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7. Reformatie en taal 

Henk Willigenburg 
 
In den beginne … 
 
In de middeleeuwen was het Latijn de taal van het geloof. De Vulgaat was de officiële 
Bijbel, de mis werd in het Latijn gecelebreerd en theologen communiceerden in de lingua 
franca van die tijd, zoals nu in het Engels. Iedereen die niet middelbaar of hoger was 
opgeleid, en dat was de overgrote meerderheid van de bevolking, stond buiten de kring 
van insiders. Hoc est enim corpus meum (dit is mijn lichaam), voor gelovige katholieken 
de sacrale formule van het sacrament van de eucharistie, kon door buitenstaanders (en 
protestanten) badinerend worden vervormd tot hokus pokus. (Onbegrijpelijk toch, die 
verandering van brood en wijn in lichaam en bloed?) Aan het Kerklatijn werden intussen 
woorden ontleend als priester, duivel en aalmoes.  
 
Luther  
 
Luthers reformatie concentreerde zich vooral op de drie sola’s: sola gratia, sola fide, sola 
scriptura (alleen door genade, geloof en de Heilige Schrift). Gelovigen hebben volgens 
hem geen tussenkomst van een priester nodig om met God in contact te komen. Volgens 
de katholieke leer mochten alleen gewijde priesters de Heilige Schrift interpreteren. Om 
het persoonlijke geloof, zo kenmerkend voor de Reformatie, te voeden was voor Luther 
direct contact met de Bijbel onmisbaar. Logisch dus, dat hij op de Wartburg de Bijbel in 
het Hoogduits vertaalde. Deze door Luther gevormde nieuwe standaardtaal had grote 
invloed op de Duitse volkstaal. 
 
In de Nederlanden 
 
Luthers invloed in de Nederlanden was beperkt. De Nederlandse taal ontwikkelde zich 
dus los van het Hoogduits, zeker toen op de Synode van Dordrecht (1618/1619) was 
besloten tot de Statenvertaling van de Bijbel uit de oorspronkelijke grondtalen 
(Hebreeuws, Aramees en Grieks). Voor deze vertaling werd door vertalers en revisoren 
uit de meewerkende provincies een standaardtaal ontwikkeld, compleet met een eigen 
grammatica. In 1637 was de vertaling gereed. Vanaf toen begon ze invloed uit te 
oefenen op de Nederlandse taal. Het Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) heeft dus 
mede een basis in de bijbelvertaling. 
 



In den beginne, Heer der heren, Gij zult niet … zijn wat voorbeelden van bijbels 
taalgebruik dat tot de Nederlandse standaardtaal is gaan behoren. Daarnaast leverde de 
omgang met de Bijbel een schat aan spreekwoorden en uitdrukkingen op: met iemands 
kalf ploegen (informatie inwinnen bij iemands geliefde), een judaskus geven (huichelen 
terwijl men iemand verraadt) en zijn licht onder de korenmaat zetten (zijn talenten deels 
onbenut laten) zijn slechts enkele van de ontelbare voorbeelden.  
 
Katholiek en protestants 
 
Maar er is meer. Zowel in religieus als profaan taalgebruik is er verschil ontstaan tussen 
Nederlandse katholieken en protestanten. Doopsel of doop, Eucharistie of Avondmaal, op 
de eerste plaats of in de eerste plaats en op of met vakantie zijn daar voorbeelden van. 
Gelukkig of zalig Nieuwjaar wensen verraadt religieus verschil. 
Het verhaal van de kuise Suzanna is onder katholieken bekender dan onder protestanten, 
omdat het voorkomt in het apocriefe dertiende hoofdstuk van het bijbelboek Daniël, dat 
niet voorkomt in protestantse bijbelvertalingen. In de loop van de middeleeuwen werden 
oorspronkelijke Germaanse namen steeds vaker verdrongen door namen van 
bewonderde en vereerde heiligen. Maar in de zestiende eeuw groeide bij orthodoxe 
protestanten de afkeer van heiligenverering, wat ook zijn weerslag had op de 
naamgeving, al was dat zeer geleidelijk. Het Concilie van Trente (1545-1563), waar de 
katholieke reformatie werd geïnstitutionaliseerd, schreef de vernoeming naar een 
doopheilige voor. Zo is voor katholieke jongens de voornaam Maria (vaak als laatste 
voornaam) nog lang in gebruik gebleven. 
 
Hedendaags Nederlands 
 
Ontkerkelijking en individualisering hebben uiteraard invloed op de kennis van bijbeltaal 
en dus op het gebruik van bijbelse begrippen en uitdrukkingen. In oecumenische kringen 
ontstaan nieuwe begrippen. Progressieve gelovigen drukken zich anders uit dan meer 
conservatieve. Uit recent onderzoek blijkt dat oudere protestanten nog het meest thuis 
zijn in de bijbeltaal; jongere protestanten en zeker jongere katholieken scoren (veel) 
lager. De kennis van bijbelse uitdrukkingen neemt af. Maar ook het verschil in gebruik 
van op en in wordt minder onderscheidend tussen katholieken en protestanten.  
Begin deze eeuw bleek echter uit onderzoek naar de Nederlandse aanspreekvormen dat 
rond de negentig procent van de jongeren hun ouders tutoyeert, terwijl dat onder 
orthodoxe (protestantse) jongeren slechts voor een kwart geldt ... 
 
In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Dit resultaat van samenwerking 
tussen het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting bevat zowel de 
canonieke als deuterocanonieke (apocriefe) boeken. Veel overbekende begrippen uit 
eerdere vertalingen zijn daaruit verdwenen en vervangen door moderner taalgebruik. 
Taal blijft in ontwikkeling!    
 
 
 
Voor verdere studie verwijs ik naar een boek dat ook als bron voor dit artikel is gebruikt:  
 
Nicoline van der Sijs (red.), Leeg en ijdel. De invloed van de bijbel op het Nederlands. 
Den Haag, 2005.  


