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Het voorwoord bij de ‘Leuvense bijbel’ van
Nicholaus van Winghe (1548)

Over Schrift, Traditie en volkstalige bijbellezing

In 1949 wijdde de kapucijnerpater Pacificus Van Herreweghen in Ons Gees-
telijk Erf een uitvoerige artikelenreeks aan de zogenoemde Leuvense bijbel, de
Nederlandse vertaling van de Schrift die Nicholaus van Winghe in 1548 met
de goedkeuring van de Leuvense theologen bezorgde.1 Van Herreweghe gaf
destijds ook te kennen een meer uitvoerige studie te willen wijden aan het
traktaat het Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, dat Nicholaus van
Winghe aan zijn bijbel liet voorafgaan en dat in 1566 te Leuven bij Ruthgeert
van Velpen en in 1593 te Antwerpen bij Hieronymus (I) Verdussen nog eens
in een aparte druk verscheen.2 Voor zover wij weten, heeft Van Herreweghen
zijn analyse nooit gepubliceerd. Wij willen zijn voornemen, bijna een halve
eeuw later, uitvoeren. De Leuvense bijbel en het voorwoord erbij kan niet wor-
den losgemaakt uit een decennialange praktijk van (en discussie over) bijbel-
lezing in de volkstaal zoals die zich in de Lage Landen had ontwikkeld. We
beginnen deze bijdrage dan ook met een globaal overzicht van de Neder-
landstalige bijbeledities en de bijbelcensuur sedert het einde van de middel-
eeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd. Wij doen dat zeker ook met in het
achterhoofd de vaak gehoorde opvatting, nog verwoord door C.C. de Bruin,

1 PACIFICUS [VAN HERREWEGHEN], De Leuvense bijbelvertaler Nicholaus 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 gewijd: L. VAN BUYTEN,
Het kontrakt van Bartholomeus Gravius, Anthonis-Maria Bergaigne en Jan Waan voor het druk-
ken van de “Leuvense Bijbels” (1547), in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige
Kring voor Leuven en omgeving 5 (1965) 83-95; C.C. DE BRUIN, De Statenbijbel en zijn voor-
gangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637, bewerkt door F.G.M.
BROEYER, Haarlem – Brussel, 1993, p. 141-147; J.F. GILMONT, La concurrence entre deux Bibles
flamandes, in ID., Le livre & ses secrèts, Genève – Louvain-la-Neuve, 2003, 151-162, p. 152-155.
Voor de bijbeluitgave zelf: [VAN WINGHE, Nicholaus,] Den gheheelen Bybel … met grooter naer-
sticheyt 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°.
2 Zie o.m. G. GLORIEUX, Belgica Typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab
anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt (Nationaal
Centrum voor de Archeologie en de Geschiedenis van het Boek, II), dl. 2, Nieuwkoop, 1977-
1980, p. 199 nrs. 7008 en 7009; J. MACHIELS, Catalogus van de boeken gedrukt voor 1600 aan-
wezig op de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent, dl. 2, Gent, 1979, nrs. 137 en
138. Op basis van oudere bibliografieën vermeldt P. Pacificus ook nog een uitgave bij Hierony-
mus (I) Verdussen te Antwerpen in het jaar 1598 (en zelfs nog een andere druk te Antwerpen uit
het jaar 1563). Wij hebben echter geen spoor van deze edities gevonden (PACIFICUS [VAN

HERREWEGHEN], De Leuvense bijbelvertaler Nicholaus van Winghe, p. 312).
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als zouden de Leuvense theologen ongenuanceerd tegen volkstalige bijbels
geweest zijn.3 Vervolgens schetsen we kort de visie van de Leuvense theoloog
Johannes Driedo ten aanzien van de verhouding tussen Schrift en Traditie,
een opvatting die een niet onbelangrijke invloed zou uitoefenen op het 
Concilie van Trente. We bieden daarna een summiere bespreking van de groet
die Van Winghe aan de lezer richtte, en waarin hij eveneens enkele ideeën
over volkstalige bijbellezing naar voor bracht. Tenslotte gaan we over naar de
uitgebreide analyse van het Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, die het
corpus vormt van dit artikel. Deze ontleding voegt zich in de rij van recente
publicaties over de plaats van de Schrift (en de Traditie) in de theologie en in
de spiritualiteit van de leek in de zestiende eeuw. We zullen daarbij graag
verwijzen naar de studies van respectievelijk Marcel Gielis en August den
Hollander.

VOLKSTALIGE BIJBELLEZING EN BIJBELCENSUUR IN DE LAGE LANDEN

In de Lage Landen was bijbellezing in de volkstaal geen onbekend fenomeen.4

In de late middeleeuwen waren hier al zogenoemde historiebijbels in omloop
die de verhaalstof van de Schrift in een soort gewijde geschiedenis presenteer-
den en morele voorbeelden aan burgerij en stedelijk patriciaat wilden voor-
houden. De eerste gedrukte bijbel in de Lage Landen, de Delftse bijbel van
1477, bood de tekst van het Oude Testament, zonder de Psalmen, en bouwde
daarbij voort op de zogenoemde Historiebijbel van 1361. De Moderne Devo-
tie van haar kant wilde, als reactie op het verval van de laatmiddeleeuwse Kerk,
aan leken geestelijke zelfhulp aanbieden o.m. door (delen van) de bijbel in de
volkstaal te vertalen. Deze leken gingen bij voorkeur samenwonen in nieuw-
soortige semi-religieuze gemeenschappen zoals de Broeders en Zusters van het

3 DE BRUIN & BROEYER, De Statenbijbel en zijn voorgangers, p. 138: “… In het bijzonder wat
de verspreiding van bijbelvertalingen betrof namen de hoogleraren te Leuven een afwijzende hou-
ding aan … De innerlijke tegenzin tegen bijbelverspreiding onder leken en aanmoediging daar-
van heeft men in Leuven ook later niet kunnen overwinnen …”
4 Goede inleidingen in de middelnederlandse bijbelvertalingen: Th. MERTENS, Middelneder-
landse bijbelvertaling, in R. JANSEN-SIEBEN, J. JANSSENS, F. WILLAERT (ed.), Medioneerlandis-
tiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde (Middeleeuwse studies en bronnen, 69),
Hilversum, 2000, 275-284; G.H.M. CLAASSENS, Bible Translations, Dutch, in J.M. JEEP (ed.),
Medieval Germany. An Encyclopedia, New York – Londen, 2001, 59-61, en vooral het recente
A.A. DEN HOLLANDER, E. KWAKKEL, W. SCHEEPSMA (ed.), Middelnederlandse Bijbelvertalingen
(Middeleeuwse Studies en Bronnen, 102) Hilversum, 2007. Over bijbelvertalingen en bijbel-
censuur in de Nieuwe Tijd: DE BRUIN & BROEYER, De Statenbijbel en zijn voorgangers, p. 39-
149; A.A. DEN HOLLANDER, De Nederlandse bijbelvertalingen. Dutch Translations of the Bible
1522-1545 (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 33), Nieuwkoop, 1997; A.A. DEN HOLLAN-
DER, Verboden bijbels. Bijbelcensuur in de Nederlanden in de eerste helft van de zestiende eeuw
(Oratiereeks), Amsterdam, 2003; W. FRANÇOIS, Vernacular Bible Reading and Censorship in
Early Sixteenth Century. The Position of the Louvain Theologians, in A.A. DEN HOLLANDER en
M. LAMBERIGTS (ed.), Lay bibles in Europe 1450-1800 (Bibliotheca ephemeridum theologicarum
Lovaniensium, 198) Leuven, 2006, 69-96.
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Gemene Leven, en later bij de kanunniken van Windesheim. Het was precies
de bibliothecaris van het klooster van Windesheim, Johan Schutken, die rond
1390 een Nederlandse versie bood van het Nieuwe Testament en van de peri-
kopen uit het Oude Testament die tijdens de mis werden gelezen. Het Nieuwe
Testament van Johan Schutken en de Moderne Devotie werd trouwens nog in
het begin van de zestiende eeuw in druk aangeboden. Wanneer we de late mid-
deleeuwen overzien, merken we dat volkstalige bijbels nooit in de sfeer van de
heterodoxie zijn verzeild geraakt. Integendeel, ze hebben zich een legitieme
plaats in het spirituele leven van de geletterde lieden in de Lage Landen weten
te verwerven.

Erasmus heeft een deel van zijn opleiding en vorming gehad in religieuze
instellingen die uit de Moderne Devotie zijn voortgekomen. Wellicht ligt hier
een deel van de verklaring waarom hij opkwam voor het (onvoorwaardelijke)
recht van de leken om hun geloofsleven te voeden met de lezing van de Schrift.
Erasmus heeft zich zelf nooit aan de vertaling van de Schrift in de volkstaal
gewaagd. Zijn Latijns-Griekse tekstrevisie van het Nieuwe Testament (vanaf
1516) diende bijvoorbeeld wel als basis voor de editie die Cornelis Hendricsz.
Lettersnijder in 1524 in Delft uitgaf: typisch humanistisch was de prille weten-
schappelijke aanpak waarbij de tekst van Erasmus en deze van de Vulgaat met
elkaar werden vergeleken.

Voor Maarten Luther betekende de Schrift de enige noodzakelijke en vol-
doende bron voor de theologie en voor het leven. Net als Erasmus, was Luther
de mening toegedaan dat gewone mensen de bijbel moesten kunnen lezen. In
tegenstelling tot de humanist uit Rotterdam zou Luther ook zelf in een moei-
zame en levenslange worsteling met de Hebreeuwse en Griekse grondtekst, de
bijbel in het Duits omzetten. Luther was principieel van mening dat de Schrift
in zichzelf voldoende helder was en zichzelf kon uitleggen. Niettemin voorzag
hij zijn bijbeledities van allerlei voorreden, marginale glossen en andere zoge-
noemde paratextuele elementen waardoor hij de ‘persoonlijke’ interpretatie van
de lezer in reformatorische richting probeerde te sturen. Luthers bijbeledities
vormden, direct of indirect, de basis van ongeveer de helft van de Nederlandse
bijbeluitgaven die tussen 1522 en 1545 werden gepubliceerd. In sommige uit-
gaven, zij het niet allemaal, waren ook de paratextuele elementen uit Luthers
editie overgenomen. Markant zijn bijvoorbeeld de uitgaven van het Nieuwe
Testament door Adriaen van Berghen en Doen Pietersoen (1523), Albert 
Pafraet (1525) en Christoffel van Ruremund (1526), alsook de bijbeledities die
Jacob van Liesvelt sinds 1526 uitgaf.

De inzet die Erasmus en Luther betoonden voor de hernieuwing van de Kerk
en het geloofsleven op basis van de Schrift, werd in hervormingsgezinde krin-
gen van de eerste helft van de jaren twintig nog als één enkele strijd geconci-
pieerd. Het erasmiaans-lutherse karakter van het prille hervormingsgezinde
gedachtengoed werd zelfs weerspiegeld in de volkstalige bijbeledities van die
jaren: vertalingen van Luthers tekst werden gecombineerd met voorreden ont-
leend aan Erasmus en omgekeerd. Op een zeer manifeste wijze was dit het geval
met de uitgave die Merten de Keyser in 1525 voor Govaert van der Haeghen
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bezorgde. Reeds op tekstueel niveau zien we daar een dooreenweven van de
Luthertekst met erasmiaanse elementen.

De nieuwe impuls die bijbellezing in de volkstaal vanuit het humanisme en
de prille Reformatie had ontvangen, kon de katholieke theologen niet onbe-
roerd laten. Toonaangevende godgeleerden van de Leuvense Theologische
Faculteit, zoals Jacobus Latomus, vonden dat de gelovigen in de eerste plaats
kennis moesten hebben van de twaalf artikelen van het geloof, de tien geboden,
de geboden van de Kerk en het “Onze Vader.” Met de bijbel kwamen leken
het best in contact via de prediking in de kerk. Maar omdat devote leken in de
Lage Landen al decennia lang de gewoonte hadden om zich geestelijk te voe-
den met persoonlijke bijbellezing, werd deze praktijk verder gedoogd, zij het
dat er steeds meer over werd gewaakt dat dit gebeurde binnen een rechtzinnig
kerkelijk kader. Het was dan ook wellicht op aansturen van de Leuvense theo-
logen dat in de ketterplakkaten vanaf 1526 een verbod werd afgekondigd op
deze bijbeledities die marginale glossen, prologen, en andere paratextuele ele-
menten bevatten die de interpretatie van de argeloze lezer in reformatorische
richting konden duwen. Bovendien wilde de overheid het vrije bijbelonderzoek
beteugelen zoals dat plaats had in besloten conventikels. Deze en andere ver-
ordeningen werden nog eens op een rijtje gezet in het plakkaat van 1529. Dit
kan als een soort ‘proto-index’ worden beschouwd waarin de lectuur van ver-
schillende heterodoxe auteurs en ook een aantal Nederlandstalige bijbeledities
werden verboden. Toch wilden de overheden in de Lage Landen niet enkel,
puur repressief, de ‘foute’ bijbelvertalingen verbieden. Om uitgevers en lezers
toch een zekere veiligheid te garanderen, verleende de Leuvense theoloog Nico-
las Coppin in naam van de Faculteit in 1528 zijn goedkeuring aan de Neder-
landstalige bijbel gepubliceerd door Willem Vorsterman. Niettemin zou achteraf
blijken dat deze editie nog erg schatplichtig was aan de tekst van de Luther-
bijbels. De latere uitgaven van Vorsterman zouden zich meer en meer richten
op de editie van Michiel Hillen van Hoochstraten die in 1527 de tekst van Let-
tersnijders Erasmusvertaling verregaand aan de Vulgaat had aangepast. Aan
Franstalige kant werd in 1530 de bijbel van Lefèvre d’Étaples, gedrukt door
Merten de Keyser, na een vergelijkbare procedure als de (semi-)officiële ver-
sie geaccepteerd. De ironie van de zaak is wel dat deze uitgave in Antwerpen
moest worden gepubliceerd omdat ze in Parijs door de Theologische Faculteit
was verboden. De uitdrukkelijke Leuvense goedkeuring voor deze twee edities
verhinderde niet dat de volgende jaren nog andere uitgaven “cum gratia et pri-
vilegio” werden gepubliceerd. Daarmee is nogmaals aangetoond dat de Leu-
vense theologen geen tegenstanders waren van volkstalige bijbellezing op zich.

In 1546 werd een verdere stap gezet in de bijbelpolitiek van de overheid. Een
kleine vijftig volkstalige bijbeledities werd namelijk door de Leuvense Index
van 9 mei 1546 verboden. Het is echter duidelijk dat de keizerlijke overheid en
de Leuvense Theologische Faculteit niet enkel, op een negatieve wijze, de ‘onbe-
trouwbare’ bijbelvertalingen wilden verbieden. Meteen na de publicatie van de
Index troffen zij namelijk met de Leuvense drukker Bartholomeus van Grave
allerlei schikkingen met het oog op de publicatie van een nieuwe, geautoriseerde
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bijbelvertaling. Meer nog dan vroeger werd er prijs op gesteld dat het om een
vertaling ging van de Vulgaat, die door het Concilie van Trente enkele maan-
den eerder tot de geautoriseerde bijbeltekst van de Kerk was verklaard. In 1548
verscheen dan bij Van Grave de Nederlandstalige Leuvense bijbel, die op basis
van de Vulgaat was gemaakt door Nicholaus van Winghe, augustijner koorheer
van de congregatie van Windesheim in het klooster van Sint-Maartensdal in
Leuven.5

In zijn klooster had Van Winghe een goede theologische vorming genoten.
Hij had er zich dag in dag uit ook gevoed met een bijbelse spiritualiteit die in
de congregatie van Windesheim van oudsher werd gekoesterd. Deze had er
onder meer gestalte gekregen in het kritische onderzoek naar een gezuiverde
Vulgaattekst, hoewel Van Winghe zelf onder invloed van het humanisme een
voorkeur voor de Griekse basistekst had ontwikkeld.6 De kanunniken van Win-
desheim hadden zich vooral ook onderscheiden door een openheid op bijbelle-
zing in de volkstaal, naar het model van Geert Grote en Johan Schutken. Nicho-
laus van Winghe trad dus helemaal in het spoor van zijn illustere ordebroeder
Johan Schutken wanneer hij weliswaar anderhalve eeuw later, maar vanuit
dezelfde spiritualiteit en met de zegen van de Leuvense theologen, de taak op
zich nam om de Schrift in de volkstaal om te zetten. Van Nicholaus van Winghe
was verder ook bekend dat hij een vlotte pen had en een vloeiende schrijfstijl
hanteerde, ook al een typisch kenmerk van de humanisten.7 Tenslotte werd Van
Winghe ook geprezen om zijn grote vroomheid en trouw aan het katholieke
geloof.8 Naar eigen zeggen richtte Van Winghe zich helemaal op de gerevi-
seerde tekst van de Latijnse Vulgaat die de Leuvense theoloog Jan Henten
enkele maanden eerder in 1547 had bezorgd. Onder zijn inspiratiebronnen ver-
meldde hij ook enkele vroegere katholieke bijbelvertalingen, in de eerste plaats
de Delftse bijbel uit 1477, en ging hij manifest voorbij aan de sindsdien ver-
schenen hervormingsgezinde bijbels. Daarnaast had hij ook nog de Duitse ver-
talingen geraadpleegd van de dominicanen J. Eck (1537) en J. Dietenberger
(1534) die een ‘gevulgatiseerde’ uitgave van de Lutherbijbel hadden bezorgd.
Supervisie op de totstandkoming van de Leuvense bijbel werd uitgeoefend door
de Leuvense theoloog Pieter de Corte en de dominicaan Godevaert Strijrode.
De Leuvense bijbel moest de concurrentie aangaan met de Nederlandstalige
bijbel die de karmeliet Alexander Blanckart en zijn confrater Johannes Spryn-
gel op de jaarwisseling van 1547-48 in Keulen hadden gepubliceerd. Overigens
verscheen twee jaar na de uitgave van de Nederlandstalige Leuvense bijbel bij

5 Voor een meer uitgebreide biografie van Nicholaus van Winghe: PACIFICUS [VAN HERREWEG-
HEN], De Leuvense bijbelvertaler Nicholaus van Winghe, p. 11-38, 150-167; ook: W. LOURDAUX,
Winghe (Winghius), Nicholaus van, in Nationaal Biografisch Woordenboek 7 (1977) 1086-1088.
6 Zie daarvoor: G. Morinck aan N. van Winghe, 9 april 1545, in H. DE VOCHT, Monumenta Huma-
nistica Lovaniensia. Texts and Studies about Louvain Humanists in the First Half of the XVIth Cen-
tury. Erasmus – Vives – Dorpius – Clenardus – Goes – Moringus (Humanistica Lovaniensia, 4),
Leuven, 1934, p. 562.
7 G. Morinck aan N. van Winghe, 12 april 1545, in DE VOCHT, Monumenta Humanistica Lova-
niensia, p. 564 l. 1-6.
8 PACIFICUS [VAN HERREWEGHEN], De Leuvense bijbelvertaler Nicholaus van Winghe, p. 158. 
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Bartholomeus van Grave ook de Franstalige Leuvense bijbel die was omgezet
door Nicolas de Leuze, licentiaat in de theologie, en zijn assistent François de
Larben. Ook hier oefende Pieter de Corte het toezicht uit. In zekere zin ver-
vingen deze edities respectievelijk de bijbel van Willem Vorsterman van 1528
en deze van Lefèvre d’Étaples – Lempereur van 1530.

