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Albrecht Dürer (1471-1528): Desiderius Erasmus 1526. 
IMAGO.ERASMI.ROTERDAMI.AB.ALBERTO.DYRERO.AD.VIVAM. 
EFFIGIEM.DELINIATA (beeld van Erasmus van Rotterdam door 
Albrecht Dürer genomen vanuit het leven. 
ΤΗΝ.ΚΡΕΙΤΤΩ.ΤΑ.ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ.ΔΕΙΞΕΙ (Zijn geschriften 

geven een beter beeld). 

Erasmus’ vertaling van het Nieuwe Testament (1516 en 1524) 
 
De christen-humanist Desiderius Erasmus 
(1469–1536) uit Rotterdam zag om zich heen 
verval van zeden, verwording van geloof en 
theologie, en immoraliteit en zelfzucht bij hen 
die in kerk en samenleving leiding moesten 
geven. Hij wilde de mensen vervullen van een 
nieuw ideaal: het ideaal van christelijke mild-
heid, verdraagzaamheid en verantwoordelijk-
heid. Hij hoopte hen te doordringen van een 
praktisch, mens- en vredelievend christelijk 
geloof, zoveel mogelijk ontdaan van speculatie 
over bovennatuurlijke dingen. In zijn ogen 
vormde de Bijbel de enige maatstaf voor ge-
loof en leven. Bijbelstudie zag hij als de hoog-
ste vorm van wetenschap en het lezen van de 
Bijbel als een plicht van geestelijken en leken. 
Hij geloofde dat het lezen van de Bijbel Gods 
waarheid zou openleggen. 
 Erasmus was een groot voorstander 
van de Bijbel in de volkstaal. In het program-
matische geschrift Paraclesis, dat aan zijn 
uitgave van het Nieuwe Testament voorafging 
en heel bekend werd omdat het ook vaak af-
zonderlijk in het Latijn en in vertaling is uit-
gegeven, schreef hij:  
 

‘Ik ben het volstrekt oneens met hen, die 
niet willen, dat leken de Heilige Schrift le-
zen, of deze, in de volkstaal overgebracht, 
in bezit hebben. Alsof Christus zulke inge-
wikkelde dingen had geleerd, dat ze alleen 
begrepen zouden kunnen worden door een 
handjevol theologen! Alsof het welvaren van de christelijke godsdienst gelegen zou zijn in onkunde! 
(…) Ik zou willen, dat alle vrouwen de evangeliën en de brieven van Paulus lazen en dat deze Schrift-
gedeelten werden vertaald in alle talen…’  ‘Sommige mensen nemen er aanstoot aan dat de heilige 
boeken vertaald worden in het Engels of Frans, maar de evangelisten brachten in het Grieks over wat 
Christus in het Syrisch sprak, en de Romeinen aarzelden niet de woorden van Christus in het Latijn 

over te zetten, dat is ze aan te bieden aan de grote massa.’   
 
In zijn voorwoord bij zijn uitgave 
van het Nieuwe Testament (zie 
onder) verzuchtte hij:  
 
‘Ach, waren deze Schriftgedeelten 

maar in alle talen overgebracht, 
zodat niet alleen de Schotten en 
Spanjaarden, maar ook Turken en 
Saracenen ze konden lezen en leren 
kennen… Mocht daaruit de akkerman 
bij het hanteren van de ploegstaart 
en de wever bij het snorren der 
klossen een stuk voor zich opzeggen 
en de reiziger daarmee onderweg de 
verveling verdrijven. Mochten de 
gesprekken van alle christenen 
daarover handelen.’  
 
Erasmus gaf uitdrukking aan zijn 
hoop dat de Bijbel in zoveel mo-
gelijk landstalen vertaald zou 
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Bladzijde uit Erasmus’ Nieuwe Testament in Latijn en Grieks, 1516.  
Erasmus was niet van plan het Griekse Nieuwe Testament te publiceren. Hij 
deed het pas op verzoek van zijn uitgever. Voor hem was zijn vertaling van het 
Nieuwe Testament in het Latijn het belangrijkste. Om te voorkomen dat men-
sen zouden zeggen dat hij alleen maar zijn eigen inzichten naar voren schoof, 
publiceerde hij samen met zijn Latijnse vertaling toch ook het Griekse origi-
neel. Het is het eerste in het Grieks gedrukte Nieuwe Testament uit de ge-
schiedenis. Later heeft de Leidse drukkersfamilie Elsevier de Griekse tekst van 
Erasmus gebruikt, die intussen de bijnaam van de Textus receptus had gekre-
gen. Erasmus legde met zijn Griekse uitgave van het Nieuwe Testament de 
grondslag van de Hervorming van Maarten Luther (1483-1546) en dat werd hem 
ook door de Rooms-Katholieke Kerk verweten. Maar op het verwijt dat hij het ei 
van de ketterij had gelegd, antwoordde hij dat hij liever iets anders had uitge-
broed: hij vond de versplintering van de kerk maar niets. 

