op dezelfde wijze met de rooms-katholieke ver-
talers verdergaan, te beginnen bij de Makkabeeënboeken.34 Drubbel was een 
ervaren bijbelvertaler: hij was ook betrokken bij de Willibrordvertaling en 
had al in 1957 een vertaling verzorgd van de Wijsheid van Salomo in de door 
rooms-katholieken geredigeerde commentaarserie De boeken van het Oude 
Testament.

Verder zonder de KBS
Vermoedelijk was er bij het NBG de indruk ontstaan dat de KBS van plan was 
de NBG-vertaling van de apocriefe boeken in de nieuwe vertaling van de KBS 
op te nemen.35 Maar de KBS liet begin 1968 weten daar niet voor te voelen, 
omdat ‘de stijl van de gezamenlijke vertalingen van Jezus Sirach en de Wijs-
heid niet paste bij de rooms katholieke van het oude testament’.36 Van NBG-
zijde werd geconcludeerd dat de medewerking van de ‘katholieke broeders nu 
duidelijk niet meer gesteund werd door de K.B.S.’37 De voorzitter van de KBS 
had op persoonlijke titel aan NBG-secretaris M.E. Duyverman laten weten 
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dat het NBG vrij was rooms-katholieke vertalers uit te nodigen, maar hun me-
dewerking zou dan een ‘strikt persoonlijk karakter’ hebben. Het NBG koos er 
nu voor op eigen kracht verder te gaan in de stijl van de Nieuwe Vertaling, ‘dus 
niet zo progressief als de K.B.S.-vertaling [Willibrordvertaling]’.38 Inmiddels 
had Van den Born de NBG-tekst van het boek Sirach in 1968 gepubliceerd bij 
zijn commentaar in de serie De boeken van het Oude Testament. De tekst van 
deze vertaling is, voor zover ik kon nagaan, gelijk aan de door de vertaalcom-
missie goedgekeurde eindtekst. Het copyright op de vertaling berust dan ook 
bij het NBG, zoals op het colofonblad in de uitgave staat gedrukt. 
Binnen de vertaalcommissie vonden enkele persoonlijke wijzigingen plaats. 
Eind 1967 trok Beek zich terug wegens te drukke werkzaamheden, terwijl Van 
Unnik zijn plaats afstond omdat hij benoemd was tot voorzitter van het NBG. 
Zo bleven alleen Doeve en Meertens nog over. Men beraadde zich er binnen 
het NBG over hoe verder te gaan – de belofte aan de lutheranen en oud-katho-
lieken wilde men toch wel gestand doen – en besloot de commissie als zoda-
nig op te heffen en verder te gaan als werkgroep. De gedachte hierachter was 
‘dat het nog niet vertaalde gedeelte verdeeld wordt onder de medewerkers, die 
ieder hun pars vertalen onder supervisie van prof. Doeve. De heer Meertens 
verzorgt – in samenwerking met elke vertaler – het Nederlands.’ Men hoopte 
zo sneller voort te kunnen gaan. Als nieuwe vertalers werden benoemd: J.C.C. 
van Dorssen, verbonden aan de VU, G.H. Hesselink en G. Mussies, beiden 
medewerkers van het Corpus Hellenisticum te Utrecht.39 Van Dorssen trad 
spoedig terug.40 
Het was de bedoeling de apocriefe boeken te vertalen in modern Nederlands, 
niet in omgangstaal; wel in de stijl van de NBG-vertaling 1951, maar in ‘beter 
Nederlands’. Het moest volgens Meertens het Nederlands zijn ‘van de jonge 
mensen van deze tijd’; verder had hij ‘een hekel aan “opdat” want men zegt en 
schrijft het niet’. Volgens Doeve was ‘opdat’ niet altijd te vermijden. Meertens 
wilde ook graag korte zinnen, terwijl Mussies het van de schrijver wilde laten 
afhangen – ‘handhaven we de stijl?’. Doeve raadde aan bij moeilijke passages 
‘goede aantekeningen te maken waarom een bepaalde vertaling gemaakt is’. 
Men wilde – het was al eerder ter sprake gekomen – ‘een groot pakket’ van 
alle apocriefe boeken vertalen, zoals uitgegeven in de Septuaginta-editie van 
Rahlfs, en niet alleen de selectie voor lutheranen en oud-katholieken. Dus 
naast de boeken die in de Statenvertaling opgenomen waren, ging het om 4 
Makkabeeën en misschien het boek Oden van Salomo, als dat in zijn geheel 
vertaald zou worden.41 Het was de bedoeling dat eerst de boeken in de lu-
therse ‘canon’ afgemaakt zouden worden. Na aanvaarding door de Lutherse 
en Oud-Katholieke Kerk zouden ze ingebonden worden in ‘een aantal NBG-
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vertaling-bijbels’. Van alle vertaalde boeken zou later een aparte uitgave ver-
zorgd worden met toelichtingen, verwijzingen en eventuele illustraties. Dit 
laatste zou echter een te ambitieus plan blijken te zijn. De volgende verdeling 
werd gemaakt: Van Dorssen: 3 Ezra en Baruch; Doeve: 4 Ezra; Mussies: Tobit 
en 3 Makkabeeën; Hesselink: Judit, Toevoegingen op Ester, Susanna, Bel en 
de Draak en Het gebed van Manasse.42