SCHRIFT EN TRADITIE VOLGENS DE LEUVENSE THEOLOGEN

De positie van de Schrift in de theologie en in het spirituele leven van de chris-
tenen, kon volgens de Leuvense theologen nooit los worden gezien van de ker-
kelijke Traditie. Ideeën die daaromtrent aan de Leuvense Faculteit leefden, waren
al op embryonale wijze geformuleerd door Jacobus Latomus in zijn Dialogus
over de drie talen en de studie van de theologie (1519), zijn Apologia pro Dia-
logo (geschreven in 1525 maar pas postuum gepubliceerd in 1550) en zijn werk
De quaestionum generibus (1525).9 De ‘Leuvense’ opvattingen over de relatie
tussen Schrift en Traditie waren verder ontwikkeld door Johannes Driedo in zijn
werk De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus uit 1533.10 Het traktaat van
Driedo was, tot aan het Concilie van Trente, een van de weinige, zoniet het
enige, dat helemaal aan de relatie tussen Schrift en Traditie was gewijd en zou
daarom een niet te miskennen invloed uitoefenen tijdens de Algemene Kerk-
vergadering. Zeker, de Leuvense theologen hadden een groot respect voor de
Schrift. Maar Driedo ontkende dat de gehele inhoud van de christelijke waarheid
kon worden ontdekt louter via een analyse van de geïnspireerde teksten, waar-
mee afstand werd genomen van Luthers opvatting dat de Schrift de enige nood-
zakelijke en voldoende bron was voor de theologie en het leven. De Schrift was
maar een onderdeel van een bredere Traditie. Daarmee werd de Openbaring

9 Zie onder meer: LATOMUS, Jacobus, De trium linguarum, et studii Theologici ratione dialogus,
in Opera, quae praecipue adversus horum temporum haereses eruditissime, ac singulari iudicio
conscripsit …/[a Jacobo Latomo jr. et Ruardo Tapper], Lovanii: Excudebat Bartholomaeus Gra-
vius suis impensis, Petri Phalesii, ac Martini Rotarii, 1550, f. 157-168; in f°. Dit werk wordt als
Dialogus afgekort. Voor een uitvoerige bespreking van het werk verwijzen we naar M. GIELIS,
Scholastiek en Humanisme. De kritiek van de Leuvense theoloog Jacobus Latomus op de Eras-
miaanse theologiehervorming (TFT-Studies, 23), Tilburg, 1994. De hoofdlijnen van deze monu-
mentale studie zijn samengevat in M. GIELIS, L’augustinisme anti-érasmien des premiers contro-
versistes de Louvain Jacques Latomus et Jean Driedo, in M. LAMBERIGTS & L. KENIS (ed.),
L’Augustinisme à l’ancienne Faculté de théologie de Louvain (BETL, 111), Leuven, 1994, 19-
61, p. 19-32.
10 DRIEDO, Ioannes, De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus Libri quattuor, in Operum D. Ioan-
nis Driedonis a Turnhout, T. 1/[a Ruardo Tapper], Lovanii: ex officina Bartholomaei Gravii,
1556, [8], 269 f.; in f°. Voor een grondige studie van dit werk blijft belangrijk: J.L. MURPHY, The
Notion of Tradition in John Driedo, Milwaukee, 1959. Voor een inleiding in Driedo’s boek, zie:
W. FRANÇOIS, ‘De onweerlegbare vertolker van de theologie’: Johannes Driedo over Schrift,
Augustinus en de katholieke traditie (1533), in P. VAN GEEST & J. VAN OORT (ed.), Augustiniana
Neerlandica. Aspecten van Augustinus’ spiritualiteit en haar doorwerking, Leuven, 2005, 427-446
en ook M. GIELIS, Johannes Driedo. Anwalt der Tradition im Streit mit Humanismus und Refor-
mation, in M.H. JUNG & P. WALTER (ed.), Theologen des 16. Jahrhunderts. Humanismus – Refor-
mation – Katholische Erneuerung. Eine Einführung, Darmstadt, 2002, 135-153.
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bedoeld zoals de apostelen die van Godswege hadden ontvangen en die door de
historische Jezus mondeling en metterdaad aan de apostelen was bijgebracht (het
evangelium in corde). Het betrof verder de leerstellingen, liturgische praktijken
en instellingen die leefden in de apostolische Kerk. Het wezenlijke van dit alles
was wel in de Schrift weergegeven maar was verder toch ook op een monde-
linge wijze in de Kerk overgeleverd, volgens een ononderbroken lijn van opvol-
ging. De kerkvaders werden de getuigen bij uitstek genoemd van deze Traditie.
Met een beroep op onder meer Augustinus stelde Driedo dat leerstellingen als-
ook gebruiken van liturgie en kerkordening die niet expliciet in de Schrift ver-
meld waren maar die in de Kerk universeel werden in acht genomen, volgens
een ononderbroken lijn van opvolging teruggingen op de apostelen. Deze apos-
tolische tradities leverden dus een bindende interpretatie van de Schrift, een ver-
dere doctrinaire ontvouwing van wat de Schriften enkel in de kiem bevatten.
Traditie diende ook als een rechtvaardiging voor een aantal liturgische praktij-
ken en voorschriften inzake kerkordening (en zelfs van een aantal geloofswaar-
heden) die niet uitdrukkelijk in de Schrift betuigd waren. De apostolische suc-
cessie, het geloof dat de bisschoppen met aan het hoofd de paus van Rome in
een onafgebroken opvolgingslijn teruggingen tot de apostelen o.l.v. Petrus, bete-
kende de garantie dat de Kerk in het heden ook trouw vasthield aan de leer zoals
die door de primitieve Kerk werd gepredikt. Met Augustinus, die werd gepre-
senteerd als ‘man van de Kerk’, beklemtoonde Driedo dat alle gelovigen in de
Kerk moesten verbonden zijn rond dezelfde zichtbare tekenen: de belijdenis van
hetzelfde geloof, de erkenning van dezelfde Schriften, van dezelfde doop en de
andere sacramenten, de aanvaarding ook van de rol van het magisterium, van
paus en bisschoppen. Op deze wijze werd afstand genomen van de ‘ketters’ die
de band van liefde met de Kerk hadden verbroken en met hardnekkigheid doc-
trines en praktijken ontkenden die nochtans behoorden tot het traditionele geloof
en onderricht van de universele Kerk.

DE PROLOOG H. NICHOLAUS VAN WINGHE REGULIER DEN GOETWILLIGHEN

LESER SALUYT

In het voorwerk van de Leuvense bijbel bevond zich, naast het drukkersprivi-
lege, allereerst een proloog getiteld H. Nicholaus van winghe regulier den goet-
willighen Leser Saluyt. In de groet aan de lezer11 geeft Van Winghe niet enkel
inzicht in de bronnen, de supervisie, de taal en de vertaaltechniek, hij vertelt ook
dat hij er slechts na lang aarzelen in toestemde om de zware taak op zich te
nemen, wat natuurlijk voor een stuk een literaire constructie is. In de eerste
plaats achtte hij zich als individu totaal onbekwaam om het vertaalwerk tot een
goed einde te brengen. Bovendien schrok hij terug voor de korte tijdruimte die

11 Voor een uitvoerige bespreking van deze proloog, zie ook: PACIFICUS [VAN HERREWEGHEN],
De Leuvense bijbelvertaler Nicholaus van Winghe, p. 293-311. Verder ook: DE BRUIN & BROEYER,
De Statenbijbel en zijn voorgangers, p. 142-143.
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hem werd toegemeten. Tenslotte besefte hij dat de meningen over het al of niet
omzetten van de Schrift in de volkstaal sterk uiteenliepen. Elk van deze pun-
ten werkte hij verder uit.

Wat het eerste punt betreft, bekende Nicholaus van Winghe dat het vertalen
van de hele Schrift geen werk was voor een mens alleen, hoe geleerd die ook
mocht zijn. Een eerste moeilijkheid kwam voort uit de inhoud van de Schrift
zelf. Deze was niet altijd makkelijk te verstaan en het vroeg heel wat kennis en
studie om de precieze betekenis van bepaalde Schriftplaatsen te achterhalen.
Dit was vanzelfsprekend een allusie op de traditionele obscuritas scripturae-leer
van de katholieke Kerk, die door hervormers, en in de eerste plaats door 
Luther zelf, was tegengesproken en vervangen door de claritas scripturae-idee.
Een andere moeilijkheid vormde het Hebreeuwse taaleigen, zo ging Van
Winghe verder: de Oosterse manier van formuleren klonk vaak erg vreemd in
de oren en was niet gemakkelijk in goed Nederlands om te zetten. In de Schrift
kwamen dikwijls ook voorwerpen, kruiden, bomen, dieren, edelstenen, wapens,
speeltuigen, tempelbenodigdheden ter sprake die in de eigen streek totaal onbe-
kend waren en waarvoor moeilijk een Diets equivalent kon worden gevonden.
Verder beschouwde hij het diepgaande verschil tussen het Latijn en het Diets
inzake woordenschat en wijze van uitdrukking, als een belangrijke hindernis.
Het was veel gemakkelijker een Latijnse tekst om te zetten in het Frans, Itali-
aans of Spaans, die uiteindelijk uit het Latijn waren voortgekomen. Tenslotte
was de auteur er zich van bewust dat het een gewichtige en tegelijk ook hache-
lijke onderneming was om de woorden die door de H.-Geest waren ingegeven,
van de ene taal in de andere om te zetten “welck sonder speciael gratie des selfs
heylichs gheests niet wel doenlijck en is.”12

Vervolgens ging Van Winghe over tot zijn tweede bezwaar, met name de
controverse over de opportuniteit van bijbelvertalingen in de volkstaal. Hij
besefte maar al te goed dat er in het verleden zowel als in zijn eigen tijd heel
wat geleerden waren die het volstrekt ongewenst achtten de ‘naakte’ tekst van
de Schrift in handen van gewone leken te geven. Het argument is bekend en
werd door de Leuvense bijbelvertaler nog eens samengevat: eenvoudige lieden
zijn doorgaans onbekwaam om de Schrift op een correcte manier te verstaan en
velen onder hen gaan uit onbegrip of vermetel zelfvertrouwen het Woord Gods
verkeerd interpreteren en zelfs misbruiken.13 Van Winghe repliceerde echter
met een vraag: welke zaken die intrinsiek goed zijn, worden door hovaardige
en eigenzinnige mensen niet misbruikt?14 Hier toont Van Winghe zich, staande

12 VAN WINGHE, Den goetwillighen Leser Saluyt, f. pi 3r.
13 VAN WINGHE, Den goetwillighen Leser Saluyt, f. pi 3r: “Oock weet ick wel datter vele ghe-
leerde ende experte gheweest hebben ende al noch sijn hier ende elders diet grootelijck misprij-
sen datmen den blooten text der heyligher scriftueren den ghemeynen menschen in die handen
gheeft die welcke meestendeel niet bequaem en sijn om dien te verstaen by hen selven ende vele
van dien door onbequaemheyt hens verstants oft door verkeertheyt ende vermetelijcheyt haers
herten trecken die scriftuere ten quaden sinne ende misbruycken die grootelijck.”
14 VAN WINGHE, Den goetwillighen Leser Saluyt, f. pi 3r: “Maer wat isser soo goet dat die men-
schen besonder die hooverdich ende vermetelijck sijn niet en misbruycken?”
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in de spirituele traditie van de Broeders van het Gemene Leven en de kanunni-
ken van Windesheim, voorzichtig positief ten aanzien van bijbelvertalingen in de
volkstaal. Een getrouwe vertaling achtte hij niet alleen nuttig en wenselijk, maar
ook dringend nodig om de vervalste bijbels die sinds geruime tijd in de volkstaal
verspreid werden, op afdoende wijze tegen te gaan.15 Bovendien waren het niet
alleen slechte mensen die naar bijbellectuur verlangden; er waren ook heel wat
deugdzame lieden die de Schrift met de vereiste waardigheid en ootmoed lazen,
opdat zij des te beter de sermoenen van de predikanten die de Schrift uitlegden,
zouden kunnen volgen.16 Dit argument troffen we al aan bij Gerard Zerbolt van
Zutphen, bij Erasmus en anderen. Nicholaus van Winghe voegde eraan toe dat
de praktijk van private bijbellezing als voorbereiding op de prediking zeer ver
terug te voeren was in de traditie van de Kerk en steunde op het gezag van kerk-
vaders en bisschoppen als Johannes Chrysostomus.17 De persoonlijke lectuur van
de bijbel als voorbereiding op de Schriftlezingen en de prediking tijdens de kerk-
diensten, werd door Van Winghe ook vergeleken met de aanpak van didactisch
onderlegde schoolmeesters die kinderen een tekst vooraf lieten lezen en uit het
hoofd leren, om deze dan later in de les uit te leggen.

De voornaamste reden echter die hem deed aarzelen om de vertaalarbeid te aan-
vaarden, was de korte tijdspanne waarin het werk moest worden afgerond. De
drukker was immers erg gehaast, en wel om een dubbele reden. In de eerste plaats
hadden de commissarissen (in casu Pieter de Corte en Ruard Tapper, deze laatste
later vervangen door Godevaert Strijrode) aangedrongen om haast te zetten ach-
ter de uitgave van de Nederlandse Vulgaatvertaling, om de vervalste bijbels zo
spoedig mogelijk uit de handen van de mensen te halen. De haast van Gravius had
echter ook een economische reden. Het zat de “eersame” drukker ongetwijfeld
dwars te moeten vernemen dat sommige “ondercruypers” een Nederlandse uitgave
van de Vulgaat in het buitenland aan het voorbereiden waren “te sijnen grooten
achterdeele.” Van Winghe bedoelde daarmee de Keulse Vulgaatvertaling van de
karmeliet Alexander Blanckart (en zijn ordebroeder Johannes Spryngel).

15 VAN WINGHE, Den goetwillighen Leser Saluyt, f. pi 3r: “Oock aenghemerct dat den Bybel over
langhe in ghemeynder talen overghesedt ende wijt verbreydt is gheweest niet oprechtelijck soo
duncket den sommighen anderen by nae nootelijc te wesen datmen een goede onghevalsche duyt-
sche Bybel soude uutgheven om die andere incorrecte ende vervalschte bybelen beter uuten han-
den der slechter menschen te crijghen.”
16 VAN WINGHE, Den goetwillighen Leser Saluyt, f. pi 3r-v: “Ende aenghaende dat misbruyck der
quader menschen seyden sommighe andere datmen noch vele goede menschen vint die de hey-
lighe scriftuere met behoorlijcke weerdicheyt ende ootmoedicheyt lesen ter goeder meyninghen
omdat si die sermoonen der predicanten vanden welcken die heylighe scriftuere uutgheleyt wort
te beter souden verstaen ende onthouden als sij den text der scriftueren te voren door lesen oft
hooren in memorie begrepen hadden.”
17 Van Winghe verwijst naar het “derde sermoon van den weerdighen leeraer Sint Jan diemen noemt
guldemont dat hy bescreven heeft van den armen Lazarus ende den rijcken vrecke” (VAN WINGHE,
Den goetwillighen Leser Saluyt, f. pi 3v), kennelijk dus het pleidooi voor bijbellezing door leken in
JOHANNES CHRYSOSTOMUS, De Lazaro concio III 1-3, ed. B. DE MONTFAUCON & J.-P. MIGNE (PG, 48),
Petit-Montrouge/Parijs, 1859, c. 991-996. De thematiek, bijbellezing als voorbereiding op de ser-
moenen in de kerk, herinnert nochtans veel meer aan JOHANNES CHRYSOSTOMUS, In Joannem Homil.
XI 14.1, ed. B. DE MONTFAUCON & J.-P. MIGNE (PG, 59), Petit-Montrouge/Parijs, 1859, c. 77.
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HET ONDERWIJS VAN DER HEYLEGHER SCRIFTUEREN

Na de proloog, en voor de eigenlijke bijbelvertaling heeft Nicholaus van Winghe
een traktaat van ongeveer 28 bladzijden doorlopende tekst opgenomen, onder de
titel Een goet onderwijs van die weerdicheyt/ nutticheyt/ ende diepheyt der heyli-
gher Scriftueren/ ende hoe men die behoort te lesen/ ende te verstaen/ ende te ghe-
bruycken om salich te worden.18 Van Winghe was, zoals gezegd, een voorzichtig
voorstander van lezing van de bijbel in de volkstaal. In het voorliggende traktaat
is die omzichtigheid echter zo uitgesproken dat we ons bij bepaalde passages zelfs
zullen afvragen of deze nog geschreven zijn door een pleitbezorger van bijbel-
vertaling in de volkstaal. Hij was een fervent tegenstander van de vrije interpreta-
tie van de ‘naakte’ bijbeltekst door ongeletterden, zoveel is zeker, aangezien dit
onvermijdelijk tot dwalingen en ketterijen moest leiden. Daarom had hij een lei-
draad geschreven die mensen niet alleen moest weerhouden van een al te vrije uit-
leg van de Schrift maar hen ook moest leren hoe ze de bijbel konden lezen en ver-
staan. Naar eigen zeggen deed hij daarbij een beroep op de “boecken der leeraers,”
waarmee de kerkvaders en de latere scholastieke theologen werden bedoeld. Als
augustijner koorheer van Windesheim en als theoloog werkend in de Leuvense
invloedssfeer had Van Winghe een bijzondere interesse voor de kerkvader Augus-
tinus. Wie bovendien vertrouwd is met de ‘Leuvense’ visie over de relatie tussen
Schrift en Traditie, kan bij het lezen van Van Winghe’s traktaat niet anders dan aan
het werk van Johannes Driedo denken, die op zijn beurt ook expliciet op Augusti-
nus steude. Het is dan ook geen toeval dat zowel bij Van Winghe als bij Driedo
Augustinus’ De doctrina Christiana en zijn Ad Inquisitiones Ianuarii (Brief 54 en
55) een prominente rol spelen. Vanzelfsprekend ondersteunde Van Winghe zijn
betoog ook met een veelvuldig beroep op de Schrift. Opvallend daarbij is dat hij
niet letterlijk uit zijn eigen vertaling citeert (en blijkbaar ook niet uit een andere
Nederlandse vertaling). Dit hoeft nog niet te betekenen dat hij zijn Onderwijs heeft
geschreven voordat hij de bijbel vertaalde, al is deze hypothese niet helemaal uit
te sluiten. Plausibeler is evenwel dat dat Van Winghe in zijn Onderwijs gewoon
ad hoc-vertalingen maakte op basis van de Latijnse Vulgaat die voor hem de nor-
matieve vertaling bleef (en die hij voor zich had liggen of in zijn hoofd had). Hij
komt daarbij vanzelfsprekend tot omzettingen die in de buurt liggen van ‘zijn’ Leu-
vense bijbel maar, nogmaals, eruit citeren doet hij duidelijk niet. Er moet trouwens
meer in het algemeen opgemerkt worden dat zestiende eeuwse auteurs niet dezelfde
zorg als vele hedendaagse schrijvers vertonen om exact uit hun bronnen te citeren.
Wat uit onderstaande analyse verder zal blijken, is dat Van Winghe dezelfde the-
ma’s aan de hand van verschillende motieven uitwerkt, waardoor er nogal wat her-
halingen in de tekst voorkomen. Zo wordt in een eerste deel de Schrift vergeleken
met een lamp of een lantaarn, wat dan uitmondt in beschouwingen over de relatie
tussen Schrift en Traditie, over de noodzakelijke vaardigheden om de bijbel te ver-

18 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A1r – C2v. We vinden slechts een
zeer summiere bespreking van dit traktaat in: PACIFICUS [VAN HERREWEGHEN], De Leuvense bij-
belvertaler Nicholaus van Winghe, p. 311-314. Zie ook: DE BRUIN & BROEYER, De Statenbijbel
en zijn voorgangers, p. 143-144.
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klaren en de lezing van de bijbel in de volkstaal. In het tweede deel wordt de bij-
bel dan weer vergeleken met een tuin vol (geestelijke) voedingsgewassen en levens-
krachtige kruiden. Van Winghe beklemtoont echter dat het er op aankomt deze
spijzen op een juiste wijze te bereiden en te consumeren. De gebruikte metaforen
hebben vaak een lange traditie in de patristische en spirituele literatuur19 en het
vraagt nog enig studiewerk om op dat vlak de bronnen van Van Winghe te identi-
ficeren (indien dat al mogelijk zou zijn). Wellicht is er een verband met de Navol-
ging van Christus door Thomas a Kempis. Immers, in 1548, het jaar waarin Van
Winghe’s bijbelvertaling werd gedrukt, werd bij de Antwerpse drukker Henrick
Peetersen van Middelburch ook zijn vertaling van de Imitatio Christi gepubli-
ceerd.20 Dit wijst er nogmaals op hoezeer Van Winghe zich in de lijn voelde staan
van de Devotio Moderna en van zijn voorgangers in de congregatie van Windes-
heim. Thomas a Kempis erkende in zijn boek aan twee dingen behoefte te hebben,
aan spijs en aan licht.21 Met voedsel bedoelde hij het lichaam van Christus (de
eucharistie). Gods Woord werd als een licht voor de ziel beschreven. Nicholaus van
Winghe van zijn kant past beide metaforen toe op de Schrift en lijkt deze verder
te ontwikkelen. Vermelden we nog dat Van Winghe tot slot ook enkele bedenkin-
gen formuleert over geoorloofde en ongeoorloofde Nederlandse bijbelvertalingen
die in zijn tijd de ronde deden. Omwille van het uitgebreide en doordachte karak-
ter van dit traktaat meent P. Pacificus, wellicht terecht, dat Van Winghe reeds vroe-
ger met deze kwestie bezig was en in zijn bijbel van 1548 “de definitieve redac-
tie voorlegt van vroegere opzoekingen en studie.”22 De term “definitieve redactie”
mag ons echter niet misleiden. Het traktaat is, zoals gezegd, geen toonbeeld van
eenheid en samenhang en de vraag moet minstens gesteld worden of hier geen
bestaand materiaal van verschillende oorsprong is samengebracht.