 

worden, want – zo zei hij – het is toch lachwekkend, dat leken, mannen en vrouwen, als papegaaien 
hun psalmen en paternosters (Onze Vaders) in het Latijn opzeggen, in een taal die ze niet begrij-
pen. Hij keerde zich tegen de geestelijken bij wie hij het verstand ‘versleten’ achtte door de beoe-
fening van de Aristotelische wijsbegeerte en de scholastieke godgeleerdheid. In scherpe bewoordin-
gen stelde hij:  
 
‘Bekrompen geestelijken beweren 
dat er iets ongeoorloofds geschiedt, 
wanneer een vrouw of een schoen-
maker over de Heilige Schrift 
spreekt. Maar ik hoor liever meisjes 
en vrouwen van Christus spreken 
dan geleerden. Let eens op dege-
nen, die Christus zelf onder zijn 
gehoor heeft gehad. Was het niet 
het gewone volk? En waren er onder 
hen geen blinden, kreupelen, bede-
laars, tollenaars, soldaten, hoofd-
mannen, arbeiders, vrouwen en 
kinderen? Of wil Christus dan, dat 
Hij niet gelezen wordt door dezelf-
de mensen, die Hij wel onder zijn 
gehoor wilde hebben? Als het aan 
mij lag, dan zouden de boer, de 
smid, de metselaar, ja zelfs de 
publieke vrouwen en ook de Turken 
de Schrift lezen.’   

 
Erasmus ging zich bezighouden 
met de oorspronkelijke tekst 
van de Bijbel. Hij meende dat 
de juiste Bijbelvertaling de 
eenheid van de christenheid kon 
herstellen. Hij geloofde in de 
kracht van de taal die alle gelo-
vigen zou kunnen verenigen. 
Zelf bleef hij echter spreken, 
schrijven en vertalen in het 
Latijn.  
 Erasmus wilde zoveel 
mogelijk mensen, vooral lei-
dinggevenden, tot de lectuur 
van het Nieuwe Testament  
brengen. Het probleem was dat 
er geen vertaling was die in de 
zestiende eeuw als goed Latijn 
gold. De Vulgata1 was gesteld in 
het kerkelijk Latijn van de 
de eeuw. Maar sinds omstreeks 
1350 werd het Latijn, dat voor 
invloedrijke kringen nog altijd 
een levende taal was, zoveel 
mogelijk in overeenstemming 
gebracht met het Latijn van de 
eerste eeuw voor Christus.2 
Wilde Erasmus het Nieuwe 

                                                             
1 De Vulgata is de vanaf eind vierde eeuw verspreide Latijnse vertaling van de Bijbel. 
2 De geleerden in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw meenden dat de Grieks-Romeinse cultuur de voorbeeldcultuur 
was, die men moest proberen te evenaren. Ze wilden daarom de belangrijkste teksten uit die cultuur in hun oorspronkelijke 
taal lezen. Om deze teksten juist te kunnen interpreteren, was een kritisch analyseren van de tekst en de totstandkoming 
ervan nodig. Via de tekstkritische methode probeerden de geleerden de oorspronkelijke tekst van een geschrift vast te stel-
len en op grond daarvan overgeleverde fouten te corrigeren en gevestigde meningen omver te werpen. 
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Hans Holbein (1497/98-1543), Portret van Erasmus van 
Rotterdam, met Renaissancezuil, 1523. 

tament toegankelijk maken voor ontwikkelde lezers, dan moest hij het klassieke Latijn uit de eerste 
eeuw gebruiken. Hij bestudeerde de zes hem bekende handschriften van het Nieuwe Testament en 
deed ze, na verbeteringen en aanvullingen, in 1516 uitgeven3 samen met zijn Latijnse vertaling 
ervan, waarin hij de Vulgata corrigeerde.  
In zijn voorwoord schreef hij:  
 

‘Dit is mij volkomen klaar geworden: de enige hoop op herstel van het christendom en de enige waar-
borg daarvoor is hierin gelegen, dat allen die waar ook ter wereld de wijsheid van Christus belijden, 
de leer van hun Meester allereerst uit de geschriften van evangelisten en apostelen indrinken. In die 
geschriften is het, dat het hemels woord nog altijd voor ons leeft, ademt, werkt en spreekt, en naar 
ik meen nergens zo krachtig en direct als daar. Ook ben ik gaan zien, dat die heilzame wijsheid veel 
zuiverder gewonnen wordt uit haar bronaders zelf, veel levender geput wordt uit haar oorsprong zelf 
dan uit poelen en sloten. Daarom heb ik het hele Nieuwe Testament naar de oorspronkelijke Griekse 
tekst herzien.’  

