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Samenvatting 
 

 
Beleefdheid en eerbiedsvormen in bijbelvertalingen 

 
 
 
Dit proefschrift behandelt de onvermijdelijke problemen die zich 

voordoen wanneer de Bijbel wordt vertaald in talen met honorifische 
grammaticale systemen. Op een paar honorifische titels na kent het Grieks 
van het Nieuwe Testament geen honorifica, noch in het 
voornaamwoordsysteem noch in de werkwoordsvormen, zoals het Koreaans 
en vele andere talen in de wereld.  

Honorifische talen hebben speciale klassen van woorden of woorddelen 
die de sociale relaties tussen de spreker en de toehoorder(s) in de verbale 
communicatie aangeven. Bij afwezigheid van sociaal neutrale vormen in 
zulke talen moet de spreker een keuze maken uit de verschillende 
honorifische vormen waarbij de keuze altijd informatie geeft over de relatie 
tussen spreker en toehoorder(s), de communicatieve context en cultureel 
bepaalde verwachtingen. Derhalve leidt een vertaling met inadequate 
honorifische vormen niet alleen tot een fout begrip van de betekenislaag van 
de brontekst maar ook tot stijlproblemen in de doeltekst.  

Daarom is het hoofddoel van deze studie om een aanzet te geven tot een 
theoretisch kader waarbinnen problemen met honorifica in bijbelvertalingen 
begrepen en opgelost kunnen worden. Daartoe worden in het eerste 
hoofdstuk de verschijnselen, functies en sociale factoren van het Koreaanse 
grammaticale systeem van honorifica besproken. In het tweede hoofdstuk 
worden criteria geformuleerd voor de evaluatie van 
beleefheidsverschijnselen en voor de keuze van honorifische vormen terwijl 
in hoofdstuk 3 een kader wordt geformuleerd voor de vertaling in talen met 
honorifica. Vervolgens worden in hoofdstuk vier en vijf deze kaders 
toegepast en getest op honorifische verschijnselen in Markus 14:58-65 in 
bestaande Koreaanse vertalingen, gevolgd door voorstellen voor nieuwe 
vertalingen met een kerkelijke functie. 



Hoofstuk 1 beschrijft het complexe honorifische systeem van het 
moderne Koreaans tegen de achtergrond van het gebruik in eerdere fasen van 
de geschiedenis van het Koreaans. Relevante sociale factoren voor de keuze 
van honorifische vormen zijn de leeftijd, status en geslacht van spreker en 
toehoorder, mate van vertrouwdheid en familiaire omgang en de mate van 
formaliteit van de situatie.  

Op grond van de analyse van de functie van de honorifische vormen 
van pronomina van de 2e persoon en de grammaticale relatie tussen de 
pronomina en de vormen van het werkwoord, worden 6 honorifische niveaus 
voor het moderne Koreaans voorgesteld: (1) formeel, eerbiedig (yeoreobun, 
tangsin, keudae + -pnita [P]), (2) formeel, beperkt, niet-eerbiedig (tangsin, 
keudae + -o [O]), (3) formeel, algemeen, niet-eerbiedig (noh + -ta [T]), (4) 
informeel, eerbiedig (tangsin, keudae + -yo [Y]), (5) informeel, beperkt, niet-
eerbiedig (keudae, chane + -ne [N]), en (6) informeel, algemeen, niet-
eerbiedig (noh + -e [E]).  

Terwijl hoofdstuk 1 vooral naar de grammaticale onderscheidingen kijkt 
in het Koreaanse taalsysteem, richt hoofdstuk 2 zich op de pragmatiek, de 
beleefheidsdimensie van het taalgebruik, vanuit de begrippen en kaders 
ontwikkeld door R. Brown en A. Gilman, R. T. Lakoff, P. Brown and S. C. 
Levinson en G. N. Leech. Daarbij komen de volgende factoren aan bod: (1) 
dialoogsituaties; (2) factoren die de sociale relaties bepalen tussen spreker en 
hoorder(s); (3) culturele verwachtingen; (4) de aannames van de spreker 
over de hoorder(s); en (5) non-verbale aspecten van communicatie.  

Hoofdstuk 3 behandelt relevante vertaaltheoretische kaders, het 
literalisme, de dynamische equivalentie, functionele equivalentie, literaire 
functionele equivalentie, en de skopos benadering en concludeert dat de 
skopos theorie de beste perspectieven biedt voor het analyseren en oplossen 
van vertaalproblemen op het terrein van de honorifica omdat die zijn 
uitgangspunt neemt in de functie van de vertaling in de doelcultuur en het 
pragmatische aspect centraal stelt. 

Vanuit de skopos theorie stelt de studie de volgende factoren centraal 
bij de vertaling in talen met honorifica: (1) de behoeften van de lezer, (2) de 
rol van de opdrachtgever, (3) de functie van de vertaler, (4) analyse van de 
brontekst en (5) de functie van de doeltekst.  

Hoofdstuk 4 behandelt de vertaalgeschiedenis van honorifica in 
Koreaanse Bijbels vanuit de historische en sociale contexten waarin die 
Koreaanse Bijbels functioneerden. Omdat er geen theoretisch kader is voor 
het nemen van honorifische vertaalbeslissingen is het toepassen van moderne 



honorifische vormen in bijbelvertalingen nog steeds een probleem in 
Koreaanse vertalingen, vooral in de dialogen van Jezus. Toekomstige 
vertalingen zouden de archaïsche vormen niet moeten handhaven en horen 
de veranderingen in het gebruik van eerbiedsvormen te weerspiegelen.  

