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HOOfDSTUK 16 

De Vorstermanbijbel van 1528 en 
later: naar een katholieke bijbel

Wim François

De talrijke reformatorisch gezinde pocketbijbeltjes die vanaf 1522 in de Lage Lan-
den waren verschenen, alsook de in 1526 gepubliceerde Liesveltbijbel, hadden aan-
leiding gegeven tot de eerste censuurmaatregelen. De wereldlijke en geestelijke 
autoriteiten wilden echter op een gegeven moment niet langer achter reeds gepu-
bliceerde bijbelvertalingen aanzitten, maar eisten dat ze zich op voorhand kon-
den vergewissen van de rechtzinnigheid van bijbeledities, alvorens deze ter perse 
werden gelegd. Deze ‘preventieve censuur’ zou in het ketteredict van oktober 1529 
worden ingeschreven, maar was al minstens een jaar eerder effectief in de praktijk 
gebracht. De Leuvense censoren-theologen zouden namelijk een exemplaar van Ja-
cob van Liesvelts bijbeluitgave van 1526 hebben onderzocht, verschillende correcties 
hebben voorgesteld en tot herdruk vergunning hebben gegeven indien al hun cor-
recties daarin werden opgenomen. Willem Vorsterman zou het dan op zich hebben 
genomen om de aanmerkingen van de ‘correctuers’ in een nieuwe uitgave te verwer-
ken. Aldus luidt tenminste het verhaal dat Nicolaus van Winghe in het voorwoord 
van de Leuvense Bijbel aanhaalt (Leuvense Bijbel, 1548, fol. C2r). Voortgaande op het 
verhaal hebben de Leuvense theologen zich dus actief ingezet om een rechtzinnige 
bijbeleditie op de markt te krijgen. Van de eerste editie van de Vorstermanbijbel uit 
1528 kan echter bezwaarlijk worden volgehouden dat ze aan deze doelstellingen 
beantwoordde: in de bestaande literatuur wordt dan ook ten overvloede en terecht 
gewezen op de protestantse kenmerken die in de uitgave zijn achtergebleven. Wat 
evenwel onvoldoende wordt beklemtoond, is dat Vorsterman zich haastte om zijn 
volgende edities wel degelijk aan de Vulgaat aan te passen, zodat de verschillende 
uitgaven die in de jaren 1529 tot 1531 verschenen een uitgesproken katholiek karak-
ter hadden. Verder in de jaren dertig en veertig bracht Vorsterman een aantal edities 
van zijn bijbel op de markt met uitgebreide verklarende glossen, die evenwel gro-
tendeels een katholiek karakter bleven behouden. In onderstaande bijdrage willen 
we ingaan op deze veelzijdige Vorstermanbijbel, een benaming die staat voor een 
corpus van verschillende edities met vaak een eigen karakter. Ook moet worden op-
gemerkt dat de drukker-uitgever daarnaast nog verschillende edities met de episte-
len en evangeliën uit de mis op de markt bracht en daarmee een ‘genre’ voortzette 
dat al sinds de middeleeuwse periode erg populair was (� zie paragraaf 10.6). Op de 
uitgaven met de epistelen en evangeliën kan hier echter niet worden ingegaan.
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16 · 1  De Vorstermanbijbel van 1528 als een ‘eclectische’,  

 protestantiserende editie

16 · 1 · 1  De totstandkoming van de Vorstermanbijbel

Eind oktober 1528 kwam de fraai geïllustreerde Vorstermanbijbel van de persen 
(Den Hollander, 1997, pp. 90-92, 189-193, 226, 350-357; De Bruin, 1993, pp. 111-118; 
Augustijn, 1975-76, pp. 78-94). Het Nieuwe Testament was eigenlijk al de tweede 
uitgave van een editie die een eerste maal in juli 1528 was verschenen, in een geza-
menlijke onderneming met Jan Seversz. Deze drukker had voordien al vanuit Lei-
den zaken gedaan met Vorsterman en was na zijn verbanning uit het noorden van 
de Lage Landen – omwille van zijn religieus dissidente ideeën – naar Antwerpen 
uitgeweken (Den Hollander, 1997, pp. 90-91, 226, 356-357). De bijbel van Vorsterman 
droeg een ‘cum gratia et privilegio’, dat dertien dagen na de verschijningsdatum, 
op 9 november 1528, was afgeleverd. Blijkens een eerste voorrede (fol. *1r), het Ex-
tract uuten Registere vanden Vonnissen, der wethouderen der stadt van Antwerpen, werd aan 
Willem Vorsterman voor drie jaar (tot 1531) het privilege toegekend om deze welbe-
paalde editie te drukken en te verkopen, nadat ook de toelating tot druk (‘consent’) 
was afgeleverd door de Leuvense theoloog Nicolas Coppin en door de schout van 
Antwerpen, Claes van Lyere. Hoewel de Vorstermanbijbel van 1528 zich dus presen-
teerde als een officieel geautoriseerde rechtzinnige katholieke bijbelvertaling, ver-
toonden zijn tekst, bijbelse canon en proloog een uitgesproken eclectisch karakter.

16 · 1 · 2  De proloog van Die Correctuers deser translatien

In de tweede voorrede (fols. *1v-*4) verklaarden de ‘correctuers deser translatien’ aan 
de lezers dat het misbruik van de Schrift hen bewogen had de tekst van het Oude en 
Nieuwe Testament te ‘corrigeren’ naar de Latijnse bijbel, die de kerk sinds onheug-
lijke tijden in gebruik had. De lectuur van de Bijbel mocht evenwel geen voorwend-
sel zijn om nu maar thuis te blijven van de sermoenen in de kerk, of de leraren en 
predikers van de kerk te gaan corrigeren (‘berispen’). Integendeel, de lezers konden 
hun dorstige ziel laven aan de bron van de Schrift, om daarna met des te meer in-
teresse uit de mond van de predikers in de kerk de betekenis te vernemen van de 
passages die minder duidelijk waren. Hiermee werd de gekende katholieke opvat-
ting vertolkt, die een uitdrukkelijke band voorstond tussen de individuele bijbelle-
zing en de officiële prediking in de kerk, en die de priesters en predikers naar voren 
schoof als noodzakelijke bemiddelaars tussen Gods woord en het christenvolk. Het 
was een opvatting die in katholieke kringen de daaropvolgende jaren alleen maar 
sterker zou worden. De ‘correctuers’ stelden ook dat bijbellezing een mooie manier 
was om de tijd te besteden die anders met onnuttige dingen werd opgevuld, zoals 
geroddel, lichtzinnige praat, drinkgelagen, of dobbelen en spelen. Ook dit is een 
klassiek element dat we terugvinden in pleidooien voor bijbellezing in de volkstaal 
sinds de late middeleeuwen. Opmerkelijk is verder dat de ‘correctuers’ beklemtoon-
den dat het niet voldoende was in de Bijbel te lezen, maar dat de gelovigen zich ook 
moesten inspannen om de Wet van God in praktijk te brengen. Hun inspanningen 
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zouden vrucht opleveren, in de vorm van heilige daden en in het verkrijgen van het 
eeuwig leven, een opmerking die bezwaarlijk als een weergave van de lutherse ge-
nadeleer kan gelden (fol. *1v). 

In een volgend deel van deze tweede voorrede lichtten de samenstellers van de 
Vorstermanbijbel hun werkwijze toe. Net zoals op de titelbladzijde en in het Ex-
tract uuten Registere pakten de ‘correctuers’ uit met het feit dat de editie tot stand 
was gekomen door een vergelijking met de Hebreeuwse en Griekse grondtekst van 
de Bijbel. Waar de Vulgaattekst en de ‘Hebreeuwse waarheid’ van elkaar afweken, 
hadden ze de Vulgaatvertaling in de tekst laten staan en de varianten uit het He-
breeuws ter verheldering in de marge geplaatst. De zorg voor een heldere vertaling 
had hen er ook toe gebracht om in sommige gevallen meer de zin of de betekenis van 
een schriftpassage te volgen, dan de letter ervan (zeker wanneer de bijbeltekst niet 
handelde over fundamentele onderwerpen, zoals het geloof of de kerk). Iedere taal 
had nu eenmaal zijn eigenheden, en dat gold a priori voor het Hebreeuws. De He-
breeuwse (en Griekse) grondtekst hadden de ‘correctuers’ naar eigen zeggen uit de 
Polyglotta Complutensis gehaald. Deze Polyglotbijbel was onder impuls van kardinaal 
Francesco Ximénes de Cisneros en met de zegen van paus Leo X in het Spaanse Alcalá 
(Latijn: Complutum) tot stand gekomen in de jaren 1514-1517, maar werd pas vrijge-
geven na de formele goedkeuring door de paus in 1520. Deze bijbel gold als een van 
de belangrijke verwezenlijkingen van het katholieke bijbelhumanisme. Het wapen-
schild van de kardinaal prijkte trouwens pontificaal op de titelbladzijde van Vorster-
mans uitgave. De voorliggende bijbel werd op deze wijze haast gepresenteerd als 
een volkstalige versie van de Polyglotta Complutensis. Verder werd het gebruikte sy-
steem van ‘sterretjes’ en ‘halve maantjes’ of ‘haakjes’ aan de lezer uitgelegd, in een 
passage die in de marge van de bijbel stond aangegeven als Die maniere hoe men dit 
boec lesen sal. Een tekstpassage die werd voorafgegaan door een sterretje en werd af-
gesloten door een haakje, had in het Hebreeuws een variante lezing. Deze stond in 
de marge afgedrukt (ingeleid door ‘the.’). Een tekstpassage die tussen twee haakjes 
stond, was alleen in de Vulgaat te vinden. In de marge stond dan ook gedrukt: dit 
staat niet in het Hebreeuws (‘Ten is niet in the.’). Wanneer een sterretje tegen een 
haakje was geplaatst (‘die sterre aent maenken’) dan betekende dit dat de Vulgaat 
een bepaalde passage niet had die er in het Hebreeuws wel stond. Ook hier werd de 
lezing uit het Hebreeuws in de marge geplaatst (ingeleid door ‘the.’) (fols. *1v-*2v).

Naast de tekstvarianten uit het Hebreeuws (en het Grieks) werd in de marge van 
sommige boeken ook aangegeven dat ze niet tot de Hebreeuwse canon behoorden 
(Vanden boecken die inden hebre.[euwse] canon niet en zijn). Dit deden ze geenszins, zo 
beklemtoonden de ‘correctuers’, om het gezag van het betreffende boek te ondergra-
ven, maar wel om aan te tonen dat de joden aan de christenheid vele boeken hadden 
onthouden die niet enkel stichtend konden worden genoemd, maar ook spraken 
over de komst van de Messias (fol. *2v). Bij sommige boeken werd in de marge trou-
wens ook aangegeven waarom de kerk het boek wel had. 

Dat de ‘correctuers’ echter niet zomaar van de Complutensische Polyglot zijn uitge-
gaan, wordt al min of meer duidelijk uit het vervolg van de voorrede. Waar zij name-
lijk het gebruik van de Godsnaam toelichten, delen de ‘correctuers’ mee dat zij het 
tetragrammaton JHWH in het Nederlands met hoofdletters hebben weergegeven, 
dus als ‘HEERE’, en Adonai als ‘HEEre’. Op die manier namen zij het systeem over dat 
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Maarten Luther in zijn proloog op de Pentateuch van 1523 had uiteengezet, en zij 
haalden bovendien ook dezelfde reden aan die hij eraan toevoegde. Verder stelden 
de ‘correctuers’ dat er in de profetenboeken vaak JHWH Adonai staat, wat ze hebben 
vertaald als ‘Heerschappende HEERE’ (fol. *2v). Cornelis Augustijn heeft erop gewe-
zen dat dit de Nederlandse weergave is van ‘herschend HERR’, dat in de Wormser 
Profetenbijbel gebruikt wordt (Augustijn, 1975-76, p. 90). Deze laatste, vervaardigd 
door de spiritualistische anabaptisten Hans Denck en Ludwig Hätzer en uitgegeven 
in 1527, ligt trouwens aan de basis van de marginale glossen bij (en soms zelfs de 
vertaling van) de betreffende boeken in de Vorstermanbijbel. Augustijn formuleer-
de zelfs de hypothese dat Vorsterman een Nederlandse vertaling van de Wormser 
Profetenbijbel kan hebben gekregen van de humanist Gerard Geldenhouwer (1482-
1542), die in 1527 in spiritualistische kringen in Worms vertoefde en, blijkens zijn 
correspondentie, de Duitse profetenboeken van Denck en Hätzer in het Nederlands 
had vertaald. Na zijn verblijf in Worms zou hij naar Antwerpen zijn gegaan waar hij 
zijn Nederlandse vertaling mogelijk aan Vorsterman ter beschikking stelde (waar-
over verder meer) (Augustijn, 1975-76, p. 84).1 

De opmerking onmiddellijk volgend op die over de godsnaam versterkt het ver-
moeden dat de samenstellers van de eerste Vorstermanbijbel vooral een beroep heb-
ben gedaan op bestaande Middelnederlandse of Duitse vertalingen (en niet op de 
Complutensische Polyglot). De ‘correctuers’ verklaarden namelijk dat ze de tekst van 
het exemplaar dat ze moesten corrigeren zo veel mogelijk hadden willen aanpassen 
aan het Brabants, maar dat ze daar niet helemaal in geslaagd waren omdat de tekst 
vol was van woorden uit een andere lokale variant van het Nederlands, waarbij ze als 
voorbeelden het ‘Gulics, Cleefs, Gelders’ naast het Vlaams en het Brabants aanhaal-
den (fol. *2v), wat de vraag doet rijzen of ze hier geen allusie maken op vertaalwerk 
uit deze oostelijke gebieden van de Lage Landen, de geboortestreek van Geldenhou-
wer (maar ook het kerngebied van de moderne devotie).

Wanneer de ‘correctuers’ dan meer specifiek bij het Nieuwe Testament aanbe-
landden, erkenden zij eerst meer in het algemeen dat het hun bedoeling was ge-
weest een rechtzinnige vertaling te bieden, maar dat, buiten hun weten om en door 
onachtzaamheid van de zetters, een aantal correcties niet was doorgevoerd. Het ge-
volg was dat een aantal vertalingen die (te) sterk aansloten bij het Hebreeuws of het 
Grieks, in de tekst was blijven staan. Bovendien was de volgorde van de nieuwtes-
tamentische boeken veranderd buiten de wil van de ‘correctuers’ om, wat dus een 
allusie inhoudt op het feit dat Luthers volgorde was aangenomen. En inderdaad: de 
brief aan de Hebreeën was pas opgenomen aan het einde van de briefliteratuur, na 
de derde brief van Johannes, maar voor de brief van Jacobus, de brief van Judas en de 
Apocalyps. Zich bewust van deze fouten, zo verklaarden de ‘correctuers’, hadden ze 
na het Hooglied een rechtzetting (‘recognitie’) geplaatst. De ‘correctuers’ gaven ook 
een aantal voorbeelden van dergelijke foute keuzes die in het Nieuwe Testament 
waren achtergebleven. Het eerste betrof een klassieker: als vertaling van het woord 
ecclesia was in de tekst meermaals het woord ‘gemeente’ blijven staan, maar bedoeld 
was uiteraard de ‘kerk’ (en in het geval van Matteüs 18:17 waren zelfs ‘die stedehou-
ders Christi die Overste der kerken’ bedoeld). De reden waarom de brief aan de He-
breeën niet bij de andere brieven van Paulus was geplaatst, zo legden de ‘correctuers’ 
op handige – maar niet erg geloofwaardige – wijze uit, was dat die aparte plaats juist 
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een uiting was van de bijzondere waarde van deze brief die handelde over het hoge-
priesterschap van Christus. Ook het feit dat Paulus’ naam niet in de titel van deze 
brief was opgenomen, hoefde geen aanwijzing te zijn dat aan zijn auteurschap werd 
getwijfeld (fols. *2v-*3r).

