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WIM FRANÇOIS

De Leuvense theologen over de bijbel in de volkstaal

De discussie tussen 1546 en 1564

Het uitgangspunt voor deze bijdrage vormen twee data, die op het eerste gezicht lou-
ter een omkering van cijfers lijken: 1546 en 1564. Beide data staan echter ook sym-
bool voor de veranderde houding die de hoogste autoriteiten van de katholieke kerk
aannamen tegenover Bijbelvertalingen in de volkstaal. In de periode tussen deze twee
jaartallen werd op verschillende niveaus binnen de kerk een intensief debat gevoerd
over de vraag of leken de bijbel in de volkstaal mochten lezen. In dit artikel zal ik in
het bijzonder de focus richten op de houding van de verschillende autoriteiten in de
Habsburgse Lage Landen. Bijzondere aandacht zal ik besteden aan de positie van de
Leuvense theologen die verbonden waren aan wat toen de enige universiteit in de
Lage Landen was. Ik zal tevens onderzoeken of de vaak gehoorde stelling dat katho-
lieken de bijbel niet mochten lezen, correct is.

I. Wat voorafging: de jaren 1522-45

In de eerste decennia van de zestiende eeuw namen de Leuvense theologen (met Jaco-
bus Latomus als een van hun meest vooraanstaande leden) een ambigue houding aan
ten aanzien van de bijbel in de volkstaal.1 Zij waren absoluut niet overtuigd van de
heilzaamheid van Bijbellezing door eenvoudige lieden, zeker niet nadat gebleken was
dat de reformatoren hun heterodoxe leer steunden op een ‘eigenzinnige’ interpretatie
van de Schrift. Eenvoudige mensen moesten volgens de theologen kunnen rekenen op
een goede catechisatie en prediking waarin de priesters de Twaalf Artikelen van het
geloof, de Tien Geboden en de geboden van de kerk, het Onze Vader enz. uitlegden.
Leken die toch de bijbel wilden lezen, moesten dat humiliter et modeste doen, en zich
deemoedig onder de traditionele Schriftinterpretatie van de kerk plaatsen.2

De godgeleerden ‘gedoogden’ dus dat katholieken de bijbel in de eigen taal bleven
lezen – een zekere vertrouwdheid met de bijbel was in de Lage Landen trouwens niet
ongewoon, en dan vooral niet in het Noorden waar de spiritualiteit van de stadsbewo-
ners was beïnvloed door de Moderne Devotie en de Broeders van het Gemene Leven.
Het erasmiaans gezinde Hof in Mechelen heeft een dergelijke gedooghouding bij de
Leuvense theologen zeker aangemoedigd. De ketterplakkaten in de Lage Landen stel-

340 TIJDSCHRIFT VOOR THEOLOGIE 47 (2007) 340-362

1 Zie voor deze periode: C.C. DE BRUIN, De Statenbijbel en zijn voorgangers: Nederlandse bijbelver-
talingen vanaf de Reformatie tot 1637, bewerkt door F.G.M. Broeyer, Haarlem/Brussel 1993, 39-136; A.A.
DEN HOLLANDER, De Nederlandse bijbelvertalingen: Dutch Translations of the Bible 1522-1545, Nieuw-
koop 1997; IDEM, Verboden bijbels: Bijbelcensuur in de Nederlanden in de eerste helft van de zestiende
eeuw, Amsterdam 2003, 6-10; W. FRANÇOIS, ‘Die “Ketzerplakate” Kaiser Karls in den Niederlanden und
ihre Bedeutung für Bibelübersetzungen in der Volkssprache: Der “Proto-Index” von 1529 als vorläufiger
Endpunkt’, in: Dutch Review of Church History 84 (2004) 198-247; IDEM, ‘Vernacular Bible Reading and
Censorship in Early Sixteenth Century: The Position of the Louvain Theologians’, in: Lay Bibles in Euro-
pe: 1450-1800, ed. A.A. den Hollander/M. Lamberigts, Leuven 2006, 69-96.

2 Zie vooral: FRANÇOIS, ‘Vernacular Bible Reading and Censorship’, 69-79. 



den dan ook niet zomaar een algemeen verbod in op alle Bijbelvertalingen in de volks-
taal (en aanvankelijk zelfs niet op alle edities gebaseerd op de Lutherbijbel). Wel
werd, vanaf 1525-26, een strikt verbod uitgevaardigd op Nederlandse en Franse Bij-
belvertalingen die voorzien waren van reformatorische glossen, summaria en/of pro-
logen en dus de opvattingen van de lezer onmiskenbaar in een heterodoxe richting
stuwden. In dezelfde lijn was het ook verboden om in allerlei clandestiene conventi-
kels de Schrift in de volkstaal te lezen en deze naar eigen inzicht te interpreteren of
erover te discussiëren.3 Niemand mocht dus uit de Schrift voorlezen en anderen er uit-
leg over geven (en zeker niet wat de moeilijke passages betreft), tenzij hij theoloog
was van een erkende universiteit. Zo voorzag het ook het plakkaat van 1529 dat
bovendien een specifiek verbod instelde op de Bijbeledities van Adriaen van Berghen,
Christoffel van Ruremund en de mysterieuze Johannes Zel.4 Bovendien werd in 1529
ook ondubbelzinnig een preventieve censuur afgekondigd: alle boeken en dus ook de
Bijbeluitgaven moesten op voorhand door de bevoegde boekenkeurders worden ge-
viseerd en goedgekeurd.5 Deze praktijk was al enkele maanden eerder de facto inge-
voerd. In 1528 had de Nederlandstalige Vorstermanbijbel het statuut verworven van
officieuze Bijbelvertaling voor de Lage Landen, en dit na uitdrukkelijke goedkeuring
door Nicolas Coppin, theoloog van Leuven en inquisiteur.6 De Vorstermanbijbel
moest een alternatief bieden voor de beroemde Luthervertaling die Jacob van Liesvelt
twee jaar eerder had gepubliceerd.7 In 1530 verwierf de Franstalige bijbel van Jac-
ques Lefèvre d’Étaples, uitgegeven door Martin Lempereur, op zijn beurt het statuut
van officieuze Bijbelvertaling voor (het Franstalige gedeelte van) de Lage Landen.8

De ironie van deze zaak is dat de Leuvense theologen hier hun goedkeuring hechtten
aan een editie die door de godgeleerden van Parijs was verboden. De ‘grote’ ketter-
plakkaten van 1531 en 1540 veranderden overigens niets aan de Bijbelpolitiek van de
overheid. 
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3 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae: Verzameling van stukken
betreffende de pauselijke en bisschoppelijke Inquisitie in de Nederlanden, ed. P. Fredericq, dl. 5: Tijdvak
der Hervorming in de zestiende eeuw: Eerste vervolg (24 september 1525 – 31 december 1528), Gent/‘s
Gravenhage 1902, nr. 529, 142-148; Recueil des ordonnances des Pays-Bas: Deuxième série:1506-1700,
dl. 2: Contenant les ordonnances du 29 janvier 1519 au 31 décembre 1529, éd. Ch. Laurent/J. Lameere,
Bruxelles 1898, 402-405, m.n. 403-404.

4 Er is in de Lage Landen geen drukker met die naam bekend, maar er zijn argumenten dat daarmee Jan
(1) van Ghelen (1526), Hans (1) van Ruremund (1525), of zelfs Hiero Fuchs (1525) kan zijn bedoeld. Zie
voor de discussie: FRANÇOIS, ‘Die “Ketzerplakate” Kaiser Karls’, 219-223. 

5 Recueil des ordonnances des Pays-Bas, dl. 2, éd. Laurent/Lameere, 578-583.
6 C. AUGUSTIJN, ‘De Vorstermanbijbel van 1528’, in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 56

(1975-1976) 78-94; DE BRUIN, De Statenbijbel en zijn voorgangers, 111-118; DEN HOLLANDER, De Neder-
landse bijbelvertalingen, 1-2, 90-92, 226, 350-357.

7 DE BRUIN, De Statenbijbel en zijn voorgangers, 94-96; DEN HOLLANDER, De Nederlandse bijbelver-
talingen, 25-26, 33, 224, 326-329; IDEM, ‘Dat Oude ende dat Nieuwe Testament (1526): Jacob van Liesvelt
en de nieuwe markt voor bijbels in de zestiende eeuw’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 6
(1999) 105-122, m.n. 114-117; W. FRANÇOIS, ‘Jacob van Liesvelt as a Martyr for the Evangelical Belief?’,
in: More than a Memory: The Discourse of Martyrdom and the Construction of Christian Identity in the
History of Christianity, ed. J. Leemans/J. Mettepenningen, Leuven 2005, 341-369, m.n. 347-348.

8 G. BEDOUELLE, Lefèvre d’Étaples et l’Intelligence des Écritures, Genève 1976, 114-116; F.M. HIG-
MAN, Censorship and the Sorbonne: A Bibliographical Study of Books in French Censured by the Faculty
of Theology of the University of Paris, 1520-155, Genève 1979, 82, 211; P.-M. BOGAERT, ‘Les versions
françaises de la Bible au XVIe siècle’, in: Les religions facteurs de paix, facteurs de guerres, éd. P.M.G.
Levy, Louvain-la-Neuve 1979, 33-43; P.-M. BOGAERT/J.-F. GILMONT, ‘De Lefèvre d’Étaples à la fin du
XVIe siècle’, in: Les Bibles en français: Histoire illustrée du Moyen Âge à nos jours, éd. P.-M. Bogaert,
Turnhout 1991, 47-106, m.n. 57-65. Voor de editie: B.T. CHAMBERS, Bibliography of French Bibles: Fif-
teenth- and Sixteenth-Century French-Language Editions of the Scriptures, Genève 1983, nr. 51. 



In de praktijk zien we dat naast de twee officieuze Bijbelvertalingen ook andere
versies van de persen bleven komen, vooral in Antwerpen. Bovendien pakten veruit
de meesten op hun titelbladzijde uit met een cum gratia et privilegio (wat nog niet wil
zeggen dat ze effectief waren gecontroleerd, laat staan goedgekeurd). In de jaren
1522-45 verschenen alleen al aan Nederlandstalige kant een tachtigtal edities van de
bijbel of delen ervan. Vertalingen die in de loop der jaren enige verspreiding kenden,
waren het Nieuwe Testament met zijn erasmiaans-lutherse mengtekst dat een eerste
maal was gedrukt door Merten de Keyser voor Govaert van der Haeghen (1525),9 en
de vertaling van Luthers Nieuwe Testament dat Albert Pafraet een eerste maal had uit-
gegeven (1525).10 De meerderheid van de edities behoorden evenwel tot drie grote
‘clusters’. Vooreerst was daar een wijdverspreide groep uitgaven die nog terugging op
het Nieuwe Testament van Michiel Hillen van Hoochstraten uit 1527, en die een
‘gevulgatiseerde’ versie van Lettersnijders vertaling van Erasmus’ Novum Testamen-
tum bood (1524).11 Deze vertaling die door Hillen een eerste maal was uitgebracht,
werd ook door Willem Vorsterman geadopteerd voor zijn officieel geautoriseerde Bij-
belvertaling en werd in de jaren veertig ook door Henrick Peetersen van Middelburch
enkele keren gedrukt. Een tweede cluster betrof de uitgaven van Jacob van Liesvelt
die sinds 1532 bleven uitpakken met een cum gratia et privilegio, hoewel de paratex-
tuele elementen een steeds uitdrukkelijker protestants karakter gingen vertonen, met
als hoogtepunt de editie van 1542 die was voorzien van uitgesproken reformatorisch
gekleurde glossen.12 Een derde reeks edities grepen nog terug op de uitgave van
Christoffel van Ruremund uit 1526, boden een enigszins gepolijste Luthertekst en ont-
hielden zich van al te provocerende paratextuele elementen.13 Kortom, het was vol-
gens deze lijnen dat gedurende ongeveer een kwarteeuw, van 1522 tot 1546 de Bijbel-
politiek in de Habsburgse Lage Landen gestalte kreeg. 

Ook in het prinsbisdom Luik, waaronder het zuidoostelijke deel van de huidige
Benelux ressorteerde, was de politiek erop gericht om Bijbeledities in de volkstaal die
‘gevaarlijke’ summariën, annotaties e.d. bevatten, uit te bannen.14 Dit blijkt onder
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9 DE BRUIN, De Statenbijbel en zijn voorgangers, 109-111; DEN HOLLANDER, De Nederlandse bijbel-
vertalingen, 62-63, 220-221, 301-303.