In hoofdstuk 5 worden de dialogen geanalyseerd tussen Jezus en de 
hogepriester en het Sanhedrin (Mk 14:58-65) vanuit de theoretische kaders 
geformuleerd in de eerdere hoofdstukken en specifieke vertaalbeslissingen 
voorgesteld op het terrein van de keuze van eerbiedsvormen. Hoewel de 
brontekst niet genoeg informatie bevat over leeftijd, status en geslacht van 
de getuigen (vers 58a) en het gehoor van Jezus in de passage over de valse 
getuigenissen (vers 58b), kunnen vertalers vanuit hun exegese sociale 
variabelen veronderstellen zoals machtsverschil, status en rang, afstand 
tussen gesprekspartners en de bedoelingen van sprekers in elke dialoog.  

Pragmatisch gezien zijn er dialogen waarin een spreker gepresenteerd 
wordt als informatie delend met zijn toehoorders en lezers, en dialogen 
waarin vanuit vertellersperspectief de spreker bepaalde informatie alleen met 
de lezers deelt. In de toespraak van Jezus in de passage over de valse 
getuigenissen (vers 58b) en zijn verklaringen ten overstaan van de 
hogepriester en het gehele Sanhedrin (vers 62b), wordt de werkelijke 
boodschap van Jezus en zijn werkelijke identiteit niet gedeeld met zijn 
toehoorders maar alleen met de lezers van het evangelie van Marcus. Maar 
de getuigenissen van enkele getuigen (vers 58a) en de toespraak van de 
hogepriester (verzen 63b-64a) worden gedeeld met de hele Sanhedrin en als 
beleefd aanvaard door de toehoorders maar functioneren in het kader van de 
samenzwering tegen Jezus. De ondervragingen van de hogepriester (verzen 
60bc-61a, 61b) en de volgende bespotting (65b) zijn ook onbeleefd en 
benadrukken het tragische lijden van Jezus en het onbegrip van de sprekers 
van zijn werkelijke identiteit. Aldus wordt de beleefdheidsdimensie van de 
dialogen in de brontekst opgevat door vertalers. Maar de keuze van de 
honorifische vormen in de Koreaanse vertaling wordt niet alleen bepaald op 
grond van de exegese door de vertalers van de beleefheidsdimensie van de 
brontekst. De verwachtingen van de ontvangers van de vertaling, gebaseerd 
op de functie van de vertaling in hun gemeenschap, speelt ook een rol.  

In het proefschrift wordt de formele, eerbiedige P vorm voorgesteld 
voor de valse getuigenissen (vers 58a) en voor de toespraak van de 
hogepriester tot de leden van het Sanhedrin (63b-64a) die als beleefde 
uitdrukkingen zijn geanalyseerd. Dit is van belang omdat de P vorm de enige 
vorm is die het gezag van de leden van het Sanhedrin kan uitdrukken, als 



rechters in een formeel rechtsgeding. Wat betreft de andere, onbeleefde 
dialogen, zijn er twee typen vormen gekozen, de formele, algemene, niet-
eerbiedige T vorm voor zowel Jezus’ toespraak in vers 58b en voor de 
bespotting in vers 63b-64a, terwijl de formele, beperkte, niet-eerbiedige 
vorm tangsin en O vormen zijn gebruikt voor de ondervragingen door de 
hogepriester (60b-61a, 61b) en het antwoord van Jezus. (62b).  

De formele, algemene, niet-eerbiedige T vorm in de weergave van 
Jezus’ woorden in de valse getuigenissen drukt brutale arrogantie uit in de 
indirecte rede van vers 58b maar in de spotpassage drukt de vorm het 
tragische lijden van Jezus uit (65b). Echter, omdat een rechter of aanklager 
die vorm niet kan gebruiken voor enige deelnemer in het rechtsgeding, 
inclusief de beklaagde, zijn ze niet geschikt voor de ondervragingen door de 
hogepriester of voor het antwoord van Jezus. De formele, beperkte niet-
eerbiedige tangsin en O vormen worden niet vaak gebruikt in de rechtzaal, 
maar zij drukken de belediging van Jezus door de hogepriester uit, en ook de 
gezaghebbende en machtige verklaring van Jezus ten overstaan van de 
hogepriester en het Sanhedrin, en de spanning van het proces. Maar bovenal 
toont de consistente keuze van deze honorifische vormen de samenhang van 
de eerste en de tweede ondervraging; en zij behoudt het evenwicht tussen de 
spreekstijlen van de hogepriester als de tegenwoordige rechter en Jezus als 
de toekomstige rechter (binnen het perspectief van verteller en lezer). 

Samenvattend, het proefschrift tracht de geschikste honorifische 
vormen te vinden voor een nieuwe vertaling met een brede kerkelijke functie 
die de informatie van de brontekst in honorifisch opzicht zo natuurlijk 
mogelijk weergeeft vanuit het pragmatische perspectief van modern 
taalgebruik in de doelcultuur.  Uiteraard wordt de informatie uit de 
brontekst onvermijdelijk getransformeerd in dat proces van honorifische 
keuzen, door de taalsystematische en pragmatische verschillen tussen talen 
zonder en met honorifica. Adequate keuze van honorifica geeft aan de lezers 
nuances door van de brontekst zoals de onoprechtheid van de deelnemers 
aan het proces van Jezus, de confrontatie tussen Jezus en zijn tegenstanders 
en de agressiviteit van zijn bespotters. Een stelselmatig kader voor het 
vertalen in talen met honorifische systemen draagt bij aan het overbrengen 
van zulke dimensies in de brontekst en aan een natuurlijke honorifische stijl 
in de doeltekst.  
 