Een volgend gedeelte uit de voorrede hebben de ‘correctuers’ grotendeels ont-
leend aan de proloog van Luthers vertaling van de Pentateuch van 1523 (nadat eer-
der al gebleken was dat ze zijn gebruik van de Godsnaam hadden overgenomen) 
(Augustijn, 1975-76, pp. 90-92). Dit stukje wordt wel ingeleid door het citaat uit 2 
Korintiërs 3:6-7 waarin Paulus de hoop uitspreekt dat de lezer van de Schrift ‘niet 
dwalen en souden in die lettere die doot slaet, maer dat si leven mueghen, door den 
gheest die levende maect’. Het citaat wordt gebruikt als een opzetje om uit te leggen 
hoe het Oude Testament een blijvende waarde kan hebben, net zoals Luther dat had 
uitgewerkt in zijn proloog op de Pentateuch. De blijvende waarde bestond erin dat 
Christus er was voorspeld en voorzegd. Dit werd dan onderbouwd door verwijzin-
gen naar Johannes 5:39, Lucas 4:16-21, 1 Timoteüs 4:13, Romeinen 1:1 en 1 Korintiërs 
15. Het Nieuwe Testament zelf geeft een spirituele verklaring van het Oude Testa-
ment, in de zin dat het Jezus en de kerk ziet als een vervulling van de beloften en 
profetieën die in het Oude Testament staan. In tegenstelling tot Luthers voorwoord 
worden in Vorstermans tekst de protagonisten van de allegorische schriftverklaring, 
Origenes en Hiëronymus, niet met naam genoemd, volgens Augustijn (1975-1976, p. 
91) uit voorzichtigheid. Na dit stuk volgt er dan een uitweiding, waarin wordt be-
toogd dat de Schrift met zijn verborgen wijsheden vaak beter wordt begrepen door 
kleinen en ongeletterden dan door de groten en wijzen van deze wereld. Deze op-
vatting, een bekend motief om de lezing van de Schrift in de volkstaal door eenvou-
dige leken te verantwoorden, was door de ‘correctuers’ in verschillende metaforen 
van verschillende herkomst uitgewerkt, en dus niet zomaar ontleend aan Luther. 
Zij eindigden met de vergelijking van de woorden van de Schrift, meer bepaald het 
Oude Testament, met de kribbe en de windsels waarin de herders uiteindelijk Jezus 
ontdekten (in tegenstelling tot Herodes en de leiders van de joden), een uitwerking 
van een motief dat ze wel bij Luther hadden gelezen. Na deze interpolatie gaat de 
Vorstermanbijbel gewoon verder met de uiteenzetting van de blijvende waarde van 
het Oude Testament, zoals die ontleend is aan Luther. Het Oude Testament, zo valt 
te lezen, had de bedoeling de Wet te onderwijzen, de zonden te tonen en de deugd 
te eisen. Het Nieuwe Testament brengt echter de vervulling van de Wet. Het voor-
naamste leerpunt (‘hooftleeringe’) ervan betreft de genade en vrede door de verge-
ving der zonden in Christus (fols. *3r-v). 

Daarop passen de ‘correctuers’ dit principe toe op de vijf boeken van de Penta-
teuch, waarvan de inhoud elk afzonderlijk kort wordt ingeleid. Deze inhoudsbe-
schrijving nemen zij, zij het meestal ingekort, van Luther over (fols. *3v-*4r). Au-
gustijn merkt tegelijk op dat in het inleidende stukje op Genesis de theologisch 
gevoelig liggende tegenstelling tussen enerzijds Gods genade en anderzijds de wer-
ken, die in Luthers stuk duidelijk aanwezig is, in Vorstermans voorrede behoorlijk 
is afgezwakt (Augustijn, 1975-76, p. 93). 

Na de beschrijving van de inhoud van de boeken van de Pentateuch volgt een ge-
deelte dat helemaal anders is van toon en niet aan Luther werd ontleend. De ‘correc-
tuers’ verklaarden namelijk dat ze het Oude en het Nieuwe Testament wel hadden 
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gecorrigeerd om de mensen aan te zetten naar Gods geboden te leven en al wat tegen 
het Evangelie is achterwege te laten, maar ze beklemtoonden tegelijk dat het ook 
belangrijk was om de tradities van de kerk (‘insettingen der heyligher kercken ende 
religien’) te volgen die niet tegen het Evangelie in gingen, zoals praktijken van vas-
ten, bidden en zwijgen. Deze nadruk op ‘de Schrift en de tradities’ doet natuurlijk 
erg katholiek aan. En de ‘correctuers’ voegden er nog aan toe dat iedereen gehouden 
was zijn wereldlijke en geestelijke overheden te gehoorzamen – zolang uiteraard 
die overheden zelf Gods geboden onderhielden (fol. *4r).

Daarop nemen de ‘correctuers’ Luthers uiteenzetting over de drieërlei wetten 
over, soms in letterlijke vorm, soms in vrije bewoordingen. Geheel in aansluiting op 
Luthers gedachtegang, maar slechts een enkele zin van de reformator citerend, ver-
klaren de ‘correctuers’ vervolgens dat de wet van Mozes nodig was opdat de mensen 
God zouden vrezen, op hem zouden vertrouwen, hem geloven en beminnen. Maar 
ook leerden de mensen op deze wijze hun zondigheid kennen – bedoeld was uiter-
aard hun onvermogen om de Wet te volgen – alsook hun nood aan de goddelijke 
genade. Zodra de mens in Gods genade leeft, zal hij als gevolg daarvan de geboden 
volbrengen uit liefde tot God en tot de naaste, zo concludeerden de ‘correctuers’ (fol. 
*4r). 

Vervolgens gingen deze kort in op het onderscheid tussen het Oude en het Nieu-
we Verbond, opnieuw in vrij nauwe aansluiting bij een passage van Luther. Het Oude 
Verbond tussen God en zijn volk hield de belofte in van land, en werd bezegeld door 
het bloed van offerdieren. Het Oude Verbond was vergankelijk en dood, het Nieuwe 
Verbond echter is eeuwig, is gegrondvest op Christus’ verlossende bloed en houdt 
de belofte in van een eeuwig land voor wie in hem geloven (fol. *4v). Het is duidelijk 
dat uit Luthers proloog enkele delicate passages werden geknipt: Augustijn (1975-
1976, p. 92) noteert dat ‘de scherpe tegenstelling van Oude en Nieuwe Testament, 
die in Luthers voorrede een grote rol speelt, in de voorrede van de Vorstermanbijbel 
niet voorkomt’. Het slot van dit gedeelte van de proloog geeft een korte typering van 
Jozua en de andere boeken van het Oude Testament (fol. *4v). 

Aan het einde van de proloog komen de ‘correctuers’ nog eens terug op het Nieu-
we Testament. Zij verklaren dat zij een lijst met concorderende evangeliepassages 
aan het begin van het Nieuwe Testament hadden geplaatst, de zogenoemde canones 
van Eusebius, en dat ze bovendien in de inleiding daarop hadden geschreven: ‘We 
hebben geen andere meester nodig dan Christus’. Wellicht om te anticiperen op het 
verwijt geen bemiddelende instanties, zoals het leergezag van de kerk, te erkennen, 
beklemtoonden de ‘correctuers’ dat ze geenszins afbreuk wilden doen aan de lering 
die de heilige doctoren hadden verschaft en de predikers nog dagelijks verschaften. 
Wel wilden ze daarmee afstand nemen van ‘de zinnelijke prologen en valse glossen 
die vol zaten van verachting van de geestelijke staat en de geboden van de Heilige 
Kerk’ (fol. *4v). De weglating of (her)opname van het zinnetje ‘We hebben geen an-
dere meester nodig dan Christus’ in de opeenvolgende uitgaven van de Vorsterman-
bijbel is illustratief voor de manier waarop de grenzen van wat een rechtzinnige 
bijbel kon hebben, werden afgetast.

Wanneer we de proloog dus overzien, merken we dat materiaal van verschil-
lende herkomst werd gecombineerd. Er zijn uitvoerige ontleningen aan Luthers 
proloog op de Pentateuch uit 1523, waarin het pleidooi om enkel op Gods genade te 
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vertrouwen zeker nog doorklinkt (hoewel de scherpe tegenstelling met de werken 
werd afgevlakt). Bovendien bevat de uitleg bij het gebruik van de Godsnaam niet 
alleen reminiscenties aan Luthers Pentateuchuitgave, maar ook aan de Wormser 
Profetenbijbel van Denck en Hätzer. Anderzijds valt het op dat de ‘correctuers’ in de 
proloog goed katholiek wilden overkomen. Ze voelden zich blijkbaar genoodzaakt 
om in de proloog (en in de ‘nacorrectie’, zie verder) een aantal keuzes met betrekking 
tot tekst en canon te verantwoorden die in de bijbel door tijdsgebrek, onnauwkeu-
righeid (of opzet?) waren achtergebleven, maar eigenlijk hadden moeten worden 
gecorrigeerd. Dit ‘goed katholieke’ karakter moest verder blijken uit volgende ele-
menten: het nadrukkelijk betoog dat de Vulgaat als basis voor de tekst was gebruikt 
en de uitvallen tegen ketterse uitgaven, de nadruk op de waarde van de kerkelijke 
tradities (naast de Schrift) en de aanvaarding van de katholieke canon met een insi-
nuatie aan het adres van de joden, Paulus’ auteurschap van de Hebreeënbrief, maar 
ook het Hooglied als een dialoog tussen Christus en de kerk, de identificatie van 
Johannes de evangelist met de Johannes van de Apocalyps, naast andere thema’s (De 
Bruin, 1993, p. 114). Op basis van wat we in de proloog lezen, wordt het des te boeien-
der om ook het karakter van de vertaling zelf onder handen te nemen.

16 · 1 · 3  De tekst van de Vorstermanbijbel

HET OUDE TESTAmENT
Dat de ‘correctuers’ de Hebreeuwse grondtekst van de Polyglotta Complutensis wel-
licht niet hebben geraadpleegd, maar een tekst hebben samengesteld op basis van 
een of meerdere bestaande Middelnederlandse of Duitse vertalingen (die op hun 
beurt mogelijk wel op de oorspronkelijke tekst teruggingen), wordt door het mo-
derne onderzoek bevestigd (Augustijn, 1978, p. 80). Dat blijkt trouwens al uit wat 
de ‘correctuers’ in de proloog schrijven, zoals we hierboven hebben gezien. Over de 
versie die ze moesten corrigeren in de richting van de Vulgaat, schreven ze namelijk 
ook dat die invloeden vertoonde van diverse varianten van het Nederlands, die ze 
graag wilden aanpassen aan het Brabants. Tijdens het drukproces zou evenwel een 
en ander fout zijn gegaan, waardoor de correcties niet werden doorgevoerd en de 
Middelnederlandse tekst naar het Hebreeuws gewoon was blijven staan. 

Daarnaast valt op dat in de hoofdtekst van het Oude Testament inderdaad gere-
geld woorden, zinsdelen of volledige verzen worden aangeduid volgens het hier-
boven beschreven systeem van ‘sterretjes’ en ‘maantjes’. Met de woorden tussen die 
twee tekens corresponderen aantekeningen in de marge, opmerkingen die over het 
algemeen zijn ingeleid door de afkorting ‘th.’, ‘the.’ of ‘theb.’ (van: ‘thebreeuws’). 
Daarmee wilden de ‘correctuers’ aangeven dat de notities in de marge alternatieve 
vertalingen naar de Hebreeuwse grondtekst vertegenwoordigen. Het is voor het be-
palen van die varianten dat de ‘correctuers’ beweren de Complutensische Polyglot te 
hebben gebruikt.

Generaties onderzoekers hebben aangenomen dat de Middelnederlandse verta-
ling waarop de ‘correctuers’ steunden voor hun versie van het Oude Testament, de 
lutherse bijbelvertaling van Jacob van Liesvelt (1526) betrof. Voor de correctie in de 
richting van de Vulgaat zouden zij de in 1525 door Hans I van Ruremund en Peter 
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Kaetz uitgegeven vertaling van het Oude Testament gebruikt hebben, die groten-
deels op de Delftse Bijbel van 1477 en dus op de Vulgaat teruggreep (met uitzonde-
ring dan van de Pentateuch en de Psalmen die een Luthertekst hadden). Onder het 
mom evenwel van Hebreeuwse varianten te willen bieden, zouden zij dan passages 
van de lutherse Liesvelttekst in de marge hebben gesmokkeld (Den Hollander, 1997, 
pp. 189-190; De Bruin, 1993, pp. 116-117; Augustijn, 1975-76, pp. 81-84). 

Deze theorie werd onder meer bijgesteld door de reeks studies die Youri Desplen-
ter heeft gewijd aan een Middelnederlands manuscript dat de Psalmen en de liturgi-
sche cantica bevat en dat bewaard wordt in de Universiteit van Philadelphia onder de 
signatuur hs. 739 (olim Dutch I) (Desplenter, 2007, pp. 185-207; Desplenter, 2008, pp. 
36-54; Desplenter, 2011, pp. 3-27; � zie hoofdstuk 12). Op basis van paleografische en 
codicologische kenmerken kan het manuscript in kwestie gedateerd worden in het 
laatste kwart van de vijftiende eeuw, terwijl de taal en de liturgische kalender toe-
laten om te concluderen dat het zijn oorsprong heeft in het westelijke gedeelte van 
het bisdom Utrecht, met name dus in Holland (Desplenter, 2007, pp. 186-187). De 
vertaling van het psalter vertoont enige verwantschap met dat van de moderne de-
votie, dat vanzelfsprekend het meest was verspreid in Holland (Lenseling, 1983, pp. 
200-201). De centrale vaststelling in Desplenters argumentatie is het simpele feit dat 
de psalmvertaling uit het Philadelphiahandschrift nagenoeg letterlijk te vinden is 
in Vorstermans bijbel uit 1528 (en dat eigenlijk alleen de spelling wat werd gemoder-
niseerd). Er is echter meer: na de Psalmen volgen in het handgeschreven psalmboek 
nog de cantica; in een doorsnee middeleeuws psalter zijn er dit doorgaans twaalf, 
en daarvan zijn er tien terug te vinden in het Philadelphiahandschrift.2 Welnu, ver-
schillende van de oudtestamentische cantica stemmen eveneens nagenoeg letterlijk 
overeen met de respectieve tekstpassages zoals die in de Vorstermanbijbel zijn te 
vinden. Het gaat om Jesaja 38:10-20 (De lofzang van Jesaja), 1 Samuel 2:1-10 (De lofzang 
van Hanna, de moeder van Samuel), Exodus 15:1-19 (De lofzang van Mozes, nu soms Schelf-
zeelied genoemd), Habakuk 3:2-19 (De lofzang van Habakuk) en Deuteronomium 32:1-
43 (De tweede lofzang van Mozes) (Desplenter, 2007, pp. 191-193). De conclusie is dus dat 
Vorsterman voor de tekst van de Psalmen en voor de bijbelpassages die overeenko-
men met de cantica, een beroep heeft gedaan op laatmiddeleeuws (dus prereforma-
torisch) tekstmateriaal zoals dat te vinden is in het Philadelphiahandschrift.