In het voorjaar van 1970 werd echter door het Hoofdbestuur besloten het plan 
alle apocriefe boeken te vertalen op te schorten. Voorzitter Van Unnik had 
zich hiervoor persoonlijk ingezet en dit met Doeve besproken. Doeve had in 
januari 1970 nog de hoop uitgesproken in september van dat jaar klaar te 
zullen zijn en kon zich in de opschorting niet vinden. Hij trok zich daarom 
terug uit de werkgroep. Hij werd als voorzitter opgevolgd door A.F.J. Klijn, 
hoogleraar Nieuwe Testament te Groningen.43 Voor de nieuwe leden van de 
werkgroep gaf secretaris Duyverman een uiteenzetting over de stand van za-
ken. Hij wees er nog eens op dat het plan alle boeken te vertalen slechts in 
uitvoering opgeschort was, maar het was nu ‘zaak het corpus lutheranum zo 
snel mogelijk te vertalen’. Dat hield onder meer het volgende in: omdat er een 
uitgave beoogd werd die in de NBG-vertaling ingebonden zou worden, zou 
men in de vertaling daar ook bij aansluiten. Dit betekende dat bepaalde ge-
nitiefconstructies, zoals ‘glans uwer heerlijkheid’ konden blijven, ook al vond 
Mussies ‘glans van uw heerlijkheid’ mooier. Dat gold ook voor woorden als 
‘dienstmaagd’, ‘dienaar’, ‘vrees’, ‘bevreesd’ en dergelijke. Verder sprak men 
af in de uitgave geen noten en aantekeningen op te nemen. Wat betreft de te 
gebruiken teksteditie zou men alleen de editie van Rahlfs gebruiken, omdat 
die van Swete in onbruik was geraakt. Klijn zou in de vertaalde gedeelten de 
tekstverschillen tussen beide edities nagaan en aanpassen. Omdat 3 Makka-
beeën en 3 en 4 Ezra vervallen waren, maakten beide vertalers een nieuwe 
werkverdeling van de nog te vertalen boeken. Ook werd afgesproken dat de 
voorzitter zelf niet vertaalde, maar het werk van de vertalers en de neerlan-
dicus naliep en de algehele leiding had. Hij bracht verbeteringen aan in de 
hem toegestuurde teksten, die de vertalers op hun beurt zouden verwerken. 
Vervolgens moest de eindversie in onderling overleg vastgesteld worden. Het 
honorarium bedroeg dertig gulden per bladzijde.44 
In 1970 was een groot gedeelte al in (eerste) vertaling gereed. In deze nieuwe 
opzet werd de vertaling in een vlot tempo voltooid. In december besprak men 
de vertaling van de Brief van Jeremia en die van het boek Susanna. Tevens 
wilde men nog veranderingen aanbrengen in de tekst van Jezus Sirach. Klijn 
had op een aantal punten bezwaren tegen de vertaling, maar omdat er proble-
men zouden kunnen ontstaan met Van den Born, in wiens uitgave dit boek in 
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1968 gepubliceerd was, wilde de commissie de wijzigingen zo gering mogelijk 
houden. Dus alleen veranderen waar Klijn het strikt nodig achtte. Bovendien 
zou men overleg met de KBS moeten hebben, want ‘een gewijzigde vertaling 
zonder de KBS erin te kennen zou onze verhouding tot deze stichting geen 
goed doen’.45 Klijn had hierover ook contact opgenomen met NBG-voorzitter 
Van Unnik. Deze achtte het niet bezwaarlijk een nieuwe druk van Sirach uit te 
geven met kleine wijzigingen, dat kwam vaker voor. Wel vond Van Unnik het 
nodig Van den Born erbij te betrekken.46 In april 1971 vond de bespreking over 
de wijzigingsvoorstellen in aanwezigheid van Van Unnik plaats. De eveneens 
uitgenodigde vertaler Van den Born had laten weten niet aanwezig te kunnen 
zijn. Klijn gaf een toelichting. In de eerste plaats achtte hij wijzigingen nodig 
in verband met verschil tussen de gebruikte tekstedities. Daarnaast wilde hij 
onjuiste vertalingen, waarop hij gestuit was, verbeteren.47 Uiteindelijk werd 
op grond van besprekingen in juni en augustus 1971 een gewijzigde tekst op-
gesteld die voor een groot deel overeenkwam met de uitgave uit 1968. 
Ter illustratie volgt uit het eerste hoofdstuk van Jezus Sirach een aantal verzen 
waarin wijzigingen zijn aangebracht:

NBG/Van den Born 1968 Eindversie

2. Het zand van de zeeën, de druppels van 
de regen
en de dagen van de eeuwigheid – wie telt 
ze?

Het zand van de zeeën en de 
regendruppels 
en de dagen der eeuwigheid – wie telt ze?

4. Vóór al het andere is de wijsheid 
geschapen;
inzicht en verstand zijn van eeuwigheid.

Vóór al het andere is de wijsheid 
geschapen,
verstandig inzicht is van eeuwigheid.

7. De kennis van de wijsheid – aan wie is 
zij verschenen?
Haar rijke ervaring – wie heeft ze 
begrepen?

De kennis der wijsheid, aan wie is zij 
verschenen?
Haar rijke ervaring, wie heeft ze 
begrepen?

9. De Heer zelf heeft de wijsheid 
geschapen;
Hij heeft haar gezien en uitgedeeld
en haar uitgestort over al zijn werken;

De Heer zelf heeft haar geschapen,
 
Hij heeft haar gezien en uitgedeeld
en haar uitgestort over al zijn werken;

15. Onder de mensen heeft zij, een eeuwig 
fundament, zich genesteld
en bij hun nageslacht zal zij vertrouwen 
vinden.

Onder de mensen heeft zij voor zich een 
eeuwig fundament gelegd
en bij hun nageslacht zal zij vertrouwen 
vinden.

17. Heel hun huis vult zij met al wat 
begeerlijk is
en haar voorraadschuren met haar 
opbrengst.

Heel haar huis vult zij met al wat 
begeerlijk is
en haar voorraadschuren met haar 
opbrengst.
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NBG/Van den Born 1968 Eindversie

19. Hij heeft haar gezien en uitgedeeld;
Hij deed kennis en verstandig inzicht 
neerstromen
en verhoogde de roem van wie haar 
bemachtigd hadden.

Hij heeft haar gezien en uitgedeeld,
Hij deed kennis en verstandig inzicht 
neerstromen,
en verhoogde de luister van wie haar 
bemachtigd hadden.

22. Iemand die om niets in woede 
ontsteekt valt niet te rechtvaardigen;
de zwaarte van zijn woede brengt hem 
ten val.

Iemand die zonder reden in woede 
ontsteekt valt niet te rechtvaardigen,
wanneer de woede de overhand krijgt 
betekent dat zijn val.

25. Tot de schatten der wijsheid behoren 
zinrijke spreuken,
maar voor de zondaar is godvrezendheid 
een gruwel.

Tot de schatten der wijsheid behoren 
zinvolle spreuken,
maar voor de zondaar is godvrezendheid 
iets gruwelijks.