10 DE BRUIN, De Statenbijbel en zijn voorgangers, 85-91; DEN HOLLANDER, De Nederlandse bijbelver-
talingen, 77, 222-223, 304-306.

11 DE BRUIN, De Statenbijbel en zijn voorgangers, 108; S.W. BIJL, Erasmus in het Nederlands tot 1617,
Nieuwkoop 1978, 48-49; DEN HOLLANDER, De Nederlandse bijbelvertalingen, 81, 225-226, 336-338;
IDEM, ‘De edities van het Nieuwe Testament door de Delftse drukker Cornelis Henricsz. Lettersnijder’, in:
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 75 (1995) 165-187, m.n. 183.

12 DE BRUIN, De Statenbijbel en zijn voorgangers, 96-103; DEN HOLLANDER, De Nederlandse bijbelver-
talingen, passim; IDEM, ‘Dat Oude ende dat Nieuwe Testament (1526)’, 117-118; FRANÇOIS, ‘Jacob van
Liesvelt’, 348-351.

13 W. FRANÇOIS, ‘“Every fooll wold tynck to be a doctor”: Christoffel and Hans (I) van Ruremund, Their
Vernacular Bibles and Their Censors, in: Authority in European Book Culture: 1400-1600, ed. P. Bromil-
low/G. Croenen – nog te verschijnen. Ook: Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et
XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle, A. Rouzet e.a., Nieuwkoop 1975, 193-
195; DE BRUIN, De Statenbijbel en zijn voorgangers, 111; DEN HOLLANDER, De Nederlandse bijbelver-
talingen, 70, 225, 333-335.

14 H. LONCHAY, ‘Les édits des princes-évêques de Liège en matière d’hérésie au XVIe siècle’, in: Tra-
vaux du cours pratique d’histoire nationale, éd. P. Fredericq, Gent/’s Gravenhage 1883, 25-41; É. FAIRON,
‘Un dossier de l’inquisiteur liégeois Thierry Hezius (1532 à 1545)’, in: Bulletin de la Commission Royale
d’Histoire 88 (1924) 99-160; IDEM, ‘Le premier Index de livres prohibés à Liège, 1545’, in: De Gulden
Passer/Le Compas d’Or 3 (1925) 1-15; L.-E. HALKIN, Le Cardinal de la Marck: Prince-Évêque de Liége
(1505-1538), Liège/Paris 1930, 143-157, m.n. 151-154; IDEM, Histoire religieuse des règnes de Corneille
de Berghes et de Georges d’Autriche princes-évêques de Liège (1538-1557), Liège/Paris 1936, 114-129,



meer uit een (ontwerp) edict dat kardinaal Erard van der Marck in 1532 liet afkondi-
gen en vooral uit het edict dat eind 1545, onder prins-bisschop Georges van Oosten-
rijk, door de Staten van Luik werd aangenomen. Het zou nog jaren de basis vormen
van de ketterpolitiek in het Land van Luik.

II. De Index van Leuven en de ‘officiële’ Leuvense Bijbel

A. De Index van Leuven (1546) 

In het jaar 1546 ging de Bijbelpolitiek van de overheid een nieuwe fase in. Op 9 mei
van dat jaar publiceerden de Leuvense theologen op last van de keizerlijke overheid
een heuse Index met verboden boeken.15 Een kleine vijftig Bijbeledities in de volks-
taal, vooral Nederlandstalige maar ook Franstalige, werden daarbij verboden; de
meeste waren eerder zelfs met een cum gratia et privilegio verschenen. Naast de uit-
gaven die zonder de naam van de drukker en/of de plaats of de datum van de editie
waren gepubliceerd, werden nog andere edities geviseerd. Het voorwoord van de
decaan van de theologische faculteit werpt enig licht op de motieven.16 Het betrof
vooreerst uitgaven die onvoldoende de tekst van de Vulgaat en de daarin neergelegde
geloofsbetekenis (sensus) weergaven. Nooit eerder hadden de Leuvense theologen zo
sterk benadrukt dat de Vulgaat het uitgangspunt van de vertaling moest zijn. Dit hoeft
niet te verwonderen, want een maand eerder, op 8 april 1546, had het Concilie van
Trente tijdens zijn vierde zitting de Vulgaat als de enig geldige en authentieke Bijbel-
versie voor de Latijnse kerk geproclameerd. Verder werden die Bijbeledities verboden
– het mochten nog getrouwe vertalingen van de Latijnse Vulgaat zijn – die ‘verdach-
te’ paratextuele elementen bevatten. Het was de boekenkeurders inmiddels genoeg-
zaam bekend dat voorreden, glossen, inleidingen op Bijbelboeken, summaria boven
de hoofdstukken, of registers en illustraties reformatorische interpretaties bij de Bij-
bellezer konden binnenbrengen. Als voorbeelden van verdachte voorreden verwees de
decaan naar een prefatie van Johannes Brentius bij het boek Job en één van Philippus
Melanchthon bij de brieven van Paulus. Er zijn in de Lage Landen echter geen bijbels
bekend die deze voorreden hebben.17 Als illustratie van een ‘gevaarlijke’ annotatie
verwees de decaan naar ‘Om spyse ende dranck es niemand te veroordelen’, een aan-
tekening ontleend aan Kol 2,16. Indien men de hele context in beschouwing nam, dan
was toch duidelijk, zo betoogde de decaan, dat volgens Paulus een christen geen
zonde bedreef wanneer hij iets at of dronk dat Mozes verboden had. Wanneer dit

343DE LEUVENSE THEOLOGEN OVER DE BIJBEL IN DE VOLKSTAAL

345-361. Vgl. B. DEMOULIN/J.-L. KUPPER, Histoire de la principauté de Liège: De l’an mille à la Révolu-
tion, Toulouse 2002, 128-131.

15 Edictum Caesareae Maiestatis promulgatum anno salutis M.D.XLVI: Praeterea Catalogus & declaratio
librorum reprobatorum a Facultate sacrae Theologiae Lovaniensis Academiae, Iussu & ordinatione prae-
nominatae Maiestatis Caesareae/–, Louanii: imprimebat Servatius a Sassen, 1546, [39] f.; in –8°. De
Nederlandstalige versie : Mandament der Keyserlijcker Maiesteit wytgegeven int Iaer xlvi: Met Dintitulatie
ende declaratie vanden gereprobeerde boecken gheschiet bijden Doctoren inde faculteit van Theologie in
Duniversiteit van Loeven: Duer dordonnantie ende bevel der selver K.M./–, Ghedruckt te Loeven: by Ser-
vaes van Sassen, 1546, [39] f.; in –8°. Voor een analyse: Index de l’Université de Louvain, 1546, 1550,
1558, J.M. De Bujanda e.a., Sherbrooke/Genève 1986, 46, 65-68, 106-130, 408-412. Over de Bijbeledities
die op de Index waren geplaatst, zie vooral: DEN HOLLANDER, Verboden bijbels, 11-21.

16 Het voorwoord van de decaan in de Nederlandstalige versie is ook te vinden in: Recueil des ordon-
nances des Pays-Bas: Deuxième série:1506-1700, dl. 5: Contenant les ordonnances du 1er janvier 1543
(1544, N. ST.) au 28 décembre 1549, éd. J. Lameere/H. Simont, Bruxelles 1910 , 255-257.

17 DEN HOLLANDER, Verboden bijbels, 16, 33 n. 11.



woord van Paulus echter los van de context in een annotatie vermeld werd, dan kon
dit echter door eenvoudige lieden begrepen worden alsof het geen zonde was om
tegen de geboden van de kerk in vlees te eten tijdens de vasten. Een gelijkaardig voor-
beeld van een annotatie was dat de tradities en geboden (traditiones et mandata) van
de mensen te verwerpen zijn, of ook dat God niet met uiterlijke ceremoniën (externis
caeremoniis) moest worden vereerd.

August den Hollander heeft bij de Index van 1546 aangestipt dat de Leuvense theo-
logen zichzelf beperkten tot een oppervlakkig onderzoek van de bijbels en vooral die
Bijbeluitgaven aanpakten die openlijk paratextuele elementen op het voorblad aan-
kondigden. Omwille van die aankondiging werden de complete foliobijbels van Wil-
lem Vorsterman (1534, 1544 en 1545) en Henrick Peetersen van Middelburch (1541)
op de Index geplaatst, hoewel ze een Vulgaatvertaling boden en de aanwezige para-
textuele elementen in se geen reden tot ongerustheid boden.18 Bovendien leidde ook
de aanwezigheid van een of meerdere Bijbelverzen in de titel tot de opname van de
editie in de Index; dit gold dan vooral voor Mc 16,15-16: ‘Gaat heel de wereld door,
en predikt het evangelie aan ieder schepsel’. Drie uitgaven van de Vulgaatvertaling
van het Nieuwe Testament, bezorgd door Henrick Peetersen van Middelburch – een
uit 1540 en twee uit 1541 – werden omwille van de aanwezigheid van het Bijbelvers
verboden. Het is duidelijk dat dit vers te uitdrukkelijk het protestantse Schriftbeginsel
adverteerde of, zoals Den Hollander het verwoordt, de lezer al te zeer stimuleerde ‘het
evangelie te verkondigen, zonder enige restrictie’.19 De aankondiging van paratextu-
ele elementen en de aanwezigheid van Mc 16,15-16 (en eventueel andere Bijbelver-
zen) op het titelblad lijkt zelfs meer doorslaggevend te zijn geweest voor het verbie-
den van een Bijbeleditie dan de reële aan- of afwezigheid van marginale glossen,
summariën en dergelijke. Verder valt het op dat een aantal her- of nadrukken van deze
verboden edities aan de aandacht van de Leuvense censoren zijn ontsnapt. Hoogst-
waarschijnlijk heeft Den Hollander dan ook gelijk wanneer hij stelt dat de Leuvense
theologen er zich met een oppervlakkige keuring van Bijbeledities van afmaakten en
meestal op de uiterlijke kenmerken van deze uitgaven voortgingen.20 Dit lijkt ons
vooral ingegeven door het feit dat de Leuvense theologen bij hun strijd tegen de ‘ket-
terse’ literatuur Bijbeledities in de volkstaal zeker niet als de voornaamste tegenstan-
der ervoeren. De inhoudelijk-theologische werken van reformatorisch gezinden wa-
ren in hun ogen ongetwijfeld gevaarlijker. Bijbeledities konden maar in ‘tweede orde’
gevaarlijk zijn. 