Bovendien bevatten zowel de Psalmen als de cantica in het Philadelphiahand-
schrift marginale aantekeningen die verwijzen naar de Hebreeuwse tekst van de 
Bijbel. Volgens Desplenter werd de meerderheid van de marginale noten in kwestie 
ontleend aan Hiëronymus’ Psalterium iuxta Hebraicum, terwijl de vertaling zelf be-
grijpelijkerwijze gebaseerd is op het Psalterium Gallicanum, de Latijnse psalmenver-
taling die Hiëronymus gemaakt heeft aan de hand van de Griekse Septuaginta en 
die in de bijbeledities en de liturgie van de westerse kerk ingeburgerd is geraakt. An-
dere aantekeningen in het Philadelphiahandschrift zijn dan weer ontleend aan de 
Postillen van Nicolaas van Lyra (naast de kritische bemerkingen erbij van Paulus van 
Burgos uit de jaren 1429-1431), en zelfs aan de Glossa ordinaria. Via de tekst die onder 
meer in het Philadelphiahandschrift voorkomt, zijn vele van deze aantekeningen in 
de Vorstermanbijbel terechtgekomen (Desplenter, 2007, pp. 195-199). 

Desplenter vraagt zich af of de conclusies die voor de oudtestamentische cantica 
gelden, niet evenzeer van toepassing zijn voor de rest van de Pentateuch en zelfs 
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voor de historische boeken van het Oude Testament. Er is namelijk in de Vorster-
manbijbel geen enkel verschil in opmaak te merken tussen de delen van het Oude 
Testament die ook in het Philadelphiahandschrift zijn opgenomen en de andere. 
In de rest van bijvoorbeeld Exodus, Deuteronomium en 1 Samuel in de Vorsterman-
bijbel, de boeken waaruit ook een aantal cantica stamt, staan eveneens verwijzingen 
naar ‘het Hebreeuws’ in de marge. Volgens Desplenter is dit een aanwijzing dat de 
Pentateuch en zelfs de historische boeken in de Vorstermanbijbel weleens zouden 
kunnen ontleend zijn aan een laatmiddeleeuwse historiebijbel die daarnaast ook de 
Psalmen en cantica bevatte (maar niet de Profeten) (Desplenter, 2007, pp. 202-203). 
Hoewel de ‘correctuers’ van de Vorstermanbijbel tot op zeer grote hoogte de Middel-
nederlandse tekst en marginale glossen van het Philadelphiapsalter en wellicht ook 
de verwante (maar niet bewaarde en dus hypothetische) historiebijbel hebben over-
genomen, hadden zij wellicht nog andere bronnen voor de redactie van deze oud-
testamentische boeken ter beschikking. Op basis van, onder meer, een studie van de 
marginalia in de Vorstermanbijbel (bv. Ex. 13:18), heeft Desplenter de overtuiging 
geformuleerd dat ook gebruik werd gemaakt van Luthers editie van de Pentateuch, 
die in 1523 op de markt was gekomen. Deze opvatting ligt trouwens helemaal in de 
lijn van wat werd vastgesteld voor de proloog van de Vorstermanbijbel, waarin grote 
stukken uit de proloog bij Luthers Pentateuchuitgave zijn opgenomen, zoals Au-
gustijn al opmerkte. Hoewel op deze wijze de klassieke opvattingen met betrekking 
tot de oudtestamentische tekst van de Vorstermanbijbel worden bijgesteld, blijft 
het tevens aannemelijk dat de ‘correctuers’ verder ook een exemplaar van de Lies-
veltbijbel op hun werktafel hadden liggen. Voor de Liesveltbijbel had men volgens 
Desplenter zelf ook een beroep gedaan op de bewuste Middelnederlandse vertaling 
(inclusief de psalmvertaling), naast vanzelfsprekend op de vertaling van Hans I van 
Ruremund uit 1525 en de Lutherbijbel. Er zijn zelfs aanwijzingen dat Hans I van 
Ruremund eveneens de Middelnederlandse vertaling van de veronderstelde histo-
riebijbel (zij het niet van het psalter) heeft gebruikt, naast de Delftse Bijbel van 1477 
en de Lutherbijbel, voor de gedeelten die al waren verschenen (Desplenter, 2007, pp. 
193-194; 2011, pp. 11).

Volgens Desplenter ligt de oorsprong van dit psalter en (de veronderstelde) his-
toriebijbel, die duidelijk bestemd waren voor bijbelstudie (en niet voor liturgische 
doeleinden), in het milieu van christelijke humanisten in Holland, die op hun beurt 
hun wortels hadden in de moderne devotie, en die interesse vertoonden voor de oor-
spronkelijke Hebreeuwse tekst van de Schrift. Meer nog: de tekst was mogelijk het 
werk van Cornelius Gheritsz. van Gouda, alias Cornelius Aurelius (ca. 1460-1531), 
regulier kanunnik, vriend van Erasmus en kopiist in het klooster van Lopsen bij 
Leiden tussen 1488 en 1493. In deze hypothese zouden de boeken naar Antwerpen 
zijn gebracht via de eveneens uit Leiden afkomstige verbannen drukker Jan Seversz. 
(Goudriaan, 2004, pp. 156-177). Zoals reeds gezegd had Seversz. in juli 1528 met 
Vorsterman al een uitgave van het Nieuwe Testament verzorgd, alvorens eind okto-
ber de gehele bijbel op de markt kwam (Desplenter, 2007, pp. 199-202).

Een vraag die onopgelost blijft, tot er misschien hier of daar nog een manus-
cript opduikt, luidt: welke stof bevatte de veronderstelde historiebijbel die Vorster-
man zou gebruikt hebben precies? Zaten daar bijvoorbeeld ook 3-4 Esdras, To-
bit, Judit, Daniel 13vv., 1-2 Makkabeeën bij? Wat deed Vorsterman met Job, en de 
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niet-historische boeken, te beginnen met de wijsheidsliteratuur: Spreuken, Predi-
ker, Hooglied, en verder Wijsheid en Wijsheid van Jezus Sirach? Houdt de hoger ge-
schetste traditionele visie hier (voorlopig) stand? In de veronderstelling dat dit zo is, 
dan inspireerde Vorsterman zich voor deze boeken op een gedeelte van de Liesvelt-
bijbel dat sowieso al sterk op de Vulgaat was gebaseerd – met uitzondering van Job, 
Spreuken, Prediker en Hooglied die op Luthers vertaling uit 1524 teruggingen (in 
de Knoblauch-editie van 1525) – en die hij (Vorsterman) nog verder aan de Vulgaat 
conformeerde (Den Hollander, 1997, pp. 192-193). 

Een apart geval vormt zeker de tekst van het Hooglied in de Vorstermanbijbel. 
Deze werd om te beginnen ingeleid door een aparte voorrede, geïnspireerd op de 
Vulgaat, waarin duidelijk werd gemaakt dat dit boek zeker niet ‘naar de letter’, dus 
als een erotisch werk mocht worden gelezen, maar als een allegorie van de liefdesre-
latie tussen Jezus (de bruidegom) en zijn kerk (de bruid). Daarom ook was de tekst 
van het Hooglied in het zwart gedrukt, maar werd door middel van rood gedrukte 
tussenteksten aangeduid waar Christus en waar zijn kerk aan het woord was. Wel-
licht betreft het hier een ingreep die mee geïnspireerd kan zijn door de Leuvense 
theologen-censoren die de als dubbelzinnig getaxeerde tekst van het Hooglied voor 
het gewone volk meteen van een allegorische duiding wilden voorzien. Een derge-
lijke ingreep had ook plaats in de Franstalige zustereditie van de Vorstermanbijbel, 
de bijbel van Lefèvre d’Étaples die in 1530 bij Martin Lempereur werd uitgegeven. 

Na het Hooglied volgt dan de in de proloog aangekondigde ‘nacorrectie’ (fol. 
D.10r), waarin de ‘correctuers’ herhalen dat zij niet in de drukkerij aanwezig waren 
toen de bijbel ter perse ging, en dat zij pas achteraf merkten dat er fouten in de tekst 
waren blijven staan, terwijl de drukkers – deze keer waren het niet de zetters die 
de schuld kregen – nochtans de correcties naar de Latijnse Vulgaat hadden moeten 
opnemen. De ‘correctuers’ gaven daarna nogmaals een paar voorbeelden, waaruit 
blijkt dat het niet alleen toevallige, onschuldige fouten waren die in de tekst waren 
blijven staan, maar ook ‘protestantiserende’ zinswendingen die medewerkers in de 
drukkerij ongetwijfeld moedwillig hadden laten staan. De ‘correctuers’ beklemto-
nen dat Matteüs 3:2 ‘poenitentian agite’ eigenlijk moest worden vertaald als ‘doet 
penetentie!’ [sic] en zij voegen eraan toe: ‘daarom staat daer, hebt berou, want tbe-
gin der penetentien is’. 1 Korintiërs 15:10 luidt in de Vulgaat: ‘Non ego sed gratia 
dei mecum’. Hier voelden de ‘correctuers’ zich geroepen toelichting te geven bij de 
vertaling ‘niet ick maer Gods ghenade die bi mi is’ (onderstreping door ons). Ze be-
nadrukten dat ze liever de vertaling ‘die gratie Gods met mi’ hadden gezien, omdat 
de genade Gods met de vrije wil van de mens werkt, zo haastten ze zich te beklem-
tonen, klaarblijkelijk om bij voorbaat de verdenking te ontkrachten een lutherse 
genadeleer aan te hangen. Ook kwamen ze terug op de vertaling van ecclesia, die 
de drukkers als ‘gemeynte der heyligher kercken’ hadden vertaald. En ze voegden 
eraan toe dat als de lezer nog meer dergelijke gevallen zou aantreffen, dat voor hem 
geen aanleiding mocht zijn om dwalingen te omarmen, maar met des te meer ijver 
de waarheid uit de mond van de predikers te vernemen. Dit zal later in de Katho-
lieke Kerk nog herhaaldelijk worden beklemtoond: wie individueel de Bijbel leest, 
moet niet zelf gaan interpreteren, om niet het gevaar te lopen in dwalingen te ver-
vallen, maar moet zich steeds laten onderrichten door de predikers van de kerk. En 



HOOfDSTU K 16 | 247

tot slot van de ‘nacorrectie’ verzuchtten de ‘correctuers’: het ware beter geweest dit 
boek helemaal opnieuw te vertalen, dan een bestaande editie te corrigeren.

Wat de tekst van de Profetenboeken in de Vorstermanbijbel betreft, die uiteraard 
niet tot de veronderstelde historiebijbel behoorde, ligt het onderzoek nog open. 
Dat de ‘correctuers’ gebruikgemaakt hebben van de Liesveltbijbel ligt voor de hand 
en mogelijk hadden ze ook de bijbel van Hans I van Ruremund tot hun beschik-
king; ook Liesvelt had trouwens zwaar gesteund op de Profetenboeken van Hans I 
van Ruremund, die meestal teruggingen op de Delftse Bijbel van 1477 en dus een 
Vulgaatvertaling boden.3 De ‘correctuers’ van de Vorstermanbijbel hadden bij de 
herziening van de tekst, maar vooral bij de redactie van de op het ‘Hebreeuws’ ge-
baseerde marginale aantekeningen, zeker ook een beroep gedaan op de Wormser 
Profetenbijbel van Hans Denck en Ludwig Hätzer uit 1527 (Den Hollander, 1997, 
pp. 190-192; De Bruin, 1993, pp. 117-118; Augustijn, 1975-76, pp. 84-85, 90). Ook in 
de lange proloog op de bijbel waren volgens Augustijn stukken uit deze editie geïn-
tegreerd, zoals we hierboven hebben vermeld. De ‘correctuers’ zouden zelfs een be-
roep hebben kunnen doen op een Nederlandse vertaling van de Profetenbijbel door 
de humanist Gerard Geldenhouwer, die in 1526-1527 in spiritualistische kringen in 
Worms had vertoefd, alvorens hij naar Antwerpen kwam (Augustijn, 1978, pp. 145-
147). In de Vorstermanbijbel was verder ook een voorrede opgenomen, ontleend aan 
de Vulgaat, die een paar inleidende beschouwingen bij de profeten Jesaja, Jeremia, 
Ezechiël, Daniël en de twaalf kleine profeten bood (Den Hollander, 1997, p. 354). In 
ieder geval geldt voor het Oude Testament van de Vorstermanbijbel van 1528 dat de 
tekst, net zoals die van de Liesveltbijbel van 1526, erg eclectisch is.

HET NIEUWE TESTAmENT
Het Nieuwe Testament dat in de Vorstermanbijbel was opgenomen, was eigenlijk 
de tweede uitgave van een editie die al een eerste maal in juli 1528 was verschenen, 
en een gezamenlijke onderneming was met de zo-even genoemde Leidse drukker-
uitgever Jan Seversz. Op de titelbladzijde van dit Nieuwe Testament, die trouwens 
gewoon in de complete Vorstermanbijbel mee werd overgenomen, wordt verwezen 
naar correcties op basis van de Griekse en Latijnse waarheid (‘nader Griecscher ende 
Latijnscher waerheyt’), naar de canones van Eusebius die Vorsterman zelf als ‘On-
derwijs’ aanduidt (‘Canones die wi onderwisen ghenaemt hebben’) en naar de sa-
menvattingen boven de hoofdstukken (‘dat inhout van elcken Capittel’). Bovendien 
vinden we op de titelpagina twee bijbelcitaten, met name Marcus 16:15-16 ‘Ghaet in 
alle die werelt, ende predict dat Evangelium allen creaturen, Wie daer ghelooft ende 
ghedoopt is, die sal salich wesen. Maer die niet en gelooft, die sal verdoemt wesen’ 
– een citaat dat we op nog verschillende andere edities aantreffen – naast ook Johan-
nes 18:23.

In het voorwerk bij het Nieuwe Testament vinden we na de inhoudstafel en 
een almanak, een liturgische kalender (die ook erg verwant is aan die in het Phila-
delphiapsalter) (Desplenter, 2008, p. 39), alsook een ‘tafel’ waarin voor zon- en feest-
dagen, maar ook voor woensdagen en vrijdagen, en voor de belangrijkste heiligen-
dagen de epistel- en evangelielezing van de dag zijn aangegeven. Het begin van de 
nieuwtestamentische perikopen werd in de tekst zelf ook door een kruisje aangege-
ven (en het einde vaak door een half kruisje). Verder vinden we in het voorwerk de in 
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de titel aangekondigde canones van Eusebius: dit zijn synoptische tabellen waarin de 
parallelteksten van een perikoop bij de verschillende evangelisten worden opgege-
ven, alsook de passages die eigen zijn aan iedere evangelist afzonderlijk. De tabellen 
grepen uiteindelijk terug op de canones die door de vierde-eeuwse bisschop Eusebius 
van Caesarea waren ontwikkeld (maar in de zestiende eeuw nog helemaal werden 
toegeschreven aan Ammonius van Alexandrië). Dit materiaal had het Nieuwe Tes-
tament van Vorsterman al gemeen met diens voornaamste bron, het Nieuwe Tes-
tament van Christoffel van Ruremund uit 1526, en iets vergelijkbaars was, bijvoor-
beeld, ook al terug te vinden in manuscripten van de Noord-Nederlandse vertaling 
van het Nieuwe Testament (� zie hoofdstuk 10). In de geest van de hervormings-
gezinden was het de bedoeling dat de verschillende versies van een evangelieperi-
koop elkaar tot uitleg dienden. In de korte inleidende tekst bij de canones, letterlijk 
overgenomen van Van Ruremund, stond te lezen: ‘Wat willen we toch een andere 
leraar zoeken dan alleen Christus!’ De leer van Christus wordt het best uitgelegd 
door de Geest die rustte op apostelen en evangelisten. Voor deze uitleg, die gemak-
kelijk als een uiting van het lutherse sacra scriptura sui ipsius interpres-principe kon 
worden geïnterpreteerd, meenden de ‘correctuers’ zich in de uitgebreide proloog te 
moeten verantwoorden (over de uitgaven van Hans I van Ruremund en Christoffel 
van Ruremund, zie François, 2010, pp. 7-28). 