26. Verlangt ge naar wijsheid? Houd dan 
de geboden,
en de Heer zal ze u verlenen.

Verlangt u naar wijsheid? Houd dan de 
geboden,
en de Heer zal ze u verlenen.

27. Want de vreze des Heren bestaat in 
wijsheid en zelfbeheersing;
in trouw en zachtmoedigheid heeft Hij 
behagen.

Want de vreze des Heren bestaat in 
wijsheid en onderricht,
in trouw en zachtmoedigheid heeft Hij 
behagen.

28.Vertrouw u toe aan de vreze des Heren;
kom tot haar niet in dubbelhartigheid.

Veronachtzaam de vreze des Heren niet,
kom niet tot haar in dubbelhartigheid.

29. Huichel niet tegenover de mensen
en houd de wacht voor uw lippen.

Huichel niet tegenover de mensen
en houd de wacht over uw lippen.

30. Verhef u niet; anders zult ge vallen
en schande brengen over uzelf,
want de Heer zal uw geheimen onthullen
en u neerwerpen in het midden der 
gemeente,
omdat ge niet gekomen zijt tot de vreze 
des Heren,
en uw hart vol was van bedrog.

Verhef u niet, anders zult u vallen
en schande brengen over uzelf,
want de Heer zal uw geheimen onthullen
en u neerwerpen in het midden der 
gemeente,
omdat u de vreze des Heren niet in acht 
genomen hebt,
en uw hart vol was van bedrog.

Beide versies komen voor een zeer groot gedeelte overeen. De veranderingen 
in de laatste versie betreffen vooral het taalgebruik, de genitiefconstructies, de 
interpunctie, een enkele keer de zinsvolgorde en het persoonlijk voornaam-
woord ‘ge’ is ‘u’ geworden, conform het oordeel van de commissie uit 1966. In 
de uiteindelijke tekst heeft men vaker de zinsconstructies uit de Nieuwe Ver-
taling gevolgd; wat betreft taalgebruik lijkt hij iets vlotter. Een opvallend in-
houdelijk verschil in de tekst van Van den Born is de vertaling van paideia met 
‘zelfbeheersing’ in vers 27. Alle andere vertalingen geven dit weer als ‘tucht’, 
‘onderwijzing’, ‘onderricht’ of iets dergelijks.48 
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In 1971 en 1972 werden de laatste eindteksten vastgesteld. De laatste voltallige 
bijeenkomst van de werkgroep was in februari 1972; de leden werden namens 
het NBG door Duyverman bedankt ‘voor de prettige samenwerking en voor 
de vlotheid waarmee het werk was gereed gekomen’.49 In juni was er nog een 
bespreking van Klijn, Meertens en de secretaris, waarin de definitieve eind-
tekst van de Makkabeeënboeken werd vastgesteld.50 Daarmee was het vertaal-
werk aan de apocriefe boeken na een kleine twintig jaar uiteindelijk inhoude-
lijk voltooid. Het secretariaat ging zich nog wijden aan perikoopopschriften, 
de spelling van de namen, de alinea-indeling, de interpunctie en dergelijke.51

De uitgaven 
Men hoopte het drukproces eind 1972 te kunnen beginnen, maar wegens 
technische problemen bij het drukprocedé kwam daarin nog een vrij lange 
vertraging.52 Uiteindelijk kwamen in 1975 de gewenste uitgaven klaar. Er werd 
een bijbel uitgebracht met de Nieuwe Vertaling en de apocriefe boeken gebon-
den tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Op verzoek van de oud-katho-
lieken werd de benaming deuterocanonieke in de titel toegevoegd.53 In de bijbel 
lag een inlegkaart met de vermelding dat deze boeken opgenomen waren op 
verzoek van de Evangelisch-Lutherse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk.
Tevens verscheen een aparte uitgave van het NBG met alleen de apocriefe 
boeken in pocketformaat, met daarin afbeeldingen van enkele etsen van 
Rembrandt. Het boek kreeg als titel Tussen Oud en Nieuw. Deuterocanonieke 

of apokriefe boeken, met 
daarin een summier voor-
woord, enkele prentjes, 
een tijdtafel en een kaartje 
van Palestina ten tijde van 
de Makkabeeën. Elk bij-
belboek was voorzien van 
een korte inleiding. Aan-
tekeningen en toelichtin-
gen ontbraken, zoals dat 
gebruik was in NBG-uit-
gaven van de Bijbel. 

