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‘Zie de mens’ - ‘Hier is hij, de mens’  
(Johannes 19:5)
Enkele opmerkingen bij de vertaling van ide, idou 

en kai idou in De Nieuwe Bijbelvertaling

Tjitze Baarda

De vertalers van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) hebben ons een zeer 
leesbare tekst in handen gegeven onder het motto ‘een aansprekende 
Bijbel voor iedereen’. Terecht heeft het Nederlands Bijbelgenootschap 
zich geweerd tegen de kritiek dat de keuze voor de doeltaal – ‘mooi en 
vlot Nederlands’ – ten koste gaat van de betrouwbaarheid.1 Tegelijk 
wordt erkend dat geen enkele vertaling volmaakt is, ook deze nieuwe 
vertaling niet. Daarom is er ook in voorzien, dat zij in de komende tijd 
beoordeeld zal worden en – zo nodig – zal worden aangepast, zodat de 
mogelijkheid volledig open blijft voor een gereviseerde versie. Dat geeft 
de lezers de kans er nu nog opmerkingen bij te maken. In deze korte bij-
drage zou ik graag enkele notities willen maken bij de weergave van een 
woordgroep die in de NBV heel verschillend vertaald is: ide, idou en kai 
idou. De aanleiding is Johannes 19:5.

‘Zie de mens’ - ‘Hier is hij, de mens’
Toen ik het lijdensverhaal hoorde voorlezen werd ik getroffen door de woorden 
‘Hier is hij, de mens’. Immers, ik was gewend aan de vroegere vertaling ‘Zie 
de mens’. In de verklaringen bij de vertalingen wordt gelukkig wel uitgelegd, 
waarom men tot deze weergave van de woorden idou ho anthrôpos is gekomen: 

Het woordje idou (letterlijk ‘zie’) is een semitisme in het Nieuwe Testament. 
Het heeft verschillende functies (…). In dit vers wordt het gevolgd door 
een nominativus; in zo’n geval kan het het beste met ‘dit is’, ‘daar is’, ‘daar 
komt’ of iets dergelijks vertaald worden. In dit specifieke geval is idou ho 
anthrôpos (letterlijk ‘zie de mens’) weergegeven als ‘Hier is hij, de mens’.2

Dat klinkt logisch. Toch gevoel ik ‘in dit specifieke geval’ wel enige treurnis bij 
deze nieuwe vertaling. Op zich genomen is deze vertaling mogelijk en goed te 
verdedigen. Maar zij wijkt nogal af van wat we gewoon waren te horen in het 
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aloude passieverhaal: ‘Zie, de mens’.3 Zo althans luidde voorheen de weer-
gave in de Statenvertaling en de NBG-vertaling 1951. Wie overigens de tekst 
uit Bachs Johannespassie in gedachten heeft, beluistert in ‘Sehet, welch ein 
Mensch’ de oude Luthervertaling.
Mijn treurnis is natuurlijk geheel ten onrechte, want ‘jongeren’ of ‘buitenker-
kelijken’ die het verhaal voor het eerst horen voorlezen, hebben uiteraard van 
vroegere vertalingen weinig last. De opmerking dat het hier om een semitisme 
gaat (hinne) is zeer waarschijnlijk correct, al kan ook vastgesteld worden dat 
idou in deze zin ook in het zogenaamde Koine-Grieks voorkomt.4 Het He-
breeuwse woord hinne vraagt als het ware de aandacht van de hoorders of 
lezers voor de uitspraak die volgt – evenals trouwens het Griekse idou of het 
Latijnse ecce. Daardoor kunnen deze woorden verschillende functies hebben. 
Maar de vraag is dan, welke functie idou hier heeft. Wie bijvoorbeeld de ver-
schillende Engelse vertalingen doorneemt, zal toch een keuze moeten maken 
tussen het ouderwetse ‘Behold the man’,5 én nieuwere vertalingen, zoals ‘Here 
is the man’,6 ‘Here he is, the Man’,7 ‘Look, here is the man’; en dan hangt het 
nog af van de betekenis die men eraan wil geven: hier is ‘de beschuldigde’, of: 
‘de arme drommel’, of: ‘de ware mens’.8 Elk van deze vertalingen vraagt om 
duiding.
Waarom nu wordt in de NBV ‘in dit specifieke geval’ de uitspraak van Pilatus 
met ‘Hier is hij, de mens’ vertaald? Dat vraagt toch om een nadere, wat uitge-
breidere verklaring dan er gegeven werd. De tekst lijkt op zich wel duidelijk, 
maar wat er mee wordt bedoeld is toch niet zo zonneklaar. Zelf zou ik in dit 
specifieke geval toch het liefst vast willen houden aan de vertaling ‘zie de mens’, 
niet zozeer omdat deze weergave geen verklaring behoeft, maar omdat deze 
zogenaamde ‘letterlijke’ vertaling de bron is geweest voor de uitdrukking ‘zie 
de mens’ (Ecce homo), zoals we die in de literatuur en in de beeldende kunst 
tegenkomen. Ik geef toe, de nieuwe vertaling is hier op zich goed te verde-
digen, maar voor mijn gevoel verliest de tekst toch een belangrijk aspect, de 
weerklank die deze woorden van Pilatus in onze cultuur in de loop der eeuwen 
hebben gekend.