B. De ‘officiële’ Leuvense Bijbel (1548)

Anderzijds werd bij de afkondiging van de Index van 1546 toch ook hetzelfde mecha-
nisme in gang gezet als bij het ketterplakkaat van 1529 het geval was geweest. Er
werd niet alleen – op een negatieve wijze – besloten om verschillende onbetrouwbare
edities te verbieden, maar meteen ook troffen de keizerlijke administratie, de faculteit
en drukker Bartholomeus van Grave allerlei voorbereidende maatregelen met het oog
op de publicatie van een geautoriseerde Latijnse, Franse en Nederlandstalige bijbel.
De concilievaders hadden in Trente immers niet alleen de Vulgaat als de enig geldige
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18 DEN HOLLANDER, Verboden bijbels, 18-19.
19 DEN HOLLANDER, Verboden bijbels, 20-21.
20 DEN HOLLANDER, Verboden bijbels, 19-20.



en authentieke Bijbelversie voor de Latijnse kerk aanvaard, maar hadden bovendien
de wens uitgesproken dat er zo spoedig mogelijk een kritische uitgave van zou ver-
schijnen. Aan de kwestie van de Bijbelvertalingen in de volkstaal waren de vaders
stilzwijgend voorbijgegaan, omdat voor- en tegenstanders in een bitsig debat niet tot
overeenstemming waren gekomen. Het al of niet toelaten van Bijbeledities in de
volkstaal werd de facto doorgeschoven naar het lokale niveau, waarbij ieder land een
beslissing kon nemen overeenkomstig de eigen tradities en behoeften van het ogen-
blik.21

In Leuven werd de Latijnse Vulgaat-revisie van de hand van de theoloog Johannes
Henten eind oktober of begin november 1547 door Van Grave gepubliceerd. In 1548
verscheen dan bij dezelfde drukker-uitgever de Nederlandstalige Leuvense Bijbel,
die op basis van de Vulgaat was gemaakt door Nicolaus van Winghe, augustijner
koorheer van de congregatie van Windesheim in het klooster van Sint-Maartensdal in
Leuven. Deze Bijbelvertaling was tot stand gekomen onder de supervisie van de 
Leuvense theoloog Pieter de Corte en de dominicaan Godevaert Strijrode.22 In zekere
zin verving deze editie de bijbel van Willem Vorsterman uit 1528 als de officiële
Nederlandstalige bijbel voor de Lage Landen. Bij Van Grave verscheen in 1550 ook
een Franse vertaling van de Vulgaat, van de hand van Nicolas de Leuze, licentiaat in
de theologie, die op zijn beurt was bijgestaan door François de Larben, de toenmalige
prior van de celestijnen in Heverlee. Deze editie moest in de plaats komen van de offi-
cieuze Franse Bijbelvertaling van Lefèvre d’Étaples uit 1530, die trouwens als basis
heeft gediend voor de revisie door De Leuze. De Leuze en De Larben werkten even-
eens onder de supervisie van de Leuvense doctor Pieter de Corte.23

De uitvoerige proloog die Nicolaus van Winghe aan zijn Nederlandstalige bijbel
liet voorafgaan, maakt duidelijk in welke zin de Leuvense vertalers Bijbellezing door
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21 Over deze fase van het Concilie van Trente: H. JEDIN, Geschichte des Konzils von Trient, dl. 2: Die
erste Trienter Tagungsperiode 1545/47, Freiburg 1957, 42-82, m.n. 76-77; V. BARONI, La Contre-Réforme
devant la Bible: La question biblique, Lausanne 1943, 92-129. De tekst van de slotdecreten: Acta. 34. Ses-
sio quarta, in: Concilium Tridentinum: Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio. T. V.
Actorum Pars IIa, ed. S. Ehses, Freiburg-Br. 1911, 91-92. I.v.m. de discussie over Bijbelvertalingen in de
volkstaal, zie onder meer: F. CAVALLERA, ‘La Bible en langue vulgaire au Concile de Trente (IVe Session)’,
in: Mélanges E. Podéchard: Études de sciences religieuses offertes pour son éméritat au doyen honoraire
de la Faculté de Théologie de Lyon, Lyon 1945, 37-56; L. LENTNER, Volkssprache und Sakralsprache:
Geschichte einer Lebensfrage bis zum Ende des Konzils von Trient, Wien 1964, 226-264, m.n. 237-264;
R.E. MCNALLY, ‘The Council of Trent and Vernacular Bibles’, in: Theol. Stud. 27 (1966) 204-227; S.
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lectura y prohibición de la Biblia en lengua vulgar: Defensores y detractores, León
2003, 161-178.

22 Over de Nederlandstalige Leuvense Bijbel: PACIFICUS [VAN HERREWEGHEN], ‘De Leuvense bijbelver-
taler Nicolaus van Winghe: Zijn leven en zijn werk’, in: Ons Geestelijk Erf 23 (1949) 5-38, 150-167, 268-
314, 357-395. Nadien werden nog een aantal andere interessante publicaties aan de Leuvense Bijbel ge-
wijd: L. VAN BUYTEN, ‘Het kontrakt van Bartholomeus Gravius, Anthonis-Maria Bergaigne en Jan Waan
voor het drukken van de “Leuvense Bijbels” (1547)’, in: Mededelingen van de Geschied- en Oudheid-
kundige Kring voor Leuven en omgeving 5 (1965) 83-95; DE BRUIN, De Statenbijbel en zijn voorgangers,
141-147; J.F. GILMONT, ‘La concurrence entre deux Bibles flamandes’, in: Le livre & ses secrèts, éd. 
J.F. Gilmont, Genève/Louvain-la-Neuve 2003, 151-162, m.n. 152-155. Voor de Bijbeluitgave zelf: [N. VAN

WINGHE,] Den gheheelen Bybel … met grooter naersticheyt ende arbeyt nu corts in duytsche van nyews
overghestelt wt den Latijnschen ouden text/Gedruct in Loeven, by my Bartholomeus van Grave, 1548,
[466] f.; in –f°.

23 Over de Franstalige Leuvense Bijbel: P.-M. BOGAERT, Les versions françaises de la Bible au XVIe siè-
cle, 33-43; P.-M. BOGAERT /J.-F. GILMONT, ‘La première Bible française de Louvain (1550)’, in: Rev. théol.
de Louvain 11 (1980) 275-309; IDEM, ‘De Lefèvre d’Étaples à la fin du XVIe siècle’, 89-91; ook: BARONI,
La Contre-Réforme devant la Bible, 306-308.



leken opvatten.24 Deze opvattingen over de toelaatbaarheid van de bijbel in de volks-
taal worden geplaatst binnen een bredere kijk op de relatie tussen Schrift en tradi-
tie(s). Het is waarschijnlijk dat Van Winghe zich daarbij inspireerde op het werk Over
de Schriften en de dogma’s in de Kerk (De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus) van
Johannes Driedo (1533), dat in 1546 een niet te onderschatten rol had gespeeld toen
het Concilie van Trente de kwestie van Schrift en traditie regelde. Gebruik makend
van de metafoor van het licht en de lamp stelde Van Winghe in het eerste deel van zijn
proloog dat het licht van Gods Woord de mensen bereikte via de lamp die de Schrift
was.25 Zonder de Schrift en al voor de Schrift was opgeschreven, had God echter het
ware licht en het pure Woord aan patriarchen, profeten en apostelen ingegeven door
de innerlijke werking van de Geest. Deze hadden op hun beurt doorgegeven aan late-
re generaties wat God hen had ingegeven. En nog voortdurend inspireerde God pau-
sen, bisschoppen, pastores en kerkleraren om in de kerk vele heilzame dingen te
onderwijzen die niet uitdrukkelijk in de Schrift beschreven stonden. Geheel in lijn
met het Leuvense denken ter zake, stelde Van Winghe dat enkel door deze kerkelijke
traditie duidelijk werd welke Bijbelboeken heilig en canoniek waren. Bovendien wer-
den in de kerkelijke traditie praktijken en leerstellingen doorgegeven die niet expliciet
in de Schrift te vinden waren. Tenslotte fungeerde de traditie als noodzakelijke ver-
heldering van duistere en tegenstrijdige Schriftplaatsen. Om de Schrift te verstaan,
ook en vooral in diens duistere passages, was een scherp verstand, verworven kennis
en de genade Gods noodzakelijk. Wie aan deze voorwaarden niet voldeed, deed er
beter aan de Schriftuitleg van de heilige kerkleraren te lezen of de sermoenen van de
predikanten in de kerk te beluisteren. Zij konden de Schrift immers verklaren over-
eenkomstig de traditionele leer van de kerk. Van Winghe was dus erg terughoudend
om ongeletterde leken zomaar rechtstreekse toegang te gunnen tot de ‘naakte’ tekst
van de bijbel. Het gevaar bestond immers dat ze deze gingen interpreteren volgens
hun eigen particuliere opinies en bijgevolg in dwalingen en ketterijen gingen verval-
len. 

Gelijkaardige ideeën verwoordde Van Winghe in het tweede deel van zijn proloog,
waar de bijbel wordt vergeleken met een tuin vol (geestelijke) spijzen en levenskrach-
tige kruiden.26 De Leuvense Bijbelvertaler beklemtoonde echter dat het erop aankomt
deze spijzen op een juiste wijze te bereiden en te consumeren. Van Winghe stelde zich
in zijn proloog bij wijlen erg restrictief op ten aanzien van Bijbellezing in de volk-
staal, maar anderzijds was hij het wel die een nieuwe officiële Nederlandse Bijbel-
vertaling bezorgde en zich daarmee in de lijn plaatste van een decennia-lange traditie
in de Lage Landen. Deze ambiguïteit is tekenend voor het katholieke – Leuvense –
denken in de eerste helft van de zestiende eeuw.

In het laatste deel van zijn proloog legitimeerde Van Winghe zijn vertaling dan ook
als een alternatief voor de vele ‘vervalste’ bijbels die in omloop waren (zoals bijvoor-
beeld de Liesveltbijbel van 1526).27 Hij herhaalde dat deze vervalsing er allereerst in
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24 VAN WINGHE, ‘Onderwijs van der Heylegher Scriftueren’, in: IDEM, Den gheheelen Bybel, f. A1r –
C2v. We vinden slechts een zeer summiere bespreking van dit traktaat in: PACIFICUS [VAN HERREWEGHEN],
‘De Leuvense Bijbelvertaler Nicolaus van Winghe’, 311-314. Voor een uitvoerige bespreking, zie mijn arti-
kel: W. FRANÇOIS, ‘Het voorwoord bij de ‘Leuvense bijbel’ van Nicholaus van Winghe (1548): Over
Schrift, Traditie en volkstalige Bijbellezing’, in: Ons Geestelijk Erf – in publicatie.

25 VAN WINGHE, ‘Onderwijs van der Heylegher Scriftueren’, f. A1v – B5r.
26 VAN WINGHE, ‘Onderwijs van der Heylegher Scriftueren’, f. B5v – C2r.
27 VAN WINGHE, ‘Onderwijs van der Heylegher Scriftueren’, f. C2r – C2v.



bestond dat onvoldoende de Latijnse Vulgaat werd gevolgd en dat in de vertalingen
dwaalleringen werden ingevoegd. Ook in de kanttekeningen en de summariën boven
de hoofdstukken werden volgens Van Winghe afwijkende leerstellingen verkondigd.
Van Winghe bleef ook hier beklemtonen dat een nieuwe ‘rechtzinnige’ Bijbelvertaling
altijd moest functioneren binnen een rechtzinnig kerkelijk kader: door de persoonlijke
lectuur van de bijbel konden de mensen zich op de sermoenen in de kerk voorberei-
den, zodat ze de Schrift beter zouden verstaan. Dit was een veel gehoorde redenering
in die tijd, die nog terugging op Johannes Chrysostomus.28 Ook inzake Bijbellezing 
in de volkstaal vertolkte Van Winghe dus het toenmalige ‘Leuvense’ standpunt. De
magistri lovanienses stelden zich in de theologische discussie inderdaad terughou-
dend op en het kwam bij hen geenszins op om de lezing van de Schrift in de volkstaal
te propageren (zoals bepaalde reformatoren deden), maar in de praktijk ‘gedoogden’
ze dat mensen individueel de bijbel in de volkstaal lazen, als voorbereiding op de
Schriftlezing en prediking in de kerk.

C. Het ‘bloedplakkaat’ en de Index van Leuven (1550)

Op 29 april 1550 vaardigde de overheid in naam van keizer Karel een groot ketter-
plakkaat uit, dat de geschiedenis is ingegaan als het ‘bloedplakkaat’; op 25 september
van dat jaar werd het ‘eeuwig edict’ trouwens nog eens definitief afgekondigd.29 De
maatregelen in verband met repressieve en preventieve censuur, het verbod op (bij-
bel)conventikels enz. werden bevestigd en zo nodig strenger gemaakt. Voor de lijst
met verboden boeken werd verwezen naar de nieuwe (en uitgebreidere) versie van de
Index van de Universiteit van Leuven, die ter gelegenheid van de afkondiging van dit
beruchte ketterplakkaat werd gepubliceerd.30 Het voorwoord van de decaan van de
faculteit Godgeleerdheid was weggevallen en vervangen door een korter voorwoord
door de rector van de Universiteit.31 Ook hij voelde zich geroepen om een verklaring
te geven waarom er zo vele edities van de bijbel, het Oude zowel als het Nieuwe Tes-
tament, op de Index waren geplaatst. En we lezen steeds weer hetzelfde verhaal: de
ketters propageren hun dwaalleringen door de naakte woorden van de Schrift (aperta
verba sacrae scripturae) op een verkeerde wijze, ja zelfs perverse wijze te interpre-
teren, zonder rekening te houden met de ware betekenis van de Schrift (sensus scrip-
turae). Net zoals de decaan van de theologische faculteit in zijn voorwoord op de
Index van 1546 had gedaan, verwees de rector in de versie van 1550 naar de vasten en
abstinentiepraktijk van de kerk. De ketters probeerden deze bij het volk in diskrediet
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28 Mogelijke verwijsteksten: J. Chrysostom, De Lazaro concio III 1-3, ed. J.-P. Migne (PG, 48), Paris
(Petit-Montrouge) 1862, 991-996; In cap. I. Genes. Homil. XXIX 2; XXXV 1-2, ed. J.-P. Migne (PG, 53),
Paris (Petit-Montrouge) 1862, 262-263, 321-324; In Joannem Homil. XI 1; XXXII 3, ed. J.-P. Migne (PG,
59), Paris (Petit-Montrouge) 1862, 77-78, 186-188.