Van de NBG-vertaling met 
de apocriefe boeken ver- 
scheen nog een herdruk  
in 1989; de pocketeditie is 

	 Inlegkaart	eerste	editie	van	de	bijbel	met	deu-
terocanonieke	of	apocriefe	boeken,	Amsterdam	
1975.
Foto:	NBG/Sandra	Haverman
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nooit herdrukt. De beoogde uit-
gave van alle deuterocanonieke 
boeken met noten, aantekening-
en en dergelijke is er niet meer 
gekomen.

Voor de door het NBG en de KBS 
uitgegeven Groot Nieuws Bijbel 
(1982) zijn de deuterocanonieke 
boeken niet opnieuw vertaald, 
noch is gebruikgemaakt van de 
eigen vertaling uit 1975. Ze zijn 
overgenomen uit de Willibrord-
vertaling, omdat die vertaling 
beter aansloot bij het geheel van 
de Groot Nieuws Bijbel. Pas voor 
de Nieuwe Bijbelvertaling zijn 
deze boeken opnieuw vertaald.

Noten

1 W.C. van Unnik, Apocriefe boeken van het Oude Testament, Kampen 1958, 6. De termen ‘deutero-

canoniek’ en ‘apocrief’ verwijzen in de rooms-katholieke en protestantse traditie naar verschil-

lende verzamelingen van boeken. Zie hierover: Sam Janse, De apocriefen. Inleiding op de deutero-

canonieke boeken, Zoetermeer 2009, 21-26, 371-411 en (de inleidingen bij) de hoofdstukken 3-12. 

2 Deze waarschuwing in de Statenvertaling komt niet voor het eerst voor in gereformeerde Ne-

derlandse bijbeluitgaven. Ook de in 1562 verschenen Deux-Aesbijbel kent een waarschuwing, 

echter veel minder uitgebreid dan die in de Statenvertaling.

3 Ik beperk me hier tot complete bijbelvertalingen; apart werden de apocriefe boeken nog wel 

vertaald, zoals door J. Dyserinck, die in 1874 een uitgave verzorgd had met een woord vooraf van 

A. Kuenen.

4 Zie over deze vertaling: Anne Jaap van den Berg, ‘De Nieuwe Vertaling of NBG-vertaling 1951’ 

(hoofdstuk 31) in: Paul Gillaerts e.a. (red.), De Bijbel in de Lage landen. Elf eeuwen van vertalen, 

Heerenveen 2015, en de daar genoemde literatuur. De Nieuwe Vertaling heeft de Statenbijbel in 

brede kring vervangen. Deze bleef alleen in de uiterste rechterflank van de Hervormde Kerk en 

van de rest van de gereformeerde gezindte in gebruik, zowel in de kerk, als ook op school en thuis.

	 Omslag	Tussen Oud en Nieuw […],	
Amsterdam	1975.
Foto:	NBG/Sandra	Haverman



34 Met Andere Woorden [ 34] 3

5 Het besluit om de Nieuwe Vertaling te gebruiken namen de lutheranen officieel in 1952, maar 

het was al begin 1951 bekend dat men overwoog de Nieuwe Vertaling in gebruik te nemen, 

A.W.G. Jaakke, ‘“Dat men sijn Werck ende Bibel, wilde sijn Werck ende Bibel zijn ende blyven 

laten”. De Lutherbijbel van Adolf Visscher’ in: A.W.G. Jaakke & E.W. Tuinstra (red.), Om een ver-

staanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel, Haarlem/Brussel 1990, 80, 81.

6 Hiertoe was speciaal verzocht; in 1935 had het NBG een editie uitgegeven waarin per vergissing 

de apocriefe boeken achterin gebonden waren, zie Jaakke, 79.

