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is het iets van de kerk: de wereldwijde kerk, 
maar ook de plaatselijke kerken. En dat bete-
kent dat wij als organisaties zoveel mogelijk 
werken met kerken, om hen te dienen en toe 
te rusten.

Engels voor aboriginals
Na Bali reisde ik door naar Darwin, in het 
tropische noorden van Australië. Hier 
ontmoette ik David Glasgow, een vertaler 
van 85  – hij begon in 1962 – die nu werkt 
aan een vertaling in eenvoudig Engels 
voor aboriginals. Hij heeft al aardig wat 
bijbelboeken vertaald; waarschijnlijk worden 
deze uitgegeven in een “mini-Bijbel”.

Samen hebben we het boek 1 Corinthiërs 
gecontroleerd: met z’n tweeën op kantoor, 
en op bezoek bij mensen thuis. Dat was nog 
best een uitdaging. Buiten zittend op de 
vloer, computer op schoot, met de (klein)kin-
deren (“mag ik nog een koekje?”), bezoekers 
en honden, namen we de tekst door. Soms 

Beste vrienden,

Voor sommigen mensen begint het reizen 
rond de zomer, voor ons houdt het juist 
een beetje op. De afgelopen maanden 
ben ik twee keer onderweg geweest om 
vertaalprojecten van dichtbij te zien. Het is 
fijn om af en toe het werken-op-afstand in 
te wisselen voor het werk ter plaatse met de 
vertalers en taalsprekers. 

In april was ik eerst een week op Bali, 
waar we vergaderden met leiders van SIL 
en andere organisaties uit Azië en Oceanië. 
Het was goed om collega’s te ontmoeten 
– velen van hen voor het eerst – en samen 
na te denken over de toekomst van onze 
organisaties. Een van de vragen die centraal 
stond, was: wat is onze plaats in het geheel 
van Gods Koninkrijk? Wat is onze taak, onze 
missie in dit geheel? Een van de dingen die 
naar voren kwam, was: Bijbelvertaalwerk is 
allereerst Gods werk. In de tweede plaats 

Vertaalwerk met aboriginals. Links David Glasgow. Pingelapese kerk op Guam
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te hakken. De stand van zaken is nu als 
volgt: Betty, haar team en ik hebben de 
hele vertaling gecontroleerd. Het team 
heeft vervolgens het Oude Testament nog 
eens doorgenomen en ik heb het Nieuwe 
Testament voor een tweede en laatste keer 
gecontroleerd; Betty verwerkt nu mijn 
vragen en opmerkingen. Ik werk nu aan de 
laatste check van Oude Testament; wanneer 
Betty ook die verwerkt heeft, resten alleen 
de opmaakcontroles (bijv. op hoofdletters en 
leestekens).

Zoals gezegd: de vakantie staat voor de 
deur, en daarmee  de periode waarin het 
werk even op een lager pitje gaat. Maar zo 
ver is het nog niet. Mattie is inmiddels wel 
klaar: zij is geslaagd voor haar vwo-examen. 
Na de zomer hoopt ze Talen en Culturen van 
het Oude Nabije Oosten te gaan studeren in 
Leiden.

Een hartelijke groet,
Antje en Paulus-Jan

Moet iemand van 85 eigenlijk nog de 
nieuwste vertaalsoftware leren? Tot nu 
toe had David de vertaling in MS Word ge-
maakt, maar dat was niet echt ideaal. Hoe 
zorg je bijvoorbeeld dat je altijd de laatste 
versie van de tekst hebt, en de versies niet 
door elkaar gaan lopen? We waren er al snel 
uit dat het beter zou zijn als hij toch het pro-
gramma Paratext ging gebruiken, en heb ik 
hem hierin de nodige training gegeven.

Bid voor David als hij verder werkt aan de 
vertaling; op afstand blijf ik erbij betrokken.

Guam
Eind mei vertrokken Antje en ik naar Guam. 
Hier zitten twee SIL-teams die werken 
in talen van de eilanden uit die regio; 
Guam grenst aan de Verenigde Staten van 
Micronesië, waar zo’n 20 talen worden 
gesproken. Ook Betty Amon, de Nukuoro-
vertaler, woont daar met haar moeder van 
92. We hadden goede ontmoetingen met 
de teams en hadden de tijd om met hen 

uitvoerig te praten over hun leven en werk. 
Na een week vertrok Antje weer naar 

huis; ik bleef nog een week om met Betty 
te werken aan de Nukuoro-vertaling. Ook 
hier hebben we gewerkt aan software, maar 
vooral aan de inhoud van de vertaling. 
Allerlei sleutelwoorden (schaduw van de 
dood, nieuwe maan, beek/wadi/vallei...) 
en andere kwesties hebben we nog eens 
besproken, om de laatste knopen door 

troffen we niemand thuis, één keer hielden 
we het na 4 verzen voor gezien omdat een 
van de aanwezigen meer zin had om haar 
eigen sessie te leiden (“nee, ik ga nu dit le-
zen”) –  maar we hadden ook mooie bijeen-
komsten en soms diepgaande gesprekken. 
Zo spraken we bijvoorbeeld een jongeman 
die al diverse keren in de gevangenis had 
gezeten, maar die met Gods hulp zijn leven 
weer op de rails probeerde te krijgen.