Ook de tekst van het Nieuwe Testament zelf is een nagenoeg letterlijke overna-
me van de reformatorisch gezinde editie van Christoffel van Ruremund uit 1526 en 
kan bezwaarlijk als een ‘goede’ katholieke vertaling gelden.4 De meest in het oog 
springende passages hebben we al aangehaald: Matteüs 3:2 en Matteüs 4:17 worden 
vertaald als ‘Hebt berou’ (in plaats van ‘Doet penitentie!’), in Matteüs 16:18 wordt 
de ecclesia vertaald als ‘ghemeynte’ (en niet als ‘kerk’), en in Jakobus 5:14 staat voor 
de presbyteroi ecclesiae ‘dye oudtste vander ghemeynten’ (in plaats van de ‘priesters 
van de kerk’).5 1 Korintiërs 15:10 heeft ‘niet ick maer Gods ghenade die bi mi is’ (on-
derstreping door ons). Anderzijds lezen we als vertaling voor Romeinen 3:28: ‘Soo 
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houden wi nu dat die mensche gherechtvaerdicht wort doort gheloove sonder die 
wercken des wets’, zonder toevoeging van het lutherse ‘alleen’ bij geloof – een keuze 
die al was gemaakt op het niveau van Van Ruremunds editie uit 1526. En in 1 Ko-
rintiërs 7:25 staat in Vorsterman 1528: ‘Vanden maechden en hebbe ic gheen gebot 
des Heeren / Maer ick gheve eenen raet (…)’. Dat was een van de weinige vertalingen 
die in Vorsterman 1528 waren ‘gekatholiciseerd’, daar waar meer reformatorische 
versies, inclusief Van Ruremund, een zwakkere uitdrukking hadden in de zin van: 
‘Vanden maechden en hebbe ick gheen gebot des Heeren / maer ick segghe mijn 
ghoetdun cken (…)’. Op basis van een dergelijk dossier wenste Augustijn (1975-1976, 
p. 86, vergelijk p. 93) – niet geheel ten onrechte – te spreken over een ‘vertaling in 
reformatorische trant’.

Boven de hoofdstukken staan ook korte inhoudsopgaven of summaria waarbij 
eveneens weinig verschillen in vergelijking met de editie van Christoffel van Rure-
mund zijn aan te wijzen. Zo staat er bijvoorbeeld boven Matteüs 16: ‘(…) Hoe jesus 
sprac dat hy zijn ghemeynte timmeren soude op die belidinge des gheloofs (…)’. 
Echter boven Romeinen 13: ‘Die Apostel leert / dat die minste ende ondersaten den 
oversten onderdanich sullen wesen’.6

Bij de tekst van het Nieuwe Testament bevinden zich ook enkele kanttekenin-
gen. Ze betreffen vooral kruisverwijzingen naar andere schriftpassages, schaarse 
vermeldingen waar de Griekse tekst afwijkt (een opvallend contrast met de veelvul-
dige verwijzingen naar de Hebreeuwse tekst in het Oude Testament), en een enkele 
keer ook een inhoudelijke nota, zoals bij Hebreeën 2:9: ‘Crisostomus. eenen cleynen 
tijt der Enghelen laten derven’ en ‘Crisostomus. eenen cleynen tijt der engelen ge-
derft heeft’.

16 · 1 · 4  De eclectische Vorstermanbijbel uit 1528 als ‘eerste probeersel’

Kortom, zoals het geval was met de proloog, geeft de tekst van de Vorstermanbijbel 
uit 1528 blijk van een uitgesproken eclectisch karakter. Wat het Oude Testament be-
treft, bood de bijbel een weergave van de Middelnederlandse vertaling van de Psal-
men, en mogelijk zelfs van een (veronderstelde) historiebijbel, voorzien van mar-
ginale glossen die interesse voor de Hebreeuwse grondtekst tentoonspreidden. Op 
de schrijftafel van de ‘correctuers’ bevond zich verder de Pentateuchvertaling van 
Luther uit 1523, die ook op het Hebreeuws was gebaseerd, net zoals de Liesveltbijbel 
uit 1526 en mogelijk het Oude Testament van Hans I van Ruremund uit 1525. Ook 
voor de profetenboeken en voor de wijsheidsliteratuur hebben de ‘correctuers’ wel-
licht een beroep gedaan op laatstgenoemde edities (Van Liesvelt 1526 en Van Rure-
mund 1525), die deels teruggingen op Luthers vertalingen, voor zover deze al ge-
publiceerd waren, maar grotendeels toch (nog) op Vulgaatteksten. Tot de originele 
‘Hebreeuwse’ tekst van de Profeten dachten ‘de correctuers’ toegang te vinden via 
de Wormser Profetenbijbel van Denck en Hätzer uit 1527, die mogelijk in een Ne-
derlandse vertaling van Gerard Geldenhouwer bestond, en zijn weg heeft gevonden 
naar de marginalia bij (en zelfs in de tekst van) deze boeken. Kortom, het volkstalige 
bronnenmateriaal van Vorstermans Oude Testament deed voor een groot gedeelte 
een beroep op de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst, zodat de Vorstermanbijbel dus 
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ook indirect teruggaat op het Hebreeuws (en dus niet direct teruggaat op de Polyglotta 
Complutensis zoals in het voorwoord wordt beweerd). De ‘correctuers’ van de Vorster-
manbijbel hadden de bedoeling om de tekst van het Oude Testament aan te passen 
op basis van de Vulgaat, en om de originele Hebreeuwse lezingen in de marge te 
plaatsen, waar ze dan ingeleid werden door de afkortingen ‘th.’, ‘the.’ of ‘theb.’. In de 
eerste editie van de Vorstermanbijbel was dit ‘vulgatiseringsproces’ echter niet op 
een absolute wijze doorgevoerd, zodat lezingen gebaseerd op het Hebreeuws in de 
tekst zelf waren blijven staan.

Wat de canon betreft, bevat de Vorstermanbijbel van 1528 alle boeken van het 
Oude Testament, dus ook de deuterocanonieke of apocriefe boeken, en deze staan 
ook op dezelfde plaats als in de Vulgaat. Een inleidende noot bij de meeste van de 
werken in kwestie maakt duidelijk dat ze niet tot de Hebreeuwse canon behoren; bij 
sommige is tevens een noot gevoegd waarom de kerk toch besloten heeft om ze op 
te nemen in de Bijbel. 

Overigens moet worden opgemerkt dat wat het Oude Testament betreft, er zel-
den of nooit klachten waren over zogenoemd ‘confessioneel verdachte’ vertalingen. 
Dit was wel anders met het Nieuwe Testament. En in de Vorstermanbijbel van 1528 
waren de meeste typisch reformatorische passages uit de editie van Christoffel van 
Ruremund uit 1526 gewoon overgenomen en gedrukt, zoals we hierboven meer-
maals hebben aangegeven. Nogmaals, het was oorspronkelijk de bedoeling geweest 
om deze tekst te corrigeren op basis van de Vulgaat, maar ook hier was dit ‘vulga-
tiseringsproces’ nauwelijks doorgevoerd. Ook wat de canon van het Nieuwe Testa-
ment betreft, was de lutherse volgorde behouden zoals ook Van Ruremund 1526 die 
al had: de brief aan de Hebreeën was op het einde van de briefliteratuur geplaatst en 
vormde met de brief van Jakobus, die van Judas en de Apocalyps een soort deutero-
canoniek aanhangsel bij het Nieuwe Testament. 

Tot slot wijzen we ook op het gebruik van de handjes met de uitgestoken wijs-
vinger die her en der in de marge van de Vorstermanbijbel (in zowel het Oude als het 
Nieuwe Testament) gedrukt staan. Erg gebruikelijk in middeleeuwse manuscripten 
(vergelijk Desplenter, 2011, p. 22), wijzen deze handjes in de Vorstermanbijbel pas-
sages aan met een zeker (theologisch) belang, vaak ook tekstplaatsen die belangrijk 
zijn in het reformatorische gedachtegoed. We verwijzen naar enkele voorbeelden: 
Jesaja 45:23: ‘Bi mi selven heb ic gesworen, uut minen monde sal een woort der 
rechtvaerdicheyt uutghaen, ende het en sal niet wederkeeren…’; Lucas 21:33: ‘Hemel 
ende aerde sullen verghaen, maer mijn woorden en sullen niet vergaen’; Handelin-
gen 13:38-39: ‘Maer wie aen desen ghelooft, die wort rechtvaerdich’; Romeinen 4:6: 
‘Ghelijc David seyt, dat die salicheyt is des menschs, den welcken Godt die gerech-
ticheyt toe rekent sonder die wercken…’; Efeziërs 2:8-9: ‘Want uut genaden zijt ghi 
salich geworden, door tgeloove, ende dat niet uut u, Het is Godts gave, niet uuten 
wercken op dat niemant hem beroemen en soude’. 

Zoals reeds aangegeven, toonden de ‘correctuers’ zich in een voorrede – die ze 
ongetwijfeld na het voltooien van de bijbel hebben geschreven – gegeneerd omdat 
bepaalde correcties in de richting van de Vulgaat (vooral dan in het Nieuwe Testa-
ment) niet waren doorgevoerd. Ze schoven daarvoor de schuld op de werknemers 
in het drukkersatelier van Vorsterman (die klaarblijkelijk reformatorische opvat-
tingen koesterden en mogelijk ook voor de ‘handjes’ verantwoordelijk waren). Ook 
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om de keuzes in verband met de canon te verantwoorden, moesten de ‘correctuers’ 
zich enigermate in bochten wringen. Tegelijk echter namen ze in dezelfde voor-
rede ongegeneerd delen uit Luthers proloog op de Pentateuch op, ook al hebben ze 
daarbij al te reformatorisch gezinde passages afgevlakt. Dit maakt het moeilijk om 
zicht te krijgen op wie ‘zetters’ en ‘correctuers’ precies waren en welke bedoelingen 
ze hadden.

Augustijn lijkt in ieder geval weinig verschil te zien in de bedoelingen van bei-
den. De ‘correctuers’ zouden behoren tot ‘door Luther beïnvloede bijbels-humanis-
tische kringen’ (Augustijn, 1975-76, p. 94), en Jan Seversz. zou weleens de ‘dienaer 
ende setter des wercs’ – in het enkelvoud – kunnen zijn waarover Nicolaus van 
Winghe in de Leuvense Bijbel schrijft (Augustijn, 1975-76, pp. 88-89). Ook De Bruin 
wijst op het eclectische karakter van de Vorstermanbijbel van 1528 en veronderstelt 
een gelijklopende ingesteldheid bij de lezersgroep van deze bijbel. Met een typisch 
noordelijk-protestantse toets heeft hij het als volgt verwoord: 

Hervormingsgezinden hoorden in de Vorstermanbijbel bekende klanken, rechtzinnige rooms-
katholieken konden onmogelijk aanstoot nemen aan een kerkelijk schijnbaar zo betrouwbare 
uitgave, waaraan nog wel de inquisiteur Niclaes Coppijn zijn zegel had gehecht. Zodoende zal 
zijn bijbel vooral wel bestemd geweest zijn voor de betrekkelijk kleurloze groep lezers die zich 
aangetrokken voelden tot het nieuwe op godsdienstig gebied, graag kennis wilden nemen van 
de volledige bijbelinhoud, doch liever niet onder verdenking van ketterij wilden komen. Er was 
een grote schare van stille vrienden van de hervorming, van weifelenden en zoekenden, die 
voorlopig nog de moed der overtuiging misten en de verschijning van deze vertaling met blijd-
schap begroetten. De Vorstermanbijbel is dus evengoed door protestanten als door katholieken 
gelezen. (De Bruin, 1993, p. 118)

De Bruin brengt het eclectische karakter van de Vorstermanbijbel trouwens ook in 
verband met het zakeninstinct van de uitgever die een zo groot mogelijke afzet-
markt zocht en dus geen bijbel pro of contra de hervorming wilde bezorgen. 

Tegen deze visie pleit dan weer dat de gêne en het onbehagen van de ‘correctuers’ 
niet noodzakelijk geveinsd waren: onmiddellijk na de publicatie van de eerste editie 
van de Vorstermanbijbel werd immers effectief actie ondernomen om de zwaarste 
reformatorische sporen weg te werken, en al na enkele maanden, in september 1529, 
werd een nieuwe, folio-editie van het Nieuwe Testament op de markt gebracht, 
waarin onder meer de gewraakte teksten waren ‘gevulgatiseerd’, en de ‘handjes’ wa-
ren verwijderd. 