7 Notulen Hoofdbestuur NBG (HB) 23 mei 1951, Utrechts Archief inv.nr. 236: nr. 58.

8 K. Ouwens, ‘De oud-katholieke vertalingen’ in: Jaakke & Tuinstra (red.), 148.

9 Notulen HB 25 februari 1953; beide commissies waren bezig met de revisie van de NBG 1951, 

vragen over deze vertaling en met andere zaken op vertaalgebied.

10 Op Van Unnik na – in 1951 benoemd als hoogleraar in Utrecht en al vanaf jonge leeftijd een ver-

maard geleerde – hadden deze personen meegewerkt aan de Nieuwe Vertaling.

11 Het gaat om Judit, De wijsheid van Salomo, Tobit, De Wijsheid van Jezus Sirach, Baruch, 1 en 2 

Makkabeeën, Toevoegingen op Ester, Toevoegingen aan Daniël en Het gebed van Manasse.

12 Deze boeken worden in de rooms-katholieke canon niet als deuterocanoniek, maar als apocrief 

beschouwd; bij de lutheranen komen ze op gezag van Luther niet voor. In de Nederlandse uit-

gave van de Lutherbijbel, bewerkt door A. Visscher (1648), staat op het titelblad van de apocriefe 

boeken vermeld: ‘Wat aengaet het III Boeck der Maccabeën, als oock het III ende IV Boeck Esre; 

die en zijn van D.M.L. om verscheyden gewichtige insichten wille niet vertaelt: daerom sy oock 

in dit werck zijn uyt-gelaten’.

13 Notulen vertaalcommissie apocriefe boeken, 13 juli 1953, Utrechts Archief, inv.nr. 236-1: nr. 203.

14 Notulen vertaalcommissie, 1 november 1954.

15 Notulen vertaalcommissie, 2 februari 1955.

16 Notulen vertaalcommissie, 24 september 1958, 30 oktober 1958.

17 Het gaat hier om de kritische editie van J. Ziegler in de zgn. Göttinger serie, die in 1965 in druk 

verschenen is.

18  Notulen vertaalcommissie, 22 september 1960; volgens de reglementen zou het NBG alleen bij-

bels verspreiden ‘zonder aantekening of uitlegging’. In 1978 is dit verruimd. In de eerste editie 

van het Nieuwe Testament was een voorrede opgenomen, die echter al een jaar later vanaf de 

derde druk (1940) geschrapt werd, zie Anne Jaap van den Berg, ‘De Voorrede’ in: Met Andere 

Woorden 19/4 (december 2000), 11-17.

19 Notulen HB 23 november 1961, inv.nr. 236-1: nr. 1.

20 Notulen HB 23 november 1961.

21 De nieuwtestamenticus Doeve was predikant te Musselkanaal en vanaf 1962 hoogleraar ge-

schiedenis van het jodendom te Utrecht; Van Stempvoort was hoogleraar Nieuwe Testament te 

Groningen; al vanaf 1964 zou Van Stempvoort om gezondheidsredenen niet meer aan de verga-

deringen deelnemen.

22 Notulen vertaalcommissie 1 februari 1962.
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23 Notulen vertaalcommissie 14 maart 1963.

24 Meertens (1899-1985) was in de jaren zestig directeur van het Instituut voor Dialectologie, 

Volkskunde en Naamkunde, dat na zijn dood in 1985 hernoemd werd tot Meertensinstituut.

25 Jaarverslag NBG 1963.

26 Zie over de Canisiusvertaling Henri Bloemen, ‘De Canisiusvertalingen (1906, 1929, 1936-1939)’ 

in: Gillaerts e.a. (red.), 541-576; over de Willibrordvertaling Panc Beentjes & Wim Weren, ,‘De 

Willibrordvertaling’ in: Gillaerts e.a. (red.), 694-742.