1. De Schrift als een lamp of lantaarn

a. De lamp van de Schrift laat het licht van de waarheid schijnen, en verlicht
het menselijke verstand. 

In het eerste hoofdstuk23 stelde N. van Winghe dat de Schrift te vergelijken is
met een klare lamp, lantaarn of “lichtvat” die een zuiver en helder licht liet

19 Zie bij wijze van inleiding: H.-J. SPITZ, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns. Ein Bei-
trag zur allegorischen Bibelauslegung des ersten christlichen Jahrtausends (Münstersche Mittel-
alter-Schriften, 12), München, 1972. Voor de metaforiek van ‘licht’ en ‘donker’, zie p. 46-55, voor
het gebruik van ‘voedselmetaforen’, zie p. 57-94 en 158-190, en voor de verbinding van beide
motieven, zie zelfs p. 64. Eventueel ook: P. CHONÉ, “Ceux qui ont affaire de la lumière d’une
lampe”, in J. CÉARD (ed.), Langage et vérité. Études offertes à Jean-Claude Margolin (Travaux
d’Humanisme et Renaissance, 272), Genève, 1993, 283-291, vooral p. 287-290.
20 Wij maakten gebruikt van een recentere druk: Thomas VAN KEMPEN, Qui sequitur me, dat is
Die Navolghinghe Christi in vier boecken bedeylt… overghestelt… door Nicolaus VAN WINGHE /
Gheprint tot Loven by Jan Maes, 1576, [8], 244 f.; in –8°.
21 VAN KEMPEN, Die Navolghinghe Christi, vert. VAN WINGHE, f. 230v, 16-19.
22 PACIFICUS [VAN HERREWEGHEN], De Leuvense bijbelvertaler Nicholaus van Winghe, p. 312.
23 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A1v – A2r.
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schijnen,24 een metafoor met een uitgesproken schriftuurlijke basis (proloog
Johannesevangelie) en dan ook uitgebreid in de patristische en spirituele lite-
ratuur terug te vinden is. Door het licht (van Gods Woord) werd het menselijke
verstand verlicht met de kennis enerzijds van de goddelijke wijsheden die de
mens moest geloven om tot de waarheid te komen (o.m. de kennis over God,
de schepping van de wereld, het einde der tijden en het hiernamaals enz.) en
anderzijds van datgene dat hij moest doen en laten om tot rechtvaardigheid te
komen. Door deze gaven van waarheid en rechtvaardigheid immers werd een
mens volmaakt en zalig zowel in dit leven als in het hiernamaals. Deze kennis
die de Schrift bood, kon het verstand van de mensen niet op eigen krachten
bereiken en was dus niet in andere boeken te vinden. Het menselijke verstand
werd weliswaar een bijzonder groot licht genoemd dat God aan de mensen had
gegeven “boven alle andere ghedierte,”25 maar het was door de oerzonde van
Adam en Eva duister geworden en behoefde dus de hulp van het bovennatuur-
lijke en goddelijke licht. Zeker, door het natuurlijke verstandslicht, door God
gegeven, hadden geleerde en vaardige mensen heel wat interessante en welda-
dige dingen ontdekt. Van Winghe verwees uitdrukkelijk naar de filosofen Plato,
Aristoteles, Seneca die schreven over de deugd, het goede bestuur, en andere
zaken die nuttig en dienstbaar waren voor dit leven hier op aarde. Sommige van
de filosofen waren met behulp van het natuurlijke verstandslicht zelfs geko-
men tot de erkenning van de ene God die door zijn wijsheid en macht deze
wereld regeert. Maar over de manier waarop kosmos en wereld ontstaan waren,
en over het hiernamaals hielden de filosofen er uiteenlopende meningen op na.
Op deze vlakken bleek hoezeer het natuurlijke verstandslicht “met groote duys-
ternissen der valscheyt ende der onwetenheijt” was vermengd.26 Dat zij ook de
rechtvaardigheid niet hadden, bleek uit het feit dat God ze had laten vallen “in
groote onnatuerlijcke ende lelijcke sonden.”27 Daarom moest men er zich voor
hoeden al te zeer te vertrouwen op de leerstellingen van de filosofen aangezien
deze op vele vlakken niet met Jezus’ leer te verzoenen waren. De filosofen en
hun geschriften stonden tegenover de H.-Schrift als het kleine licht van een
kaars tegenover het pure, klare licht van de zon.

b. Het licht van Gods Woord via de lamp van de Schrift en de innerlijke ver-
lichting

In het tweede hoofdstuk28 vroeg Nicholaus van Winghe zich af hoe het kwam
dat er zoveel mensen in dwalingen en ketterijen waren vervallen, hoewel de H.-
Schrift meer verspreid was dan ooit tevoren. Bij zijn antwoord greep Van
Winghe terug op zijn vergelijking van de Schrift met een lamp of lantaarn maar

24 “Welcke scriftuere is als een claer lampe/lanteerne oft lichtvat gheuende seer groot ende puer
licht der waerheyt …” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A1v).
25 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A1v.
26 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A1v.
27 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A2r.
28 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A2r – A3r.
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bracht hier een belangrijk onderscheid binnen. Hij stelde dat de Schrift op zich-
zelf niet het licht was, maar wel een “lichtvat” dat het licht verspreidde. Het licht
dat het verstand van de mensen verlichtte, was het Woord van God zelve, stelde
Van Winghe met een beroep op het Johannesevangelie.29 Het onderscheid tus-
sen lantaarn en licht zag Van Winghe ook verwoord in Ps 119(118),105: “… u
woort is een lanteerne mijnen voeten ende een licht mijnen weghen,” een psalm-
vers dat trouwens ook in de Navolghinghe Christi werd gebruikt om het Woord
van God te typeren.30 De boeken van de bijbel, de woorden van de Schriften, ja
zelfs de woorden door Jezus tijdens zijn aardse leven gesproken, waren vergan-
kelijk. Het waarachtige Woord Gods dat zijn weg vond naar het hart van de
mens, hield echter stand in eeuwigheid. Met het “woort Godts … in die herten
der menschen”31 lijkt Van Winghe een eerste maal te refereren aan het “evan-
gelie in het hart,” of het evangelium in corde dat een centraal begrip in het Leu-
vense denken over de Schrift uitmaakte en duidelijk te vinden is bij onder meer
Jacobus Latomus en Johannes Driedo. En de bijbelvertaler ging verder: zoals
sommige lantaarnen een klaarder licht afgeven dan de andere, en er zelfs lam-
pen bestaan die aan de ene zijde open en aan de andere zijde gesloten zijn, zo
is de Schrift op sommige plaatsen klaar en duidelijk, op andere plaatsen even-
wel duister en hermetisch. Verder is het zo dat de lantaarn nog zo helder mag
zijn, als de mens die hem draagt blind is, zal hij nog niets zien, want het gebrek
ligt in dit geval bij hem zelf. Zo was het ook met degene die de Schrift las: wie
weinig of geen verstand had, of wie de taal niet verstond waarin hij de Schrift
las of hoorde, kon er niets van begrijpen. Uit het voorafgaande moest dus dui-
delijk worden hoe het kwam dat niet iedereen werd verlicht die de Schrift hoorde
of las en dat de aanleiding tot dwalen groot was. Aangezien de Schrift (slechts)
een lantaarn was, ontving de mens het Woord Gods niet altijd even klaar en dui-
delijk, soms zelfs op duistere en bedekte wijze. Mensen die op deze wijze met
het Woord Gods werden geconfronteerd, moesten inzicht van anderen krijgen. 

Naast de creatuurlijke bemiddeling van Gods Woord door de Schrift (en via
dromen en visioenen) gebeurde het dat God zijn wil en wijsheid innerlijk aan
de mensen te kennen gaf doordat zijn Geest binnen in de menselijke geest
sprak.32 Pas dan ontving de mens het klare licht en het pure Woord Gods.33

29 “Dus ghelijck daer groot ondersceyt is tusschen eenen lanteerne ende dat licht datter inne staet
alsoo isser oock groot onderscheyt tusschen die scriftuere der Bibelen ende dat puer licht vanden
warachighen woorde Godts welck daer door beteekent ende den menschen te kennen ghegheven
wort” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A2r).
30 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A2v, en VAN KEMPEN, Die Navolg-
hinghe Christi, vert. VAN WINGHE, f. 230v, 17. 
31 “… dat warachtig woort Godts welck daer door coemt in die herten der menschen door claer
kennisse …” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A2r).
32 “… van binnen sonder scriftuere ontfanghen … ende gheleert van buyten scriftuerlijck” (VAN

WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A2v – A3r).
33 In bijbelse taal heette dit soms “cussen daer door mont aen mont sonder middel ghebracht
wordet welcke gracie begheert die gheestelijcke ziele” (met een verwijzing naar Hl 1,2), “inspre-
ken oft die inspiracie Gods” (Ps 85[84],9), “dat mondelinghe aenspreken Gods” (Nu 12,6-8),
“dat ingheven des heyleghen gheests” (Joh 14,26). Zie: VAN WINGHE, Onderwijs van der Hey-
legher Scriftueren, f. A2v.
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Hadden op deze wijze het pure, klare Woord van God in hun geest ontvangen
(of van zijn heilige engelen):34 de patriarchen, Mozes en de profeten van het
Oude Verbond, en de apostelen van het Nieuwe Verbond. Wie van binnen door
de Geest van God werd aangesproken, die kon en mocht niet dolen. Dit inspre-
ken van God in de geest was uiteraard de meest verkieslijke wijze om God te
ontvangen.35 Probleem was dat de meeste mensen door “groote leelijcke son-
den” steeds meer van God waren vervreemd geraakt, zodat zij onwaardig en
onbekwaam werden om door God zelf innerlijk (of door zijn engelen) te wor-
den aangesproken.36 God die afstand had genomen van de mensen, had daarom
zijn profeten gezonden om zijn Woord en zijn wil met hun mond en door mid-
del van de Schrift aan het volk te leren. De Leuvense opvattingen over ‘het
geschreven’ en ‘het ongeschreven evangelie’ (‘evangelie in het hart’) vinden
we ook heel herkenbaar in de gedachtegang die Van Winghe vervolgens ont-
wikkelt.37 Toen Jezus Christus op aarde was, heeft Hij zijn leerlingen eerst mon-
deling en daarna innerlijk door zijn Geest alles geleerd wat zij moesten weten,
zonder enige schriftelijke bemiddeling.38 Aan de apostelen en de leerlingen beval
Jezus op hun beurt het geloof en het Woord Gods na zijn hemelvaart te ver-
kondigen. Zij hadden dat op twee wijzen gedaan: door mondelinge prediking
en door de gave van de Geest aan de gelovigen waardoor deze laatsten inner-
lijk werden onderwezen en verlicht.39 Ter ondersteuning verwees Van Winghe
naar 1 Joh 2,27 e.v. en 2 Tim 1, 6. Ook hier trad hetzelfde mechanisme op. Na
verloop van jaren begon het christelijk geloof te verflauwen en deden allerlei
dwaalleringen hun intrede. Bovendien werd het aantal gelovigen en kerkge-
meenschappen steeds groter zodat de apostelen hen niet altijd mondeling kon-
den onderrichten. Daarom hebben sommigen onder hen de daden en woorden
van de Heer in boeken opgeschreven (evangeliën) en hebben vele apostelen aan
de veraf gelegen geloofsgemeenschappen brieven geschreven vol geestelijke

34 DRIEDO, De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus, f. 59r D.
35 “Ende dit aenspreken Godts van binnen is veel eelder ende weerdigher dan het woort Godts
door die scriftuere ontfanghen oft door andere middelen. Want die van binnen door den gheest
gheleert wort die en mach daer uut niet dolen maer soo wie door scriftueren oft figueren het woort
Gods ontfanct die mach daer in dolen als hij niet en verstaet wat sulcke scriftueren oft figueren
beteekenen” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A3r).
36 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A3r.
37 Zie o.m. DRIEDO, De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus, f. 53r A, 60v A-C, 61r B-C, 238v
C en 239r A-B.D, 239v D, 243r A-B, 264v D en 265v A-B. Enkele verspreide ideeën ook al in
f. 58r A.C-D.
38 “… ons Heere Jesus … heeft … zijn discipelen ierstmael door zij selven mondelinghe ende
naemaels door synen heyleghen gheest van binnen gheleert van alles dat hen nootelijck ende pro-
fijtelijck was te weten sonder eenighe scriftuere …” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher
Scriftueren, f. A3r).
39 “… sijn heylighe Apostelen ende discipelen den welcken hy bevolen hadde dat gheloove ende
dat woort Gods nae sijn hemelvaert te vercondighen … hebben dat ierstmael ghedaen in twee
manieren te weten door mondelinghe predicatie als si het volck leerden metten monde ende ten
anderen door het gheven vanden heyleghen gheest … ende sulcke menschen worden daer door
van binnen meer gheleert door den heyleghen gheest dan sij van buyten door die predicatie oft
sermoonen der Apostelen leeren mochten oft san sy souden hebben moghen leeren door eenighe
scriftueren oft boecken te lesen” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A3r).
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onderrichtingen.40 Maar, zoals reeds aangegeven, deze Schriften waren geen
volledige of heldere weergave van Gods oorspronkelijke Openbaring. 

c. De Schrift en de buitenschriftuurlijke leerstellingen en praktijken in de Kerk

Bij het begin van het derde hoofdstuk41 haalde Van Winghe uit naar personen
die meenden dat het Woord Gods moest worden beperkt tot datgene wat klaar
en duidelijk in de bijbel beschreven stond, en dat de gelovigen dus niet gehou-
den waren die leringen en geboden te onderhouden die niet in de Schrift
beschreven stonden. Dit was vanzelfsprekend een vingerwijzing naar de prote-
stanten en het door hen gehuldigde sola scriptura-beginsel. De Leuvense bij-
belvertaler haalde echter in herinnering hoe God, zonder de Schrift en reeds
voor de Schrift werd opgeschreven, nog veel heiliger dingen aan de mens had
ingegeven door de innerlijke werking van zijn Geest “oft door sijn heylighe
enghelen.”42 En hij voegde er hier aan toe dat God doorging met mensen inner-
lijk te onderwijzen zodat zij meer en beter onderricht waren dan dat zij uit-
wendig uit boeken of sermoenen konden vernemen.43 Van Winghe benadrukte
vooral dat God de Kerk nog dagelijks onderrichtte via haar wettige overheden,
de pausen, bisschoppen, pastores en leraars. Hen inspireerde Hij door zijn Geest
om in de Kerk vele heilzame dingen te onderwijzen die niet uitdrukkelijk in de
Schrift beschreven stonden.44 De noodzaak om ook de buitenschriftuurlijke leer-
stellingen en praktijken van de Kerk te aanvaarden, is vanzelfsprekend te vin-
den bij de Leuvense theologen en werd op gezaghebbende wijze verwoord door
Johannes Driedo.45

Dit proces van mondelinge overlevering voor en los van de Schrift zag Van
Winghe al beginnen bij de apostelen die onder de ingeving van de Geest na
Jezus’ dood aan de nieuwe gelovigen verschillende leerstellingen en praktijken

40 “Ende alsoo hebben sij begonst met scriftueren die heylighe kerke te leeren die sij te vooren
veel beter leerden mondelinghe ende door het gheven vanden gheest Gods. Ende desghelijcs voorts
oock hoe die werelt langher staet hoe die gheloovighe kersten menschen meer verflaut worden
inder liefden Gods ende crancker worden int warachtighe levende gheloove soo vele te meer ist
noot gheweest boecken ghescreven te werden vanden heyleghen leeraers om die blende ende
ombekende menschen die waerheyt Gods van buyten scriftuerlijck te leeren die van binnen door
den gheest Godts niet oft niet veel gheleert en worden” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Hey-
legher Scriftueren, f. A3r).
41 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A3r – A4v.
42 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A3r – A3v.
43 “Ende aldus heeft Godt veel heyleghen sonder scriftueren gheleert ende al noch doer van bin-
nen hen inghevende wat hen goet ghedaen oft ghelaten ware nae sijnen wille want al heeft Godt
seer groote wijsheyt in die heylighe scriftuere begrepen ende gheleert den menschen hij en heeft
daerom alle sijn wijsheyt ende macht daer aen oft daer in alsoo niet verbonden oft besloten dat
hij niemant meer oft beter en soude moghen oft willen leeren sonder oft buyten die” (VAN WINGHE,
Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A3v).
44 “Ende soo leert hij ooc noch daghelijcs die heyleghe kerke door haer wetteghe oversten pau-
sen bisschoppen pastores leeraers den welcken hij ingheeft te leeren ende te ordineren in die hey-
leghe kerke veel goede salighe ende profytelijcke dingen die welcke in die H. Scriftuere niet open-
lijc bescreven en sijn” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A3v). 
45 Zie o.m. DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 58r B-D, 59r D – 59v A en eventueel 61v A-
C, 238v D – 239r C, 241r A – 242v D.
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onderwezen die Jezus hun tijdens zijn leven niet had geleerd. Als voorbeeld ver-
wees Van Winghe naar het verbod om vlees te eten dat aan afgoden was
geofferd, vlees waar het bloed nog niet helemaal was uitgelopen of verstikt
vlees. Hoewel Jezus deze en andere joodse wetten in principe krachteloos had
verklaard, namen de apostelen onder de inspiratie van de Geest de weg van de
geleidelijkheid in acht en schaften ze niet alle geboden van de oude Wet ineens
af (Hnd 21,25).46 Ook de praktijk van de sacramenten leerden de apostelen
mondeling aan de leiders van de Kerk, met name de bisschoppen, priesters en
diakens. De apostelen hebben lang niet alle onderrichtingen aan het papier of
perkament toevertrouwd; daartoe ontbrak hun de tijd, opgeslorpt als ze waren
door het reizen en de prediking tot de ongelovigen. En de gelovigen aan wie
ze deze onderrichtingen hadden overgemaakt, hebben deze ook vaak mondeling
aan elkaar doorgegeven zonder schriftelijke bemiddeling of ze hebben deze
gewoon metterdaad onderhouden.47 Toch waren er ook een aantal rechtstreekse
leerlingen van de apostelen die een en ander hadden opgeschreven. Net als bij-
voorbeeld Driedo48 was Van Winghe geïnteresseerd in de relatie van de eerste
kerkvaders met de apostelen, en verwees hij naar Clemens, de leerling van Pet-
rus, naar Dionysius die hij nog kritiekloos een discipel van Paulus noemde en
zelfs naar Papias die Johannes nog had gekend. In hun geschriften kon men dui-
delijk merken dat de apostelen in de Kerk verschillende dingen hadden onder-
wezen, opgelegd en ingesteld die ze niet hadden beschreven in hun epistelen
en evangeliën.49 In het Johannesevangelie (Joh 21,25) stond trouwens dat Jezus
veel meer dingen had gedaan dan beschreven was. Ook uit de Brieven van Pau-
lus moest blijken dat het mondeling onderricht dat hij aan de geloofsgemeen-
schappen had gegeven veel ruimer was dan hij had neergepend (2 Tes 2,15; 1
Kor 11,34). Steeds nadrukkelijker beklemtoont Van Winghe ook de rol van de
hiërarchie: de legitieme opvolgers van de apostelen, zijnde pausen, bisschop-
pen en pastores van de Kerk, hebben onder inspiratie van Gods Geest heel wat
goede en waarachtige dingen ingesteld en opgelegd, de zogenoemde “ghebo-
den ende leeringhen der heyligher kercken.” Al deze leerstellingen en geboden
die zonder schriftuurlijke bemiddeling door de apostelen aan de Kerk werden
onderwezen en zijn ingesteld, of daarna door hun wettige opvolgers handelend
onder apostolisch gezag werden afgekondigd, moesten in acht genomen wor-
den als zijnde het Woord Gods.50 Deze geboden en leerstellingen van de Kerk