Paul Arblaster van zijn kant heeft gesuggereerd dat er wel degelijk een kloof 
was tussen enerzijds de bedoelingen die de ‘correctuers’ met de editie hadden, en 
anderzijds wat reformatorisch gezinde medewerkers in de drukkerij er effectief 
mee gedaan hebben. Volgens Arblaster zouden de ‘correctuers’ weleens uit katho-
lieke bijbelhumanistische kringen kunnen stammen, en moeten zij meer bepaald in 
een franciscaans milieu worden gezocht. Kardinaal Ximénes de Cisneros, op wiens 
Poly glotta Complutensis de ‘correctuers’ pretendeerden een beroep te doen en wiens 
wapen ook op de titelbladzijde prijkte, was een franciscaan. En ook een (mogelijke) 
allusie op Maria’s onbevlekte ontvangenis in het voorwoord (‘[…] die alder puerste 
ende suyverste maghet Mariam’, fol. *3r.) wijst in de richting van de franciscanen 
die de voornaamste promotoren van de betreffende leerstelling waren. Arblaster 
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(2004b, pp. 24-25) leest in het voorwoord ook vooral sporen van een ‘traditionalist 
scriptural piety’ in de lijn van de Leuvense franciscaner bijbelgeleerde Franciscus 
Titelmans. Aan de argumentatie van Arblaster zou zelfs kunnen worden toegevoegd 
dat Titelmans’ werk precies in die jaren door Antwerpse drukkers werd gepubli-
ceerd, onder meer door Vorsterman.7 Als bewerkers of ‘correctuers’ van de Vorster-
manbijbel moet evenwel nog meer worden gedacht aan pater Bonaventura Vorsel 
(ca. 1480-1534), de gardiaan van de franciscanen in Antwerpen, en een paar van zijn 
medebroeders. Van hen is immers bekend dat ze de publicatie hebben opgevolgd 
van het Oude Testament volgens de tekst van Lefèvre d’Étaples, dat in hetzelfde 
jaar 1528 bij Martin Lempereur van de persen kwam en dat de roeping had uit te 
groeien tot de semiofficiële Franstalige bijbeleditie voor de Lage Landen – zoals dat 
de bedoeling was met de Vorstermanbijbel aan Nederlandstalige kant. Bonaventura 
en zijn confraters worden namelijk uitdrukkelijk genoemd in het privilege voor 
deze Franstalige editie (fol. xx3v). Bonaventura Vorsel was geen onbekende in het 
geestelijk-literaire wereldje in Antwerpen: zo was hij de biechtvader en geestelijke 
leidsman van de katholieke rederijkster en dichteres Anna Bijns. Hij zou ook een be-
genadigd predikant geweest zijn (Roose, 1963, pp. 48-52; P. Julius [van Gurp], 1966, 
pp. 396-401; ook Oosterman, 2000, pp. 50-52).8 

Kortom, de hypothese is dat Bonaventura, de gardiaan van de franciscanen, en con-
fraters van hem in Antwerpen de zending hadden om de publicatie van een semi-
officiële katholieke bijbeleditie te begeleiden, de facto een katholiek alternatief voor 
de Liesveltbijbel. De correcties (bij de Liesveltbijbel) werden echter door reforma-
torisch gezinde medewerkers in de drukkerij van Vorsterman niet doorgevoerd, 
waarbij vooral aan de tussenkomst van Jan Seversz. moet worden gedacht. Als ge-
volg hiervan heeft de Vorstermanbijbel van 1528 zijn typische eclectische karakter 
gekregen. De drukker-uitgever, hierdoor in de verlegenheid gebracht, talmde niet 
om de volgende edities van zijn bijbel verregaand aan de Vulgaat aan te passen, en in 
die zin het ‘consent’ hem verleend door Nicolas Coppin en de Leuvense theologische 
faculteit ‘waardig’ te worden. Bovendien zijn er ook aanwijzingen dat Jan Seversz. 
uit de drukkerij verdween: illustratiemateriaal dat in de Vorstermanbijbel van 1528 
was opgenomen en wellicht aan Seversz. toebehoorde, is niet terug te vinden in de 
volgende edities (voor meer details, zie François, 2014a, p. 103). In het perspectief 
hiervan was de Vorstermanbijbel van 1528 een eerste ‘probeersel’ dat nog op onvol-
komen wijze beantwoordde aan de oorspronkelijke opzet en dat niet representatief 
is voor het bijbelfonds dat Vorsterman uiteindelijk op de markt zou brengen. Om-
wille van zijn merkwaardige, eclectische en zelfs ‘protestantiserende’ karakter heeft 
deze eerste editie echter veel aandacht gekregen, zeker in vergelijking met de latere 
edities. Niettemin moet bij de term ‘Vorstermanbijbel’ niet in de eerste plaats wor-
den gedacht aan de editie van 1528, maar aan de hele reeks uitgaven die nadien zijn 
gevolgd en die een (veel) katholieker karakter hadden dan de eerste. 
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16 · 2  De katholieke Vorstermanbijbel (1529-1531)

16 · 2 · 1  Het Nieuwe Testament van 1529: verdere aanpassing aan de Vulgaat

Zoals reeds aangegeven, werd al vlug na het verschijnen van de eerste editie van de 
Vorstermanbijbel werk gemaakt van de ‘vulgatisering’ ervan, zodat de uitgever bin-
nen het jaar, in september 1529, een nieuwe folio-editie van het Nieuwe Testament 
op de markt bracht (Den Hollander, 1997, pp. 226-227, 358-360). Dat uitgever en ‘cor-
rectuers’ niet talmden om de ‘fouten’ in de Vorstermanbijbel recht te zetten, hield 
ongetwijfeld verband met de strikter wordende houding van de overheid ten aan-
zien van heterodox drukwerk, zoals die culmineerde in het ketteredict van hetzelfde 
jaar 1529. Het was hoogstwaarschijnlijk de bedoeling dat dit Nieuwe Testament zou 
worden ingebonden met het Oude Testament van enkele maanden eerder. Er zou 
trouwens ook een herziene versie van dat Oude Testament komen, met een sterk 
‘uitgezuiverde’ proloog en de opmerkingen uit de ‘nacorrectie’ in de tekst verwerkt; 
deze versie droeg onveranderd de datum 27 oktober 1528, maar is waarschijnlijk pas 
enkele maanden of zelfs een of twee jaar later gepubliceerd (zie hierna). In het voor-
werk van het Nieuwe Testament van 1529 bevonden zich, naast een almanak, een 
liturgische kalender en een ‘tafel’ met verwijzingen naar de epistel- en evangeliele-
zingen uit de mis, ook het ‘Onderwijs’ met de canones van Eusebius. Opmerkelijk is 
wel dat uit de toelichting bij de canones de hele inleidende paragraaf, met daarin de 
omstreden zin ‘Wat willen we toch een andere leraar zoeken dan alleen Christus!’, 
was geschrapt. Dit kon alleen als bedoeling hebben het katholieke karakter van de 
uitgave te versterken. 

Belangrijk bij deze editie is dus dat de bewerker de tekst van het Nieuwe Testa-
ment gecorrigeerd heeft en daarbij hoogstwaarschijnlijk de editie van Michiel Hil-
len van Hoochstraten uit 1527 heeft gebruikt, die op zijn beurt een ‘vulgatiserende’ 
versie bood van Cornelis Henricsz. Lettersnijders Erasmusvertaling uit 1524. Bijge-
volg vinden we in Matteüs 3:2 en Matteüs 4:17 wel degelijk ‘Doet penitencie!’ De 
ecclesia van Matteüs 16:18 wordt vertaald als ‘kercke’. 1 Korintiërs 15:10 luidt netjes 
‘Maer ic hebbe veel meer ghearbeyt dan si alle, niet ic, maer Gods ghenade met mi’ 
(onderstreping door ons). En de presbyteroi ecclesiae uit Jakobus 5:14 worden wel de-
gelijk vertaald als de ‘priestere vander ghemeynten der kercken’.9 Deze laatste versie 
toont evenwel duidelijk aan dat er van een klakkeloos overschrijven van het Nieuwe 
Testament van Michiel Hillen van Hoochstraten geen sprake was. Van Hoochstraten 
heeft immers bij Jakobus 5:14 (nog): ‘priesteren des vergaderings’.

Ook de aantekeningen zijn hoogstwaarschijnlijk tot stand gekomen door een 
vergelijking van de oorspronkelijke tekst van de Vorstermanbijbel van 1528 met 
deze van Michiel Hillen van Hoochstraten (vergelijk Den Hollander, 1997, p. 227). 
Daarbij was het de bedoeling een Vulgaatvertaling te bieden (Van Hoochstraten) 
en de verwijzingen naar de Griekse tekst (‘tg.’ Vorsterman) in de marge te plaatsen. 
Zie als voorbeeld Johannes 5:24: ‘(…) Voorwaer voorwaer segge ic U, Wie mijn woort 
hoort ende gelooft hem die mi gesonden heeft, die heeft dat eewige leven, ende hi en 
coemt niet in * dat oordel) maer hi sal door den doot ghaen int leven’ [in de marge: 
‘tg. die verdoemenisse’]. In de Vorstermanbijbel van 1528 stond inderdaad ‘dye ver-
doemenisse’. In sommige gevallen is in de bijbeltekst zelf, naast de oorspronkelijke 
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vertaling van Vorsterman 1528, een gedeelte toegevoegd afkomstig uit Van Hooch-
stratens ‘gevulgatiseerde’ editie en staat in de kantlijn iets als ‘Ten is niet int griecs’. 
Dit is bijvoorbeeld het geval met Matteüs 7:1-2: ‘En oordeelt niet, op dat ghi niet 
geoordeelt en wort * En wilt niet verdoemen ende ghi en sult niet verdoemt worden) 
want met (…)’ [in de marge: ‘Ten en is niet int griecs’].10 In een enkel geval is de versie 
van Vorsterman 1528 behouden en is in de kanttekening een variant of toevoeging 
geplaatst, afkomstig uit de tekst van Van Hoochstraten uit 1527. Wij verwijzen naar 
Lucas 9:31: ‘(…) die ghesien werden inder heerlicheyt, ende seyden van sinen eynde, 
*) dat welcke hy volbrenghen soude te Jerusalem’ [in marge: ‘tg. ende tgrote werck’]. 
Punt is hier dat de lezing ‘dat groote werck’, afkomstig uit het Nieuwe Testament 
van Van Hoochstraten, geen evidente lezing is en niet is terug te voeren op de Vul-
gaat (excessum) of de Griekse tekst (exodos); wellicht is de tekst hier gewoon verkeerd 
vertaald. De bewerker van Vorsterman 1529 zag dat ook en hoogstwaarschijnlijk is 
dat de reden waarom hij de lezing van Van Hoochstraten 1527 niet zomaar klakke-
loos in de tekst wenste over te nemen.

Boven de tekst van het Nieuwe Testament van 1529 waren ook nog de summaria 
bewaard. Maar ook hier geldt dat de ‘gevaarlijkste’ samenvattingen waren wegge-
werkt. Zo stond boven Matteüs 16: ‘Vander Pharizeen leeringhe ende sinte Peeters 
belijdinghe ende hoe Jesus Petrum strafte’. Deze samenvattingen zijn wellicht door 
de bewerker zelf aangepast; Michiel Hillen van Hoochstraten had immers helemaal 
geen samenvattingen in zijn editie van 1527. Dit alles maakt dat in de titel gerust-
stellend kon worden verwezen naar een correctie ‘nae den Latijnschen text, soe die 
heylighe Roomsche kercke dat houdt’, zonder enige referentie aan de Griekse tekst 
zoals in 1528 nog het geval was (hoewel in de marge van de tekst zelf nog veel refe-
renties aan het Grieks waren overgebleven). Van de titelbladzijde waren ook de bij-
belcitaten verwijderd. Wel werd nog verwezen naar de canones, de summaria boven 
de hoofdstukken, de liturgische kalender en de ‘tafel’ met epistel- en evangeliele-
zingen. Willem Vorsterman, die dus netjes was opgeschoven in de richting van de 
Vulgaat, werd op deze wijze het ‘cum gratia et privilegio’ waardig dat hij op de titel-
bladzijde voerde. Wat de canon betreft, was de brief aan de Hebreeën in de editie van 
1529 gewoon in de katholieke canonieke orde geplaatst, aan het einde van de brieven 
van Paulus. Wat nu wel opvalt, is dat de Handelingen van de apostelen na het corpus 
paulinum zijn geplaatst.

16 · 2 · 2  Vorstermans edities van het Nieuwe Testament van 1530: een nieuwe voorrede

Volgens een Mandemente verleent by den Keysere van 24 mei 1530, door Vorsterman om 
de een of andere reden pas in zijn bijbel van 1534 gepubliceerd, had de drukker-uit-
gever een nieuwe controle van zijn Oude en Nieuwe Testament door de Leuvense 
theologen-boekencensoren aangevraagd, mogelijk nadat het hierboven genoemde 
ketteredict van oktober 1529 was uitgevaardigd (fol. +2r). De censoren hadden een 
aantal correcties voorgesteld, waarna Vorsterman inderdaad voor twee jaar het pri-
vilege had gekregen om zijn bijbel te laten drukken (dus tot 1532). 

In 1530 bezorgde Willem Vorsterman twee edities van het Nieuwe Testament, een 
op 28 augustus, in sedecimoformaat (Den Hollander, 1997, pp. 93, 228, 369-371; De 
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Bruin, 1993, p. 114), en een andere op 7 november, in octavo (Den Hollander, 1997, 
pp. 93, 228, 372-374). Vorsterman drukte kort de tekst van het octrooi af dat hem het 
alleenrecht gaf deze bepaalde editie te drukken; hierin is sprake van drie jaar. In het 
voorwerk van beide edities vinden we verder, onder meer, een liturgische kalender11 
– in de octavo-editie van 7 november nog gevolgd door een levensbeschrijving van 
de vier evangelisten – alsook een korte, maar interessante voorrede onder de titel 
Den kersten leser saluyt (fols. B1r-B2v; vergelijk De Bruin, 1993, p. 114). De auteur opent 
met de bedenking – die via Hiëronymus in de christelijke middeleeuwen verder 
was doorgegeven – dat de joden de Schrift enkel laten lezen door rijpe en onder-
legde mannen, en dat dit voornamelijk geldt voor enkele boeken, te weten Genesis 
(de drie eerste hoofdstukken), Hooglied, Ezechiël (hoofdstuk 1 en de hoofdstukken 
44 tot het einde).12 De reden daarvoor is dat deze boeken moeilijk te doorgronden 
mysteriën bevatten, vanuit christelijk perspectief onder meer over de Drievuldig-
heid. Wanneer gewone mensen deze teksten uit vermetelheid op eigen initiatief 
proberen te interpreteren, dreigen ze in dwalingen of ketterijen te vervallen. Wat 
het Nieuwe Testament betreft, zijn het vooral de brieven van Paulus die erg moei-
lijk te interpreteren passages bevatten die onwetende en onstandvastige mensen tot 
hun eigen verderf dreigen te verdraaien, zoals in de brief van Petrus al geschreven 
stond (2 Petr. 3:16). Daarom, zo gaat de auteur verder, liet Jezus alle mensen toe het 
woord Gods te horen, maar de interpretatie, uitleg en prediking ervan liet hij alleen 
aan zijn apostelen en hun opvolgers toe. De auteur verdedigt hier dus in zijn meest 
duidelijke vorm de katholieke gedachte dat het begrip van het woord Gods steeds 
moet worden bemiddeld door de priesters en de predikers van de kerk. Om deze 
centrale idee te onderbouwen, haalde de auteur verschillende schriftpassages aan. 
Daarbij onder meer Matteüs 13:10-13: aan de leerlingen was het gegeven de Schrift 
en zijn verborgenheden te verstaan, tot de buitenstaanders echter moest worden ge-
sproken in gelijkenissen. Een bekend motief in dat verband was ook het verhaal van 
de broodvermenigvuldiging, waarin staat dat Jezus het brood wel zegende, maar 
het daarop aan de leerlingen als middelaars gaf die het op hun beurt moesten verde-
len onder de menigte (Mat. 14:19 en 15:36). En het woord Gods, zo voegde de auteur 
eraan toe, is het brood der zielen. Ook de juiste intentie bij het lezen van de Schrift 
wordt door de auteur erg belangrijk gevonden. Zo beklemtoont hij boetedoening, 
de wil om Christus te volgen tot op het kruis en, overeenkomstig Paulus, afstand 
doen van onkuisheid, onrechtvaardigheid en dronkenschap. Wie aldus leest, die zal 
het woord Gods levend maken. Wie echter de Schrift leest uit ongezonde nieuws-
gierigheid, en uit de drang om de mysteriën en verborgenheden ervan te verstaan, 
die vervalt in dwalingen en ketterijen, en komt uiteindelijk in de dood terecht. Aan-
sluitend bij deze laatste bedenking stelt de auteur dat de grote kwaal van zijn tijd 
is dat edities van de Schrift worden uitgebracht die voorzien zijn van misleidende 
glossen en schadelijke prologen, en die nu eens op deze dan weer op gene vertaling 
zijn gebaseerd, niet met de bedoeling de ware betekenis van de tekst weer te geven, 
maar alleen de ‘schoonheid en ijdelheid der woorden’ (‘dye scoonheyt ende ydelheyt 
der woorden’, fol. B2r). Daarom, zo stelt de auteur, in naam van de uitgever, heeft hij 
kosten noch moeite gespaard om een vertaling uit te brengen die gebaseerd is op de 
Latijnse tekst die van oudsher in de kerk wordt gebruikt, en waarvan niet te betwij-
felen valt dat die van Hiëronymus zelf afkomstig is. Nu er dus een zuivere vertaling 
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in het Nederlands voorhanden is, kan de auteur niet anders dan de lezer aanraden 
deze te kopen, te lezen en ernaar te leven … Kortom: in deze voorrede zaten de be-
langrijkste aspecten die een ‘goed katholiek’ Nieuwe Testament moest hebben en 
die de lezer of gebruiker in acht moest nemen: een tekst gebaseerd op de Vulgaat, 
zonder verklarende glossen of prologen, waarbij de lezer voor uitleg steeds een be-
roep moest doen op de bedienaren van de kerk. 