27 Notulen vertaalcommissie 8 januari 1964; Notulen HB 25 september 1963, inv.nr. 236-1: nr. 2.

28 Notulen vertaalcommissie 13 februari 1964.

29 Notulen vertaalcommissie 8 januari 1964.

30 Notulen vertaalcommissie 8 juli 1964, 11 maart 1965.

31 Notulen vertaalcommissie 24 maart 1966.

32 Notulen vertaalcommissie 13 oktober 1966.

33 Notulen vertaalcommissie 13 oktober 1966; Notulen HB 12 september 1966.

34 Notulen vertaalcommissie 19-22 juni 1967. 

35 In het archief is geen directe verwijzing hiernaar te vinden; uit de notulen valt dit op te maken.

36 Notulen vertaalcommissie 26 juni 1968.

37 Brief Duyverman aan Beek 16 augustus 1968, NBG-archief inv.nr. 236-1: nr. 203.

38 Notulen Hoofdbestuurscommissie Vertalingen 23 januari 1968, NBG-archief inv.nr. 157. Duyver-

man was Kijne in 1964 als secretaris opgevolgd.

39 Brief Duyverman aan Beek 16 augustus 1968. Het instituut Corpus Hellenisticum aan de Univer-

siteit Utrecht stond onder leiding van Van Unnik.

40 Aangezien er van de notulen van de vertalerscommissie tussen juli 1968 en begin 1970 zeer veel 

ontbreekt, is de precieze datum niet na te gaan.

41 Het boek Oden van Salomo bevat een collectie liederen, toegeschreven aan Salomo. Het boek 

komt alleen in de Septuaginta voor en is nooit in een canon opgenomen.

42 Notulen vertaalcommissie 26 juni 1968; Notulen HB-commissie Vertalingen 13 september 1968. 

43 Notulen HB 3 juli 1970, inv.nr. 236-1: nr. 3.

44 Notulen werkgroep voor de Apokriefen, 23 september 1970. Voor de boeken Wijsheid van Sa-

lomo en Wijsheid van Jezus Sirach was ook gebruikgemaakt van de kritische edities die in resp. 

1962 en 1965 in de zgn. Göttinger serie verschenen waren.

45 Notulen werkgroep 18 december 1970.

46 Notulen werkgroep 11 februari 1971.

47 Notulen werkgroep 22 april 1971.

48 Onder meer de Statenvertaling, de Lutherse vertaling van 1648, de Canisiusvertaling en de Wil-

librordvertaling 1975 hebben ‘tucht’. ‘Onderwijzing’ of iets dergelijks komt voor in de Delftse 

bijbel (‘discipline’), de Liesveltbijbel, de Vorstermanbijbel, de Leuvense bijbel (‘geleertheyt’), de 

Biestkensbijbel, de Willibrordvertaling 1995 (‘opvoeding’) en de Nieuwe Bijbelvertaling (‘vor-

ming’). In zijn commentaar lichtte Van den Born zijn vertaling als volgt toe: ‘Ten opzichte van  
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vs 11v.14.16.18 en 20 volgt een nieuwe definitie van godsvrucht, nl. wijsheid (vs 1) en paideia 

[transcriptie van ons], als in Spr 15,33, waaraan Sir wel gedacht zal hebben. Het woord staat pas-

sim in Sir (ThW V,603-611), vaak naast wijsheid, waarvan het een moeilijk vertaalbaar synoniem 

is. De oorspronkelijke zin van opvoeding gaat via het hebr. mūsār over in die van tucht, tuchti-

ging, vermaning, berisping, onderricht, les (vgl 31,12; 41,14) en wat het resultaat daarvan kan zijn: 

ontwikkeling en de eisen die het stelt; het heeft in het griekse OT dus een veel “intellectueler” 

inhoud gekregen. In vs 27 kan de inhoud met zelfbeheersing weergegeven worden’, A. van den 

Born, Wijsheid van Jezus Sirach (Ecclesiasticus), uit de grondtekst vertaald en uitgelegd, Roermond 

1968, 28.

49 Notulen werkgroep 24 februari 1972.

50 Notulen werkgroep 20 juni 1972.

51 Notulen HB 23 oktober 1972, inv.nr. 236-1: nr. 6.

52  Jaarverslagen NBG 1972, 1973, 1974.

53 Notulen HB-commissie Vertalingen 23 oktober 1973.

Dr. A.J. van den Berg is kerkhistoricus. Hij is als bibliothecaris verbonden aan het Nederlands 

Bijbelgenootschap.