46 Driedo gebruikt hetzelfde voorbeeld: DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 268v B-C.
47 “Waer uut dat blijct dat die Apostelen veel goede dinghen den gheloovighen gheleert ende
bevolen hebben te ghelooven ende te onderhouden sie sij malcanderen hebben voorts gheleert
sonder scriftuere mondelinghe ende metten wercken dat onderhoudende” (VAN WINGHE, Onder-
wijs van der Heylegher Scriftueren, f. A4r).
48 Vgl. DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 254v D e.v.
49 “… uut wiens boecken men claerlijc bevint dat die apostelen veel dinghen gheleert gheboden
ende inghestelt hebben in die heyleghe kerke welc si niet en hebben bescreven in haer epistelen
oft Evangelien” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A3v).
50 “… welck zijn dinghen die mondelinghe sonder scriftuere vanden apostelen der heyligher kerc-
ken gheleert zijn ende inghestelt oft ooc naemaels van haren nacomelinghen onderhouden oft ooc
van nieuws inghestelt zijn. Welcke leeringhen gheboden oft goede manieren men behoort oock
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mochten dan ook genoemd worden “het inghegheven oft het voorts ghegheven
woort Gods”;51 dit laatste lijkt een duidelijke verwijzing te zijn naar ‘de Tradi-
tie’, hoewel Van Winghe de term alsdusdanig (nog) niet gebruikt. Van Winghe
verwees uitdrukkelijk naar de verordeningen van de paus en de bisschoppen ver-
enigd in een Algemeen Concilie, die moesten worden beschouwd als waren ze
Gods geboden zelf.52 Ter ondersteuning verwees de Leuvense bijbelvertaler
nog naar de voor de hand liggende bijbeltekst Mt 16,18 en naar Lc 10,16 en
Heb 13,17. Als voorbeeld haalde Van Winghe nogmaals het verbod aan om
afgodenvlees, verstikt vlees of bloed te consumeren (Hnd 15,20). Het betrof
een verbod dat niet door Christus zelf maar wel door de apostelen was opge-
legd en dat daarna door hun opvolgers weer was afgeschaft omdat de redenen
waarom de apostelen het hadden ingevoerd, weer waren weggevallen. Zo heb-
ben de opvolgers van de apostelen ook wel eens ontbonden datgene waartoe ze
door de apostelen gebonden waren. Het doet denken aan het onderscheid tus-
sen ‘goddelijke’ wetten en ‘kerkelijke’ wetten zoals we dat ook in het werk
van Driedo vonden.53

Van Winghe ging dan verder in op de rol van de paus, opvolger van Petrus
en opperste stadhouder van Christus, en in die hoedanigheid hoofd van de uni-
versele Kerk.54 Hij verwees onder meer naar de plicht om te luisteren naar de
priesters en naar de hoogste rechterlijke instantie (die door priesters werd waar-
genomen), zoals werd opgelegd door Dt 17. Ook Driedo deed trouwens een
beroep op de uitspraak van Dt 17,12: “Waagt iemand het niet te gehoorzamen
aan de priester die daar voor Jahwe uw God dienst doet, of aan de rechter, dan
moet die man sterven.”55 Dit gebod van Dt werd dan op de paus toegepast: alle
gelovigen moesten diens uitspraken met betrekking tot de interpretatie van het
geloof en de Schrift, aanvaarden. Want aan Petrus en zijn wettige opvolgers had
Jezus beloofd dat hun geloof niet zou bezwijken (Lc 22,32). En inderdaad, zo
redeneerde Van Winghe, de paus heeft tot nog toe nooit iets ingesteld tegen het
rechte geloof in. Bovendien is de Stoel en het bisdom van Petrus steeds te Rome
gebleven (en dat zal ook zo blijven), terwijl de diocesen van de andere bis-
schoppen-opvolgers van de apostelen al lang verdwenen zijn en in handen zijn
gevallen van Turken, Perzen en Saracenen.56

in grooter weerden te houden als het woort Gods want het sijn dinghen die van Godt den over-
sten der heyligher kerken inghegheven zijn door sijnen gheest” (VAN WINGHE, Onderwijs van
der Heylegher Scriftueren, f. A4r).
51 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A4r.
52 Over de rol van pausen en bisschoppen, vergelijk DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 214v
B, 219v B-D, 223r B-D, 224v A-B, 225r C-D, 266r C en zelfs 252r A. Over de de algemene con-
cilies, zie ook DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 58r B-C, 204v B-C, 269r D – 269v B en
eventueel f. 42r B.
53 DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 247v B-C, 263v D – 264r C, 266r C, 268v B-C en
zelfs 243r C-D.
54 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A4r – A4v.
55 DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 266r B.
56 Over het primaatschap en de onfeilbaarheid van Petrus en zijn opvolgers, zie ook bij DRIEDO,
De eccles. script. et dogmat., f. 227r C-D en vooral 233r A – 237v C; ook f. 264r D.
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Tot slot beklemtoonde Van Winghe dat de Heer de Kerk ook beloofd had dat
hij bij haar zou blijven en haar door zijn Geest zou leiden en haar alles zou
onderwijzen wat ze nodig had om tot de zaligheid te komen (Mt 28,20; Joh
14,16-17). Deze belofte was dus niet enkel tot de apostelen gedaan maar tot de
hele Kerk. En N. van Winghe besloot zowaar met een uitdrukkelijk beroep op
de brief van Augustinus aan Januarius en de daarin verdedigde notie van con-
suetudines universales:57 wat altijd en overal door de mensen in de Kerk is
onderhouden en als goed en waarachtig aanvaard is geweest, al staat dit niet
expliciet in de Schrift, dat moet men beschouwen als komende van de aposte-
len of van hun opvolgers de paus en de bisschoppen onder de inspiratie van de
H.-Geest.58 Dit beroep op Augustinus’ Ad Inquisitiones Ianuarii vonden we ook
uitdrukkelijk en uitgebreid bij Driedo terug, al lijkt het erop dat de Leuvense
theoloog de kerkvaders nog iets sterker naar voor schuift als getuigen van wat
de (hiërarchische) Kerk heeft geloofd en onderwezen doorheen de eeuwen,59 ter-
wijl Van Winghe zich al helemaal toespitst op de rol van het magisterium. En
de Leuvense bijbelvertaler voegde eraan toe: ook al zijn de gezagdragers van
de Kerk vaak zondige mensen en lijken ze het ambt dat ze vervullen totaal
onwaardig, toch leert God via zulke onwaardige gezagdragers aan de christe-
nen “wel waerachtighe ende salighe dinghen.”60

d. Door de Traditie van de Kerk wordt duidelijk welke bijbelboeken heilig zijn
en canoniek.

Ook in het vierde hoofdstuk ging N. van Winghe verder met een denken dat
ons inmiddels via de studie van de Leuvense theologen vertrouwd is. Als spe-
cialist bij uitstek op dit terrein zag Driedo drie functies voor de Traditie van
de Kerk: in de eerste plaats was het via de Kerk en haar Traditie dat duidelijk
werd welke bijbelboeken heilig waren en canoniek, vervolgens was het de
Kerk die de geloofszaken onderrichtte die niet uit de H.-Schrift konden wor-
den aangetoond, en het was tenslotte uit de kerkelijke leer dat de juiste inter-
pretatie van de Schriften kon worden afgeleid, voor wat geloof en zeden aan-
ging.61 Deze drie elementen werden ook door N. van Winghe verder

57 AUGUSTINUS, Ep. LIV. Ad inquisitiones Ianuarii I, 6, ed. Kl. D. DAUR (CCSL, 31), Turnhout –
2004, p. 231 l. 122-128 en Ep. LIV. Ad inquisitiones Ianuarii I, 7-8 (CCSL, 31), p. 232 l. 150-
159.
58 “Ende daerom so wat vander heyligher kercken over al ende over langhe van die kersten men-
schen … ghehouden ende ghelooft is gheweest voor goet ende warachtich al en staet sulcs niet
openlijck in die H. Scriftuere ghescreven oft bevolen … dat moet men voor soo goet ende war-
achtich houden als vanden apostelen sonder scrift den kerstenen gheleert oft naemaels van hae-
ren nacomelinghen Pausen ende Bisschoppen oft ghemeyn concilien inghestelt door dingheven des
heylichs gheests …” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A4v).
59 Over de rol van de kerkvaders als getuigen van de Traditie: DRIEDO, De eccles. script. et dog-
mat., f. 57v B, 61v D, 239v C, 241r B, 242r D – 242v D, 247v C, en vooral f. 247v D – 254v D;
verder f. 265r B-C en ook f. 266v A-D, 267r B-D, 268v A.
60 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A4v. Vgl. DRIEDO, De eccles. script.
et dogmat., f. 219v D, 220r A-B, 235r A-B en zelfs 246v C-D.
61 DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 61v A. 

24 WIM FRANÇOIS

0787-07_OGE_08/1_03_Francois  17-03-2008  11:24  Pagina 24



uitgewerkt. De Leuvense bijbelvertaler betoogde in de eerste plaats62 dat het
alleen door “die leeringhe ende oude costuyme der heyligher kercken” was,
dat we konden overtuigd zijn dat de afzonderlijke bijbelboeken waarachtig,
goed en heilig waren, geïnspireerd door de Geest en beschreven door die wel-
bepaalde profeet, apostel of evangelist. “Valsche quaede boecken” zoals het
evangelie van Thomas of van Nicodemus werden door de Kerk niet voor waar-
achtig gehouden. Uit de Schriften zelf was zulks niet af te leiden.63 Wie alleen
op de Schrift wenste te steunen, kon helemaal geen zekerheid krijgen over wat
precies behoorde tot de ‘heilige’ Schrift en wat niet, zo stelde Van Winghe met
een uithaal naar de protestanten. Het geloof van de Kerk kwam altijd eerder
dan en lag aan de basis van het geloof in de Schrift.

e. Praktijken en leerstellingen die niet expliciet in de Schrift te vinden zijn.

Nog steeds in het vierde hoofdstuk stelde Van Winghe dat ook voor vele
andere zaken die niet expliciet in de Schrift te vinden waren, in de eerste
plaats geloof moest worden gehecht aan het getuigenis van de Kerk. Net zoals
het bij de Leuvense theologen al door Latomus was geformuleerd64 en door
Driedo op uitvoerige wijze was uitgelegd,65 zo verwees Van Winghe op zijn
beurt naar de “leeringhen, insettinghen, gheboden, ghewoonten ende manie-
ren van doen die der heyligher kercke van den Apostelen ende haren disci-
pelen ende naecomelinghen gheleert zijn mondelinghe sonder scriftuere.”66

Tot dergelijke ‘ongeschreven tradities’ – Van Winghe gebruikte deze term
echter niet – behoorde onder meer het heiligen van de zondag. Dit gebod
stond dus nergens in de Schrift voorgeschreven. Maar ook die ketters die
beweerden dat de gelovigen enkel gebonden waren aan wat in de Schrift
stond, onderhielden de zondag, zo betoogde Van Winghe nog. Op deze wijze
wilde hij de inconsequentie van het protestantse standpunt onderstrepen. Ook
de blijvende maagdelijkheid van Maria was nergens expliciet in de Schrift
betuigd maar deze werd universeel door de rechtzinnige christenen geloofd.67

62 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A4v – A5r.
63 “Want waer uut mach sulc mensch weten dat eenighe scriftuere warachtich goet ende heylich
is door den heylighen gheest ghedicht ende bescreven van die heylighe Propheten Apostelen oft
Evangelisten ende niet van iemant anders dan door die leeringhe ende oude costuyme der hey-
ligher kercken … alsulcken questien … en canmen uuter scriftueren niet solveren, leeren oft
weten …” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A4v – A5r). Over de
Kerk als getuige van de authenticiteit en de canoniciteit van de Schrift, zie ook: DRIEDO, De
eccles. script. et dogmat., f. 1v C-D, 3r B, 60v D – 61r A, 238v B-D, 239r C-D, 241r C-D, 245v
C, 266v C.
64 LATOMUS, Dialogus, f. 166v B: “… de mysteriis, & sacramentis, & rebus diuinis, quaedam a
Christo per Apostolos, & eorum successores per manus sine scripto tradita, quae expresse in
canone non habentur …”
65 Over de tradities die niet expliciet werden betuigd door de Schrift, zie vooral: DRIEDO, De
eccles. script. et dogmat., f. 238v D – 239r C, 241r A – 242v D, 266v A-C en 268r D; ook f. 248v
B-C, 254v B, en in het tweede boek f. 61v B-C. Vgl. f. 232v C.
66 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A5r. 
67 Vgl. DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 211v C-D, 241r A; ook f. 56v D.
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Verder vermeldde de Leuvense bijbelvertaler de veertigdaagse vasten voor
Pasen,68 de feesten van Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, de kin-
derdoop en de riten erbij.69 Uit de geschriften van de “oude leeraers”70 bleek
dat deze leerstellingen en riten altijd en overal in de universele Kerk in acht
waren genomen en daaruit moest worden afgeleid dat deze afkomstig waren
van het mondelinge onderricht van de apostelen (en in eenklank waren met
de woorden van Christus). Het ging op deze plek dus nogmaals over de 
consuetudines universales, zonder dat Van Winghe evenwel deze term
gebruikte. En aangezien de Kerk niet kon dwalen in zaken betreffende het
geloof en het heil, moesten de christenen zich wel onderwerpen aan haar lerin-
gen en geboden. Wie dat niet deed “die en mach int rechte gheloove niet 
blyven staende.”71

f. De Traditie van de Kerk als noodzakelijke verheldering van duistere en
tegenstrijdige Schriftplaatsen

Dat een gelovige de leiding nodig had van de Kerk moest ook in het vijfde
hoofdstuk blijken,72 waar werd geponeerd “dat die heylighe scriftuere in veel
plaetsen seer doncker is,”73 een ander statement dat de katholieke theologen
beklemtoonden tegen de evangelische opvatting over de ‘klaarheid van de
Schrift.’74 Inderdaad, de lamp gaf het licht niet altijd in zijn volle helderheid
weer, zoals Van Winghe voordien al had gesteld. Reeds Petrus had geopperd
dat de Brieven van Paulus verschillende passages bevatten die erg duister waren
(2 Pe 3,16). De duisterheid van de Schrift had te maken met het feit dat het boek
een bijzondere manier van spreken hanteerde die afweek van de gewone
omgangstaal: ze sprak in parabels en gelijkenissen. Vaak ook kon een bepaald
woord in de Schrift veel verschillende en zelfs tegenstrijdige dingen betekenen.
Van Winghe illustreerde dit dan aan de hand van de verschillende betekenis-
sen die het woord “leeuw” in de Schrift kon oproepen.75 Omgekeerd was het

68 Vgl. DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 249v D – 250r B.
69 Vgl. o.m. DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 241r A, 248v B-C, 259r D – 259v A, 267r
A, 268r D – 268v B; ook eventueel f. 259r D – 259v A. Bij zijn voorbeelden van tradities die
konden worden opgemaakt uit het eensgezinde getuigenis van de kerkvaders, verwees Driedo
graag naar de kinderdoop en het verbod om het doopsel te herhalen, hoogstwaarschijnlijk omdat
hij ook de anabaptisten van antwoord wilde dienen. 
70 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A5r. Zoals reeds aangeduid, beklem-
toont Driedo sterker dan Van Winghe de rol van de kerkvaders als getuigen van de Traditie. Zie
o.m. DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 57v B, 61v D, 239v C, 241r B, 242r D – 242v D,
247v C, vooral 247v D – 254v D en ook 265r B-C, 266v A-D, 267r B-D, 268v A.
71 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A5r.
72 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A5v – A6r.
73 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A5v.
74 Voor Driedo’s kijk op de obscuritas Scripturae, zie o.m. DRIEDO, De eccles. script. et dogmat.,
f. 51v C – 52r A, 67r B en eventueel zelfs f. 259v B.
75 In zijn letterlijke betekenis betrof de leeuw vaak een wreedaardig dier dat sterker was dan alle
andere dieren. “Leeuw” moest in de Schrift echter ook in een figuurlijke of geestelijke betekenis
worden begrepen. “Leeuw” had vaak betrekking op Christus in zijn onoverwinnelijke kracht (Apk
5,5). Het beest kon echter ook verwijzen naar de boosaardige tegenstander uit wiens muil David
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zo dat de Schrift een bepaalde zaak met veel verschillende woorden kon aan-
geven, zoals moest blijken uit de diverse wijze waarop de Schrift over de Kerk
sprak.76 De duisterheid van de Schrift bracht met zich mee dat het begrijpen
ervan een grote kunst, wijsheid en een gave Gods was. Wie deze vaardigheid
niet beheerste, riskeerde in grote dwalingen en ketterijen te vervallen, waarbij
de Leuvense bijbelvertaler naar de arianen verwees.

Aansluitend bij de duisterheid van de Schrift behandelde N. van Winghe
in het zesde hoofdstuk77 het feit dat de Schrift zichzelf op verschillende plaat-
sen scheen tegen te spreken78 of inging tegen de leer van de Kerk. Daarin
onderscheidde Van Winghe nog verschillende categorieën, die hij overvloe-
dig met voorbeelden illustreerde. De eerste categorie betrof een evangelist
die zichzelf leek tegen te spreken.79 Ten tweede leek het er soms op dat het
Nieuwe Testament inging tegen het Oude.80 In het Nieuwe Testament
gebeurde het dat de ene evangelist de andere leek tegen te spreken.81 N. van
Winghe voegde eraan toe dat deze dingen bij de geleerden wel allemaal
inzichtelijk waren gemaakt, en hij maakte in dat verband een allusie op
Augustinus’ De consensu Euangelistarum. Ten vierde wees de Leuvense bij-
belvertaler erop dat de apostel Paulus zeer duister was in zijn spreken. Hier-
bij bracht Van Winghe nog allerlei subcategorieën aan. Deze voorzag hij van
voorbeelden, waarin hij bij voorkeur Paulus’ kijk op de Wet ter sprake bracht.
Van Winghe leek hiermee te willen aantonen dat de reformatoren niet zomaar
ondubbelzinnig mochten beweren dat de mens gerechtvaardigd wordt door
het geloof alleen en niet door de werken van de Wet. Als eerste subcatego-
rie constateerde Van Winghe dat het ongeletterde mensen wel eens voorkwam
dat Paulus zichzelf tegensprak.82 Soms leek Paulus ook in te gaan tegen de

bad om redding (Ps 22[21],22 in de marge ten onrechte aangeduid als Ps 12). Soms sloeg “leeuw”
op een goed en rechtvaardig mens die sterk en vroom is en in staat de bekoringen te weerstaan
en moeilijkheden te verdragen (Ez 1,10; Spr 28,1). Omgekeerd kon “leeuw” betrekking hebben
op een boos, wreed en ongenadig mens (Js 11,6-7). Zie: VAN WINGHE, Onderwijs van der Hey-
legher Scriftueren, f. A5v.
76 De Kerk, de gemeenschap van gelovige mensen die in Christus geloven en gedoopt zijn, werd
in de Schrift aangeduid met een vissersnet, een schip, het Rijk der hemelen, een tabernakel of tent,
een wijngaard, een maaltijd of bruiloft, een schaapskooi, een jacht enz. Zie: VAN WINGHE, Onder-
wijs van der Heylegher Scriftueren, f. A5v.
77 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A6r – B1v.
78 “… so ghesciedet dat die scriftuere noch in veel ander plaetsen haer selven schijnt contrarie te
spreken ende haer selven te wederlegghen” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scrif-
tueren, f. A6r). Vgl. DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 57r B-C, 267v A.
79 Als voorbeeld werd verwezen naar 1 Joh 1,8: “Als we beweren, geen zonde te hebben, dan
misleiden we onszelf, en is de waarheid niet in ons” geplaatst tegenover 1 Joh 5,18: “We weten
dat wie uit God is geboren, niet zondigt …”
80 In Genesis en in het verhaal van de Israëlieten in de woestijn konden we zien hoe God zijn volk
op de proef stelde; in Jak 1,13 stond te lezen dat God niemand in bekoring brengt.
81 Mt 27,45 en Lc 23,44 insinueerden dat Jezus om zes uur gekruisigd was, Mc 15,25 dat Hij om
drie uur gekruisigd was.
82 Zo werd in Rom 3 betoogd dan geen mens door de werken der Wet gerechtvaardigd werd, ter-
wijl in Rom 2,13 werd gesteld: “Want niet zij, die de Wet horen, zijn rechtvaardig voor God; maar
zij, die de Wet volbrengen, zullen gerechtvaardigd worden.”
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rechte rede.83 Een andere keer gaf hij de indruk tegen de waarheid in te gaan.84

In een vierde geval leek hij de andere apostelen tegen te spreken.85 Tenslotte
leek Paulus wel eens te spreken tegen de leer van Christus zelf in de evan-
geliën.86 Probleem met Paulus was dat hij met het woord ‘wet’ heel ver-
schillende dingen bedoelde en het was niet altijd duidelijk op welke plaats hij
welke betekenis voor ogen had. Vooral het juiste verstaan van Paulus’ brief
aan de Romeinen en deze aan de Galaten vroeg een grote inspanning. Van
Winghe herhaalde hier het oordeel van de apostel Petrus die reeds in 2 Pe 3,16
had geopperd dat er in Paulus’ Brieven veel duistere plaatsen voorkwamen,
die onontwikkelde en onstandvastige mensen verdraaiden tot hun eigen ver-
derf. Voor N. van Winghe was het duidelijk dat er in zijn tijd heel wat men-
sen waren, zowel leken als clerici “van cleynen verstande,” die naar eigen
inzicht en zonder de hulp van een gids de Brieven van Paulus wilden verstaan.
Het was geen wonder dat deze mensen in dwalingen vervielen, ook al ken-
den ze vaak hele passages uit de Brieven van buiten.87 N. van Winghe
bedoelde hier ongetwijfeld de lutheranen en ‘sacramentariërs’ van zijn tijd
mee. Zijn basisvergelijking terug opnemend, stelde N. van Winghe dat wie
Paulus zonder degelijk inzicht las, zich gedroeg als iemand die licht droeg in
een donkere lantaarn.88 En hij haalde streng naar deze lieden uit: wie op een
onwaardige of valse wijze de woorden van God in de Schrift uitlegde, d.w.z.
tegen de mening van de H.-Geest en tegen het rechte geloof van Gods waar-
heid in, die maakte zich schuldig aan een vergrijp tegen Gods Woord zelf!