Variaties in de vertaling van ide, idou en kai idou in de evangeliën
De NBV ziet af van een ‘letterlijke’ weergave van idou: voor zover ik zie, wordt 
er nergens met ‘zie’ vertaald.9 Vaak blijft idou onvertaald,10 maar wanneer de 
vertalers er wel toe overgaan om het woord – binnen wisselende contexten – te 
vertalen, is er sprake van een grote variatie: ‘let op’,11 ‘kijk’ of ‘kijk toch eens’,12 
‘weet’ of ‘weet wel’,13 ‘bedenk wel’,14 ‘kom mee’,15 ‘welnee’,16 ‘luister’ en ‘hoor’,17 
‘hier’, ‘hier is’, of ‘daar is’,18 naast nog enkele andere ‘vertalingen’.19 Ik kan me 
natuurlijk wel voorstellen, dat bij het voorbereiden van de vertaalregels gewe-
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p   ‘Het deerlykste en nutste schouspel’, 
uit: Afbeeldingen der voornaamste Historien, soo van het Oude als Nieuwe Testament […], Amsterdam ca 1700.

Foto: NBG/Sandra Haverman
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zen werd op het Semitische karakter van het woord, ja zelfs begrijp ik dat men 
de vrije hand gaf aan vertalers om naar gelang van de directe context naar een 
passende weergave te zoeken. Toch had men de variatie wel enigszins mogen 
beperken. Datzelfde kan trouwens ook gezegd worden van de vaak voorko-
mende constructie kai idou, die eveneens tot grote variatie in de NBV-tekst 
heeft geleid. Deze combinatie wordt soms in de vertaling genegeerd,20 maar 
vaak even gevarieerd weergegeven als idou: ‘plotseling’, ‘opeens’,21 ‘en hier 
ziet u iemand’,22 ‘op dat moment’,23 of – om niet meer te noemen – uitdruk-
kingen als ‘en dit moeten jullie weten’, ‘houdt dit voor ogen’, ‘en bedenk wel’, 
‘maar u weet dat’.24 Hetzelfde kan ook gezegd worden van de ‘vertalingen’ van 
de imperativus ide, een woord dat ook wisselend vertaald wordt, bijvoorbeeld 
‘alstublieft’, ‘met eigen oren’, ‘kijk’ of ‘kijk eens’, ‘moet je zien’, ‘u hoort toch’, 
‘kom zelf maar kijken’.25 In meer dan één geval kan men wel enig begrip op-
brengen voor de vrije wijze waarop men de gevoelswaarde van de partikels of 
verba weergaf, maar ik kan mij toch niet geheel aan de indruk onttrekken, dat 
er soms met een te grote vrijpostigheid gebruik is gemaakt van vooraf afge-
sproken vertaalregels. Maar misschien vergis ik mij, en was de hoge mate van 
vrijheid ook de bedoeling. 