29 Recueil des ordonnances des Pays-Bas: Deuxième série:1506-1700, dl. 6: Contenant les ordonnances
du 9 janvier 1549 (1550, N. ST.) au 25 octobre 1555, éd. J. Lameere, Bruxelles 1922, 55-76, 110-118.

30 Catalogi librorum reprobatorum, et praelegendorum ex iudicio Academiae Lovaniensis, cum edicto
Caesareae Maiestatis evulgati/–, Lovanii: Ex officina Servatii Saseni, 1550, [12] f.; in –4°. De Neder-
landstalige versie: Die Catalogen oft inventarisen vanden quaden verboden boecken, ende van andere
goede, diemen den iongen scholieren leeren mach, na advijs der Universiteit van Loven: Met een edict of
mandement der Keyserlijcker Maiesteit/–, Te Loven geprint: by Servaes van Sassen, 1550, [12] f.; in –4°.
Voor een analyse: Index de l’Université de Louvain, De Bujanda e.a., 52, 294-297, 440-442.

31 Het voorwoord van de rector in de Nederlandstalige versie is ook te vinden in: Recueil des ordonnan-
ces des Pays-Bas, dl. 6, éd. J. Lameere, 64-66.



te brengen door te verwijzen naar de woorden die Jezus zelf blijkens Mt 15,11 had
uitgesproken: ‘Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein’. En als bepaalde
Schriftpassages, zo ging de rector verder, de doctrines van de aartsketters dan toch
duidelijk tegenspraken, dan namen zij hun toevlucht tot allerlei vertalingen die door
het aanbrengen van allerlei veranderingen, toevoegingen, weglatingen, of interpreta-
ties zodanig verdraaid waren dat hun leerstellingen toch door het Schriftwoord in
kwestie leken te worden ondersteund. In dat verband verwees de rector naar het voor-
woord in de Index van 1546, dat hij hier eigenlijk had samengevat. En hij besloot: als
het volkse gezegde ‘waar er groter gevaar is, daar moet men nauwkeuriger toezien’
ergens van toepassing is, dan was het ongetwijfeld bij de discussie over de Schrift.
Overigens was de lijst met veroordeelde Nederlandstalige en Franstalige Bijbeledities
in 1550 niet veranderd in vergelijking met de Leuvense Index van 1546.

II. De jaren vijftig: de volksbijbel steeds verder in diskrediet bij de Leuvense
theologen?

A. Een ontwerp van censuur van Erasmus’ werken (1551-52)

Toch zijn er aanwijzingen dat de houding van de Leuvense theologen ten aanzien van
de volksbijbel in de jaren vijftig een stuk strakker werd. Dit blijkt vooreerst uit het
ontwerp van censuur dat zij in verband met Erasmus’ werken klaarmaakten en dat
bestemd was om met de Leuvense afgevaardigden mee te geven naar het Concilie van
Trente in 1552.32 Deze actie tegen de humanist van Rotterdam moest met discretie
worden gevoerd omdat hij een beschermeling van de keizer bleef, hoewel hij al zes-
tien jaar eerder overleden was. In de Koninklijke Bibliotheek in Brussel wordt het
manuscript bewaard waarin de reeds genoemde Leuvense theoloog Johannes Henten
zijn eigen censuuruitspraken noteert en wellicht ook de opmerkingen van een of
meerdere collega’s ordent.33 De gecensureerde uitspraken zijn daarbij zorgvuldig
gerangschikt naar de volgorde waarin ze voorkomen in Erasmus’ Opera Omnia, zoals
die in Bazel in 1540 waren uitgegeven. Volgens Henten moesten vier passages gecen-
sureerd worden waarin Erasmus er ronduit voor pleitte alle mensen toegang te geven
tot de Schrift en deze dus in de volkstaal te vertalen: een uitspraak uit de Paraclesis –
letterlijk Aansporing – van 1516 (een van de inleidingsgeschriften op het Nieuwe Tes-
tament),34 een uit het geschrift Over de christen weduwe (De Vidua Christiana) uit
1529,35 een hele passage uit zijn Verweerschrift tegen de razernijen van Petrus Sutor
(Apologia adversus debacchationes Petri Sutoris) uit 1525,36 en ten vierde een paar
zinnen uit zijn Verklaringen ten aanzien van de censuuruitspraken van de Parijse
theologische Faculteit (Declarationes ad censuras Facultatis Theologiae Parisiensis)
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32 Ruard Tapper, Franciscus Sonnius, Johannes-Leonard Hasselius en Josse Ravesteyn (of Tiletanus).
Zie daarvoor: P.F.X. DE RAM, Mémoire sur la part que le clergé de Belgique et spécialement les docteurs
de l’Université de Louvain, ont prise au Concile de Trente, Bruxelles 1841, 31.

33 Collectaneum eorum in quibus Erasmus Roterodamus videtur erronee aut scandalose scripsisse…
KB Brussel, Ms. II, 194, f. 1-52. Vgl. R. CRAHAY, ‘Les censeurs louvanistes d’Érasme’, in: Scrinium Eras-
mianum. Historische opstellen gepubliceerd onder de auspiciën van de Universiteit te Leuven naar aan-
leiding van het vijfde eeuwfeest van Erasmus’ geboorte, dl. 1, red. J. Coppens, Leiden 1969, 221-249,
m.n. 233-237.

34 Collectaneum… KB Brussel, Ms. II, 194, f. 23 k.
35 Collectaneum… KB Brussel, Ms. II, 194, f. 26 c.
36 Collectaneum… KB Brussel, Ms. II, 194, f. 45 f.



uit 1532.37 Het waren uitspraken die Henten zelf niet rechtzinnig vond, maar waarvan
hij de verdere kwalificatie nog in het midden liet: ‘ketters’, ‘verdacht’, ‘lasterlijk’ of
‘dwalend’. Daarnaast nam hij in zijn notities nog een aparte en beperktere categorie
op van uitspraken die volgens hem op een openlijker wijze ketterijen bevatten; maar
geen van Erasmus’ uitspraken over de volksbijbel is in deze categorie terechtgeko-
men.38 Opvallend is dat Henten geen uitspraken noteert uit Erasmus’ inleiding bij zijn
Matteüsparafrasen, toch het werk bij uitstek waarin de humanist pleitte voor Bijbelle-
zing in de volkstaal. Dit is echter eenvoudig te verklaren: bij deel VII van de Opera
Omnia dat Erasmus’ Paraphrases bevat, heeft Henten helemaal geen eigen censuur-
uitspraken geformuleerd, maar hij verwijst uitdrukkelijk naar de censuuruitspraken
die de Parijse theologen in 1527 bij het werk hadden genoteerd (en in 1531 hadden
gepubliceerd).39 En uit de inleiding op de Matteüsparafrasen hadden de Parijse theo-
logen vijf laakbare uitspraken gehaald die betrekking hadden op Bijbellezing in de
volkstaal40 (en daarnaast nog twee die over andere geloofspunten handelden).41 We
mogen dus veronderstellen dat Johannes Henten zich bij deze Parijse censuur wenste
aan te sluiten. Overigens komen bepaalde uitspraken uit de inleiding op de Matteüs-
parafrasen wel onrechtstreeks aan bod in Erasmus’ antwoord aan de Parijse theologen
uit 1532, en die behandelt Henten, zoals aangegeven, wel.

Een tweede deel van het manuscript uit de Koninklijke Bibliotheek in Brussel
wordt ingenomen door de censuuruitspraken die een andere schrijver bij Erasmus’
werken heeft genoteerd.42 Deze schrijver wordt geïdentificeerd als Tilman Clercx,
Leuvens theoloog en president van het Pauscollege van 1527 tot 1550. In tegenstel-
ling tot Henten heeft hij Erasmus’ Paraphrases wel gelezen en ongetwijfeld ook de
Parijse censuur erbij doorgenomen. Wanneer Tilman Clercx het heeft over Bijbel-
lezing en Bijbelvertaling in de volkstaal, opent hij zijn eigen censuuruitspraken met
de vijf passages uit de inleiding op de Matteüsparafrasen die de Parijse theologen al
hadden veroordeeld. Clercx breidt de Parijse censuur zelfs wat uit door telkens uitge-
breider passages te citeren. Verder stipt hij ook uitvoerig het pleidooi aan dat Erasmus
in de Paraclesis hield ten voordele van de volksbijbel, naast nog andere onderdelen
uit Erasmus’ werken.

Overigens heeft het Concilie van Trente het Leuvense censuurproject niet overge-
nomen. Maar wellicht heeft het dossier mede gediend bij het opstellen van de Index
Expurgatorius van de jaren 1570-71, hoewel deze wat betreft Bijbelvertaling in de
volkstaal nog nader dient te worden onderzocht.
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37 Collectaneum… KB Brussel, Ms. II, 194, f. 46 b.
38 Collectaneum… KB Brussel, Ms. II, 194, f. 51r – 52v.
39 Collectaneum… KB Brussel, Ms. II, 194, f. 41r.
40 [C. DU PLESSIS D’ARGENTRÉ,] Collectio judiciorum de novis erroribus… Censoria etiam judicia insig-

nium academiarum… T. II: In quo exquisita monumenta ab anno 1521 usque ad annum 1632 continentur/a
Caroli Du Plessis d’Argentré, Lutetiae Parisiorum: apud Andream Cailleau…, 1728, 2, xx, 548, 384 p.; in
f°, 60-62. Voor een bespreking : W. FRANÇOIS, ‘La condamnation par les théologiens parisiens du plaidoy-
er d’Érasme pour la traduction de la Bible dans la langue vulgaire (1527-1532)’, in: Augustiniana 55
(2005) 357-405, m.n. 377-387.

41 Deze betroffen Erasmus’ pleidooi voor een hernieuwing van de doopbeloften door adolescenten (DU

PLESSIS D’ARGENTRÉ, Collectio judiciorum, 53-54) en zijn voorzichtige twijfel aan het apostolische auteur-
schap van het symbolum (Ibidem, 60).

42 Collectaneum… KB Brussel, Ms. II, 194, f. 53r – 100r. Vgl. CRAHAY, ‘Les censeurs louvanistes 
d’Érasme’, 241-248.



B. Een negatief advies in verband met Bijbelvertalingen in de volkstaal (1552-53)

Dat de sfeer aan de Leuvense theologische faculteit in het begin van de jaren vijftig
terughoudender werd, blijkt nog uit een andere gebeurtenis. In de tweede helft van
1552 of eventueel in de loop van het jaar 1553 had aan de faculteit een dramatische
vergadering plaats, met als inzet de vertaling van de bijbel in de volkstaal. Twee bron-
nen bevestigen dit. De eerste en belangrijkste bron betreft het Brievenregister van de
Leuvense theologische faculteit. Daarin is het advies overgeschreven dat de faculteit
in de loop van de bewuste vergadering formuleerde aan het adres van de keizer.43 Een
vermelding van de bijeenkomst vinden we ten tweede ook in het werk van Fadrique
Furió Ceriol, Bononia, of twee boeken over de kwestie of de Schriften in de volkstaal
moeten worden vertaald (Bononia, sive de Libris sacris in vernaculam linguam con-
vertendis, libri duo) uit 1556. In het eerste deel van dit werk kan Giovanni a Bononia,
doctor in de theologie en rector van de Universiteit van Leuven zijn afwijzing van Bij-
belvertalingen in de volkstaal motiveren,44 en hij verwijst daarbij naar de vergadering
en ‘het eensgezinde advies’ dat de Leuvense theologische faculteit daarop voort-
bracht.45 Uit deze bronnen leren we dat de keizer (of zijn administratie) de faculteit
om advies vroeg in verband met de vraag of er in de Lage Landen geen edict moest
worden uitgevaardigd dat de lezing van de bijbel in de volkstaal gewoon verbood. De
aanleiding voor de raadpleging was dat het magistraat van (de Vlaamse stad) Kortrijk
de keizer had gesignaleerd dat de lezing van de Schrift in de volkstaal gevaarlijk was
voor het volk. Kortrijk werd op dat ogenblik geconfronteerd met een nieuwe wer-
vingscampagne van de anabaptisten en stelde vast dat, hoe meer het volk de bijbel in
de volkstaal las, hoe meer het vervreemd raakte van de doctrine van de kerk en van
haar heilige ceremonieën, en hoe meer het verstrikt raakte in dwaalleringen. De me-
ning van de stadsmagistraat bleek te worden ondersteund door verschillende pastoors
die tot dezelfde analyse waren gekomen.46 Volgens Giovanni a Bononia hadden deze
pastoors dat zelfs in de biecht vernomen, hadden ze dat daarom niet met zoveel woor-
den kunnen zeggen, maar hadden ze per nutum of door ‘geknik (van het hoofd)’ on-
dersteund wat het stadsmagistraat openlijk had verklaard.47

In haar antwoord aan de keizer, dat zes bladzijden in beslag neemt, ondersteunde de
faculteit de vraag van het Kortrijkse stadsmagistraat en toonde ze zich een duidelijk
voorstander van een algemeen verbod op Bijbelvertalingen in de volkstaal. 