De tekst van het Nieuwe Testament was volledig gebaseerd op deze van Michiel 
Hillen van Hoochstraten uit 1527. Waar nodig was deze tekst zelfs nog meer aan de 
Vulgaat aangepast. Zo lezen we bij Jakobus 5:14 in Vorsterman 1530: ‘priesteren des 
kercs’, daar waar Vorsterman 1529 nog ‘priestere vander ghemeynten der kercken’ 
had, en Van Hoochstraten 1527 ‘priesteren des vergaderings’. Interessant is ook Lu-
cas 9:31, waar de bewerker(s) het woordje ‘heerlicheit’ verving(en) door het gelatini-
seerde ‘maiesteyt’ en bovendien niet schroomde(n) om de foute lezing ‘dat groote 
werc’ gewoon uit Van Hoochstraten 1527 over te nemen: ‘(…) die welck gesien we-
sende in die maiesteyt, spraken van dat groote werc, dwelc hi volbrenghen soude in 
Jerusalem’. Verwijzingen naar de Griekse tekst waren in de marge van de pocketuit-
gaven uit 1530 niet te vinden. De tekst van het Nieuwe Testament van Vorsterman 
1530 werd gevolgd door de tekst van de epistellezingen uit het Oude Testament die 
tijdens de mis werden gelezen, alsook een register met de opgave van epistelen en 
evangeliën die werden gelezen tijdens de liturgie op zon- en feestdagen en de voor-
naamste heiligendagen. In alle latere edities van de Vorstermanbijbel zou op de ti-
telbladzijde van het Nieuwe Testament een verwijzing worden opgenomen naar het 
privilege van 7 november 1530, ook als dat privilege al verlopen was. Wellicht diende 
het als een garantielabel dat het hier een toegelaten, orthodoxe vertaling betrof.

16 · 2 · 3  Vorstermans bijbeleditie van 1531

In juni 1531 gaf Willem Vorsterman een nieuwe editie uit van zijn bijbel, die de ba-
sis zou worden van zijn latere bijbeluitgaven (Den Hollander, 1997, pp. 93-94, 228, 
382-386). De titel was niet veranderd en verwees onverkort naar de opzet van de edi-
tie: de (Nederlandse) tekst van de bijbel was gecorrigeerd op basis van de Vulgaat, 
en in de marge waren varianten opgenomen die teruggrepen op de Hebreeuwse of 
Griekse grondtekst. In de editie werd de herziene versie van het Nieuwe Testament 
opgenomen (reeds gepubliceerd in augustus 1530 en november 1530) en ook een 
licht gereviseerde versie van het Oude Testament, hoewel het colofon van het Oude 
Testament in de editie van 1531 onverkort als datum 27 oktober 1528 draagt.

De herziening van het Oude Testament betreft vooral de voorreden. De eerste 
voorrede is nog steeds het Extract uuten Registere vanden Vonnissen, der wethouderen der 
stadt van Antwerpen. De tweede draagt als titel Die verklaringhe ende maniere, om dit boek 
te lesen en is niet meer dan een kort uittreksel uit de lange voorrede van 1528. Alle 
omstreden tekstpassages zijn geschrapt, en enkel die gedeelten zijn bewaard die no-
dig zijn om het gebruik van de tekst en marginalia (vooral in het Oude Testament) 
te begrijpen. Het is het gedeelte waar de ‘correctuers’ uitleggen dat, waar de Vulgaat-
tekst en de ‘Hebreeuwse waarheid’ van elkaar afwijken, ze de tekstvarianten uit het 
Hebreeuws in de marge van de vertaling hebben geplaatst. De bedoeling hiervan 
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was om verheldering te bieden bij de Vulgaattekst, zo werd herhaald, en geenszins 
om een nieuwe opinie te verkondigen. Bovendien verwezen ze nogmaals naar de 
Polyglotta Complutensis die onder impuls van kardinaal Ximénes de Cisneros en met 
de zegen van paus Leo X in Alcalá tot stand was gekomen en waarop ze zich naar 
eigen zeggen voor de Hebreeuwse en Griekse grondtekst hadden gebaseerd. Op het 
einde van deze korte voorrede wordt nog eens het systeem uitgelegd van ‘sterretjes’ 
en ‘maantjes’ of ‘parenthesen’ waarmee de varianten zijn aangeduid. Het is het ge-
deelte uit de lange voorrede dat in de marge werd aangekondigd als Die maniere hoe 
men dit boec lesen sal. 

De voorreden voor de vier grote en de twaalf kleine Profeten (voor Jesaja ge-
plaatst), alsook die voor het Hooglied zijn, zoals vermeld, ontleend aan de Vulgaat. 
Het Hooglied zelf is niet meer in rood (voor de tussenteksten) en zwart (voor de bij-
beltekst zelf) gedrukt, maar enkel nog in het zwart. Aan de tekst van het Oude Tes-
tament is weinig tot niets veranderd en deze blijft dus een sterk eclectisch karakter 
vertonen, samengesteld uit tekstmateriaal uit de Liesveltbijbel (en eventueel de uit-
gave van Hans I van Ruremund en Peter Kaetz) die op hun beurt teruggingen op de 
Lutherbijbel, voor zover al gepubliceerd, en op de Vulgaat. Verder is het hierboven 
besproken laatmiddeleeuwse psalter (en eventueel de historiebijbel) opgenomen, 
afkomstig uit het milieu van christelijke humanisten, naast marginalia (en teksten) 
ontleend aan de Wormser Profetenbijbel van Denck en Hätzer uit 1527.

Het tweede boekdeel, met het Nieuwe Testament, is ingeleid door een ‘tafel’ met 
daarin, voor zondagen, woensdagen en vrijdagen, alsook voor de feestdagen en de 
voornaamste heiligendagen, de epistel- en evangelielezingen van de dag. Verder 
treffen we een liturgische kalender aan, en vooral de voorrede Den kersten leser saluyt, 
die dezelfde was als in de twee edities van Vorsterman 1530. De levensbeschrijving 
van de vier evangelisten die in de editie van 7 november 1530 was opgenomen, is hier 
evenwel niet te vinden en ook de canones van Eusebius zijn verdwenen (beide delen 
van de voorrede zouden in latere edities wel terugkeren). Het Nieuwe Testament 
biedt de tekst die al was opgenomen in de uitgaven van Vorsterman 1530 (en die gro-
tendeels gebaseerd was op deze van Michiel Hillen van Hoochstraten van 1527). We 
zetten de voornaamste lezingen nog eens op een rijtje:

Matteüs 3:2: ‘Doet penitencie’
Matteüs 4:17: ‘Doet penitencie’
Matteüs 16:18: ‘… dat ghy zijt Petrus, ende op desen steen sal ick timmeren mijn 

kercke’
1 Korintiërs 15:10: ‘… maer ick heb ouervloedelijcker ghearbeyt, dan si alle te sa-

men Nochtans nyet ick, maer dye gracie Gods met my’
Jakobus 5:14: ‘Isser yemant onder u sieck: die laet tot hem halen die priesteren 

des kercks’.
Verwijzingen naar de Griekse tekst, die vanwege de vergelijking met Van Hooch-

straten in Vorsterman 1529 nog in de marge waren opgenomen, zijn in het Nieuwe 
Testament van 1530 helemaal weggelaten en keerden ook in de bijbeleditie van 1531 
niet terug. Zie bijvoorbeeld Johannes 5:24: ‘Voorwaer, voorwaer seg ic u, die mijn 
woort hoort, ende geloeft hem die mi gesonden heeft, heeft dat eewighe leven, ende 
en coemt int oordeel niet: maer hi sal gaen van die doot int leven’ (dus geen ver-
wijzing meer naar ‘verdoemenisse’). Ook zijn daardoor eigenaardige gedoubleerde 
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vertalingen in de tekst geslopen, die niet in het Grieks staan, zoals bij Matteüs 7:1-2: 
‘En wilt niet oordelen, ende ghy en sult nyet gheoordeelt worden. En wilt nyet ver-
doemen, ende ghi en sult niet verdoemt worden’. Verder ook Lucas 9:31: ‘die wel cke 
ghesien wesende in die maiesteyt, spraken van dat groote werc dwelc hi volbren-
ghen soude in Ierusalem’ (met overname dus van ‘maiesteyt’ uit Vorsterman 1530, 
en niet ‘heerlicheit’ van Van Hoochstraten 1527, maar wel onverkort met ‘dat groote 
werc’ uit laatstgenoemde editie).

Buiten in margine-kruisverwijzingen naar andere bijbelteksten, zijn er in het 
Nieuwe Testament nauwelijks paratekstuele elementen overgebleven: geen refe-
renties aan de originele Griekse tekst, geen inhoudelijke marginalia, en zelfs geen 
samenvattingen boven de hoofdstukken (daarin de edities van 1530 volgend).

Kortom, vooral in het Nieuwe Testament blijkt dat deze tweede editie van de 
Vorstermanbijbel uit 1531 het katholieke karakter heeft gekregen die hij volgens de 
Leuvense theologen-boekenkeurders hoorde te hebben. In het voorwoord, de tekst 
en de paratekstuele elementen zijn nauwelijks zaken achtergebleven die als strijdig 
met het katholieke geloof konden worden geduid, en dus het ongenoegen van de 
censoren konden opwekken. Wat het Oude Testament betreft, was er evenwel niets 
veranderd in vergelijking met 1528. Nogmaals moet er echter op gewezen worden 
dat de vertaling van de tekst van het Oude Testament zelden aanleiding gaf tot doc-
trinaire conflicten. Oudtestamentische vertalingen die gebaseerd waren op edities 
die door ‘ketters’ waren uitgegeven, ook al ging het om Luther of Denck en Hätzer, 
werden nooit om die reden alleen door de overheden afgewezen. Dit was de prak-
tijk in Duitsland waar katholieke bijbels verschenen die een simpele correctie waren 
van de Lutherbijbel, en dat was ook het geval in de Lage Landen. Daarbij moeten we 
altijd voor ogen houden dat in die tijd nog niet vaststond wat een katholieke bijbel-
tekst kon hebben en wat niet, en werd een vertaling gebaseerd op ‘de Latijnse tekst 
in gebruik in de kerk’ nog vrij breed geïnterpreteerd. Het was pas op het Concilie van 
Trente in 1546 dat de Vulgaat als authentieke en enig geldige tekst van de kerk zou 
worden geaccepteerd. Ook bleven in de marge van het Oude Testament verwijzin-
gen over naar de Hebreeuwse grondtekst. Om die reden kunnen de uitgaven van de 
Vorstermanbijbel in die periode nog het best gekarakteriseerd worden als humanis-
tisch-katholieke edities. De Leuvense theologen – met voorop de gematigde Nicolas 
Coppin, vicekanselier van de universiteit, inquisiteur en boekenkeurder – konden 
tevreden zijn, net zoals de Antwerpse drukkers, en het stadsmagistraat dat de faam 
van Antwerpen als open havenstad en dito handelscentrum niet bedreigd zag. 

16 · 3  De katholiciserende glossenbijbels van Vorsterman in de jaren  

 dertig en veertig

16 · 3 · 1  Vorstermans bijbeleditie van 1532

Zoals we in de vorige paragraaf hebben aangegeven, had de tekst van de officieuze 
Vorstermanbijbel na tal van ingrepen in 1531 ongeveer het karakter gekregen die hij 
het daaropvolgende decennium in grote lijnen zou bewaren. De tekst van het Oude 
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Testament greep terug op deze uit de Vorstermanbijbel van 1528. In de marge van 
het Oude Testament stonden verwijzingen naar het Hebreeuws. De tekst van het 
Nieuwe Testament daarentegen was grotendeels gebaseerd op de tekst van Michiel 
Hillen van Hoochstraten uit 1527 met de sterk ‘gevulgatiseerde’ Erasmusvertaling 
van Lettersnijder 1524. Vorsterman verzorgde nog edities van de volledige bijbel in 
1532, 1533-1534 en 1542 (met nadrukken in 1543, 1544 en 1545) (Den Hollander, 1997, 
pp. 94, 228; De Bruin, 1993, pp. 118-120). Deze edities vertoonden onderling nog wat 
varianten, waarbij opvalt dat het paratekstuele materiaal opnieuw aanzwelt en de 
bijbel weer een meer uitgesproken eclectisch karakter krijgt. 

In 1532 (Den Hollander, 1997, pp. 94, 228, 397-401) vinden we voor het Oude Tes-
tament nog steeds de korte proloog Die verclaringhe ende maniere, om dit boeck te lesen. 
Ook voor het Hooglied is een voorrede opgenomen, en voor de profeet Jesaja staat 
een inleiding op de grote en kleine profeten. Uit het Nieuwe Testament van 1532 is 
merkwaardigerwijze de erg katholieke voorrede Den kersten leser saluyt verdwenen, 
die wel nog was opgenomen in beide edities van 1530 en in deze van 1531. Wel vinden 
we als inleiding bij het Nieuwe Testament de levensbeschrijving van de vier evan-
gelisten, de Tafel om te vinden die Epistolen ende Evangelien, alsook Die verclaringhe der 
onderwijsen, die een inleiding is op de canones van Eusebius, die dus opnieuw wer-
den ingelast. Wat eveneens opvalt, is dat de omstreden zinsnede ‘Wat willen wi toch 
eenen anderen leraer soecken dan alleen Christum!’ gewoon weer is opgenomen. 

De tekst van het Nieuwe Testament gaat grotendeels terug op die van Vorster-
man uit 1531. Niettemin bleven kleine aanpassingen mogelijk: zo kreeg de tekst van 
de hierboven geciteerde passage van Johannes 5:24 opnieuw de term ‘verdomenisse’, 
wat een terugkeer naar Vorsterman 1528 betekende: ‘Voorwaer: voorwaer seg ic u. 
Die mijn woort hoort ende geloeft hem die my gesonden heeft, heeft dat eewige le-
ven, ende en coemt in de verdomenisse niet, maer hi sal gaen van die doot int leuen’ 
(onderstreping door ons). Afgezien van kruisverwijzingen naar andere bijbeltek-
sten vinden we in de marge geen verwijzingen naar het Grieks of andere glossen. 
Wel zijn de samenvattingen boven de hoofdstukken uit de editie van 1529 terug op-
genomen (in de editie van 1531 waren deze afwezig).