Hoever gaat de vrijheid van vertolken?
Hoewel ik natuurlijk wel weet dat ook eerdere vertalingen zich dergelijke ‘vrij-
heden’ veroorloofden, leek het mij toch goed om de aandacht te vragen voor 
de diversiteit waarmee in de NBV bepaalde Griekse woorden of uitdrukkin-
gen vertaald zijn. Ik wil hiermee geen pleidooi houden voor een ‘concordante’ 
vertaling, die immers in andere opzichten niet voldoet. Maar ik zou mij wel 
kunnen voorstellen, dat de revisoren nog eens nagaan of in het geval van ide, 
idou en kai idou de vrijheid van vertalen iets kan of zelfs moet worden inge-
perkt. Ik besef uiteraard dat deze discussie vaker gevoerd is. Ik moet denken 
aan de veel geprezen Engelse vertaling van de Vulgata, die de briljante auteur 
en priester Ronald A. Knox uitgaf.26 Hoewel hij het ecce van de Latijnse tekst 
meermalen traditioneel weergeeft met ‘behold’, ‘see’, en ‘look’, bezigt hij daar-
naast toch ook andere woorden om de gevoelswaarde uit te drukken: ‘here’, 
‘now’, ‘at once’ of ‘suddenly’, om niet meer te noemen. Zijn vertaling werd door 
sommigen geprezen, maar ook bekritiseerd om de mate van vrijheid bij het 
vertalen. In die lof en kritiek ging het natuurlijk om de vertaling als geheel, en 
niet alleen om zijn weergave van woorden. In mijn opmerkingen gaat het uiter-
aard niet om een uitermate belangrijk probleem (het woordje ‘zie’), maar toch 
zou ik willen voorstellen om in sommige passages dat woordje weer een kans 
te geven. Ik kan dit wellicht illustreren met enkele voorbeelden. In Matteüs 24: 
25-26 heeft men vertaald: 
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Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie 
zeggen: ‘Kom mee, hij is in de woestijn,’ ga er dan niet heen, of als ze zeg-
gen: ‘Kijk, hij is daarbinnen,’ geloof dat dan niet. 

Er zal ongetwijfeld een slimme redenering achter zitten, waarom of waardoor 
hetzelfde woord (idou) op drie verschillende manieren vertaald wordt. 
Voorts, wanneer in Marcus 13:21 ide hôde ho christos, ide ekei, wordt vertaald 
met ‘“Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij”’, dan wordt het woord ‘Kijk’ 
in de vertaling zonder noodzaak niet herhaald, terwijl men bovendien het 
contrast ‘hier ... daar’ verwaarloost, en doet alsof de tekst niet hôde heeft, maar 
hode, ‘deze’.27 Soms wordt in twee parallelle passages idou onnodig verschillend 
vertaald (Matteüs 11:19: ‘Kijk toch eens’//Lucas 7:34 ‘Kijk, wat ...’). In Matteüs 
20:30 (‘Er zaten daar twee blinden langs de weg ...’) zou ik liever ‘zie’ willen 
bewaren: de twee blinden kunnen uiteraard niet zien, maar de lezer wordt 
opgeroepen wel goed op te letten. In de NBV vervangt kennelijk ‘daar’ het idou 
van de tekst, maar ‘daar’ is hier eigenlijk overbodig, want de lezer weet al dat 
het om Jericho gaat en hoort bovendien dat ze langs de weg zitten. Zo ben ik al 
bladerend allerlei passages tegengekomen, waarin het semitisme best bewaard 
kan blijven. 
In ieder geval ben ik allengs tot de conclusie gekomen dat wie het voornemen 
koestert om een concordantie bij deze nieuwe vertaling te maken – onder ver-
wijzing naar de teksten in de grondtaal – zich een bijna onmogelijk karwei op 
de hals haalt.

Noten

1  Bij monde van de directeur van het NBG, drs. CeesJan Visser, zie http://www.nbv.nl/nieuws/art/

reactie-ceesjan-visser-directeur-nbg.

2  Informatie uit de vertaalaantekeningen bij de NBV, zie www.NBV.nl/vertaalaantekeningen. Hier 

vindt men ook een bespreking van de uiteenlopende functies van idou en de manier waarop die in 

de NBV zijn weergegeven. 

3  ‘Zie de mensch’ (zo de Statenvertaling, ook nog in Brouwer [1927]; ‘Ziet den mens’, Canisius 1960). 

