uit een of andere neiging tot politiek correct denken
uit het oog dat de verhoudingen tussen mannen en
vrouwen tweeduizend jaar geleden anders lagen?"
U noemde net de katholieke Willibrordvertaling.
Bestaat er in Nederlandssprekend België, dat toch
voor het overgrote deel katholiek is, wel behoefte
aan een nieuwe, interconfessionele vertaling?
"Er zijn drie redenen waarom er in Vlaanderen minder reikhalzend naar die bijbelvertaling wordt uitgekeken dan in Nederland - en waarom de presentatie
ervan in oktober ook wat minder groots opgezet zal
zijn. In de eerste plaats is dat wat ik al noemde: de
waarde die er aan de letter van de tekst wordt gehecht. Die is in Vlaanderen wat minder sterk. In de
tweede plaats hebben we hier te maken met een ontkerkelijking die later op gang gekomen is dan in Nederland maar nu zo snel gaat dat ieder bijbels-christelijk besef bij voorbaat als reactionair wordt afgedaan.
En de derde factor is inderdaad het bestaan van een
hedendaagse kerkbijbel, de Willibrordvertaling."
Maar hoe verhouden die vertalingen zich tot elkaar?
"De nieuwe vertaling is niet zozeer een vervanging
van de Willibrordvertaling. Beide vertalingen kunnen
goed naast elkaar bestaan. In verband met die ontkerkelijking is bij de Nieuwe Bijbelvertaling het uitgangspunt geweest om ook een cultuurbijbel te maken die
heel toegankelijk is voor het niet-kerkelijke volksdeel.
Verder is de nieuwe vertaling in vergelijking met de
Willibrord consistenter. Er is ook meer recht gedaan
aan het literaire aspect van bepaalde bijbelboeken.
Dat zeg ik ook als iemand die thuis is in de poëzie en
die weet hoe poëzie functioneert. In de Psalmen is
niet alleen de betekenis vertaald, de vertalers hebben
ook het poëtische tot uitdrukking proberen te brengen, bijvoorbeeld door met strofen te werken. Ook
Prediker is met grote iiteraire vakkennis vertaald."

Wat is er van het overbekende "ijdelheid der ijdelheden" van Prediker geworden?
"'Lucht en leegte'. Dat is concreet en beeldrijk, het is
allitererend, en er zit ook nog iets van 'absurditeit' in,
wat uitdrukking geeft aan een eigentijds levensgevoel. Die vertaling verenigt zo alles wat er ook in het
Hebreeuws staat, heb ik me laten vertellen - ik ken
de brontaal niet. Maar 'ijdelheid der ijdelheden' staat
er in elk geval niet; dat is een vertaling, ook al is het
een gevleugelde zegswijze geworden."
"In het gevleugelde woord schuilt trouwens ook
een gevaar: doordat men ijdel niet meer kent in de
betekenis 'leeg' - zoals uit die verzen van Prediker
spreekt - begrijpt men de uitdrukking niet meer. Dat
zie je vaker gebeuren: de taalgebruiker gaat aan de
loop met een los zinnetje uit de bijbel, het dringt in
de standaardtaal door, maar men kent de oorspronkelijke betekenis niet meer."
Maar met die nieuwe vertaling verdwijnt de betekenis van ijdel in de zin van Prediker juist helemaal uit de taal, want ook de bijbellezers van de
toekomst zullen die betekenis niet meer kennen.
"Is dat dan jammer? De bijbel is toch niet voor eens
en altijd vastgelegd in één vertaling? En er verdwijnen misschien woorden en betekenissen, maar de
nieuwe vertaling zorgt ook weer voor taaivernieuwing. Het zal nog even duren voordat we daar meer
zicht op hebben."
•
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en onderwerp dat mij al
vroeg boeide, was de
oorsprong van de taal, of
beter, van de talen. De
naam Babylonië grifte zich in mijn
hoofd. Een naam geladen met
drama. Ik herinner me een schoolplaat in bonte kleuren waarop het
precieze moment van de spraakverwarring overtuigend was vastgelegd. Babylonische bouwvakkers
in fladderende gewaden reppen
zich op die plaat in paniek langs
de transen en trappen van de reusachtige - maar onvoltooide - toren
naar de begane grond: ze verstaan
elkaar niet meer.
Geen woord is zo met misverstand en tumult verbonden als
Babylonië. Het herinnert in al zijn
welluidendheid aan een van de
ergste catastrofes die ooit voorgevallen zijn: Babylonië was het rijk
van de spraakverwarring. Aan dit
land hebben we te wijten dat er op
onze planeet meer dan zesduizend
talen gesproken worden. In het bijbelboek Genesis lezen we hoe het
gegaan is: Gou wilde de mensheid
straffen. Hij was vertoornd geraakt
omdat de koning van Babyion opdracht had gegeven een toren te
bouwen die tot de hemel reikte. Zo
veel overmoed moest bestraft worden.
Fascinerend aan het verhaal van
de Babylonische spraakverwarring
is dat dit zelf ook weer op een
(mini)spraakverwarring berust.
Een geval van volksetymologie. De
toren heette in het Babylonisch

Bab-ilim 'poort van de goden',
maar de joden brachten dit in verband met hun eigen Hebreeuwse
woord balal 'verwarren'. In de
woorden van Genesis 11:9: "Daarom noemde men haren naam [ =
de naam van de stad] Babel; want
aldaar verwarde de HEERE de
spraak der ganse aarde, en van
daar verstrooide hen de HEERE
over de ganse aarde."
Het toppunt van verwarring is misschien wel dat het de laatste jaren
niet meer duidelijk is óf het wel zo
erg is dat de wereld zo veel talen
heeft. Velen vinden iedere uitstervende taal er een te veel en vergelijken zo'n taal graag met een
bedreigde diersoort. En in de Europese Unie is geld beschikbaar om
minderheidstalen van de ondergang te redden. Zou het kunnen
zijn dat God de spraakverwarring
helemaal niet als straf heeft bedoeld?
Duidelijk is wel dat Babylonië
langzamerhand iets van zijn onU - : l - _ -11 - _ J - 1.1__1.
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Zen is. Het woord geeft nu zelfs al
aanleiding tot montere woordspelingen. In 1981 begon er op de televisie een spelletjesprogramma met
de naam Babbelonië, en in 1988
verscheen er een stripverhaal met
als ondertitel Met Knudde naar
Babbelonia.
Het maakt niet uit. Voor mij
blijft Babylonië een onheilspellend
en vooral prachtig woord, geladen
met drama.
•
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