83 Rom 7,12: “De Wet zelf is dus heilig, en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed” lijkt te
staan tegenover Rom 4,15: “De Wet toch verwekt toorn.” In de ogen van N. van Winghe leek
Paulus niet alleen zichzelf tegen te spreken maar ook in te gaan tegen de rede door de stellen dat
de Wet die het gebod van God is, en dus heilig, rechtvaardig en goed, bij de Heer gramschap zou
verwekken en geen genade zou vinden.
84 In Heb 7,19 stond te lezen “Want de Wet heeft niets tot volmaking gebracht,” waarbij N. van
Winghe zich afvroeg hoe dat overeenkomstig de waarheid kon zijn, aangezien er in de oude Wet
veel rechtvaardige, heilige en volmaakte mensen geweest waren. Blijkens de evangeliën was dit
het geval met Elia, met vele andere profeten en koningen. En Lucas getuigde hoe ook de ouders
van Johannes de Doper, Zacharias en Elisabeth, beiden rechtvaardig waren in Gods ogen omdat
ze alle geboden onberispelijk onderhielden.
85 In Rom 4 staat dat Abraham niet op basis van zijn werken maar door het geloof rechtvaardig
is geworden, terwijl in Jak 2,21-22 staat dat Abraham uit zijn werken rechtvaardig is geworden
toen hij zijn zoon Isaak offerde.
86 In zijn Brief aan de Galaten en in deze aan de Romeinen betoogde Paulus dat niemand recht-
vaardig kan worden uit de werken der Wet. Jezus echter stelde volgens Lc 10,25-28 dat de hele
Wet werd samengevat in het gebod van liefde tot God en de naaste; wie dat deed, zou het eeu-
wig leven verwerven. Als dus door de Wet der liefde het eeuwig leven te verkrijgen was, dan was
er ook rechtvaardiging door te verwerven, zonder dewelke niemand het eeuwig leven kon bin-
nentreden.
87 “… veel ongheleerde leeken ende oock sommighe clercken van cleynen verstande die hedens-
daechs hem nu seer becommeren vermeten oft onderwinden te lesen te verstaen ende te vercla-
ren uut hen selven die epistelen vanden diepsinnighen ende seer verstandighen apostel Paulus …
soo en eest gheen wonder dat si dicmael dolen ende verre buyten weghe gaen …” (VAN WINGHE,
Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. A6v – B1r).
88 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B1r.
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Van Winghe waarschuwde degenen die niet geletterd waren of geen bijzon-
dere gave hadden om de Schrift te verstaan, om zich niet zomaar op de bij-
beluitleg te storten en vervolgens in dwalingen te vervallen en dus in grote
zonden “alsoo veel menschen hier voortijts gheboert is.”89 Van Winghe wees
er ook op dat ketters in alle tijden – ook in de eigen tijd – sommige boeken
van de bijbel verwierpen en andere aanvaardden als goed en waarachtig,
gewoon omdat ze de eerste groep niet begrepen. Zonder hen bij name te noe-
men, viseerde N. van Winghe hier onder meer Luther en zijn volgelingen die
de deuterocanonieke boeken van het Oude Testament als een soort apocrief
aanhangsel na de canonieke boeken hadden geplaatst en ook in het Nieuwe
Testament een canon binnen de canon hadden gecreëerd.

Van Winghe haalde niet enkel uit naar degenen die de Schrift verkeerd inter-
preteerden. Afstand nam hij nogmaals van die mensen – uiteraard doelend op
de protestanten – die “veel goede leeringhen ende gheboden der heyligher ker-
cken” simpelweg afwezen, omdat zij vonden dat deze tegen de Schrift ingin-
gen.90 Bij wijze van voorbeeld verwees hij naar de afwijzing van feestdagen,
vasten- en abstinentiedagen,91 en de verwerping van het celibaat.92

Om de duisterheid van en de schijnbare tegenstellingen in de Schrift te
overstijgen en de eigenzinnige interpretatie van de ‘ketters’ te ontkrachten, zag
Van Winghe maar een enkele oplossing. Het was namelijk de Kerk die de
gelovigen duidelijk maakte hoe de Schrift moest worden geïnterpreteerd!
Zoals de Schrift door de H.-Geest was geïnspireerd, zo werd ook de Kerk
door dezelfde Geest geregeerd, onderwezen en verlicht. Er was dus geen
tegenspraak mogelijk tussen wat in de Schrift stond en wat de Kerk verkon-
digde. En Van Winghe voegde er nog eens in een adem aan toe dat het ook
de Kerk was die leerde welke boeken behoorden tot de H.-Schrift.93 De Schrift
van haar kant leerde welke de heilige Kerk was en gebood de gelovigen 
haar te volgen in haar leringen, instellingen en gewoonten.94 Deze inzichten

89 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B1r.
90 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B1r.
91 Protestanten verwezen naar bepaalde passages uit Paulus’ Brieven (o.m. Gal 4,10-11) om op
basis daarvan feestdagen, vasten- en abstinentiedagen te verwerpen. Van Winghe wees er even-
wel op dat het woord van Paulus geen betrekking had op de feesten en vastendagen van de chris-
tenen maar op de vieringen en ceremoniën van de joodse Wet die sommigen ook aan de christe-
nen wilden opleggen.
92 Op basis van Paulus’ Brief aan Timoteus (1 Tim 4,3 in de tekst ten onrechte aangegeven als 2
Tim 3), waarin werd gewaarschuwd dat er in de eindtijd ketters zouden opstaan die de huwelijkse
staat zouden verbieden, meenden sommigen dat het ketters was om priesters en religieuzen het
huwelijk te verbieden. Op basis van dezelfde Brief werd gezegd dat het onchristelijk was mensen
op bepaalde dagen te verbieden vlees te eten of zuivelproducten te gebruiken.
93 “… heyligher scriftueren … der heyligher kercken leeringhe ende gheboden die welcke noch-
tans malcanderen nerghens contrarie en sijn oft oock wesen en moghen want ghelijck die heylighe
scriftuere is door den heylighen gheest gheinspireert oft ghedicht, soo wort die heylighe kercke
vanden selven gheregeert gheleert ende verlicht. Ende soo wie deen versmaet die versmaetse
beyde want die heylighe kercke leert ons welck die heylige scriftuere is ende hoe dat wij die moe-
ten ghelooven ende verstaen” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B1v). 
94 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B1v.
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vinden we op een omstandig-theologische wijze verwoord in Driedo’s De
ecclesiasticis scripturis et dogmatibus.95

g. De reden waarom God de Schrift op zovele plaatsen duister had gewild

Vervolgens probeerde N. van Winghe een antwoord te formuleren op de vraag
waarom God de Schrift op veel plaatsen zo duister had doen klinken (hoofd-
stuk 7).96 Allereerst moest op deze wijze de schat van Gods wijsheid voor
onwaardige mensen verborgen blijven: mensen die geen of nauwelijks zin
hadden om zalig te worden of de wil van God te volbrengen, werden niet
waardig geacht om door te dringen in Gods heilige Geheimen, en stootten
enkel op duisterheid. Ze zouden trouwens een des te zwaarder oordeel op
zich laden indien ze Gods wil enigszins zouden verstaan en deze toch niet
zouden volbrengen, een idee die hij trouwens ook verwoord vond in Lc 12,47.
Daarom ook sprak Jezus vaak in duistere parabels en gelijkenissen tot de
grote massa, omdat er veel lieden tussen zaten die toch niet bereid waren 
de wil van de Heer te volbrengen, en legde hij deze daarna uit voor zijn leer-
lingen en openbaarde hij hun de geheimen van het Rijk Gods (Mt 13,34.36;
Mc 4,33-34). Om dezelfde redenen had God zijn leerlingen geboden de 
heiligheid van zijn sacramenten niet te grabbel te gooien voor de honden 
en de parels van zijn goddelijke leerstellingen niet voor de zwijnen te wer-
pen (Mt 7,6).97

Ten tweede, zo opperde N. van Winghe, bevatte de Schrift “die hoochste
ende meeste wijsheyt” die ooit in een boek beschreven was en was het dus ook
normaal dat deze een heel bijzondere manier van spreken hanteerde die van de
gewone omgangstaal verschilde. Meer nog, er waren veel goddelijke of gees-
telijke zaken die gewoon niet onder woorden te brengen waren, maar die alleen
mochten gezien of gevoeld worden in de geest, door degenen die daartoe in staat
waren, of die enkel konden onderwezen worden in gelijkenissen. Verborgen
mysteries waren vaak niet op een andere wijze onder woorden te brengen dan
door een duister taalgebruik. 

Van Winghe stelde ten derde dat de Heer zijn wijsheid in de Schrift op veel
plaatsen op een omfloerste wijze had verwoord om ze op deze wijze des te aan-
trekkelijker te maken, en de mens te prikkelen om door lezen, nadenken, bidden,
vragen en luisteren tot een dieper inzicht in de Schrift te komen. De menselijke
natuur zat immers zo in elkaar, zo betoogde N. van Winghe, dat men minachtte
hetgeen men zonder moeite en al te gemakkelijk kan bereiken. Hetgeen men ech-
ter met veel inzet en moeite had verworven, werd als erg waardevol beschouwd.98

95 Over het gezag van de kerkelijke Traditie om de volle en ware interpretatie van de Schrift te
geven, zie vooral het tweede boek van DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., o.m. f. 52r C – 52v
A, 52v D – 53r A, 58r B-D, 59r D – 59v C, 61r A-B, 61v A-C, 62v C en ook 56v C-D; in het
vierde boek, zie vooral f. 239v A-B en eventueel f. 238v A-B.
96 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B1v – B2v.
97 Vgl. DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 59v C-D, eventueel ook 259v B.
98 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B1v.
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Dit was Augustinus’ argument uit De doctrina Christiana dat we trouwens ook
bij Johannes Driedo terugvinden.99

Ten vierde, zo stelde Van Winghe, had God in zijn Rijk verschillende lonen
bereid, grote en kleine, om eenieder te geven volgens de inzet die hij had
betoond om God in deze wereld te behagen (1 Kor 3,13-14). Daarom had God
aan de mens verschillende gelegenheden gegeven om die inzet te bewijzen.
Inzet was er nodig om de duisterheid van de Schrift te ontcijferen, de boodschap
te integreren en vooral om ze in de praktijk om te zetten. En hoe dichter een
mens de volmaaktheid op vlak van heiligheid en wijsheid wilde bereiken, hoe
meer inzet er nodig was. Deze passages van de Schrift waar de hoogste wijs-
heid of heiligheid in besloten lag, waren door God ook het meest duister
gemaakt. Enkel Gods beste vrienden kwamen toe aan het begrip van deze tek-
sten. Dit gold in de eerste plaats voor het Hooglied, een klassieker als het op
duisterheid aankwam. Daarin werd de innigheid beschreven waarmee God de
geestelijke ziel in zijn liefde opneemt. De taal waarin dit boek gesteld was, kon
maar ten volle begrepen worden door iemand die grote heiligheid had bereikt
en die waardig was de dingen te voelen en te smaken die daarin geleerd wer-
den. Ook de Apocalyps die handelde over de wederwaardigheden, het lijden en
de vervolgingen die de Kerk moest doorstaan vanaf de apostolische tijd tot aan
het einde der tijden was geen gemakkelijk boek. Alle nog toekomstige dingen
stonden in het boek Apocalyps op een figuurlijke en duistere wijze beschreven.
Het meeste ervan zou de mens niet begrijpen voor de tijd dat het zou geschie-
den en dan zou de Heer zijn beste vrienden het inzicht geven dat nodig was om
de Apocalyps te begrijpen. Kortom, de Heer had de leringen betreffende de
hoogste zaligheid en de meeste wijsheid in de Schrift besloten, en bedekt onder
“seer doncker ende vreemde manieren van spreken” die hij enkel verklaarde
aan zijn beste vrienden “die dat aen hem verdienen.”100

De duisterheid der Schrift had volgens N. van Winghe ook gelovigen van ver-
schillende tijden en naties dichter bij elkaar gebracht omdat ze van elkaar kon-
den leren bij het verstaan van de Schrift en elkaar konden laten delen in de gaven
die ze in verschillende mate hadden ontvangen. Zo leerde Paulus in 1 Kor 12
dat God aan verschillende mensen verscheiden gaven van de Geest had geschon-
ken. Ook: de duisterheid van de Schrift moest ervoor zorgen dat niet een enkel
persoon ze helemaal op eigen krachten kon begrijpen maar dat de gave van
inzicht in en uitleg van de Schrift door God werd toegekend aan al degenen die
Hij zou roepen tot leraars, prelaten of predikanten van zijn Kerk. Daardoor was
grote vriendschap tussen mensen gegroeid, zoals bijvoorbeeld tussen Augusti-
nus en Hieronymus die mekaar nooit hadden ontmoet maar elkaar brieven stuur-
den om van elkaar inzichten in de Schrift te ontvangen. Mensen die Augustinus
en Hieronymus’ boeken gelezen hadden, kwamen hen opzoeken. Ook in de eigen
tijd, wanneer mensen de boeken van deze en andere heilige mannen lazen en hun

99 DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 51v D, 67r B-D, met een allusie op AUGUSTINUS, De
doctrina Christiana II, vi 7-8, ed. J. MARTIN (CCSL, 32), Turnhout, 1962, p. 35 l. 5-7. Vgl. ook
AUGUSTINUS, Ep. LV. Ad inquisitiones Ianuarii II, 21 (CCSL, 31), p. 250 l. 416-420.
100 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B2v.
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geleerdheid merkten, ontstak in hen eerbied en liefde. Wanneer mensen door
het inzicht dat hun via zulke mensen en hun boeken werd geschonken, eeuwige
zaligheid wisten te verkrijgen, was dat een bron van eeuwige vriendschap met
deze heilige mensen over de dood heen. Er waren echter helaas ook mensen, zo
zuchtte N. van Winghe, die van geen enkele hulp van de heiligen wilden weten
en zogezegd alleen door God wilden onderricht worden, wat eens te meer een
vingerwijzing was naar de protestanten die de traditionele Schriftuitleg van de
Kerk afwezen. De Leuvense bijbelvertaler besloot dat omwille van de genoemde
argumenten de duisterheid van de Schrift een bron van veel goeds was, met
goede redenen door Gods wijsheid ingesteld ter bevordering van de eeuwige
zaligheid, liefde, glorie en blijdschap.

h. Gaven die nodig zijn om de duistere Schriftplaatsen te kunnen begrijpen

Aansluitend bij dit alles wenste N. van Winghe dan uiteen te zetten welke mid-
delen orthodoxe bijbelvertalers tot hun beschikking hadden om de duisterheid
van de Schrift te overstijgen en dus te komen tot een goed begrip ervan (hoofd-
stuk acht).101 Daartoe putte hij, naar eigen zeggen, uit Augustinus’ De doctrina
Christiana dat een aantal klassieke passages over Schriftverklaring bevatte.102

Ook Johannes Driedo had in het derde boek van zijn De ecclesiasticis scriptu-
ris et dogmatibus expliciet een kapittel gewijd aan de Schriftverklaring zoals die
in Augustinus’ tweede boek van De doctrina Christiana was aangeprezen. Ook
in andere boeken verwijst Driedo meermaals naar Augustinus’ werk.103 Van
Winghe bracht echter een zeer vrije, volkstalige, samenvatting van de ideeën uit
De doctrina Christiana. Hij stelde in de eerste plaats dat voor een goed begrip
van de Schrift het aangeboren natuurlijk licht van een scherp verstand en een
goed geheugen noodzakelijk waren. Toch was dit op zich onvoldoende: ook ket-
ters hadden veel duistere passages van de Schrift wel degelijk begrepen, hoewel
ze op andere plaatsen dan weer gedwaald hadden omdat ze juist een te groot ver-
trouwen hadden gesteld in het natuurlijke verstand. Als voorbeeld werd verwe-
zen naar Origenes, Tertullianus en Apollinaris. Een scherp verstand was in de
eerste plaats een gave die God schonk aan die mensen die hij had uitverkoren
om leraars van de Kerk en verklaarders van de Schrift te worden.104 Voor deze
gave bracht de wijze man uit het gelijknamige bijbelboek dank aan God (Wijsh
8,19-21). Ook Augustinus in zijn Confessiones dankte God voor het scherpe ver-
stand dat hij van Hem had gekregen, zodat hij bepaalde inzichten op basis van
zelfstandige lectuur had verworven, terwijl leeftijdsgenoten er nauwelijks iets van

101 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B2v – B4r.
102 Van Winghe verwees expliciet naar het eerste boek van De doctrina Christiana hoewel hij o.i.
toch eerder het voorwoord en het tweede boek moet op het oog gehad hebben.
103 DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 66v D – 69v B, met uitdrukkelijke verwijzingen naar
AUGUSTINUS, De doctr. Christ. II, ix 14 – xl 60 (CCSL, 32), p. 40 l. 1 – 76 l. 12. Zie eventueel
ook: DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 52v B-C, 55r B – 55v C.
104 Het is niet helemaal duidelijk welke passages uit De doctrina Christiana Van Winghe hier voor
ogen heeft. Mogelijks betreft het AUGUSTINUS, De doctr. Christ. II, ix 14 (CCSL, 32), p. 40 l. 1
– 41 l. 18.
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hadden begrepen hoewel leermeesters dit nochtans met woorden en illustraties
hadden uitgelegd.105

Een tweede vereiste om de duisterheid van de Schrift goed te ontrafelen, was
het licht van de verworven geleerdheid.106 Het betrof hier de kennis van heel
verschillende zaken (en hun eigenschappen) waarvan in de Schrift vaak mel-
ding werd gemaakt en waarmee de geestelijke betekenis van parabels en gelij-
kenissen a.h.w. werd bedekt. Van Winghe verwees naar de vele Hebreeuwse
namen van mensen, steden en landen die niet in het Latijn, Diets of Frans wer-
den vertaald maar die nochtans in de grondtaal een belangrijke betekenis had-
den. Zo betekende bijvoorbeeld Jeruzalem “een ghesicht des vredes,” wat niet
onbelangrijk was voor de geestelijke betekenis van sommige passages.107 Op
dezelfde wijze werden in de Schrift vaak verschillende dieren, vogels, vissen,
bomen, kruiden, stenen, metalen en dergelijke genoemd. Langs deze stoffelijke
zaken bedoelde de H.-Geest vaak andere, geestelijke dingen waarvan het ver-
staan precies kon worden afgeleid uit de natuur en de kenmerken van deze stof-
felijke zaken. Als voorbeeld verwees Van Winghe nogmaals naar de “leeuw”
die in de Schrift verschillende zaken kon beduiden. Kennis van de Hebreeuwse
taal (!) of minstens van de onvertaalde Hebreeuwse woorden in de Schrift,
beheersing ook van de artes liberales of “seven vrije consten” en de literatuur
aangaande natuurkennis waren volgens de Leuvense bijbelvertaler dus belang-
rijke hulpmiddelen om de duistere passages in de Schrift te verstaan108 en uit
de letterlijke betekenis de geestelijke c.q. allegorische zin af te leiden. Een ander
voorbeeld haalde Van Winghe uit Ps 92(91),13: “De rechtvaardige groeit als
een palmboom, als de Libanonceder rijst hij omhoog.” Het was nodig de ken-
merken van de palmboom en de ceder te kennen om daaruit de geestelijke
eigenschappen van een rechtvaardig mens te distilleren. Ook de kennis van de
profane geschiedenis en van personen, landen en steden die in de bijbel wer-
den vermeld, was belangrijk om de Schrift te verstaan.109 De meeste leraren
van de Kerk, zoals Cyprianus, Hieronymus, Augustinus, hadden zich voor-
noemde kennis eigen gemaakt vooraleer zij de Schrift begonnen te lezen en te
interpreteren, en juist door de verworven inzichten hadden zij de Schrift beter
dan wie ook begrepen.