Om dit verbod te onderbouwen, deden de Leuvense theologen vooreerst een beroep
op de brieven van Paulus.48 Daaruit moest blijken dat de Schrift op zich wel goed en
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43 Brievenregister van de Faculteit Theologie, Leuven, Algemeen Rijksarchief, Fonds Oude Universiteit
Leuven, 443, f. 21r – 23v.

44 We verwijzen steeds naar de originele druk: Fridericus FURIUS CAERIOLANUS Valentini, Bononia, sive
de Libris sacris in vernaculam linguam convertendis, Libri duo/–, Basileae: per Ioannem Oporinum [In
colofon: Basileae, ex officina Michaelis Martini Stellae], 1556-57, [4bl], 366, [1bl], [20] p. ; in –8°, 1-97.
Voor een uitgave van het werk: Fridericus FURIUS CAERIOLANUS, Obra Completa, dl.I: El concejo y conse-
jeros del príncipe; Bonania, ed. H. Méchoulan/J. Peréz Durà, València 1996. Over de Bononia, zie o.m.:
D.W. BLEZNICK, ‘Furió Ceriol y la controversia sobre la traducción de la Biblia’, in: Revista Hispánica
Moderna 34 (1968) 195-205; G. BEDOUELLE, ‘Le débat catholique sur la traduction de la Bible en langue
vulgaire’, in: Théorie et pratique de l’exégèse, éd. I. Backus/F. Higman, Genève 1990, 39-59, m.n. 48-59 ;
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lectura y prohibición de la Biblia en lengua vulgar, 203-210.

45 FURIUS CAERIOLANUS, Bononia, 90-92, m.n. 91.
46 Brievenregister van de Faculteit Theologie, 443, f. 23v; FURIUS CAERIOLANUS, Bononia, 90-92.
47 FURIUS CAERIOLANUS, Bononia, 92.
48 Rom 15,4; 11,7-10; 2 Kor 2,15-16; 1 Kor 11,29.



heilig was, maar dat de lectuur ervan daarom nog niet noodzakelijk tot het heil van de
lezer strekte, en zelfs een bron van verderf kon zijn voor wie de woorden ervan niet op
geëigende wijze interpreteerde. De Lovanienses verwezen naar het volk Israël dat,
hoewel vertrouwd met de Schrift, zijn Heer en Verlosser niet erkende. Verder riepen
de theologen het getuigenis in van Petrus die in zijn tweede brief had gesteld dat er in
Paulus’ brieven een aantal moeilijke passages zaten,49 die door onwetende en on-
standvastige mensen werden verdraaid, tot hun eigen verderf.50

Met deze uitgangspunten voor ogen gingen de Leuvense theologen vervolgens over
naar het getuigenis van de kerkvaders (pseudo-)Clemens, Rufinus, Augustinus uiter-
aard, Hieronymus en Chrysostomus.51 Verschillende vaders werden aangehaald om
aan te tonen dat niemand de Schrift naar eigen inzicht mocht interpreteren maar dat de
lezers voldoende moesten onderricht zijn in de regulae fidei, zeg maar de leer van de
kerk zoals die door de vaders was overgeleverd en door het magisterium met gezag
was vastgelegd. Ten tweede moest de lezer blijk geven van voldoende vroomheid, wat
door de theologen ook werd geïnterpreteerd als de geestelijke bereidheid om zijn
eigen interpretatie te onderwerpen aan de regulae fidei.52

De Leuvense theologen haalden vervolgens ook het getuigenis van Erasmus aan.53

Vanuit hun perspectief kan dit verrassend klinken, maar zij beseften maar al te goed
dat de humanist van Rotterdam bij de keizer in hoog aanzien stond. Daarbij verwezen
ze klaarblijkelijk, op een eerder selectieve wijze, naar een aantal passages uit Eras-
mus’ Verklaringen ten aanzien van de censuuruitspraken van de Parijse theologische
Faculteit.54 De Lovanienses erkenden dat ‘toen Erasmus de overmoed en de brutaliteit
van het onkundige volk nog niet had ondervonden’,55 hij de stelling had verdedigd dat
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49 2 Pe 3,16.
50 Brievenregister van de Faculteit Theologie, 443, f. 21r.
51 Clemens Romanus (pseudo) secundum translationem quam fecit Rufinus, Recognitiones X, 42, 1-4,

ed. B. Rehm/F. Paschke (GCS, 51), Berlin 1965, 353 l. 14-19; Rufinus, Eusebii Caesariensis Historia
ecclesiastica: Rufinus continuatio XI, 9, ed. Th. Mommsen (GCS, 9,2), Leipzig 1908, 1014 l. 19-26;
Augustinus, De doctrina Christiana III ii (2), ed. J. Martin (CC SL, 32), Turnhout 1962, 78 l. 5-6; De Trini-
tate XV, xxvii [49] – xxviii [51], ed. W.J. Mountain/F. Glorie (CC SL, 50A), Turnhout 1968, 531 l. 60-64
en 534 l. 12-13; De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum lib. I, I 1, ed. J.B. Bauer
(CSEL 90), Wien 1992, 3 l. 7-8.22-24. Wat Hieronymus betreft, hebben de Leuvense theologen wellicht
geen bepaalde tekst voor ogen; zie o.m. Hieronymus, Commentarii in Ezechielem lib. II, vii, 7b, ed. F. Glo-
rie (CC SL, 75), Turnhout 1964, 74 l. 680-682; Commentarii in prophetas minores. In Michaeam lib. II, vii,
5/7, ed. M. Adriaen (CC SL, 76), Turnhout, 1969, 513 l. 321-329; Commentarii in prophetas minores. In
Naum iii, 18.19, ed. M. Adriaen (CC SL, 76A), Turnhout 1970, 577 l. 788-798; ook, Gli uomini illustri. De
viris illustribus CXVII 1, ed. A. Ceresa-Gastaldo (Biblioteca Patristica, 12), Firenze 1988, 218. Wat Chry-
sostomus betreft, is het ook niet duidelijk naar welke tekst(en) de Leuvense theologen verwijzen. De alge-
mene teneur van Chrysostomus’ schrijven was dat hij de gelovigen aanraadde op voorhand (thuis) de tek-
sten van de Schrift te lezen; daarna zouden ze via de prediking in de kerk tot een dieper inzicht gebracht
worden: lectio cognitionem praecedat. Dat de gelovigen in de regulae fidei onderwezen moesten zijn, al-
vorens ze de Schrift ter hand mochten nemen, is hoogstens impliciet in de teksten van Chrysostomus aan-
wezig, maar is zeker niet zijn belangrijkste punt. Zie o.m. J. Chrysostom., De Lazaro concio III 1-3, ed. 
J.-P. Migne, 991-996; In cap. I. Genes. Homil. XXIX 2; XXXV 1-2, ed. J.-P. Migne, 262-263, 321-324; 
In Joannem Homil. XI 1; XXXII 3, ed. J.-P. Migne, 77-78, 186-188; ook: In cap. I. Genes. Homil. V 5, ed.
J.-P. Migne (PG, 53), Paris (Petit-Montrouge) 1862, 53; In Matthaeum Homil. I 6; II 5-6, ed. J.-P. Migne
(PG, 57), Paris (Petit-Montrouge) 1862, 20-21, 30-32.

52 Brievenregister van de Faculteit Theologie, 443, f. 21r-v.
53 Brievenregister van de Faculteit Theologie, 443, f. 21v-22r.
54 ERASMUS ROTERODAMUS, Desiderius, Ad censuras Lutetiae vulgatas sub nomine Facultatis Theolo-

giae Parisiensis, in Desiderii Erasmi Roterodami Opera Omnia…, T. IX: Qui apologiarum partem primam
complectitur/[a Ioanne Clerico,] Lugduni Batavorum: Cura et impensis Petri Vander Aa, 1706, [3 f.], 1248
col.; in f° (anast., London 1962), c. 813-928.

55 Brievenregister van de Faculteit Theologie, 443, f. 21v.



de lezing van de Schrift aan niemand mocht worden onthouden.56 Maar zij beklem-
toonden tevens dat de humanist de lezing van de Schrift maar als heilzaam beschouw-
de, op voorwaarde dat het volk door enkele regels en stellingen (regulis et sententiis)
daarop was voorbereid. Bovendien had hij gesteld dat het volk verre moest worden
gehouden van overmoed bij het oordelen en interpreteren.57

De Lovanienses vonden echter dat in hun tijd de geschetste voorwaarden niet meer
vervuld waren. Het ongeletterde volk vond er geen graten in om de oude geloofsre-
gels (regulae fidei) af te werpen en de prediking en het onderricht van pastores en
doctores te versmaden. In de plaats daarvan matigde het volk zich de bevoegdheid en
de competentie aan om de Schrift volgens eigen inzichten te begrijpen en te interpre-
teren, ja zelfs aan anderen uit te leggen. In hun overmoed waagden ze zich zelfs aan
de moeilijk te interpreteren brieven van Paulus.

Op basis van de voorafgaande beschouwingen adviseerden de Leuvense theologen
aan keizer Karel om een algemeen edict uit te vaardigen waardoor de lezing van de
bijbel aan ongeletterde mensen werd verboden, en dit zowel van het Oude als het
Nieuwe Testament. De Lovanienses wilden dus uitdrukkelijk verder gaan dan de
maatregelen van 1546, toen de keizer de door ‘ketterijen’ aangetaste volksbijbels op
de Index had laten plaatsen maar tegelijk een aantal orthodoxe edities had toegelaten
die door geleerde mannen waren opgesteld en goedgekeurd. Maar dit gematigde
besluit had niet het gewenste effect gehad, zo oordeelden de theologen: sinds leken de
bijbel in handen kregen, het mochten dan nog geautoriseerde versies zijn, was de ket-
terij alleen maar toegenomen.58

De Leuvense theologen begrepen dat de lezing van de Schrift voor bepaalde men-
sen wel heilzaam was. De mogelijke vruchten die zij uit de lezing van de Schrift puur-
den, wogen echter niet op tegen de gevaren die dat voor de grote massa mensen
inhield. Degenen die sterk stonden in het geloof moesten dus, als ledematen van het-
zelfde lichaam, ook hetzelfde verbod ondergaan, tot de tijd wanneer het aan de Heer
zou behagen de rust in zijn kerk te herstellen.59