Nog in de Friese bijbelvertaling houdt men bij alle vrijheid vast aan ‘zie’: ‘Sjoch dit is no de man’; 

Franse vertalingen hebben veelal ‘voici l’homme’, letterlijk ‘zie-hier de mens’. 

4  J. H. Moulton - G. Milligan, The Vocabulary of the Greek New Testament, [herdruk van 1930] Grand 

Rapids 1976.

5  In de King James Bible, maar ook nog in The New English Bible (1961).

6  Vgl. ‘Daar staat de mensch’ van de Leidsche Vertaling (1912).

7  Zo de Willibrordvertaling (1992): ‘Hier is hij dan - de mens’; vgl ‘Dit is nu de man!’ (Groot Nieuws 

voor u, 1972).
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8  De vertaling van E. Straat (De goede boodschap volgens Markus, Matthijs, Lukas en Jan, Baarn 51968, 

246): ‘Daar heb je hem’, is kort en krachtig, maar maakt toch ook meer dan één duiding mogelijk.

9  idou (als idou imperatief van het mediale eidomên) wordt veelal als ‘tussenwerpsel’ aangeduid, 

dat echter ook als aanwijzend voornaamwoord kan worden gehanteerd.

10  Mat. 1:20, 23; 2:1, 13, 19; 9:18, 32; 12:46, 47, 49; 13:3; 17:5; 19:27; 21:5; 22:4; 23:38; 28:11; Marc. 3:22; 

13:23; 14:41; Luc. 1:44, 48; 2:10, 48; 6:23; 13:7, 35; 17:21b; Joh. 4:35; 16:32. 

11   Mat. 11:10, 24:25; Marc. 1:2; Luc. 7:27, 13:32, Luc. 22:10.

12  Resp. Mat. 12:2, 24:23, 26; Marc. 14:42; Luc. 17:21 (1x), 19:8, 22:38, en Mat. 11:19 (//Luc. 7:34 kijk wat).

13  Resp. Luc. 22:31, 23:29. en Luc. 2:34, 22:21.

14  Luc. 10:3, 4.

15   Mat. 24:26.

16  Mat. 11:8 // Luc. 7:25.

17  Resp. Marc. 4:3, Luc. 1:38. en Marc. 15:35.

18  Mat. 12:18; Luc. 19:20; Joh. 19:5 Mat. 25:6.

19  Bijvoorbeeld ‘maar’ (Mat. 10:28//Luc. 18:28), ‘nu’ (Mat. 20:18; Marc. 10:33; Luc. 18:31), ‘al’ (Luc. 

13:16, 15:29?). ‘en dat terwijl’ (Mat. 26:45), ‘jullie zijn’ (Marc. 3:34), ‘kwam er op eens’ (Luc. 22:47), 

‘dat is’ (Joh. 19:26, 27).

20  Mat. 3:16 (waar ‘en zie’ toch niet geheel misstaat), 3:17 (waarom niet ‘hoor’ zoals in Marc. 15:35), 

4:11, 7:4, 8:2 (maar vreemd genoeg in de parallel Luc. 5:12: ‘plotseling’), 8:24, 29; 9:10; Luc. 1:20, 22, 

5:18, 7:37, 10:25, 23:15, 24:13.

21  Mat. 8:24, 15:22, 17:3, 28:2; Luc. 5:12, 24:4, resp. Luc. 2:9, 9:30.

22   Mat. 12:41, 42.

23  Mat. 27:51, 28:2

24  Resp. Mat. 28:7, 28:11; Luc. 13:30. 23:14.

25  Resp. Mat. 25:20, 22, 25; Mat. 26:65; Marc. 11:21, 16:6; Marc. 2:24, 13:1; Joh. 7:26; Marc. 15:4; Joh. 

1:46.

26  Ronald A. Knox, The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ, New York 1944. 

27  Dat geldt ook voor de parallelle plaats (Mat. 24:23), terwijl men in de parallelle plaats Luc. 17:23 

tweemaal ‘kijk’ vertaalt, maar in een vergelijkbare plaats (Luc. 17:21) wordt dan weer slechts een-

maal ‘kijk’ opgenomen. 

Prof. dr. T. Baarda is emeritus hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit. 
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