105 Duidelijke allusie verder op AUGUSTINUS, Confessiones IV, 16 (28), ed. L. VERHEIJEN (CCSL,
27), Turnhout, 1981, p. 54 l. 7-10.
106 Dit deel behandelt helemaal de thema’s uit AUGUSTINUS, De doctr. Christ. II, x 15 – xl 61
(CCSL, 32), p. 41 l. 1 – 75 l. 45.
107 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B3r. Vgl. eventueel AUGUSTINUS,
De doctr. Christ. II, xi 16 en xvi 23 (CCSL, 32), p. 42 l. 2-9 en p. 48 l. 7 – 49 l. 19. Op basis van
De doctr. Christ. II, xi en xii verdedigt ook Driedo de kennis van de drie bijbelse talen en van
hun respectieve grammatica (DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., 67v B-C).
108 Vgl. AUGUSTINUS, De doctr. Christ. II, xvi 24; xxix 45 (CCSL, 32), p. 49 l. 20-23; 63 l. 1 –
64 l. 6. Het belang van de natuurkennis voor de theologie wordt, op basis van De doctr. Christ.
II, xvi, door Driedo beklemtoond in De eccles. script. et dogmat., f. 67v D.
109 Vgl. AUGUSTINUS, De doctr. Christ. II, xxviii 42-44 (CCSL, 32), p. 62 l. 1 – 63 l. 48. Een
beroep op De doctr. Christ. II, xxviii vinden we ook in DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., 
f. 69r B.
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Naast het natuurlijke verstand en de verworven geleerdheid had de bijbel-
verklaarder volgens N. van Winghe ook nood aan de genade Gods of het inge-
storte licht van de H.-Geest door wie de H.-Schrift uiteindelijk toch “ghedicht”
was.110 De bijbelverklaarder kon zich daarop instellen door een deugdzaam
leven en zijn vroom gebed. Ter ondersteuning verwees Van Winghe naar Sir
1,26, Wijsh 7,7 en Da 9,20-26. Door een heilig leven en hun vurig gebed had-
den de leraren van de Kerk een groot inzicht in de Schrift gekregen. Uitzon-
derlijk overkwam dit zelfs mensen die voordien nauwelijks enige geleerdheid
hadden verworven, zoals bijvoorbeeld de woestijnvader Antonius.111

Wie de drie voornoemde “gaven” had gekregen, kon hopen een diep inzicht
in de Schrift te verwerven.112 Wie maar over een van deze gaven beschikte en
bijvoorbeeld enkel vertrouwde op de scherpte van zijn natuurlijk verstand, of
alleen op verworven kennis, riskeerde te dwalen en te dolen in de duisternis.
Maar omgekeerd, wie enkel de Schrift wilde verstaan door de genade van de
H.-Geest en zich daarvoor inzette door een goed leven, of door vasten, bidden
en aanroepen van de Geest maar anderzijds geen inspanningen deed om enige
kennis onder de knie te krijgen, die riskeerde eveneens in dwalingen te verval-
len. 

Voorzien van de drie genoemde hulpmiddelen, het natuurlijke verstand, de
verworven geleerdheid en het ingestorte licht van de Geest, moest men zich
intensief en dagelijks bezighouden met de Schrift, zoals de heilige kerkleraren
hadden gedaan. Alleen zo immers kon een mens leren “alle haer vreemde
manieren van spreken” te verstaan.113 Wanneer men in de Schrift een passage
aantrof die vreemd klonk, moest men nagaan wat er voor en wat er na geschre-
ven stond (de context dus), en met welke reden en tot welk doel deze passage
was uitgesproken of neergeschreven. Ook moest men nagaan of dezelfde pas-
sage niet elders in de Schrift klaarder en duidelijker geformuleerd stond; vaak
was het immers zo dat de ene passage in de Schrift licht wierp op de andere.
Het waren regels die zo ontleend lijken te zijn aan het derde boek uit Augusti-
nus’ De doctrina Christiana.114 N. van Winghe concludeerde: “soo wort die
scriftuere dicmael door haer selven verclaert te weten die doncker plaetsen door

110 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B3r.
111 AUGUSTINUS, De doctr. Christ. Prooemium 4 (CCSL, 32), p. 2 l. 48 – 3 l. 58.
112 “Siet dit zijn drij sonderlinghe middelen ende drijderhande verscheyden lichten daerdoor dat
het licht ende verstant der heyligher scriftueren mede mach begrepen ende vercreghen worden.
Ten iersten het ingheboren natuerlijck licht van een goet scerp verstant. Ten tweeden het ver-
creghen licht der gheleertheyt van veelderhande profitelijcke consten. Ende ten derden het ing-
hestort goddelijck licht des heylichs gheests” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scrif-
tueren, f. B3v).
113 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B3v.
114 Vgl. AUGUSTINUS, De doctr. Christ. II, ix 14 en III, xxvi 37; xxvii 38; xxviii 39 (CCSL, 32),
p. 41 l. 11-16 en 99 l. 1-2; 99 l. 1 – 100 l. 5; 100 l. 5-9. Zie ook de regels van Tyconius, de dona-
tist: AUGUSTINUS, De doctr. Christ. III, xxx 42 – xxxvii 56 (CCSL, 32), p. 102 l. 1 – 116 l. 47.
We vinden deze ideeën ook in DRIEDO, De eccles. script. et dogmat., f. 52v B (het tweede boek),
weliswaar zonder een beroep op Augustinus, en in ibid., f. 72r D – 73v D (het derde boek), waar
de Leuvense theoloog wel uitvoerig refereert naar de betreffende passages uit De doctr. Christ. 
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andere die claerlijcker van tselve spreken.”115 Verder werd het Oude Testament
door het Nieuwe verklaard en omgekeerd. De evangeliën wierpen een licht op
de apostolische of katholieke Brieven en vice versa. Hoewel een intensieve stu-
die van de Schrift volgens Van Winghe noodzakelijk was, vergeleek hij de
Schrift toch ook met een afgrond van goddelijke wijsheid en een bron van
levend water die nooit ‘uitgeput’ raakte. Hoe intensief mensen zich ook toe-
legden op de studie van de Schrift, steeds zouden ze meer vinden dat ze niet
verstonden dan dat ze wel begrepen. Ook Augustinus had in zijn brief aan 
Januarius toegegeven dat er nog heel wat dingen waren die hij niet verstond.116

i. Ongeletterden kunnen de Schriftverklaring van geleerden lezen of de ser-
moenen van de predikanten beluisteren.

Nadat hij had uitgelegd hoe geleerde bijbelverklaarders de Schrift moesten door-
vorsen, hield N. van Winghe zich in het negende hoofdstuk bezig met de vraag
hoe ook gewone ‘ongeletterde lieden’ tot het begrip van de Schrift konden
komen,117 ook al hadden ze niet de natuurlijke gave van een scherp verstand,
waren ze niet bijzonder geleerd en hadden ze de bijzondere genade en het licht
van de H.-Geest niet ontvangen. Van Winghe vond immers in principe dat nie-
mand die inzicht verlangde in de Schrift, van het verstaan ervan mocht worden
uitgesloten.118 Voor deze mensen was er een “vierde” hulpmiddel: ze moesten
met name de Schriftverklaring die andere geleerden hadden voortgebracht,
beluisteren of lezen. Deze mensen waren immers niet waardig of niet bekwaam
Gods woorden op zichzelf te verstaan, maar moesten inzicht ontvangen uit de
boeken van kerkleraars of uit de sermoenen van predikanten.119 En Van Winghe
voegde er nog een bijbelse vergelijking aan toe: het was net zoals bij de brood-
vermenigvuldiging de gewone mensen het brood niet rechtstreeks uit Christus’
handen ontvingen maar door bemiddeling van de apostelen. Van Winghe stipte
aan dat aan de universtiteiten veel aandacht werd besteed aan het onderricht van
de Schrift zodat toekomstige predikanten en theologen deze met des te meer
kennis van zaken aan het gewone volk konden uitleggen.120 Aan deze univer-
siteiten werden tijdens disputen onder geleerden ook de duistere passages van
de Schrift bediscussieerd, om zodoende inzicht in deze passages te verwerven.

115 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B3v.
116 AUGUSTINUS, Ep. LV. Ad inquisitiones Ianuarii II, 21 (CCSL, 31), p. 264 l. l. 790 – 265 l. 795.
117 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B4r – B5r.
118 “… op dat niemant uut het verstant der heyligher scriftueren ghesloten en worde die daer
emmer goede begheerte toe heeft …” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren,
f. B4r).
119 “… tsij handelinghe door ghescreven verclaringhen ende expositien der heyligher scriftueren
metten handen ghescreven in boecken oft mondelinghe door sermoonen metten monde ghespro-
ken oft ghepreect in die kercken” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, 
f. B4r).
120 Dat een kwaliteitsvolle opleiding van predikanten en theologen werd beoogd, bleek uit de
oprichting, in 1546, van twee koninklijke leerstoelen aan de Theologische Faculteit van Leuven,
een voor Schriftuur en een voor scholastieke theologie, waarvan de titularissen iedere dag college
gaven.
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Door kerkleraren werden, zoals reeds aangegeven, ook boeken geschreven
waarin zij de Schrift breedvoerig uitlegden zodat ook ‘ongeletterde’ mensen
die konden begrijpen. Deze kennismaking met de Schrift via de boeken van de
kerkleraren en de sermoenen van de predikanten in de Kerk, was voor ‘onge-
letterde’ mensen (leken zowel als clerici!) te verkiezen boven een individuele
omgang met de “blooten text”121 van de Schrift, zonder enige uitleg. Van
Winghe voegde er een vergelijking aan toe die vaak werd gehoord in pleidooien
tegen de persoonlijke omgang van leken met de bijbel: ongeletterde mensen zijn
als jonge kinderen die geen of nog slechte tanden hebben waardoor ze geen
stevig voedsel kunnen eten maar alleen malse, goed gekookte en soms voor-
gekauwde spijs (een allusie op Heb 5,12-14; 1 Kor 3,2 en zelfs 1 Petr 2,2). We
staan hier dus voor een van de passages waarin Van Winghe zich toch wel erg
restrictief opstelt ten aanzien van individuele bijbellezing door leken.

Van Winghe wees vervolgens op de vaak geschetste gevaren van vrije bij-
bellezing door leken: wanneer ongeletterde mensen zich al te zeer gingen bezig-
houden met de naakte tekst van de Schrift, die verschillende moeilijk te verte-
ren woorden en passages bevatte, dan dreigden ze in dwalingen te vervallen.122

Veel dwalingen, zo vervolgde N. van Winghe, zijn opgekomen doordat
bepaalde “opgheblasen hoverdighe clercken” de oude leer van de Kerk en de
Schriftverklaring van de heilige kerkleraren hadden versmaad, en ook doordat
veel “verwaende ongheleerde leecken” in hun spoor de sermoenen van de pre-
dikanten waren gaan verachten samen met de aloude leer van de Kerk, en zelf
de Schrift waren gaan lezen en naar eigen inzicht uitleggen.123 Ter verant-
woording riepen deze lieden in dat de Schrift er niet enkel was voor geleerden
en clerici maar ook voor de ongeletterde leken. Op dit argument antwoordde
N. van Winghe dat dit zonder twijfel correct was maar dat dit nog niet bete-
kende dat iedereen de Schrift individueel mocht lezen en proberen te verstaan.
Van Winghe voegde er nog een verrassende vergelijking aan toe. Boeken over
geneeskunde waren inderdaad niet voor de dokters alleen bestemd maar in de
eerste plaats tot heil van de zieken; boeken over medicinale kruiden en dran-
ken waren niet uitsluitend voor de apothekers bedoeld maar vooral voor de
genezing van de zieke mensen. Dit wilde echter nog niet zeggen dat zieken zelf

121 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B4v.
122 “Also die den ongheleerden ende botten menschen veel raden dat sij hen souden seer becom-
meren met den text der heyligher scriftueren te lesen die te veel steden seer hart ende rou is van
woorden ende quaet om verstaen die gheeft sulcken een oorsake van dolinghen” (VAN WINGHE,
Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B4v).
123 “… maer hebben willen haer selfs meesters sijn ende die heyleghe scriftuere selver lesen ende
nae haer verstant uutlegghen … Ghelijck hier voortijts ende noch meer in onsen tijden veel dolin-
ghen ende ketterien opghestaen sijn door dese vermetelijcheyt dat ongheleerde ende simpel men-
schen hen te zeer hebben willen onderwinden die scriftuere te verstaen sonder meesters ia oock
teghen den ghemeynen sin der meesters ende leeraers der heylegher kercken latende hen duncken
dat sij die heylighe scriftuere beter verstaen …” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher
Scriftueren, f. B4v); “alle menschen sijnt mans oft vrouwen clercken oft leecken hem hedens-
daechs onderwinden die heylighe scriftuere uut te legghen ende te verstaen sonder behoorlijcke
middelen daer toe dienende ende oock sonder iemants onderwijs dat hem dies verstaet” (ibid., B5r).
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in deze boeken moesten gaan lezen en zelf medicinale recepten gaan bereiden.
Een verkeerd bereid medicijn dreigde hen immers niet te genezen maar eerder te
vergiftigen en in het slechtste geval te doden. Zo was het volgens N. van Winghe
ook met de Schrift “die een gheestelijck apotheke der zielen is.”124 Wanneer die
gelezen werd en op een verkeerde manier begrepen en uitgelegd, wanneer ver-
keerde verbanden werden gelegd, dan dreigde de Schrift te leiden tot de dood der
zielen, terwijl deze nochtans bestemd was tot hun leven en zaligheid. Vervolgens
bracht Van Winghe ook het bekende oordeel van Hieronymus in stelling, ver-
woord in de proloog bij de uitgaven van de Vulgaat, die eigenlijk een brief aan
Paulinus van Nola (Brief 53) was.125 In dit schrijven maande de kerkvader zijn
bestemmeling Paulinus aan zich niet in de Schrift te verdiepen zonder gids die
hem kon voorgaan bij het juiste verstaan ervan. Want voor alle wetenschapslie-
den, kunstenaars en ambachtslui gold dat ze zonder leermeester nooit hadden
kunnen bereiken wat ze thans waren. Alleen de kunst om de Schrift te verstaan
“welck is een conste boven alle consten ende een wijsheyt boven alle wijshe-
den,”126 zo zuchtte de kerkvader, leek iedereen zich te willen aanmatigen zonder
gids of leidsman. Zo deden “oude quenen, clappeyen, oude suffende mans, ydel
clappaerts die den schijn ende niet die waerheyt der wysheyt hebben ende voorts
int ghemeyn by nae een ieghelijck vermeet hem nu te verstaen ende uut te leg-
ghen die heylighe scriftuere die welcke sij trecken, recken ende scoeren …”127

Meer nog, dergelijke lieden wilden ook andere mensen in hun ‘inzichten’ laten
delen, nog voor zij zelf op een ernstige wijze iets hadden geleerd.

En N. van Winghe bekeek dezelfde kwestie nog eens vanuit een ander oog-
punt: sommige mensen gingen er prat op dat ze genoeg hadden aan een Dietse
of Franse bijbel of Nieuwe Testament, en zij sloegen geen acht meer op wat de
predikanten zeiden. Meer nog, sommigen gingen zover de leringen en sermoe-
nen van de predikanten en andere geleerden van de Kerk tegen te spreken als
zij in hun volkstalige bijbel iets vonden dat in hun ogen wat anders betekende
dan hetgeen de predikanten overeenkomstig de leer van de Kerk uitlegden.
Daarbij argumenteerden deze lieden dat zij meer geloof hechtten aan de bijbel
of de H.-Schrift die toch het Woord Gods bevatte, dan aan enig ander mense-
lijk woord of menselijke leer.128 Deze mensen wilden echter niet begrijpen, dat
het Woord Gods “int verstant ende niet in die woerden” van de bijbel was gele-
gen.129 Net zoals de duivel Jezus in de woestijn op de proef stelde door Hem
allerlei woorden uit de Schrift voor de voeten te werpen die dan evenwel niet
volgens hun rechte betekenis werden geïnterpreteerd, zo waren er ook in de
eigen tijd bedriegers en discipelen van de duivel die Gods Woord verkeerde-

124 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B4v.
125 Van Winghe neemt hier een vertaling op van de klassieke passage uit HIERONYMUS, Ep. LIII.
Ad Paulinum 6-7, ed. I. HILBERG (CSEL, 542), Wenen, 1996, p. 452 l. 4 – 453 l. 9.
126 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B5r
127 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B4v – B5r.
128 “Segghende dat sij beter ghelooven haren Bijbel oft der heyligher scriftueren welck het woert
Godts is dan eenighe andere menschen woerden oft leeringhe” (VAN WINGHE, Onderwijs van der
Heylegher Scriftueren, f. B5r).
129 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B5r.
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lijk verstonden en daardoor veel goede en eenvoudige christenen trachtten te
verleiden. En zo kwam N. van Winghe terug bij zijn uitgangspunt: voor men-
sen die geen bijzondere gaven hadden, was het meest zekere middel om de
Schrift te verstaan, zich te laten onderrichten door de geleerde predikanten van
de Kerk of de Schriftverklaring te lezen van de heilige kerkleraren,130 zoals
Augustinus en vooral Hieronymus. Deze laatsten hadden trouwens ook de
Schriftverklaringen gelezen van de leraren voor hen, aangezien de Schrift rij-
ker en dieper is dan een mens alleen kan omvatten. Hieronymus was zelfs naar
verschillende plaatsen in de toenmalig bekende wereld gereisd om zich te scho-
len en te vormen in de kennis van de Schrift en hij beheerste de Latijnse,
Griekse en Hebreeuwse taal. Wanneer we Van Winghe’s negende hoofdstuk
lezen, dan blijft toch de indruk dat de bijbelvertaler zich hier bijzonder restric-
tief opstelt ten aanzien van de lezing van de bijbel door eenvoudige leken. Dat
dit stuk uit de proloog juist geschreven is door iemand die een volkstalige 
bijbelvertaling aanbiedt, is toch wel eigenaardig te noemen.