16 · 3 · 2  Vorstermans bijbeledities van 1533-1534, 1542 (1543, 1544 en 1545)

In de editie van 1534 (François, 2014a, pp. 89-136; Den Hollander, 1997, pp. 94, 228, 
424-427) vinden we, na de Copie uut den Mandemente verleent by den Keysere van 24 mei 
1530, het Extract uuten Registere vanden vonnissen, der wethouderen der stadt van Antwer-
pen dat nog uit 1528 stamde. Vervolgens zien we een uitgebreide Tafel op die gheheele 
Heylighe Scriftuere verschijnen, een compleet nieuw deel in de Vorstermanbijbel dat 
een register bevat met, alfabetisch gerangschikt, verschillende topics uit de Schrift, 
gevolgd door hun vindplaats. Sommige omschrijvingen ademen een reformatori-
sche geest. Zo lezen we, onder meer, ‘Gelove is den steen, ende fundament der hei-
liger kercken’ (met een verwijzing naar Matteüs 16 c, waar Jezus tegen Petrus zegt 
dat hij op deze steenrots de kerk zal bouwen, wat volgens de traditionele katholieke 
visie een verwijzing is naar het Petrusambt en dus het oppergezag van de paus); ‘Ge-
loove hergenereert ons, ende maect ons een nieuwe creatuere ende rechtvaerdicht 
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ons’ (verwijzing naar verschillende vindplaatsen in Romeinen, Korintiërs, Galaten, 
Filippenzen, 2 Petrus); ‘Uut der gratie christi Jesu werden wi salich, ende niet uut 
den wercken’ (verwijzing naar Ef. 2 ab; Joh. 1 b) alsook de toevoeging ‘Anders en waer 
gratie gheen gratie’ (Rom. 11 a). Anderzijds lezen we ook: ‘Gheloove hevet gheen 
wercken ten baet ons niet, maer is ydel ende doot’ (Jak. 2 a). Na dit register vinden we 
ook nog de liturgische kalender. In het voorwerk van het Nieuwe Testament vinden 
we het leven van de vier evangelisten, de tafel met de epistelen en evangeliën, alsook 
de integrale inleiding bij en weergave van de canones (hoewel vanaf de editie van 1542 
de gewraakte zinsnede uit de inleiding weer werd verwijderd).

Interessant is vooral dat vanaf de editie van 1533-1534 een groot aantal glossen 
werd toegevoegd in de marge van zowel tekst als afbeeldingen van de bijbel. Deze 
bevatten vooreerst extra chronologische of ‘historiciserende’ aanduidingen: som-
mige verbinden de gebeurtenissen beschreven in de Bijbel met de geschiedenis van 
de mensheid sinds de schepping die, zo werd op basis van de Septuaginta aangeno-
men, had plaatsgegrepen in 5199 v.C. Vaak worden de bijbelse gebeurtenissen ook 
verbonden met Jezus’ geboorte of met andere cruciale episodes van de heilsgeschie-
denis. Weer andere annotaties brengen de bijbelse geschiedenis in verband met de 
koninkrijken van deze wereld. Bij wijze van voorbeeld verwijzen we naar Genesis 
5:18-20, waar bij de geboorte van Enoch, de zoon van Jared, wordt aangemerkt dat 
op dat moment ‘De wereld had gestaen 1122 iaer. Ende was voor Christus’ gheboorte 
4077 jaren’ (François, 2014a, pp. 108-112).

Behalve deze chronologische glossen liet Vorsterman soms ook korte samenvat-
tingen en eenvoudige verklarende notities toevoegen in de marge van zijn editie van 
1533-1534, en dit bij zowel tekst als illustraties. Een interessant voorbeeld is de ope-
ningspagina van het boek Tobit. Daar vinden we als uitleg bij de afbeelding: ‘Tobias 
exempel ofte schampelioen [= model] van alderverduldicheyt’. Ook lezen we ‘Dit 
boeck Tobie is in caldeeusche tale bescreven ende en is niet vander reghele der hey-
ligher schrift’. Deze opmerking dat Tobit niet tot de Hebreeuwse canon behoorde, 
was integraal overgenomen uit de editie van 1528 (daar waar sommige andere op-
merkingen over het niet behoren tot de Hebreeuwse canon intussen waren afge-
vlakt of zelfs verwijderd). Dezelfde afbeelding van Tobit wordt merkwaardigerwijze 
herhaald op de volgende bladzijde, tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, waar ze 
wordt voorzien van het volgende commentaar: ‘Tobias wert blint van de swaluwen 
drec, ende zijn wijf straft hem van zijn hope in God’ (François, 2014a, pp. 112-114).

Erg interessant is nog een andere categorie van nieuw toegevoegde glossen, 
namelijk deze met een uitgesproken allegorische of typologische inslag, waarbij 
oudtestamentische motieven werden geduid als een voorafbeelding van de geloofs-
mysteries, en van de heilsgebeurtenissen in het leven van Christus en van zijn moe-
der Maria. Dergelijke marginalia vinden we bij zowel tekst als illustraties. Bij wijze 
van voorbeeld verwijzen we naar Exodus 3, het verhaal van Mozes bij het braam-
bos dat in brand staat maar niet wordt verteerd, waar we de marginale glosse vin-
den: ‘Dit bosch bernende ende niet verbernende, is een figuere van de onbevleckte 
maechdoms des moeder Gods Maria’. En hoewel het Middelnederlandse woord 
‘onbevleckt’ een allusie zou kunnen zijn op de onbevlekte ontvangenis, werd het 
braambos dat brandde zonder verteerd te worden, traditioneel vooral gezien als een 
voorafspiegeling van Maria die Jezus had ontvangen zonder haar maagdelijkheid 

Voorbeeld van een 
typologische glosse in 
de Vorstermanbijbel van 
1534. In de marge van de 
afbeelding bij Exodus 3 lezen 
we: ‘Dit bosch bernende 
ende niet verbernende, 
is een figuere van de 
onbevleckte maechdoms 
des moeder Gods Maria’. 
(Den Bibel. Tgeheele Oude 
ende Nieuwe Testament met 
grooter naersticheyt naden 
Latijnschen text gecorrigeert 
(…), Antwerpen: Willem 
Vorsterman, 1534.) 
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te verliezen.13 Deze en andere glossen roepen reminiscenties op aan het illustratie-
programma van laatmiddeleeuwse blokboeken als de Biblia Pauperum en Speculum 
Humanae Salvationis. En hoewel de renaissance en het bijbelhumanisme vooral de 
nadruk hadden gelegd op de letterlijke betekenis van de tekst, was typologie erg 
populair gebleven, vooral in katholieke kringen. Het aanbrengen van deze margina-
lia doet de Vorstermanbijbel aansluiten bij de laatmiddeleeuwse katholieke traditie 
(François, 2014a, pp. 115-124).

Wanneer we, meer specifiek, naar de evangeliën kijken, dan merken we hoe mar-
ginale glossen de afgebeelde evangelisten in verband brengen met het visioen van 
Ezechiël. De auteur van de marginale glossen ziet de vier creaturen of dieren even-
wel niet in de eerste plaats als een verwijzing naar de evangelist en zijn evangelie in 
kwestie, maar veeleer naar het beeld van Christus dat in het betreffende evangelie 
wordt geboden. Bij de illustratie van Matteüs is geschreven ‘Dit Evangelium ma-
thei spreect meest van die menscheyt Christi Jesu, daerom wert hy beduyt met den 
enghel in Ezechiels visioen Ezech. 1’, bij de afbeelding van Marcus ‘Dit evangelium 
Marci spreect clareliker dan dandere van die gloriose ende vrome stercke vrijsenisse 
christi nae der doot, daer om wert hi ghefigureert int visioen van Ezechiel de pro-
pheet bi den leeuwe. Ezech. 1’, en bij de illustratie van Lucas ‘Dit evangelium van 
sinte Lucas is bescheydeliker dan die andere: sprekende van die doot christi jesu, in-
den welcke hi hem selven voor ons zonden der vader op geoffert heeft, daerom wert 
hi ons int visioen van Ezechiel beduyt by een beeltken des offerhanden een kalf. Eze-
chie. 1’. Deze serie wordt evenwel afgebroken doordat er geen commentaar is naast 
Johannes de evangelist. Niets wijst erop dat dit een principiële beslissing is, maar 
het lijkt erop dat de glossator zijn werk nog niet beëindigd had toen de tijd was geko-
men om de folio’s te drukken. Bij wijze van voorbeeld mag ten slotte nog verwezen 
worden naar de glosse die is afgedrukt in de marge van een illustratie bij Matteüs 20, 
‘de parabel van de arbeiders in de wijngaard’. Als morele betekenis wordt hierbij ge-
geven ‘Ons leven te zijn een gestadich wercken inde wijngaert des heeren: leert ons 
dese parabel’. Afgezien van de evangeliën, worden slechts weinig marginale glossen 
in het Nieuwe Testament aangetroffen (François, 2014a, pp. 127-133). 

ons’ (verwijzing naar verschillende vindplaatsen in Romeinen, Korintiërs, Galaten, 
Filippenzen, 2 Petrus); ‘Uut der gratie christi Jesu werden wi salich, ende niet uut 
den wercken’ (verwijzing naar Ef. 2 ab; Joh. 1 b) alsook de toevoeging ‘Anders en waer 
gratie gheen gratie’ (Rom. 11 a). Anderzijds lezen we ook: ‘Gheloove hevet gheen 
wercken ten baet ons niet, maer is ydel ende doot’ (Jak. 2 a). Na dit register vinden we 
ook nog de liturgische kalender. In het voorwerk van het Nieuwe Testament vinden 
we het leven van de vier evangelisten, de tafel met de epistelen en evangeliën, alsook 
de integrale inleiding bij en weergave van de canones (hoewel vanaf de editie van 1542 
de gewraakte zinsnede uit de inleiding weer werd verwijderd).

Interessant is vooral dat vanaf de editie van 1533-1534 een groot aantal glossen 
werd toegevoegd in de marge van zowel tekst als afbeeldingen van de bijbel. Deze 
bevatten vooreerst extra chronologische of ‘historiciserende’ aanduidingen: som-
mige verbinden de gebeurtenissen beschreven in de Bijbel met de geschiedenis van 
de mensheid sinds de schepping die, zo werd op basis van de Septuaginta aangeno-
men, had plaatsgegrepen in 5199 v.C. Vaak worden de bijbelse gebeurtenissen ook 
verbonden met Jezus’ geboorte of met andere cruciale episodes van de heilsgeschie-
denis. Weer andere annotaties brengen de bijbelse geschiedenis in verband met de 
koninkrijken van deze wereld. Bij wijze van voorbeeld verwijzen we naar Genesis 
5:18-20, waar bij de geboorte van Enoch, de zoon van Jared, wordt aangemerkt dat 
op dat moment ‘De wereld had gestaen 1122 iaer. Ende was voor Christus’ gheboorte 
4077 jaren’ (François, 2014a, pp. 108-112).

Behalve deze chronologische glossen liet Vorsterman soms ook korte samenvat-
tingen en eenvoudige verklarende notities toevoegen in de marge van zijn editie van 
1533-1534, en dit bij zowel tekst als illustraties. Een interessant voorbeeld is de ope-
ningspagina van het boek Tobit. Daar vinden we als uitleg bij de afbeelding: ‘Tobias 
exempel ofte schampelioen [= model] van alderverduldicheyt’. Ook lezen we ‘Dit 
boeck Tobie is in caldeeusche tale bescreven ende en is niet vander reghele der hey-
ligher schrift’. Deze opmerking dat Tobit niet tot de Hebreeuwse canon behoorde, 
was integraal overgenomen uit de editie van 1528 (daar waar sommige andere op-
merkingen over het niet behoren tot de Hebreeuwse canon intussen waren afge-
vlakt of zelfs verwijderd). Dezelfde afbeelding van Tobit wordt merkwaardigerwijze 
herhaald op de volgende bladzijde, tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, waar ze 
wordt voorzien van het volgende commentaar: ‘Tobias wert blint van de swaluwen 
drec, ende zijn wijf straft hem van zijn hope in God’ (François, 2014a, pp. 112-114).

Erg interessant is nog een andere categorie van nieuw toegevoegde glossen, 
namelijk deze met een uitgesproken allegorische of typologische inslag, waarbij 
oudtestamentische motieven werden geduid als een voorafbeelding van de geloofs-
mysteries, en van de heilsgebeurtenissen in het leven van Christus en van zijn moe-
der Maria. Dergelijke marginalia vinden we bij zowel tekst als illustraties. Bij wijze 
van voorbeeld verwijzen we naar Exodus 3, het verhaal van Mozes bij het braam-
bos dat in brand staat maar niet wordt verteerd, waar we de marginale glosse vin-
den: ‘Dit bosch bernende ende niet verbernende, is een figuere van de onbevleckte 
maechdoms des moeder Gods Maria’. En hoewel het Middelnederlandse woord 
‘onbevleckt’ een allusie zou kunnen zijn op de onbevlekte ontvangenis, werd het 
braambos dat brandde zonder verteerd te worden, traditioneel vooral gezien als een 
voorafspiegeling van Maria die Jezus had ontvangen zonder haar maagdelijkheid 

Voorbeeld van een 
typologische glosse in 
de Vorstermanbijbel van 
1534. In de marge van de 
afbeelding bij Exodus 3 lezen 
we: ‘Dit bosch bernende 
ende niet verbernende, 
is een figuere van de 
onbevleckte maechdoms 
des moeder Gods Maria’. 
(Den Bibel. Tgeheele Oude 
ende Nieuwe Testament met 
grooter naersticheyt naden 
Latijnschen text gecorrigeert 
(…), Antwerpen: Willem 
Vorsterman, 1534.) 
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De vraag rijst natuurlijk waar deze glossen vandaan komen. De chronologische 
en historiciserende aantekeningen vertonen in ieder geval verwantschap met de we-
reldkronieken waarvan er enkele in de jaren dertig in Antwerpen werden gepubli-
ceerd, zo onder meer bij Simon Cock de Chronica Compendiosissima van de Leuvense 
franciscaan Amandus van Zierikzee († 1524). Deze uitgave werd trouwens verzorgd 
door zijn confrater Franciscus Titelmans die de kroniek ook tot 1534 aanvulde. Naast 
Titelmans moet als auteur van de typologische glossen nog steeds gedacht worden 
aan de hierboven vermelde Bonaventura Vorsel, die sinds 1531 minister provinciaal 
van de franciscaanse Provincia Germaniae Inferioris was. De (mogelijke) allusie op de 
onbevlekte ontvangenis in de glossen, moet in ieder geval als een bijkomende ver-
wijzing naar een franciscaans ontstaansmilieu worden beschouwd. En het feit dat 
het glosseren zo goed als stopt bij het vierde evangelie, kan te maken hebben met 
het feit dat Bonaventura zelf medio 1534 is overleden (vergelijk François, 2014a, pp. 
124-125). 

Het globale beeld dat de Vorstermanbijbel van 1533-1534 een katholieke editie is, 
wordt niettemin genuanceerd doordat het inleidende register weleens de reforma-
torische toer durft op te gaan. Ook dit lijkt inmiddels een constante te zijn: in de 
Antwerpse drukkerij van Vorsterman drongen verschillende religieuze overtuigin-
gen door, die naar een modus vivendi zochten, maar ook resulteerden in publica-
ties met een composiet of eclectisch karakter. Het is karakteristiek voor een milieu 
waarin de confessionalisering zich nog niet helemaal had doorgezet.