Mensen waren voor een simpel maar voldoende geacht geloofsonderricht dus aan-
gewezen op de prediking door hun parochiepriesters. Verwijzingen naar Augustinus
moesten onderlijnen dat een eenvoudig geloof de allereerste vereiste was.60 Bijbelse
passages moesten dan weer bewijzen dat de Schrift niet bestemd was voor on-middel-
lijke lectuur door leken maar precies werd bemiddeld via de prediking door profeten
en priesters.61 Wellicht met het oog op de kwaliteit van de prediking, vroegen de Leu-
vense theologen aan de keizer ook dat hij de bisschoppen zou aanmanen een grondi-
ge visitatie van hun bisdom te doen.62 Op dit punt vroegen de Leuvense theologen
precies wat het Concilie van Trente tijdens zijn vijfde sessie van 17 juni 1546 had ge-
vraagd. De algemene kerkvergadering had aan de bisschoppen de zorg toevertrouwd
om de prediking op een degelijke wijze te organiseren en stelde canonieke straffen in
het vooruitzicht voor de bedienaren die weigerden te prediken. Wat de sermoenen be-
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56 Zie o.m.: ERASMUS, Ad Censuras Facultatis Theologiae Parisiensis (LB, 9), c. 873 B. 
57 Duidelijke referentie aan: ERASMUS, Ad Censuras Facultatis Theologiae Parisiensis (LB, 9), c. 871 C.
58 Brievenregister van de Faculteit Theologie, 443, f. 22r.
59 Brievenregister van de Faculteit Theologie, 443, f. 22v-23r.
60 Augustinus, Contra epistolam Manichaei quam vocant fundamenti, 4, ed. I. Zycha (CSEL, 25), Wien

1891, 196 l. 4-9; Enarrat. in Psalm. X, 3, ed. E. Dekkers/I. Fraipont (CC SL, 38), Turnhout 1956, 76 l. 50-53.
61 Dt 31,9; Neh 8,7; Ef 4,11-14.
62 Brievenregister van de Faculteit Theologie, 443, f. 23r.



treft, zo preciseerde het concilie nog, deze moesten ‘kort en eenvoudig’ zijn, en moes-
ten er zich toe beperken om te verkondigen ‘wat noodzakelijk is voor het heil’.63

Om haar voorstel voor een algemeen verbod op de lezing van de bijbel in de volks-
taal kracht bij te zetten, verwees de Leuvense faculteit verder naar het gelijkaardige
verbod dat de Parijse theologische faculteit al twintig jaar eerder had afgekondigd.64

Ook refereerden ze aan het werk van de beroemde Spaanse theoloog Alphonso de
Castro die in zijn werk Tegen alle ketterijen (Adversus omnes haereses) van 1534 de
lezing van de Schrift in de volkstaal een kweekschool voor ketterijen had genoemd. In
hetzelfde boek had hij ook in herinnering gebracht hoe koning Ferdinand van Spanje
ooit een verbod op Bijbellezing in de volkstaal voor zijn Rijk had afgekondigd.65 Ver-
schillende studies hebben echter aangetoond dat dit verbod niet zo absoluut was als
De Castro in zijn werk had laten uitschijnen.66

Zoals reeds aangegeven, had Fadrique Furió Ceriol in het eerste deel van zijn Bon-
onia een forum gegeven aan Giovanni a Bononia die zijn verwerping van Bijbelver-
talingen in de volkstaal onder meer motiveerde door een verwijzing naar het negatie-
ve Leuvense advies van 1552-53. Bij het begin van dat eerste deel had Furió echter
ook de visie geponeerd als zouden de Leuvense (en zelfs de Parijse!) theologen een
soort intermediair standpunt innemen, tussen complete verwerping en volledige toela-
ting van Bijbelvertalingen in de volkstaal in.67 Het betoog van Giovanni a Bononia
had Furió niet tot andere gedachten kunnen brengen en in het tweede deel herhaalde
hij dat de Leuvense theologen een genuanceerder standpunt innamen dan uit deze ene
drastische maatregel moest blijken.68 Furió stelde – terecht – vast dat in de Lage Lan-
den zowel Franstalige als Dietstalige versies van de Schrift circuleerden. En het was
niet zomaar dat de Leuvense (en Parijse) faculteit een oogje dichtknepen. Nee, de
theologen hadden uitdrukkelijk hun goedkeuring gehecht aan versies in de volkstaal
die op een getrouwe wijze waren vertaald. Wat ze niet konden hebben, was dat de
Schrift op een ‘foute’ wijze was vertaald en dat deze vertalingen werden misbruikt om
er allerlei dwaalleringen op te baseren. Dit was met name gebeurd in Kortrijk en als
een antwoord op deze concrete situatie moest het advies van de Leuvense theologen
worden geïnterpreteerd.69 Meer nog, Furió hekelde op een sarcastische wijze het feit
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63 Over deze fase in de geschiedenis van het concilie: JEDIN, Geschichte des Konzils von Trient, dl. 2, 83-
103, m.n. 102-103. De tekst van de slotdecreten: Acta. 93. Sessio quinta, in: Concilium Tridentinum. T. V.
Actorum Pars IIa, ed. Ehses, 241-243. Over de totstandkoming van het Tridentijnse decreet over de predi-
king, zie onder meer: LENTNER, Volkssprache und Sakralsprache, 264-274; A. BYRNE, El ministerio de la
palabra en el concilio de Trento, Pamplona 1975, 58-92; F.J. MCGINNESS, ‘An Erasmian Legacy: Eccle-
siastes and the Reform of Preaching at Trent’, in: Heresy, Culture, and Religion in Early Modern Italy:
Contexts and Contestations, ed. R.K. Delph e.a., Kirksville 2006, 93-112.

64 Brievenregister van de Faculteit Theologie, 443, f. 23r.
65 Brievenregister van de Faculteit Theologie, 443, f. 23v.
66 Het verbod zou voornamelijk betrekking hebben gehad op de nieuwbekeerde christenen van joodse

afkomst. Zij riskeerden immers vertalingen in de volkstaal op een ongecontroleerde wijze te interpreteren
vanuit hun religieuze achtergronden waarin geen plaats was voor een christologische lezing van de Schrift
en dan vooral van de Psalmen. Aansluitend daarbij werden in Spanje ook die vertalingen geviseerd die
rechtstreeks op de Hebreeuwse bijbel teruggingen en dus de geloofswaarheden zoals die in de Vulgaat tot
uitdrukking kwamen, veronachtzaamden – J. ENCISO, ‘Prohibiciones españolas de las versiones bíblicas en
romance antes del Tridentino’, in: Estudios bíblicos 3 (1944) 523-554, m.n. 537-541; MCNALLY, ‘The
Council of Trent and Vernacular Bibles’, 215; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lectura y prohibición de la Biblia en len-
gua vulgar, 96-111.

67 FURIUS CAERIOLANUS, Bononia, 10-11.
68 FURIUS CAERIOLANUS, Bononia, 98-361.
69 FURIUS CAERIOLANUS, Bononia, 329-330, 335.



dat de Leuvense theologen als doorslaggevend argument voor hun veroordeling had-
den verwezen naar wat pastoors in de biechtpraktijk hadden gehoord en zonder woor-
den maar per nutum of ‘door instemmend geknik’ hadden duidelijk gemaakt. Voor-
eerst kon de conclusie uit deze woordenloze communicatie volgens Furió alleen maar
een coniectura of een gissing zijn (geen vaststaand element) en hij suggereerde dat
het toch wat vermetel was om daarop een zo drastisch verbod te baseren. Bovendien
stelde hij vragen bij de biechtpraktijk zelf. Waarom zouden de ketters bij de priesters
zijn komen biechten wat ze zelf niet als een zonde beschouwden? En waarom zouden
rechtgelovige lieden zonden van andere mensen biechten? Tenslotte dreef Furió zijn
handige ‘dialectiek’ tot een hoogtepunt en niet zonder sarcasme suggereerde hij dat de
instemming per nutum van deze priesters een woordenloze communicatie was en in
die zin evengoed een schending van het biechtgeheim als een openbaarmaking met
woorden. Indien de Leuvense theologen dat laatste zouden ontkennen en zouden toe-
geven dat het van hun kant een loutere interpretatie was, dan moest Furió terugkeren
naar zijn eerste argument: op een loutere ‘gissing’ werd een verstrekkend verbod ge-
fundeerd, wat toch enigszins vermetel moest worden genoemd.70

C. De herziene Leuvense Bijbel (1553) en de Index van Leuven (1558)

De zo-even vermelde beschouwingen van Furió bij het standpunt van de Leuvense
theologen bevestigt alleen maar hoe ambigu hun positie wel was. Vooreerst kunnen
we er niet naast kijken dat de Leuvense theologen in 1552-53 wel degelijk adviseer-
den om een algemeen verbod op Bijbelvertalingen in de volkstaal uit te vaardigen, zij
het als antwoord op een lokale situatie, meer bepaald in Kortrijk, die uit de hand
dreigde te lopen.71 Maar misschien was hun principiële houding er niet door veran-
derd, aangezien ze de mogelijkheid van een versoepeling overwogen wanneer ‘het
aan de goede Heer zou behagen de rust van zijn kerk te herstellen’. Bovendien heeft
het standpunt van de Leuvense theologen op het terrein weinig veranderd. In 1553, in
de periode zelf van de raadpleging, bezorgde Anthonis-Maria Bergaigne, een van de
vroegere vennoten van Bartholomeus van Grave, een eerste herdruk van de Neder-
landstalige Leuvense Bijbel, die door de dominicaan Jan van der Haghen aan een
revisie was onderworpen en door hem ook was voorzien van kruisverwijzingen naar
andere Bijbelpassages alsook van titels boven de hoofdstukken. Bovendien moeten
we vaststellen dat, ondanks het advies van de faculteit, Karel V nooit een lineaire
maatregel heeft uitgevaardigd die de lezing van de bijbel in de volkstaal zonder meer
verbood.

Filips II, die Karel V in het najaar van 1555 als vorst van de Nederlanden was opge-
volgd, wilde de religieuze politiek van zijn vader grotendeels voortzetten; deze inten-
tie gaf hij al te kennen in een edict van 27 oktober 1555.72 Op 20 augustus 1556
bevestigde hij plechtig dat het grote ketterplakkaat van 25 september 1550 onverkort
van kracht bleef. Wel gaf hij de professoren van Leuven de opdracht om de Index met
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70 FURIUS CAERIOLANUS, Bononia, 337-340.
71 Daarbij moeten we er ook van uitgaan dat de professoren die vanaf 1546 hadden meegewerkt aan de

redactie van de bijbels in de volkstaal, zich goedschiks of kwaadschiks achter het verharde standpunt had-
den geschaard. We denken daarbij vooral aan Pieter de Corte.

72 Recueil des ordonnances des Pays-Bas: Deuxième série:1506-1700, dl. 7: Règne de Philippe II. I.
Contenant les ordonnances du 26 octobre 1555 au 27 août 1559, éd. Ch. Terlinden/J. Bolsée, Bruxelles
1957, 12-15.



verboden boeken te updaten met werken die recentelijk waren verschenen.73 Deze
nieuwe Index werd in 1558 afgekondigd.74 Ook deze was voorzien van een voor-
woord van de rector van de Universiteit, dat echter alweer verschilde van de vorige
editie.75 Toch werd ook hier verwezen naar het ‘perverse’ gebruik van Bijbeledities en
meer bepaald van marginale aantekeningen erin die verderfelijke ketterijen bij de
lezer dreigden binnen te brengen. De voorbeelden die de rector hier aanhaalde, waren
duidelijk geïnspireerd op wat de decaan van de theologische faculteit in 1546 in zijn
voorwoord had geschreven. Vooreerst verwees hij naar de annotatie ‘datmen niemant
en mach veroordeelen om die spijse’ (ontleend aan Kol 2,16), wat hij als een ketterse
aanmoediging zag om zich niet te houden aan het vleesderven tijdens de vasten. Ver-
der citeerde hij de aantekening dat ‘Godt niet en wilt gheeert worden met gheboden
ende insettinghe der menschen, ende uutwendelijcke ceremonien’, wat betekende dat
iemand zich mocht onttrekken aan de geboden van zijn hiërarchische oversten of aan
de eredienst van de kerk. Wanneer leken zich aan de lezing van dergelijke boeken en
de annotaties erbij inspireerden, zo betoogde de rector, bracht hen dat ertoe om hun
parochiepriesters te verachten, hoe oprecht deze ook preekten, alsook de bisschoppen,
en de oude kerkleraren, ja zelfs de oecumenische concilies. Deze lieden wilden name-
lijk geen enkele andere betekenis van de Schrift meer accepteren dan deze die ze uit
hun boeken haalden. Niettemin was in 1558 de lijst met veroordeelde Nederlandstali-
ge en Franstalige Bijbeledities niet veranderd in vergelijking met de Leuvense Index
van 1546. 