2. De Schrift als spijs die de mens tot geestelijk voedsel dient

a. De Schrift als een tafel met veelsoortige spijzen of een hof met allerlei vruch-
ten en kruiden

Nadat hij de Schrift vergeleken had met een lamp, haalde Van Winghe in het
tiende hoofdstuk nog een aantal andere metaforen boven.131 In dit onderdeel
bevinden zich een aantal herhalingen, zodat de vraag moet worden gesteld of
het hier oorspronkelijk niet om een eigenstandige uitwerking van het thema
gaat. Met een verwijzing naar Spr 9,1-5 vergeleek de Leuvense bijbelvertaler
de Schrift allereerst met een rijkgedekte tafel waarop zich veel goede, gezonde
en smakelijke spijzen en dranken bevonden; deze tafel van de heilige leer vin-
den we trouwens ook bij Thomas a Kempis.132 Deze tafel bood de mens drie-
voudig voedsel aan. In de eerste plaats was er het brood van Gods geboden.
Verder was er het vlees van dieren die werden geslachtofferd ter ere Gods,
waarmee de leerstellingen van de Schrift werden bedoeld die de mens opdra-
gen de lusten van het vlees en neigingen tot zonde te doden en hem aanmanen
te vasten, te waken en te bidden.133 Ten derde bevond zich op de tafel ook gees-

130 “… dat sij hem laeten leeren vanden gheleerden predicanten der heyligher kerken ende andere
gheleerden mannen oft dat sij lesen die expositie ende verclaringhe der scriftueren vanden hey-
lighen leeraers bescreven …” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B5r).
131 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B5v – B6v.
132 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B5v: “… alsoo wort die selve
[heylighe scrifture] oock gheleken by een rijckelijcke tafel daer veelderhande goede ghesonde
ende wel smakende spijse ende drancken op ghestelt is als broot vleesch wijn en derghelijcke”
en VAN KEMPEN, Die Navolghinghe Christi, vert. VAN WINGHE, f. 231r, 20: “Hier af so danc ic
u seere o lieve Heere Jesu Christe die zijt een warachtich licht vanden eewigen licht des vaders
comende voor die tafel van uwer heyliger leeringen die welcke ghy ons gestelt ende bereyt hebt
door u dienaers te weten u heylige propheten Apostolen ende ander leeraers.”
133 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B5v.
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telijke wijn die evenwel gemengd was met water. Met de wijn werden alle
Schriftplaatsen bedoeld die een mens aanzetten tot vertrouwen, hoop en (zoete)
blijdschap in de Heer, en in de goedheid die Hij de mens in het heden en in het
hiernamaals betuigt. Maar deze wijn kon op aarde niet anders dan gemengd
zijn met het water van de droefheid en de tranen wegens de eigen menselijke
ondankbaarheid en zondigheid, het water ook van de vrees voor Gods gerech-
tigheid. Juist omdat niemand wist of hij zou gered dan wel zou verdoemd wor-
den, vermaande de Schrift de mens standvastig te zijn tot het einde toe.

Verder werd de Schrift ook vergeleken met een tuin of akker, ook geen onbe-
kend gegeven in de spirituele literatuur van de late middeleeuwen. Daarin groei-
den allerhande vruchten die de mens tot voedsel dienden, zoals koren, fruit,
appelen, peren, noten enz. alsook geneeskrachtige kruiden die hem tot medicijn
waren.134 Naar deze tuin lokte Christus zijn vriendinnen, zijnde de zielen van
de christenen, zoals moest blijken uit Hl 5,1. Wilden de planten en kruiden
voedzaam en geneeskrachtig zijn, dan vroegen ze om een heel eigen bereiding;
voor de Schrift gold iets vergelijkbaars. In de eerste plaats waren er vruchten
die de mens rauw mocht eten, of geneeskrachtige kruiden die groen en onbe-
reid moesten worden toegediend. Zo waren er in de Schrift passages die heel
eenvoudig naar de letter moesten worden begrepen en ook als zodanig moes-
ten worden nagevolgd. Dit gold voor de Tien Geboden, en voor de leringen die
de mens aanzetten tot liefde, ootmoedigheid, soberheid, geduld, liefde tot de vij-
and en nog andere deugden. Verder, zo stelde Van Winghe, groeiden er in de
tuin gewassen die men niet rauw mocht eten, zoals koren, maar die eerst gema-
len en gebakken moesten worden, of kruiden die moesten worden gekookt of
getemperd door andere kruiden, wilden ze een geneeskrachtige werking hebben.
Parallel daarmee waren er ook heel wat Schriftplaatsen die niet mochten wor-
den begrepen en uitgevoerd overeenkomstig de eenvoudige, “rauwe” letterlijke
betekenis maar die op een andere wijze moesten worden ‘geïnterpreteerd.’ Dit
was onder meer het geval met de parabels en gelijkenissen uit het evangelie.135

Ten derde waren er vruchten die men zowel rauw als bereid kon eten, zoals
appelen en peren, waaraan Van Winghe nog toevoegde dat dit fruit nog gemak-
kelijker om te kauwen werd, smakelijker, gezonder of beter verteerbaar als het
op een goede manier werd bereid. In dezelfde lijn waren er Schriftplaatsen die
letterlijk konden worden verstaan maar die beter te verteren waren indien ze ook
geestelijk werden begrepen, en dit laatste nog op verschillende wijzen zoals
men spijzen kan zieden, braden of koken (een allusie ongetwijfeld op de drie-
voudige geestelijke betekenis van de Schrift). En Van Winghe weidde nog in

134 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B6r: “Ten anderen soo wort die
heylighe scriftuere oock gheleken by eenen hoff oft acker daer alderhande vruchten wassen die-
nende tot des menschen vuetsel versceyden van smake ende van natuere als rozen fruyt appelen
peren noten ende der ghelijcke. Item daer oock wassen costelijcke goede cruyden oft specerien
crachtich om veelderhande siecten te ghenesen.”
135 In Mt 5 vond N. Van Winghe voorbeelden van de eerste soort Schriftpassages, zoals de zalig-
sprekingen en uitspraken als “Bemint uw vijanden,” maar ook voorbeelden van de tweede soort
die niet letterlijk moesten worden begrepen, zoals Mt 5, 29: “Indien uw rechteroog u aanstoot
geeft, ruk het uit en werp het van u weg …”
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andere bewoordingen uit over zijn basisintuïtie dat het voedsel dat de Schrift
bevatte, op de juiste wijze moest worden klaargemaakt.136 Ter illustratie citeerde
hij, in het Nederlands, uit Bernardus’ Sermones in festiuitate omnium sancto-
rum waarin de abt uit Clairvaux zichzelf in de hoedanigheid van Schriftver-
klaarder omschreef als een geestelijke kok.137

N. van Winghe vervolgde echter: er waren ook koks die rauwe spijzen die
op zich goed en gezond waren, tot slecht en ongezond voedsel maakten door
ze verkeerd te koken, te zout of te zoet te maken. Kwade en onbekwame
“cokers der woerden Godts” zag Van Winghe in zijn tijd ook aan het werk. Het
was typisch voor ze dat ze de Schrift op een zoete en zachte wijze bereidden
en de zinnelijke natuur van de mens streelden. Zij spraken enkel over Gods
liefde en barmhartigheid maar verzwegen zijn scherpe gerechtigheid en zijn
dreigementen met de eeuwige verdoemenis. Het zou enkel nodig zijn op Hem
te betrouwen en te geloven dat Christus voor de mensen geleden heeft en gestor-
ven is en op deze wijze voor de zonde heeft betaald. Bijgevolg moest de mens
zelf niets meer presteren voor het Rijk Gods, of boete doen voor zijn zonden
of lijden. Wellicht richtte N. van Winghe zich hier tegen de lutherse recht-
vaardigingsleer, volgens de welke de mens niet gerechtvaardigd wordt door de
goede werken maar enkel door het gelovig antwoord op het genade-aanbod dat
God hem ‘om niet’ doet. En de Leuvense bijbelvertaler besloot: “Daer om sijn
sulcke leeringhen als suyker inden mont maer fenijn inden gront.”138

b. Oorzaken die de geestelijke spijs ongenietbaar of schadelijk maken

In het elfde hoofdstuk zocht N. van Winghe een antwoord op de vraag hoe het
kwam dat slechts weinig mensen zeer heilig of deugdzaam werden hoewel zij
zich nochtans intensief bezighielden met het lezen en herlezen van de Schrift,
die spijs was voor de ziel.139 Om dit punt uit te werken, zette Van Winghe zijn
vergelijking met het voedsel verder. In de eerste plaats waren er mensen die
harde spijzen wilden eten, hoewel ze slechte of zelfs geen tanden hadden; deze
mensen namen dus nauwelijks voedingskracht op. Op dezelfde wijze werden
mensen door het lezen van de Schrift niet gevoed, wanneer ze geen “goede
stercke tanden des verstants”140 hadden die nodig waren om deze te begrijpen
en te kauwen, d.w.z. met doorzicht te overdenken. Voor zulke mensen was het
beter, ja zelfs noodzakelijk, dat ze de Schriftuitleg van de heilige leraars lazen
of de sermoenen van de predikanten beluisterden, in plaats van zich bezig te
houden met de “rouwen harden text der scriftueren.”141 We staan hier dus
opnieuw voor een passage waarin Van Winghe zich zeer restrictief opstelde ten

136 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B6r.
137 BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, Sermones in festiuitate omnium sanctorum. Sermo 1, 2-3, ed.
J. LECLERCQ & H. ROCHAIS (S. Bernardi Opera, 5; Sermones, 2), Rome, 1968, p. 328 l. 22 – 329
l. 7.
138 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B6v.
139 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B6v – C1r.
140 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B6v.
141 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B6v.
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aanzien van de omgang met de ‘naakte’ tekst van de bijbel en leken aanraadde
zich vooral te verlaten op commentaren van specialisten en sermoenen van pre-
dikanten. Ten tweede waren er lieden die nauwelijks voedingsstoffen uit hun
eten haalden omdat zij spijzen die eigenlijk gekookt moesten worden, gewoon
rauw aten. Zo waren er ook mensen die de Schrift rauw wilden eten, d.w.z.
gemakkelijk wilden verstaan, louter naar de letter zonder aandacht voor de gees-
telijke zin, en daardoor hopeloos in dwalingen riskeerden terecht te komen. Als
voorbeeld verwees Van Winghe naar Lc 9,23: “Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis
op te nemen.” Hij verwees naar mensen die dat letterlijk namen en rondliepen
met houten kruisen; dit strekte hun vanzelfsprekend niet tot heil. Ten derde
verwees Van Winghe naar het omgekeerde geval. Er waren mensen die hun
voedsel kookten of op een verkeerde wijze kookten, terwijl dat rauw moest
worden gegeten. Toegepast op de Schrift, ging het dan over passages die gemak-
kelijk, letterlijk te verstaan waren maar die mensen anders wilden uitleggen
dan de woorden zegden. Als voorbeeld verwees de Leuvense bijbelvertaler naar
de instellingswoorden: “Neemt en eet, dit is mijn Lichaam.” Alle kerkleraren
hadden deze woorden letterlijk verstaan, namelijk dat het brood werkelijk Jezus’
lichaam zelf was dat Hij aan zijn discipelen schonk. Ketters hadden dit echter
uitgelegd alsof het brood het lichaam van Christus “betekende,” waardoor de
sektarische groep der ‘sacramentariërs’ was ontstaan die loochenden dat Chris-
tus’ lichaam aanwezig was in het sacrament van de eucharistie. Deze looche-
naars van de realis praesentia waren als “valsche coken der gheestelijcker spij-
sen.”142 Ten vierde waren er ook mensen die wilden eten zonder (wijn) te
drinken. De toepassing makend, vond Van Winghe het verkeerd wanneer
iemand zich wilde inspannen Gods geboden te onderhouden en afstand te nemen
van de wellusten van deze wereld, zonder ook tegelijk Gods weldaden te over-
denken en zich te verblijden in zijn beloften (gesymboliseerd door de wijn).
Want Gods geboden en de werken van boetvaardigheid waren immers zwaar
om te volbrengen als die niet verzacht en verlicht werden door het aanschou-
wen van Gods weldaden en de hoop op zijn beloften. Een mens mocht ook
enigszins prat gaan op zijn prestaties, zonder hoogmoed evenwel en in het
bewustzijn dat Gods weldaden en beloften alle menselijke werken en verdien-
sten ver te boven gingen (met een verwijzing naar Rom 8,18). Net zoals de
goede wijn het eten doet zakken en verteren, zo doet het overschouwen van
Gods onuitsprekelijke weldaden en beloften elk opscheppen over de eigen pres-
taties verteren, zo voegde Van Winghe er nog aan toe. Ten vijfde was het ook
slecht en ongezond veel en onversneden wijn te drinken zonder erbij te eten of
er maar weinig voedsel bij te gebruiken. Dit gebeurde bij mensen die zich vooral
wilden toeleggen op de “gheestelijcke blijscap”143 en op het overschouwen van
Gods liefde en barmhartigheid, van zijn beloften en trouw zonder rekening te
houden met zijn rechtvaardigheid, dus zonder zijn geboden te onderhouden en

142 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. B6v.
143 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C1r.
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zonder penitentie te doen voor de zonden. Volgens N. van Winghe ontstond
daaruit een dwaze, ijdele vermetelheid en een vals vertrouwen op God, hetgeen
een dodelijke ziekte was van de zielen. Ten zesde waren er mensen die veel
meer aten en dronken dan hun gestel kon verteren, bijvoorbeeld omdat hun
maag niet goed functioneerde. Voor deze mensen betekende het goede eten en
drinken eerder een kwaad dan een goed. Zij bleven zelden lang in leven. Het-
zelfde gebeurde op geestelijk vlak wanneer een mens er zich op toelegde de
Schrift te lezen en te herlezen maar weigerde er gestalte aan te geven in zijn
werken. Voor zo iemand betekende de Schrift eerder een veroordeling dan een
baat en deze mensen zouden zwaar getuchtigd worden, zoals moest blijken uit
Jak 1,23-25 en Lc 12,47. Anderen lazen de Schrift heel uitvoerig maar inte-
greerden het gelezene niet innerlijk en namen het zeker niet ter harte “ende
daer by comet dat die aldergheleertste die alderheylichste altijt niet en zijn
…”144 En N. van Winghe besloot: “In deser ende meer andere manieren wort
die scriftuere misbruyct ende hier by comet datter luttel menschen doer ghe-
voedt werden in warachtigher duecht maer contrarie comen daer doer in dolin-
ghen des gheloofs ende in swaer verdoemenisse haerder zielen.”145

c. De mens moet de vereiste gesteldheden bezitten om door de Schrift te kun-
nen worden gevoed.

In het twaalfde hoofdstuk somde N. van Winghe de voorwaarden op waaraan
de lectuur van de Schrift en de goddelijke leringen moesten beantwoorden,
wilde ze tot voedsel voor de christenen dienen.146 Allereerst moest de Schrift
gelezen worden met het vaste geloof dat het de woorden van God betrof die
niet konden liegen of bedriegen. De Schrift was dus door God geïnspireerd en
de schrijvers ervan waren een instrument in Gods handen geweest. Het fun-
dament op basis waarvan wij wisten dat een boek behoorde tot de H.-Schrift,
was het getuigenis van de Kerk en de kerkvaders die dat altijd zo hebben
geloofd en voorgehouden, herhaalde Van Winghe. En dan volgde het onver-
mijdelijke citaat uit Augustinus’ Contra epistulam Manichaei quam vocant
fundamenti: “Ik echter zou geen geloof hechten aan het evangelie, tenzij ik
daartoe bewogen werd door het gezag van de katholieke Kerk.”147 Het is een
passage die ook in het werk van Driedo een belangrijke rol speelt.148 Ten
tweede moest de Schrift gelezen worden met een goede intentie, dus niet uit
nieuwsgierigheid of tijdverdrijf zoals men allerlei wereldse fabelen en ge-
schiedenissen placht te lezen, en ook niet uit eerzucht, om beroemd en geacht
te worden als een groot geleerde. Precies uit dat soort eergierigheid en 

144 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C1r.
145 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C1r.
146 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C1r – C2r.
147 AUGUSTINUS, Contra epistolam Manichaei quam vocant fundamenti 5, ed. I. ZYCHA (CSEL,
25/1), Praag – Wenen – Leipzig, 1891, p. 197 l. 22-23.
148 Voor het gebruik van het citaat in dezelfde interpretatie, zie vooral DRIEDO, De eccles. script.
et dogmat, f. 238v B-D, en verder ook f. 60v D – 61r B en 266v C.
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hoogmoed waren de meeste ketterijen en dwalingen ontstaan aangezien som-
mige verwaande mensen in de Schrift allerlei nieuwe inzichten zochten die
ingingen tegen de gangbare opvattingen en de leer van de Kerk, enkel om te
tonen dat ze geleerder zouden zijn dan vele anderen. De Schrift lezen met de
juiste intentie betekende zich willen onderwerpen aan haar onderricht, willen
gesticht worden in de kennis van de waarheid en opgewekt worden tot liefde
voor de rechtvaardigheid, om dan uiteindelijk de eeuwige zaligheid te ver-
werven. De Schrift moest ten derde gelezen worden met grote eerbied tot God
die de auteur ervan was. Concreet betekende dit dat de lectuur ervan voorbe-
reid en begeleid moest worden door vroom gebed. Ten vierde moest de H.-
Schrift zeer aandachtig gelezen worden en de woorden van God moesten goed
overwogen worden, net zoals men de spijzen goed moest bijten wilde men er
smaak en voedingskracht uit puren. Alleen dan vond men in de Schrift inzicht,
smaak en geestelijk voedsel. Voor zijn aansporing Gods woorden zorgvuldig
te overdenken, verwees de Leuvense bijbelvertaler naar Ps 119(118),97 en Dt
6,6-9. Van Winghe beklemtoonde nogmaals dat wie te beperkt was van ver-
stand om zelf de Schrift te doorgronden, deze beter las met bijhorende ver-
klaringen dan zich te verdiepen in de “bloote scriftuere.”149 Om deze laatste
opvatting te onderbouwen, verwees hij deze maal naar Ps 119(118),130. En
Van Winghe ging verder: hoe meer de Schrift gelezen, overschouwd en ver-
staan werd, hoe beter ze smaakte en hoe meer honger ze deed krijgen. Ter
ondersteuning verwees hij naar Sir 24,21(29). Dit was dan wel een verschil
met de lichamelijke spijzen: als men daar meer en meer van at, ze mochten
nog zo lekker zijn, kreeg men er op den duur toch een walging van. Ten vijfde
moest de Schrift met grote nederigheid gelezen worden, of de lezer nu met een
groot of een klein verstand begiftigd was. De goddelijke wijsheid die in de
Schrift besloten lag, ging immers alle natuurlijke verstand te boven, zeker als
dat niet verlicht was door de gratie van de H.-Geest. Een lezer van de Schrift
moest ook nederig bekennen dat hij niet waardig of competent was de Schrift
te zien, te horen, te verhalen of te verstaan met zijn ogen, zijn oren, zijn mond
en zijn hart die hij dagelijks misbruikte voor nutteloze en oneerbare zaken.
Ook moest de lezer zijn verstand en inzicht onderwerpen aan de bevindingen
van de heilige kerkleraren uit het verleden en aan de doctrine van de Kerk, die
toch de ware intentie van de H.-Geest in de Schrift hadden blootgelegd. Hij
moest er zich dus voor hoeden op zoek te gaan naar nieuwe inzichten in de
Schrift, die ingingen tegen de leer van de Kerk en haar leraren. In de Schrift
moest hij dus niet op zoek gaan naar passages die zijn eigen valse particuliere
opinies konden ondersteunen, zoals een aantal mensen uit hoogmoed en hard-
nekkigheid deden. Het was immers alsof deze lieden God zelf en zijn Woord
tot getuigen wilde maken van hun valse opinies.150 De zesde en belangrijkste

149 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C1v.
150 “… doer valsche expositien die heylighe scriftuere treckende nae zijnen sin, niet zijnen sin
nae die scriftuere voeghende oft daer onder booghende makende van die woerden der waerheyt
een decsel der valscheyt …” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C1v).
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voorwaarde die men bij het lezen van de Schrift in acht moest nemen, was dat
men bereid moest zijn er naar te leven. Dat werd opgedragen door Ps
111(110),11. Mensen die wisten wat de Schrift inhield maar weigerden er naar
te leven, zouden door God worden verlaten. Hij zou zijn genade en het “licht
des verstants” onttrekken aan deze mensen, zodat ze uiteindelijk in dwalin-
gen vervielen. In Rom 1 getuigde Paulus hoe veel filosofen tot een natuurlijke
kennis van God waren gekomen maar dat ze Hem niet geëerd of gediend had-
den zoals het behoorde, zodat de Heer hen had laten vallen in blindheid, in
grote dwalingen en in onkuise daden (zelfs tegen de natuurlijke geaardheid
in!) Het gevolg was “dat sij onredelijcker leefden dan stomme onredelijcke
dieren.”151