 
Erasmus’ Editio Princeps van het Griekse Nieuwe 
Testament verwierf een enorme invloed en was 
tot in de achttiende eeuw de algemeen aanvaar-
de tekst. In 1524 verscheen een Nederlandse 
vertaling van Erasmus’ Grieks-Latijnse tekstuitga-
ve. 
 
De enthousiaste jacht van Erasmus en anderen 
naar de oorspronkelijke handschriften had een 
onbedoeld gevolg. Men ontdekte dat de Griekse 
tekst niet op alle punten overeenstemde met de 
Vulgata. Maar wat ingrijpender was: men ontdek-
te ook dat de Griekse handschriften onderling 
varieerden. ‘Weliswaar meestal in details, maar 
soms ook op belangrijke punten. Zo kwam de 
speurtocht van de tekstkritiek op gang, die nood-
zakelijkerwijze de vraag moest gaan oplossen: 
welke is nu de exacte tekst van het Nieuwe Tes-
tament?’   
 
De ontdekking dat bij het overschrijven van een 
handschrift fouten waren gemaakt, verleende de 
Bijbel een menselijk karakter. De overdracht van 
‘het boek van de goddelijke waarheid’ was ken-
nelijk volgens precies dezelfde wetten verlopen 
als bij andere boeken. De overdracht van de god-
delijke waarheid was dus niet op speciale wijze 
door God beschermd geweest. De ontdekking dat 
er geen bovennatuurlijke, miraculeuze bescher-
ming van de tekst bestaat, had grote gevolgen: niemand kon er meer omheen dat de tekst van de 
Bijbel menselijke en dus feilbare kenmerken vertoont. Dit bewustzijn opende de deur voor de vraag 
naar de menselijkheid van nog andere aspecten van de Bijbel. Het duurde niet lang of nieuwe gege-
vens van ondermeer de historische wetenschap, archeologie, kosmologie en biologie vestigden de 
aandacht op de zeer menselijke, historische beperktheid van een aantal voorstellingen en verhalen 
uit de Bijbel. 

                                                             
3 Erasmus publiceerde vijf edities van het Nieuwe Testament. De eerste editie van 1516 werd opgevolgd door een andere in 
1519, welke gebruikt werd door Maarten Luther voor zijn Duitse vertaling in 1522. Zijn derde, vierde en vijfde volgden in 
1522, 1527 en 1535. De Franse drukker Robert Estienne (1503-1559) publiceerde vier edities, namelijk in 1546, 1549, 1550 en 
de laatste in 1551. Ook de Frans-Zwitserse Theodore Beza (1519-1605) publiceerde verschillende edities van het Griekse 
Nieuwe Testament. Hij volgde daarbij nauwgezet de tekstkritische standaard die Erasmus had gezet. Hij publiceerde zijn 
uitgaven in 1565, 1582, 1588 en 1598. De 1598 versie van Beza en de in 1550 en 1551 verschenen versie van Estienne zijn de 
belangrijkste bronnen voor de vertalers van de Engelse King James Version (1611) en de Nederlandse Statenvertaling (1637). 
 In 1624, 1633 en 1641 publiceerden de gebroeders Elsevier drie edities van het Griekse Nieuwe Testament. Zij 
volgden nauwkeurig het werk van Beza. Het voorwoord van de uitgever van de editie van 1633 bevat de zinsnede textum 
ergo habes, nunc ab omnibus receptum, vertaald als: ‘Alzo heeft u de tekst, die door allen ontvangen/aanvaard is.’ Hieruit is 
het begrip textus receptus of  ‘ontvangen/aanvaarde tekst’ ontstaan. 
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Erasmus’ vertaling van het Nieuwe Testament in het Nederlands, proloog bij Lucas; Delft: Cornelis Henricksz. Lettersny-
der, 1524. 
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Titelblad van het Nieuwe Testament naar Erasmus, in 1524 
verschenen bij Cornelis Heynricksz. Lettersnyder te Delft. Het 
titelblad vermeldt:  
‘Dat nieuwe Testament, welc is dat levende woert Goods 
wtghesproken doer onsen salichmaker Iesus Christus, dye 
welcke was God ende mensch, bescreven doer ingeven des 
heyligen geests, vanden heyligen Apostelen ende Evangelisten, 
ende is dye wet der gracien, der liefden ende des barmherti-
cheyts, met groter naersticheyt overgeset ende gheprent in 
goede platten duytsche.’ 
De uitgave begint met ‘Een corte vermaninge verweckende 
eenen yegelijcken om naerstelick te overlesen ende te beleven 
dat heylich Evangelie Iesu Christi’, een verdietst uittreksel van 
Erasmus' Exhortatio. Dan volgt een toelichting van de wijze, 
waarop men dit Nieuwe Testament lezen moet. 
 

 

 

Fragment uit het Nieuwe Testament naar Erasmus, in 1524 
verschenen bij Cornelis Heynrickz. Lettersnyder te Delft: 

Lucas 1:5-15. 