Vorstermans glossenbijbel werd opnieuw uitgegeven in 1542, met zelfs nog na-
drukken in 1543, 1544 en 1545 (Den Hollander, 1997, pp. 94, 228, 487-496). De druk-
ker zelf was in 1543 overleden zodat de hypothese voorligt dat de nadrukken van 
1544 en 1545 behoorden tot het ‘gebonden en ongebonden werk’ dat Willem van 
Vissenaken en Adriaen Verbruggen na de dood van Vorsterman uit diens drukkerij 
kochten en alsnog op de markt brachten (Den Hollander, 1997, p. 94; Rouzet e.a., 
1975, pp. 239-240). Henrick Peetersen van Middelburch van zijn kant had de Vorster-
manbijbel van 1533-1534 al eens in ongewijzigde vorm uitgegeven in 1541 (Den Hol-
lander, 1997, pp. 106, 232, 460-463). 

16 · 4  Vorstermanbijbels op de Index van Leuven 1546 en verdere receptie

Op 9 mei 1546 publiceerden de Leuvense theologen op last van de keizerlijke over-
heid een index met verboden boeken waarin 42 Nederlandstalige bijbeledities die 
als onbetrouwbaar golden, werden gecensureerd, samen met zes Franse bijbels (Den 
Hollander, 2003, pp. 11-21; De Bujanda e.a., 1986, pp. 46, 65-68, 106-130, 408-412). We 
komen verder nog terug op deze Index (� zie paragraaf 17.2). Nu mag evenwel al 
gesteld worden dat de Index, naast de uitgaven die zonder de naam van de druk-
ker en/of de plaats of de datum van de editie waren gepubliceerd, ook die edities vi-
seerde die onvoldoende de tekst van de Vulgaat en de daarin neergelegde geloofszin 
(sensus) weergaven, alsook bijbeledities – ook al waren ze getrouwe vertalingen van 
de Latijnse Vulgaat – die ‘verdachte’ paratekstuele elementen bevatten zoals voor-
reden, glossen, inleidingen op bijbelboeken, summaria boven de hoofdstukken, of 
registers en illustraties die de bijbellezer tot reformatorische interpretaties konden 
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inspireren. Dit moet althans blijken uit het voorwoord van de decaan van de theo-
logische faculteit.

Wanneer we de lijst met verboden bijbels van naderbij bekijken, zien we dat 
Vorstermans eerste editie, van 1528, expliciet was opgenomen, net zoals het Nieuwe 
Testament dat hij eerder dat jaar apart had uitgegeven met Jan Seversz. De reden 
voor hun opname op de Index ligt voor de hand: de tekst van deze edities was niet 
gebaseerd op de Vulgaat en bevatte zelfs een aantal uitgesproken reformatorische 
tekstpassages. Bovendien was de tekst voorzien van marginale glossen die, onder 
meer, verwijzingen naar het Hebreeuwse en Griekse origineel bevatten. Nog drie 
andere edities van de Vorstermanbijbel waren op de Index gezet, met name de editie 
van 1534 zowel als de nadrukken van 1544 en 1545. Hetzelfde lot was de editie van 
Henrick Peetersen van Middelburch uit 1541 ten deel gevallen, die gedrukt was naar 
Vorstermans editie van 1534. Zoals we hierboven hebben aangetoond, waren deze 
edities gekenmerkt door een opvallende toename van het paratekstuele materiaal: 
om die reden vielen ze onder de verbodsbepalingen in de Index door de decaan van 
de faculteit uiteengezet. En hoewel een groot deel van de glossen enkel varianten 
bevatte naar het Hebreeuws of het Grieks, of chronologische kruisverwijzingen en 
zelfs typologische annotaties in een laatmiddeleeuwse traditie, waren in het regis-
ter ook rubrieken opgenomen die gemakkelijk als reformatorisch konden worden 
geduid. De Index verwijst voor Vosterman 1534, 1544 en 1545 dan ook uitdrukkelijk 
naar de erin opgenomen ‘indices’ of registers.

Een aantal van Vorstermans edities ontsnapte aan opname op de Index. Dit was 
het geval met het Nieuwe Testament van 1529 en met beide edities van 1530, alsook 
met de complete bijbeluitgaven van 1531 en 1532. Deze edities hadden een tekst die 
grotendeels op de Vulgaat terugging, en ook het paratekstuele materiaal gaf geen 
reden tot ongerustheid of was zelfs uitgesproken katholiek. Moeilijker is het om 
te verklaren waarom Vorstermans editie van 1542 en de nadruk van 1543 niet waren 
opgenomen op de Index. Deze edities gingen namelijk terug op Vorstermans glos-
senbijbel uit 1534, zoals ook het geval was met de bijbel van Hendrick Peetersen van 
Middelburch uit 1541 en de nadrukken van de Vorstermanbijbel uit 1544 en 1545 die 
wel uitdrukkelijk op de Index waren opgenomen. De enige overtuigende verklaring 
is dat de edities van de Vorstermanbijbel uit 1542 en 1543 gewoon aan de aandacht 
van de censoren zijn ontsnapt. Vermeldenswaard is verder dat de bijbel van Jacob 
van Liesvelt uit 1526, waarvoor de Vorstermanbijbel een ‘orthodox’ alternatief moest 
betekenen, ook niet was opgenomen op de Index. Dit moet beschouwd worden als 
een bijkomende ondersteuning voor de hypothese dat het onderdeel van de Leuven-
se Index dat bijbels materiaal opsomt, lacunes vertoont (vergelijk Den Hollander, 
2003, pp. 14-19).

Hoewel er aanwijzingen zijn dat de Leuvense theologen-censoren bereid waren 
om specifieke edities van de Vorstermanbijbel te blijven tolereren, was hun voor-
naamste doel in die jaren om een nieuwe, ‘betrouwbare’ Vulgaatvertaling op de 
markt te brengen. Met het oog daarop werden slechts enkele weken na de publica-
tie van de Index, in overleg met de keizerlijke overheid, schikkingen getroffen met 
de Leuvense drukker-uitgever Bartholomeus van Grave. De vertaalopdracht voor 
de nieuwe Vulgaatversie werd toevertrouwd aan Nicolaus van Winghe, augustijner 
koorheer van de congregatie van Windesheim in het klooster van Sint-Maartensdal 
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in Leuven, onder de supervisie van de Leuvense theoloog Pieter de Corte en de domi-
nicaan Godevaert Strijrode. In de loop van 1548 publiceerde Van Grave zijn Neder-
landstalige Leuvense Bijbel, die de Vorstermanbijbel moest vervangen als ‘officiële’ 
katholieke vertaling voor de Lage Landen (� zie paragraaf 17.4).

In de uitvoerige proloog bij de Leuvense Bijbel vertelt Van Winghe ook nog eens 
het verhaal van de totstandkoming van de Vorstermanbijbel. Hij verhaalt hoe de 
eerste bijbel die in Antwerpen bij Jacob van Liesvelt was uitgegeven – bedoeld was 
ongetwijfeld de bijbel van 1526 – niet op basis van de Latijnse Vulgaat was gemaakt, 
maar op basis van de Lutherbijbel. Hij vervolgt hoe de Liesveltbijbel daarna door 
sommige geleerden werd geëmendeerd, en vervolgens door de theologen van Leu-
ven ‘ghevisiteert’ en toegelaten. Deze herziene editie is dan ook verschillende malen 
door Willem Vorsterman herdrukt, met een octrooi en privilege van de keizer. Ech-
ter: achteraf bleek dat ‘een dienaer ende setter des wercs’ (Leuvense Bijbel, 1548, fol. 
C2r) van Vorsterman zonder medeweten, laat staan toestemming van zijn meester, 
de voorgestelde correcties niet getrouw had ingebracht, maar de oorspronkelijke 
(Luther-)tekst op heel wat plaatsen had laten staan. Dat was de reden waarom de 
Vorsterman-editie door de Index was verboden ondanks het octrooi en het privi-
lege dat aan de drukker was gegeven (François, 2005-2008, pp. 44-48). Van Winghe 
‘vergeet’ hier echter een onderscheid te maken tussen de eerste editie van 1528 en 
de daaropvolgende edities die in overeenstemming werden gebracht met de tekst 
van de Vulgaat en dus, in mindere of meerdere mate, een katholieker karakter had-
den gekregen. Wellicht was het de bedoeling de Vorstermanbijbel definitief uit de 
markt te prijzen en de bezitters tot de aanschaf van een exemplaar van de Leuvense 
Bijbel te bewegen (waarin uiteindelijk een heel kapitaal was geïnvesteeerd). Deze 
verdachtmaking van het hele bijbelfonds van Vorsterman was evenwel ongegrond 
en heeft mee voeding gegeven aan de hardnekkige reputatie dat Vorsterman, onder 
het mom van een (semi)officiële bijbeleditie uit te brengen, de markt heeft voorzien 
van crypto-protestantse edities. Het label van ‘protestantse’ of ‘protestantiserende’ 
editie is echter strikt genomen alleen van toepassing op de eerste editie van 1528. De 
bijbels die daarna werden gepubliceerd, waren allen in meerdere of mindere mate 
‘gekatholiciseerd’. Voortgaande op het feit dat een groot aantal exemplaren van de 
Vorstermanbijbel bewaard is gebleven, alsook op de provenancegegevens die ze 
bevatten, moet geconcludeerd worden dat de bijbel gewoon verder circuleerde in 
katholieke milieus, naast de Leuvense Bijbel. En niettegenstaande de opname van 
verschillende edities op de Index, lijken er geen actieve maatregelen te zijn geno-
men om de Vorstermanbijbel uit hetzij institutionele, hetzij private bibliotheken te 
verwijderen. Meer nog, de tekst van de (vermaledijde) Vorstermanbijbel vormde een 
belangrijke bron van de Leuvense Bijbel (� zie paragraaf 17.4.4).



HOOfDSTU K 16 | 265

Noten

1 Uit Nijmegen afkomstig, in Deventer opgevoed in de sfeer van de moderne devotie, en kruisheer 
geworden, studeerde hij in Leuven en werd secretaris van de bisschop van Utrecht. Daar kreeg hij sympa-
thie voor de reformatie, die in regelrecht enthousiasme omsloeg in 1525, naar aanleiding van een bezoek 
aan Wittenberg. In 1526-1527 vertoefde Geldenhouwer in spiritualistische kringen in Worms en zou 
er, blijkens zijn correspondentie, de Wormser Profetenboeken van Denck en Hätzer in het Nederlands 
hebben vertaald. Na zijn verblijf in Worms, waar hij trouwens ook huwde, zou hij naar Antwerpen zijn 
gegaan waar hij dan zijn Nederlandse Profetenvertaling aan Vorsterman ter beschikking zou hebben 
gesteld (Augustijn, 1978, pp. 145-147).

2 Jesaja 12:1-6; Jesaja 38:10-20; 1 Samuel 2:1-10; Exodus 15:1-19; Habakuk 3:2-19; Deuteronomium 
32:1-43; Daniël 3:57-90; Lucas 1:68-79; Lucas 1:46-55; Lucas 2:29-32; Te Deum Laudamus en Quicumque vult. 
In het Philadelphiapsalter ontbreken de eerste en de laatste.

3 Met uitzondering van het boek Jesaja dat Liesvelt had gebaseerd op de commentaar van Oecolam-
padius uit 1525, en Jona dat hij had vertaald naar Luthers editie van 1526, waren de Profetenboeken bij 
Liesvelt vertaald naar de Vulgaat. Wellicht had hij daarvoor een beroep gedaan op het Oude Testament 
van Hans I van Ruremund (� zie hoofdstuk 15).

4 Zowel C.C. de Bruin als S.W. Bijl stipt evenwel aan dat de Vorstermanbijbel ook duidelijke re-
miniscenties vertoont aan Lettersnijders Erasmuseditie van 1524 (De Bruin, 1993, p. 111; Bijl, 1978, pp. 
46-47).

5 Van Ruremund 1526: ‘Isser yemant cranck onder u die hale dye oudtste van der ghemeynten ende 
laet over hem bidden en salven met olye inden naem des heeren’ (onderstreping door ons); Vorsterman 
1528: ‘Isser yemant cranck onder U, dye hale dye oudtste vander ghemeynten, ende laet over hem bidden, 
ende salven inden naem des HEEREN’.

6 Van Ruremund 1526: ‘Die Apostel leert dat die minste ende ondersaten den oversten onderdaen 
sullen zijn ende dat uut liefden’ (onderstreping door ons). 

7 Vorsterman zelf gaf in 1528 Titelmans’ Tractatus de expositione mysteriorum missæ uit en in 1529 de 
Collationes quinqve super epistolam ad Romanos beati Pauli apostoli.

8 Herman Pleij heeft in een aantal interviews ook expliciet de opvatting verdedigd dat Bonaventura 
Vorsel minstens gedurende een tijd de geliefde van Anna Bijns was (www.boekenkrant.com/anna-bijns-
moet-bij-de-tien-grootste-schrijvers/ en www.literatuurplein.nl/rubriek.jsp?rubId=156; geraadpleegd 
21 februari 2014). Hij heeft deze hypothese evenwel buiten zijn boek gehouden, dat aan Bijns is gewijd 
(Pleij, 2011, pp. 195-197).

9 Verder ook Romeinen 3:28: ‘Soo houden wi nu dat die mensche gherechtvaerdicht wort door dat 
gheloove, sonder die wercken des wets’; 1 Korintiërs 7:25: ‘Maer vanden maechden, en heb ic gheen gebot 
des HEEREN, Maer ick gheve eenen raet (…)’. 

10 Vorstermanbijbel van 1528: ‘En oordeelt niet, op dat ghi niet geoordeelt en wort, want met (…)’.
11 Althans in de editie van 28 augustus is er ook een lijst met errata opgenomen. Een ervan is een wel 

erg ongelukkige drukfout, tenzij we moeten concluderen dat er in Vorstermans atelier nog steeds zetters 
met reformatorische sympathieën werkzaam waren: ‘Inden eersten brief tot Thimotheum int .iiij. cap. 
A. leest, ghebiedende te abstineren van spijsen, ende niet verbiedende’. 

12 Hiëronymus. Commentarii in Ezechielem, Prol. (Uitgegeven door F. Glorie). In Corpus Christiano-
rum. Series Latina, 75. Turnhout: Brepols, 1964, pp. 3 l. 24 - 4 l. 30. Hetzelfde motief vinden we ook bij latere 
patristische en middeleeuwse auteurs.

13 Maria’s onbevlekte ontvangenis en haar maagdelijkheid mogen niet worden verward, zoals toch 
regelmatig gebeurt. De onbevlekte ontvangenis betekent dat Maria bij haar conceptie (als dochter van 
Joachim en Anna) niet was ‘bevlekt’ door de erfzonde en dus ook niet onderhevig was aan de kwalijke 
begeerlijkheid (een gevolg van de zonde en een aanzet tot zonde). Zo was er bij Maria geen enkel obstakel 
om de Verlosser te ontvangen. De maagdelijkheid van Maria houdt in dat zij Jezus in haar schoot heeft 
ontvangen, zonder geslachtsgemeenschap met een/haar man. In de christelijke traditie werd later aan-
genomen dat Maria niet enkel maagd was voor Jezus’ geboorte, maar ook tijdens zijn geboorte en erna, 
voor de rest van haar leven.