De voorwaarden die Van Winghe in het negende en in het twaalfde hoofd-
stuk koppelt aan de lezing van de Schrift door ongeletterde lieden, lijken een
uitwerking te zijn van opvattingen die Thomas a Kempis al in zijn Imitatio
Christi verwoordde.152

3. Nederlandstalige bijbeledities: over heterodoxe vertalingen en dito para-
textuele elementen

In het dertiende en laatste hoofdstuk zette N. van Winghe omstandig uiteen
waarom eenvoudige lieden zich moesten hoeden voor Nederlandstalige en
Franstalige bijbeledities (en de bijhorende uitleg), die enige tijd tevoren door
de keizer waren verboden.153 Hiermee maakt Van Winghe een toespeling op de
Index van 1546 en hij geeft ons bovendien een vrij goed inzicht in de redenen
waarom de keizer, op advies van de Leuvense theologen, bepaalde bijbeluit-
gaven op de Index had opgenomen. In de eerste plaats waren er in de verbo-
den edities verschillende passages verkeerdelijk vertaald en zij gingen in tegen
de tekst van de Vulgaat, waardoor er verschillende dwalingen ingeslopen
waren.154 Van Winghe verhaalde dan hoe de eerste bijbel – hij bedoelde deze
van 1526 – die in Antwerpen bij Jacob van Liesvelt was uitgegeven, niet op
basis van de Latijnse Vulgaat was gemaakt maar op basis van de Lutherbijbel.
Deze laatste ging zelf niet op de geautoriseerde vertaling van de Kerk terug en

151 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C2r.
152 VAN KEMPEN, Die Navolghinghe Christi, vert. VAN WINGHE, f. 9r, 8 – 9v, 2: “Ons curieus-
heyt oft nieuschiericheyt die is ons dicmael hinderlijck int lesen der heyliger schriftueren als wy
willen somtijts diep verstaen ende subtijlijc gronderen sommige dingen diemen behoort te verstaen
naden slechten sin der woorden. Wildy uut dat lesen der heyliger schriftueren oft der goeder lee-
ringen profijt nemen:so leest die ootmoedelijc sonder te soecken naem van geleertheyt slechtelijc
sonder curieusheyt oft nieuschiericheyt ende met goeden geloove sonder twifelachticheyt noch
nemmermeer en suldy soecken te crijghen eenen naem van gheleertheyt. Vraecht gheerne ende
hoort stillijc die woorden der heyligen: noch en hebt geen misnoegen in ghelijckenissen oft byspra-
ken der ouder leeraers: want sonder sake en worden sy niet gesproken.”
153 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C2r – C2v.
154 “… contrarie ghestelt dan dat staet in die Latijnssche Bijbele die over duysent iaer voer goet
ende oprecht inder heyligher kerken ghehouden is …” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Hey-
legher Scriftueren, f. C2r).
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bevatte bijgevolg een aantal afwijkende vertalingen en zelfs enige kunstgrepen
die de tekst van de Schrift wilden aanpassen aan de eigen “quaden opinien.”155

N. van Winghe vervolgde zijn verhaal: de tekst van de Liesveltbijbel is daarna
door sommige geleerden gecorrigeerd en vervolgens door de theologen van
Leuven “ghevisiteert” en toegelaten. Deze herziene editie is dan ook ver-
schillende malen door Willem Vorsterman herdrukt, met een octrooi en privi-
lege van de keizer. Echter: achteraf bleek dat “een dienaer ende setter des
wercs”156 van Vorsterman zonder medeweten of toestemming van zijn mees-
ter de voorgestelde correcties niet getrouw had ingebracht maar de oorspron-
kelijke (Luther-)tekst op heel wat plaatsen had laten staan. Dat was de reden
waarom de Vorsterman-editie (van 1528) door de Index was verboden ondanks
het octrooi en het privilege dat aan de drukker was gegeven. Naast de vertaal-
perikelen met de ‘grote’ Liesvelt- en Vorstermanbijbels, verwees N. van
Winghe naar drukkers die de Duitse (c.q. Luther-)bijbels in verschillende deel-
tjes of in een klein formaat hadden gedrukt en daar ook nog heterodoxe sum-
mariën en glossen hadden aan toegevoegd en zelfs de tekst van de Schrift nog
meer hadden gecorrumpeerd dan hij bij Luther al was.157 De keizer heeft dan
ook al deze edities laten verbieden, niet omdat men geen exemplaar van de
Schrift in de volkstaal mocht hebben of lezen maar omdat die valse bijbels uit
circulatie moesten worden genomen.158

Van Winghe bevestigde hier nog eens ondubbelzinnig dat de lezing van de
Schrift in de volkstaal op zich geen probleem was voor de (burgerlijke en ker-
kelijke) overheden maar dat edities gebaseerd op de Luthertekst en/of voorzien
van paratextuele elementen wel een struikelblok vormden. De bijbelvertaler gaf
daarop verschillende voorbeelden die, alweer, met de rechtvaardigingsleer te
maken hadden en dus de lutherse vertalingen wilden aanklagen. In de eerste
plaats verwees hij naar Gal 5,6. Correct vertaald luidde dit als volgt: “In Christo
Jesu en is van gheender weerden besneden oft om besneden te sijne, maer dat
gheloove welck doer die liefde wercket.” In sommige edities werd het laatste
deel van dit vers wel eens omgekeerd en vertaald als: “Maer die liefde welck

155 “Om dat dierste Duytssche Bibelen Tantwerpen ghedruct by Jacob Liesvelt was overghestelt
niet uuten Latijn maer uut een overlantsche Bibele welck in duystchlant was overghesedt doer Mar-
ten Luter ende sommighe andere sijne medepleghers vermaerde ende verdoemde ketters in onsen
tijden die welcke ghelijck sij versmaders zijn der heyligher kerken hebben die Bibele verduytscht
uut versceyden nieuwe translatien niet volghende die oude ghemeyn Latijnsche Bibele der hey-
ligher ghemeynder Roomscher kerken ende aldus hebben sij veel plaetsen veel anders ghestelt dan
die Bibele in haer heeft ende somtijts oock die heylighe scriftuere verkeert alsoo die best dienen
mocht tot stercsel van sommighe haren quaden opinien” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Hey-
legher Scriftueren, f. C2r).
156 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C2r.
157 “Voerts zijnder gheweest sommighe andere druckers die dese Duytssche Bibelen hebben in
Walschen ende Duytschen by stucken a part oft in cleyn formaet gheprent daer toe doende noch
sommighe valsche summarien ende glosen oft oock den text der scriftueren noch argher makende
dan hy te voren was” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C2r).
158 “… niet te dier meyninghen om datmen gheen heylighe scriftuere in ghemeynder talen en
soude moghen lesen oft hebben, maer om dat die valsche Bibelen souden te niet ghedaen wor-
den” (VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C2r).
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doert gheloove werct.”159 Deze laatste vertaling paste helemaal binnen de
nieuwe leer die, ten onrechte, het geloof boven de liefde en andere deugden
plaatste en beweerde dat een mens enkel door het geloof rechtvaardig werd in
Gods ogen, zo betoogde Van Winghe. De Leuvense bijbelvertaler plaatste daar
tegenover de tekst van 1 Kor 13 waarin Paulus de liefde prees boven het geloof
en alle andere deugden: “Al hadde ick alle tghelooue oock soo groot oft crach-
tich, dat ick daer doer mochte berghen versetten, en heb ick gheen liefde soe
ben ick niet” (1 Kor 13,2). “Ben ick niet” betekende volgens Van Winghe
“ben ik niet salich voor God.” Ook in het slot van dit hoofdstuk, 1 Kor 13,13,
schreef Paulus heel duidelijk dat “die liefde meerder is dan dat ghelooue en die
hope.” Als voorbeeld van een ‘foute’ vertaling die de afwijkende rechtvaardi-
gingsleer van de lutheranen moest ondersteunen, verwees Van Winghe van-
zelfsprekend ook naar Rom 3,28: “Wy houden dat die mensch rechtverdich
wort sonder die wercken der wet doert gheloove alleen.” Vanzelfsprekend bena-
drukte Van Winghe dat het woord “alleen” niet in Paulus’ oorspronkelijke tekst
te vinden was. Bovendien sprak hij de Luthervertaling van Rom 3,28 tegen met
inhoudelijke argumenten ontleend aan 1 Kor 13: het geloof alleen zonder liefde
en andere deugden was dood en kon niemand zalig maken.

Nog een voorbeeld: in 1 Kor 7,25 gaf Paulus maagden en weduwen “raet”
om in de staat van reinheid te blijven. Hij stelde evenwel vast dat sommige
‘foute’ vertalingen hadden: “ick segge mijn goetduncken.” Volgens Van
Winghe was deze laatste vertaling veel te zwak. Wie immers raad gaf, die had
een gefundeerd oordeel over wat best gedaan of gelaten werd i.v.m. zaken die
hem goed bekend waren. Over aangelegenheden die een mens niet volledig
bekend waren of niet geheel zeker, daarover kon hij ten hoogste zijn beste goed-
dunken uitspreken. Als de ‘lutherse’ vertalers dus schreven “Ick seg mijn goet-
duncken,” dan wilden ze volgens Van Winghe het simpele volk laten geloven
dat Paulus de maagdelijke staat niet met volle overtuiging aanprees of aan-
raadde als een hoger goed dan de huwelijkse staat, maar dat hij daar zijn twij-
fels over had en daarom “alleen sijn goetduncken seyde.” Volgens Van Winghe
was dit een verkeerde voorstelling van zaken, want in het vervolg van de tekst,
meer bepaald in 1 Kor 7,38, expliciteerde Paulus zijn mening en stelde hij dui-
delijk dat wie zijn dochter uithuwt, goed doet, en wie ze niet uithuwt, nog beter
doet.160

Een andere klassieke passage betrof de vertaling van het Latijnse woord
“presbyteri” (in het Grieks presbúteroi) zoals in Jak 5,14. In plaats van
“priesters der kerken” hadden de ‘lutherse’ vertalingen “ouders der ghemeyn-
ten.” Deze laatste vertaling werd door Van Winghe afgewezen omdat het leek
alsof die oudsten van de gemeente zowel leken als clerici konden zijn, gewij-
den zowel als ongewijden, geleerden en ongeleerden, en dat die allemaal de
volmacht hadden het H.-Oliesel en de andere sacramenten toe te dienen. De
Leuvense bijbelvertaler noemde het een van de grootste dwalingen te beweren

159 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C2r.
160 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C2v.
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dat ieder christen door het doopsel deelde in het algemene priesterschap en dus
zonder bijzondere wijding de sacramenten kon bedienen, en dat men dus voor
de toediening van de sacramenten het best de oudste of meest wijze man van
de gemeente kon kiezen. Dit ging volgens Van Winghe helemaal in tegen de
leer van de Kerk en tegen de praktijk van de apostelen die priesters aanstelden
door hun de handen op te leggen. Dit waren niet noodzakelijk de oudste maar
wel de meest geschikte kandidaten. De aangehaalde voorbeelden toonden vol-
gens Van Winghe aan dat de Schrift op verschillende plaatsen verkeerd was ver-
taald, zodat ze in het kraam pasten van de verschillende “quaden secten” die
waren opgestaan.161

Maar dit was nog niet alles: Van Winghe vertolkte ook de mening van de
Leuvense theologen wanneer hij niet enkel aanstoot nam aan ‘provocerende’
Luthervertalingen maar vooral aan ‘interpreterende’ glossen in de marge, sum-
mariën voor de hoofdstukken en tafelen achterin het boek: deze paratextuele
elementen gingen immers vaak in tegen de ware betekenis van de bijbeltekst.162

Als voorbeeld gaf Van Winghe de samenvatting voor Rom 13 die in sommige
edities (o.m. in de uitgave die Merten de Keyser in 1525 bezorgde voor 
Govaert van der Haeghen) luidde: “Onder die Christenen en is gheen overheyt
maer een ieghelijck wil des anders dienaer wesen uut liefden.” Volgens Van
Winghe ging dit helemaal in tegen de betekenis die Paulus er in wilde leggen,
en hij bracht dit in verband met de anabaptisten die gevaarlijke dwalingen ver-
kondigden wanneer ze beweerden dat de christenen geen superieuren hadden
dan Christus alleen, en dat ze ook geen eigen bezittingen behoorden te hebben
maar dat al hun goederen gemeenschappelijk waren.163

Van Winghe concludeerde dus dat er veel bijbels gevonden waren die vol
fouten zaten deels door onbetrouwbaarheid deels door onachtzaamheid vanwege
vertalers, drukkers en correctoren “die nochtans gheen oft seer luttel faulten stel-
len.”164 En hij voegde eraan toe: net zoals Christus een steen des aanstoots is
geweest, zo is ook de Schrift een bron van ergernis gebleken voor vermetele en
eigenzinnige mensen. En zoals Christus is mishandeld en gedood, zo is ook zijn
leer en zijn Woord in de Schrift onheus behandeld door valse vertalingen en
commentaren van mensen die liever Gods Woorden aan hun allerindividueelste
opvattingen aanpasten dan dat zij zichzelf onderwierpen aan dat Woord en de
betekenis ervan. Hij waarschuwde de gelovigen op hun hoede te zijn voor deze
“valsche Bybels” en meer nog voor allerlei verkeerde uitleg erbij en hij spoorde
hen aan zich zorgvuldig te schikken naar de traditionele leer van de Kerk. Zoniet

161 “Aldus is den text der heyligher scriftueren te veel plaetsen verkeert ende valschelijck over-
gesedt ten voerdeele van desen quaden secten die (Godt betert) nu veel opghestaen sijn” (VAN

WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C2v).
162 “Dese ende noch veel meer valscheden die te langhe om verhalen waren sijn bevonden in
veel van sommighe duytssche ende walsche Bibelen inghesteken aen den cant oft ooc voer die
capittelen ghestelt oft ooc achter in die tafelen der Bibelen” (VAN WINGHE, Onderwijs van der
Heylegher Scriftueren, f. C2v).
163 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C2v.
164 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C2v.
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brachten zij hun eer, goederen, of integriteit van het lichaam in gevaar – onge-
twijfeld een allusie op de strenge straffen die de overtreding van de censuur-
maatregelen met zich meebracht – en meer nog de zaligheid van hun ziel. “Maar
Christus zou het bloed van de zielen die door valse leringen en boeken verloren
waren gegaan, terugeisen van degenen die zulke geschriften of leerstellingen
hadden gedicht, geschreven, gedrukt en verkocht.”165

BESLUIT

Nicholaus van Winghe geeft in een proloog op ‘zijn’ Nederlandstalige Leu-
vense bijbel (1548) uitgebreide beschouwingen over de toelaatbaarheid van de
lezing van de Schrift in de volkstaal. Deze opvattingen worden geplaatst bin-
nen een bredere kijk op de relatie tussen Schrift en Traditie(s). Het is waar-
schijnlijk dat Van Winghe zich daarbij inspireerde op het werk De ecclesiasti-
cis scripturis et dogmatibus van de Leuvense theoloog Johannes Driedo (1533),
dat in 1546 een niet te onderschatten rol speelde 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. Zonder de Schrift en reeds voor de Schrift was opgeschreven, had God
echter het ware licht en de het pure Woord aan patriarchen, profeten en apos-
telen ingegeven door de innerlijke werking van de Geest. Deze hadden dat dan
doorgegeven aan latere generaties. En nog voortdurend inspireerde God pausen,
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 terzake, stelde Van Winghe dat enkel door deze
kerkelijke Traditie duidelijk werd welke bijbelboeken heilig en canoniek waren.
Bovendien werden in de kerkelijke Traditie praktijken en leerstellingen door-
gegeven die niet expliciet in de Schrift te vinden waren. Tenslotte fungeerde de
Traditie als noodzakelijke verheldering van duistere en tegenstrijdige Schrift-
plaatsen. 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 overeenkomstig de tra-
ditionele leer van de Kerk. Van Winghe was dus erg terughoudend om onge-
letterde 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
vervallen. Gelijkaardige ideeën verwoordde Van Winghe in het tweede deel
van zijn proloog, waar de bijbel wordt vergeleken met een tuin vol (geeste-
lijke) spijzen en levenskrachtige kruiden. De Leuvense bijbelvertaler beklem-

165 VAN WINGHE, Onderwijs van der Heylegher Scriftueren, f. C2v.
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toonde echter dat het er op aankomt deze spijzen op een juiste wijze te berei-
den en te consumeren. Ondanks zijn bij wijlen restrictieve opstelling in de pro-
loog was het anderzijds Van Winghe die een nieuwe officiële Nederlandse bij-
belvertaling bezorgde en zich daarmee in de lijn plaatste van een decennia-lange
traditie in de Lage Landen. Als augustijner koorheer behorend tot de congre-
gatie van Windesheim voelde onze bijbelvertaler zich in de lijn staan van zijn
confraters, Johan Schutken die op het einde van de veertiende eeuw eveneens
een vertaling van de Schrift had gepubliceerd, en Thomas a Kempis die in 
1441 zijn Imitatio Christi had voltooid. Een vertaling van deze laatste tekst had
Van Winghe trouwens ook in 1548 uitgegeven en het lijkt erop dat hij een aan-
tal van de daar aanwezige opvattingen verder heeft uitgewerkt, zoals de meta-
foor van licht en spijs, en de voorwaarden waaraan de gelovige moet beant-
woorden bij het lezen van de Schrift. In het laatste deel van zijn proloog
legitimeert Van Winghe zijn vertaling tenslotte als een alternatief voor de vele
‘vervalste’ bijbels die in omloop waren. Deze vervalsing bestond er, naar zijn
oordeel, allereerst in 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 afwij-
kende 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 voorbereiden, zodat ze de Schrift
beter zouden verstaan. Ook inzake volkstalige bijbellezing vertolkte Van
Winghe het ‘Leuvense’ standpunt. De magistri Lovanienses stelden zich in de
theologische discussie inderdaad terughoudend op en het kwam bij hen geens-
zins op om de lezing van de Schrift in de volkstaal te propageren (zoals
bepaalde reformatoren deden), maar in de praktijk tolereerden ze dat mensen
de bijbel in de volkstaal lazen. Traditionele vooroordelen, als zouden de Leu-
vense theologen ongenuanceerd tegen volkstalige bijbels geweest zijn, moeten
in die zin gecorrigeerd worden.

SUMMARY

In September 1548, the so-called Dutch ‘Louvain Bible’ was issued. It was translated
from the Latin Vulgate by Nicholaus Van Winghe, under the supervision of the Lou-
vain theologians. In its extensive prologue, Van Winghe offers a good summary of the
theologians’ (and particularly John Driedo’s) position as regards the relation between
Bible and Tradition, and the legitimacy of reading the Bible in vernacular translations.
In several passages, Van Winghe adopts a rather restrictive point of view by warning
against a “free” reading and interpretation of the Bible by the illiterate masses. He
believed that this practice inevitably led to errors and heresies. He emphasized that
those people whose intellectual and spiritual capacities were too limited to fathom Scrip-
ture – a group that included most of the laity – did better to get acquainted with the text
with the help of the commentaries of the sacred doctors or by listening to the sermons
of competent preachers. In this way, Scripture was explained in the light of the tradi-
tional doctrine(s) and customs of the Church that were not explicitly mentioned in the
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Bible but were universally observed within the Church and thus handed down from the
apostolic times via an unbroken line of succession. In his prologue, Van Winghe also
noted that many ‘falsified’ Bibles had been in circulation for quite some time. In his
opinion, these Bibles had been ‘falsified’ in that either they insufficiently or inaccurately
rendered the text of the Vulgate or they contained overt theological errors. He also
labeled as deeply problematic the practice that allowed glosses and summaries above
the chapters to contain erroneous doctrines. In spite of the rather restrictive position he
defended in his prologue, it must be remembered that it was actually Van Winghe who
was responsible for the redaction of the new and official Dutch Vulgate translation,
which itself was primarily intended as an alternative to the aforementioned “falsified”
Bibles. Recall, too, that an orthodox Bible translation had to function in a strict eccle-
siastical setting: common people were allowed to engage in personal reading of the
Bible as part of their preparation for the sermons they would hear in church.

Adres van de auteur: K.U.Leuven, Faculteit Godgeleerdheid, Afdeling Geschiedenis
van Kerk en Theologie, Sint-Michielsstraat 6, B-3000 Leuven.
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