Verder liet Filips II in de eerste helft van de jaren zestig voortdurend nieuwe edic-
ten afkondigen die deelaspecten van de ketterbestrijding behandelden en toch in de
richting van een verharding van de religieuze politiek gingen. Zo liet hij op 2 septem-
ber 1561 enkele bijkomende maatregelen aangaande het drukkerswezen en de boek-
handel afkondigen,76 en werden ook verbodsbepalingen op specifieke publicaties uit-
gevaardigd, zoals bijvoorbeeld een verbod op de verkoop van de Franstalige bijbel
gedrukt door Sébastien Honoré in Lyon in 1558.77 Een Édict perpétuel van Filips II
tegen ketters en ordeverstoorders, voor het eerst afgekondigd op 7 februari 1562,
bracht niets nieuws in verband met de lezing van de bijbel in de volkstaal.78
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73 Recueil des ordonnances des Pays-Bas, dl. 7, éd. Terlinden/Bolsée, 106-109. Op 30 september werd
ook nog eens een apart plakkaat met ongeveer dezelfde inhoud afgekondigd voor Vlaanderen (Ibidem, 110-
112).

74 Catalogus librorum reprobatorum, et praelegendorum, ex iudicio Academiae Lovaniensis. Cum edic-
to Regiae Maiestatis editus/–, Lovanii : apud Martinum Verhasselt, 1558, [19] f.; in –8°. De Nederlandsta-
lige versie: Cataloghe ende Intitulatie vanden quaden verboden boecken, ende van andere goede, die men
den iongen scholieren leeren mach, na advys der Universiteyt van Loeven. Met een edict of mandement der
Coninclijcker Maiesteyt/–, Te Loven: by Merten Verhasselt, 1558, [19] f.; in –8°. Voor een analyse: Index
de l’Université de Louvain, De Bujanda e.a., 55, 334-335, 345-346, 475-478.

75 De tekst van het voorwoord is niet opgenomen in de Recueil des ordonnances. Zie daarom: Catalo-
ghe ende Intitulatie vanden quaden verboden boecken, f. 3r – 4v.

76 Recueil des ordonnances des Pays-Bas : Deuxième série:1506-1700, dl. 8: Règne de Philippe II. II.
Contenant les ordonnances du 7 septembre 1559 au 31 décembre 1562, éd. Ch. Terlinden/J. Bolsée,
Bruxelles 1978, 260-261.

77 Recueil des ordonnances des Pays-Bas, dl. 8, éd. Terlinden/Bolsée, 276-277. Zie voor deze editie:
CHAMBERS, Bibliography of French Bibles, nr. 244.

78 Recueil des ordonnances des Pays-Bas, dl. 8, éd. Terlinden/Bolsée, 310-313.



III. Ook in Rome groeit de argwaan ten aanzien van de volksbijbel 

Niet enkel de Leuvense theologen evolueerden halfweg de zestiende eeuw, onder in-
vloed van een hardnekkig oprukkend protestantisme, tot een meer afwijzende hou-
ding. In Rome zelf zien we een gelijkaardige evolutie. Het Concilie van Trente had in
1546 op het vlak van Bijbelvertaling in de volkstaal geen uitspraak gedaan, omdat
voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht hielden. De aanhangers van een strikte
opstelling kregen echter in Rome steeds meer invloed.79 Een van hen, Gian Pietro
Carafa, liet als paus Paulus IV begin 1559 door het Heilig Officie van de Romeinse
Inquisitie een index van verboden boeken publiceren die voor de gehele kerk van toe-
passing was. Daarin lezen we de algemene bepaling dat geen enkele Bijbeleditie in de
volkstaal (het Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Engels of Vlaams, enz.) noch enige uit-
gave van het Nieuwe Testament op welke wijze dan ook mocht worden gedrukt, gele-
zen of in bezit worden gehouden, zonder de geschreven toelating van het Heilig Offi-
cie van de Romeinse Inquisitie, dat dus de hele aangelegenheid naar zich toe trok.
Deze algemene bepalingen werden voorafgegaan door een, niet-exhaustieve, lijst met
verboden edities van de bijbel en het Nieuwe Testament (met daarin zelfs een vermel-
ding van ‘Novum Testamentum, per Adrianum de Bergis et Christophorum de
Remunda et Zeel’).80 Deze strenge Index leidde evenwel tot grote ongerustheid in de
kerk. Het Heilig Officie zag zich genoodzaakt om al in februari 1559 een Instructio
circa indicem librorum prohibitorum uit te vaardigen. Daarin werden de bepalingen
voor Bijbellezing enigszins versoepeld: bijbels voorzien van ketterse commentaren en
marginalia bleven volstrekt verboden; de lectuur van goed-katholieke bijbels in de
volkstaal kon aan mannelijke religieuzen, niet-priesters, worden toegestaan en zelfs
aan vrome en devote leken (in geen geval echter aan vrouwen, zelfs niet aan monia-
len); priesters, diakens en subdiakens moesten zich kunnen behelpen met de Latijnse
bijbel en mochten geenszins bijbels in de volkstaal lezen; de lectuur van boeken met
daarin de epistels en evangeliën uit de mis mocht evenwel vlot worden toegestaan aan
wie erom vroeg. Belangrijk is ook dat deze toelatingen konden worden gegeven door
de inquisiteurs en hun plaatsvervangers maar ook, ubi ipsi non sunt, door de lokale
bisschoppen, en dat was nieuw.81 Geconfronteerd met de tegenstand die de Index van
Paulus IV opriep, richtte paus Pius IV, zijn opvolger sinds eind 1559, een commissie
op die een nieuwe (lees: mildere) index moest opstellen. Al in 1561 gaf deze commis-
sie een Moderatio indicis librorum prohibitorum uit. Wat de bijbels in de volkstaal
betreft, verwees de Moderatio naar de voorwaarden die in de indicis instructione
waren vervat; wellicht werd de eerdere Instructio circa indicem librorum prohibito-
rum bedoeld. Het enige verschil was dat nog ruimere bevoegdheden aan de plaatse-
lijke bisschoppen werden gegeven om een beslissing te nemen inzake het drukken,
lezen, en in bezit houden van bijbels.82 Het opstellen van een nieuwe index werd uit-
eindelijk aan de concilievaders in Trente overgedragen. De Index van Trente, uitein-
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delijk afgekondigd door Pius IV in 1564, stelde in de vierde van zijn zogenoemde
Regulae of Regels vooreerst dat het zomaar vrij toestaan om de bijbel in de volkstaal
te lezen, meer nadelen dan voordelen had. Een individuele toelating kon niettemin
worden verleend door de bisschop of de inquisiteur, die het voorafgaande advies
moest inwinnen van de parochiepriester of de biechtvader. De vertaling moest ook
worden opgesteld door een katholieke auteur. De toelating mocht enkel worden gege-
ven indien uit de lezing geen schade maar alleen een toename van geloof en vroom-
heid te verwachten viel. De toelating moest ook schriftelijk worden gegeven. Boek-
handelaars die bijbels verkochten aan mensen die niet in het bezit waren van een der-
gelijke toelating, moesten het verkoopbedrag afstaan aan de bisschop en stelden zich
bloot aan bijkomende straffen. Leden van kloosterorden en –congregaties konden
echter bijbels kopen en lezen, wanneer zij daartoe een eenvoudige toelating van hun
oversten hadden gekregen. De lijst met verboden bijbels en Nieuwe Testamenten die
nog te vinden was in de Index van 1559, was evenwel uit deze van 1564 verwijderd.83

IV. Nederlandse en Franse bijbels worden gewoon verder gepubliceerd

We wezen er al op dat in 1553, helemaal in de periode dat de Leuvense theologen hun
beruchte advies voor een verbod op bijbels in de volkstaal aan het adres van de keizer
formuleerden, Anthonis-Maria Bergaigne een revisie van de Nederlandstalige bijbel
bezorgde. Deze tekst werd de jaren daarop steeds opnieuw gepubliceerd; de groeien-
de argwaan in Rome werd blijkbaar niet als een dwingend verbod op Bijbelvertalin-
gen in de volkstaal gepercipieerd. Integendeel, in 1556, 1560 – onmiddellijk na de
publicatie van de eerste pauselijke Index! – en in 1565 – na de afkondiging van de
Index van Trente – bracht de Antwerpse drukker Hans de Laet herdrukken van de
Leuvense Bijbel uit. Ook het drukkershuis Arnold Birckmann bracht in 1565 en 1566
in Keulen een prachtig geïllustreerde heruitgave van de Leuvense Bijbel op de markt.
Ook heel wat edities van het Nieuwe Testament met de tekst van de Leuvense Bijbel
werden in de jaren vijftig en zestig op de markt gebracht, onder meer door Hans (II)
van Liesvelt en Maria Ancxt, respectievelijk de zoon en de weduwe van de beroemde
Bijbeldrukker die in 1545 op het schavot was gestorven. De opvolgers van Jacob van
Liesvelt zetten evenwel de traditie van protestantse Bijbelvertalingen niet verder en
boden netjes de tekst van de Leuvense Bijbel aan. Deze uitgaven van het Nieuwe Tes-
tament kozen meestal voor een octavo- of zelfs een seidecimo-formaat, zodat deze
gemakkelijk bereikbaar waren voor eenvoudige lieden. In 1560 bracht Maria Ancxt,
gedeeltelijk in co-editie met de weduwe van Henrick Peetersen van Middelburch, ook
een heuse bijbel uit, geïnspireerd op deze van De Laet.84 In 1566 publiceerde Chris-
toffel Plantijn zijn eerste herdruk van de Leuvense Bijbel. In de jaren zestig en vooral
zeventig bracht het huis nog verschillende uitgaven van het Nieuwe Testament op de
markt.85
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In 1567 publiceerde Plantijn ook het Franstalige Nieuwe Testament van de Parijse
theoloog René Benoist, in seidecimo-formaat. Deze editie bood een katholieke versie
van de Geneefse Bijbel maar was door de Parijse theologische faculteit onmiddellijk
veroordeeld. De Antwerpse versie van dit Nieuwe Testament (en van de bijbel in zijn
geheel) was nagezien en goedgekeurd door niemand minder dan Johannes Henten,
die eerder Erasmus had willen censureren onder meer omwille van een aantal al te
krachtige uitspraken ten voordele van de volksbijbel. Nog drie andere theologen van
de Leuvense faculteit tekenden voor goedkeuring: Michael Baius, Josse Ravesteyn of
Tiletanus en Augustinus Hunaeus. Plantijn verzorgde in 1573 nog een tweede editie
van het Franse Nieuwe Testament, waarbij op de titelbladzijde werd geschreven dat
het was ‘vertaald door de theologen van Leuven’ en waarbij de naam van René
Benoist niet meer werd vermeld. In 1578 gaf Plantijn ook de complete bijbel van
Benoist uit, in folio-formaat. In de zestiende en zeventiende eeuw volgden nog ver-
schillende herdrukken van de ‘Bijbel van de Leuvense theologen’ (te onderscheiden
van de ‘Leuvense Bijbel’ van 1550), die zich zou ontwikkelen tot de geautoriseerde
Franstalige katholieke versie, niet enkel voor de Lage Landen maar ook voor andere
delen van de Franstalige wereld.86

V. Bijbelvertaling tussen 1546 en 1564: een terugblik

1546 en 1564 zijn twee symbolische data in de politiek van de kerk ten aanzien van
Bijbellezing in de volkstaal. In 1546 was het Concilie van Trente niet tot een alge-
meen geldend besluit op dit terrein gekomen en het had de materie de facto overgela-
ten aan de lokale kerken. In Leuven was niet lang daarna een index afgekondigd, die
grotendeels het werk was van de theologen, en werden een vijftigtal Nederlandstalige
en Franstalige bijbels verboden, officieel omdat ze voorzien waren van heterodoxe
paratextuele elementen, onvoldoende de tekst van de Vulgaat weerspiegelden, of
waren gedrukt zonder opgave van plaats, datum en naam van de drukker. Anderzijds
echter waren meteen ook voorbereidende maatregelen getroffen met het oog op de
redactie en de uitgave van een geautoriseerde Nederlandse en Franstalige Vulgaat-
vertaling, die in respectievelijk 1548 en 1550 werden gepubliceerd. Het was de Leu-
vense theoloog Pieter de Corte die de supervisie had over dit werk. 

Niettemin groeiden in de jaren vijftig de twijfels in de kerk. Deze waren vanzelf-
sprekend ingegeven door de verdergaande opmars van het protestantisme dat de
lezing van de bijbel door leken propageerde en er zijn (dwaal)leringen uitdrukkelijk
op baseerde. Het ter beschikking stellen van orthodoxe Vulgaatvertalingen aan de
katholieke gelovigen had hierin weinig verandering gebracht. Meer nog, een aloud
principe leek hier bevestigd: ook al proberen de andere partijen de succesvolle punten
van de tegenstander over te nemen, het publiek blijft kiezen voor het krachtiger origi-
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neel. Dat ook de Leuvense theologen zich minder inschikkelijk wilden opstellen blijkt
uit hun voornemen, in de jaren 1551-52, om op het Concilie van Trente een aantal van
Erasmus’ stellingen te laten censureren, onder meer zijn al te krachtige pleidooi voor
Bijbelvertaling in de volkstaal. Bovendien adviseerde de faculteit in de jaren 1552-53
aan de keizerlijke overheid om een algemeen verbod op Bijbelvertalingen in de volks-
taal af te kondigen, toen bleek dat de anabaptisten in Kortrijk opnieuw de wind in de
zeilen hadden en zij zich baseerden op een ‘foute’ interpretatie van de Schrift. In
Rome zelf probeerde paus Paulus IV, via zijn Index van 1559, de bepaling door te zet-
ten dat geen enkele editie van de bijbel of van het Nieuwe Testament in de volkstaal
meer mocht worden gedrukt, gelezen of in bezit worden gehouden, zonder de ge-
schreven toelating van het Heilig Officie van de Romeinse Inquisitie. 

Deze al te strenge houding wist zich echter niet in de praktijk door te zetten en
werd afgezwakt door het Concilie van Trente, dat met de publicatie van de Index in
1564 een nieuw standpunt ten aanzien van Bijbellezing in de volkstaal innam. In de
vierde van de zogenoemde regulae werd geponeerd dat het zomaar vrij toestaan om
de bijbel in de volkstaal te lezen, meer nadelen dan voordelen had. Niettemin konden
individuele toelatingen worden verleend door de bisschop of de inquisiteur. 

In de katholieke kerk werd meer en meer ingezet op een goede prediking waarin de
parochiepriesters de grondbeginselen van het geloof aan de massa uitlegden, en de
Schriftlezingen interpreteerden in het licht van de kerkelijke traditie. Daartoe was het
nodig dat geestelijken zelf een goede ‘exegetische’ opleiding hadden genoten. 

Blijkbaar nauwelijks beroerd door de discussies in Leuven en in Rome, brengen
drukkers in de zuidelijke Lage Landen evenwel Nederlandstalige versies van de (her-
ziene) Leuvense Bijbel van 1553 op de markt. Ook de Franstalige bijbel van René
Benoist zou verschillende uitgaven kennen als de ‘Bijbel van de Leuvense theologen’.
Het betrof immers steeds edities die door leden van de theologische faculteit waren
goedgekeurd. De lectuur van de bijbel door gevormde leken en religieuzen werd ver-
der gedoogd als een persoonlijke voorbereiding op de Schriftlezingen in de kerk en de
toelichting door de pastoor. Dit was de feitelijke toestand die in 1564 was bereikt.

In die zin bleef de houding van de Leuvense theologen verschillen van deze van de
Parijse collega’s. Laatstgenoemden waren namelijk niet enkel op een theoretisch-
theologisch niveau gekant tegen Bijbelvertalingen in de volkstaal, maar slaagden er
ook effectief in om de publicatie van Bijbeledities in de volkstaal tegen te houden.
Traditionele vooroordelen als zouden ‘obscure’ Leuvense theologen onverkort tegen
bijbels in de volkstaal geweest zijn of dat katholieken in de Lage Landen voor, tijdens
en na de Reformatie verhinderd werden de bijbel te lezen, moeten daarom worden
steeds opnieuw worden genuanceerd. Daartegenover werden dan Luther en de andere
reformatoren geplaatst die de bijbel eindelijk hadden geopend voor christenen die
hongerden naar het Woord. Dit ‘protestantse paradigma’ dat ook in de wetenschappe-
lijke wereld heeft ingang gevonden, wordt dus mede uitgedaagd door de praxis in de
katholieke Lage Landen tussen 1546 en 1564.87
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VI. Tot besluit: Nederlandse Bijbelvertaling en Neo-Vulgaat – Het debat 
vandaag

De vraag rijst tevens welke relevantie deze discussie vandaag nog heeft.88 De relatie
van de katholieken met hun bijbel heeft ups en downs gekend, maar de Bijbelbewe-
ging van de twintigste eeuw, die de katholieken tot een directere kennismaking met de
Schrift aanmoedigde, vond onmiskenbaar een consecratie tijdens het Tweede Vati-
caanse Concilie. Sindsdien kregen de Nederlandstalige katholieken beschikking over
maar liefst drie Bijbelvertalingen. Er is vooreerst de Willibrordvertaling, waarvan het
Nieuwe Testament was afgerond in 1961 en de hele bijbel in 1975 (WV’75). Deze
vertaling werd overigens grondig herzien in 1995, met daarin een volledig nieuwe
vertaling van evangeliën en Handelingen (WV’95). De Willibrordbijbel gold lang als
de meest moderne en wetenschappelijk verantwoorde Nederlandse Bijbelvertaling.
Niet veel later verscheen dan de Groot Nieuws Bijbel (GNB), een oecumenisch pro-
ject, dat een sterk parafraserende en expliciterende vertaling biedt en ook mikt op
randkerkelijke lezers. Het Nieuwe Testament verscheen in 1972, de hele bijbel in
1983. In 1996 verscheen een gereviseerde versie van de GNB, sinds 1998 met aante-
keningen. Nog voor de herziening van de Willibrordbijbel afgerond was, in 1993,
werd een nieuw Nederlands-Vlaams oecumenisch project opgestart, dat in 2004 uit-
mondde in de uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Daarbij lag de ambitie
voor om een nieuwe Bijbelvertaling te maken voor alle kerken, protestantse zowel als
katholieke. 

Naast de bijbelse spiritualiteit die volop haar plaats heeft gekregen bij de katholie-
ken, verdient evenwel nog een ander aspect aandacht. Het Tweede Vaticaanse Conci-
lie plaatste zich uitdrukkelijk in de lijn van het Concilie van Trente dat de Vulgaat pro-
clameerde als de authentieke Bijbelversie van de katholieke kerk. Op initiatief van
Paulus VI werd in 1965 een herzieningsproject van de Latijnse bijbel opgestart dat in
1979, onder het pontificaat van Johannes Paulus II, uitmondde in de uitgave van de
Neo-Vulgaat. De paus verklaarde bij die gelegenheid in de apostolische constitutie
Scripturarum Thesaurus dat de Neo-Vulgaat in de liturgie gebruikt moet worden. De
instructie Liturgiam authenticam van de Vaticaanse Congregatie voor de Eredienst
herhaalde in 2001 dat de Neo-Vulgaat aan de basis moet liggen van de Schriftlezingen
tijdens de liturgie. En nog steeds is de redenering dezelfde: de Vulgaat weerspiegelt
en ondersteunt tegelijk de leerstellige traditie van de katholieke kerk. 

Beide lijnen, positieve zorg voor een bijbelse spiritualiteit bij leken en de optie voor
een Vulgaatvertaling in de liturgie, verklaren ook de houding van de Nederlandse en
Vlaamse bisschoppen tegenover de sedert het laatste concilie verschenen Bijbelver-
talingen. Bisschop Antoon Hurkmans van Den Bosch, die namens de Nederlandse
bisschoppen liturgie in de portefeuille heeft, zorgde in 2004 nog voor ophef door te
verklaren dat de NBV niet in de rooms-katholieke eredienst zal gebruikt worden, maar
dat ze perfect haar plaats heeft in vergaderingen, studiebijeenkomsten, oecumenische
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vieringen en bij persoonlijk Bijbellezen. De bisschop wees onder meer op het feit dat
in de liturgie vertrouwde, gestolde, zelfs wat verheven formuleringen mogen blijven
weerklinken. Dieperliggend is daar natuurlijk de zorg van de bisschoppen om, in de
lijn van de Romeinse instructies, met de Vulgaatvertaling de traditionele katholieke
geloofsleer in de liturgie te laten doorklinken (lex orandi, lex credendi).89 Hoewel de
tussenkomst van bisschop Hurkmans in bepaalde middens in Nederland voor ophef
heeft gezorgd, moet erop gewezen worden dat in Vlaanderen de houding van de bis-
schoppen niet anders is. Bisschop Paul Van den Berghe van Antwerpen, de Vlaamse
bisschop-referent voor liturgie van de Belgische bisschoppenconferentie en voorzitter
van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg, verwoordde eind 2004
in de ICLZ-Mededelingen ongeveer hetzelfde standpunt als Hurkmans. Van een litur-
gische Bijbelvertaling verwachten de bisschoppen voorleesbaarheid, collectieve her-
kenbaarheid en conformiteit aan de Neo-Vulgaat.90 Intussen staan in de lectionaria in
Noord en Zuid nog de Schriftteksten afgedrukt uit de tijd dat aan de eerste Willi-
brordvertaling werd gewerkt. Alle latere edities, ook de WV’95, werden voor litur-
gisch gebruik ongeschikt geacht. De vraag naar een herziening van de lectionaria
stijgt wel. Het is best mogelijk dat deze revisie vertrekt van een recentere Bijbelver-
taling, om deze vervolgens te ‘vulgatiseren’, conform te maken aan de Neo-Vulgaat.
De inzet van het debat mag tenslotte blijken uit een klein maar overbekend voorbeeld.
Jes 7,14 luidt, volgens de NBV: ‘de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon
baren’. Dat is in de katholieke kerk altijd vertaald met maagd, en deze omzetting wil-
len paus en bisschoppen blijvend laten weerklinken in de kerken.

SUMMARY

Wim François, Louvain Theologians on the Bible in the Vernacular: The Discussion between
1546 and 1564

In 1546 the Council of Trent did not reach a universally valid decision on reading the bible in
the vernacular; it left the question to the local churches. Shortly thereafter, Louvain theologians
announced the compilation of an index forbidding some fifty Dutch and French translations,
mainly editions that strayed too far from the Vulgate or announced too many ‘paratextual’ ele-
ments on their title pages. Nevertheless, the church’s doubts grew in the 1550s. Obviously the
continuing spread of Protestantism, which encouraged lay people to read the bible and which
based its (erroneous) teaching on it, nourished these misgivings. That Louvain theologians
were less accommodating is evident from their resolution in 1551-52 to have the Council of
Trent censure several of Erasmus’ theses, including his too fervent plea for a bible in the ver-
nacular. Moreover, in 1552-53 the faculty advised the imperial government to proclaim a gen-
eral prohibition against vernacular translations of the bible when it appeared that an Anabaptist
revival in Kortrijk (Belgium) was based on an ‘incorrect’ interpretation of Scripture. In Rome,
Pope Paul IV used his 1559 Index to compel compliance with a prohibition against printing,
reading or owning any edition of the bible or New Testament in the vernacular without the writ-
ten permission from the Holy Office of the Roman Inquisition. 

However, this inordinately strict attitude could not be enforced in practice; the Council of
Trent mitigated it, adopting a new position when it published the 1564 Index. The fourth of the
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regulae stated that allowing the bible to be read freely in the vernacular had more disadvantages
than benefits. Even so, the bishop or inquisitor could grant permission on an individual basis. 

Apparently unaffected by the discussions in Louvain and Rome, printers in the southern
Low Countries continued to produce Dutch and French translations of the Vulgate. These edi-
tions always appeared with the formal permission of censors, who were often theologians from
Louvain. That educated lay people and religious read the Bible remained tolerated albeit as per-
sonal preparation for the readings in church and explanation by the pastor. Traditional mistak-
en ideas that ‘obscure’ Louvain theologians were completely against vernacular bibles or that
Catholics in the Low Countries were prevented from reading the bible need refining.
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