Biestkensbijbel (1560)
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Bijbelvaste doopsgezinden1 in de zestiende eeuw waren niet erg tevreden over de Liesveldtbijbel en
begonnen met een herziening ervan. In 1554 verscheen hun uitgave van het Nieuwe Testament met
een aantal wijzigingen die terug te voeren zijn op de Latijnse vertaling van Desiderius Erasmus (circa 1466-1536). In 1558 was ook de herziene tekst van het Oude Testament gereed. Hierbij had de
vertaling van Maarten Luther (14831546) tot voorbeeld gediend.
In 1560 rolde bij Nicolaas Biestkens (circa 1570-1623) - naar vaak
wordt aangenomen te Emden2 - de
ledige
Bijbel,
de
zogenaamde
kensbijbel, van de drukpers. Deze was
de eerste volledige Nederlandse Bijbelvertaling 'op versekens gesteld', wat
inhield dat de verzen genummerd waren.3 Deze ‘versindeling’ was 'tot
deringhe van den leser om terstont te
vinden het gene, dat hij soect'.
De uitgever maakte gebruik van
de hoofdletters van het alfabet om de
hoofdstukken nader te verdelen. Hij
wilde de lezer kennelijk extra behulpBiestkensbijbel, Amsterdam 1646, Genesis 1:1-2.
zaam. Na het voorwoord voegde hij
zelfs een tabel in met de Romeinse en
de Arabische cijfers naast elkaar. Ook voegde hij een register toe waarin op alfabetische volgorde
thema's zijn gerangschikt. De genoemde thema's (de ban, de eed, het dopen) komen bijna geheel
overeen met die in de registers van andere reformatorische Bijbeluitgaven. Het doopsgezind karakter komt vooral naar voren in het lemma 'eedtsweeren': sweeren en sal men in gheender manieren,
noch bij den hemel, noch by der aerden, noch by geenen anderen eedt.'
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De doopsgezinden (of de Algemene Doopsgezinde Sociëteit) ook wel mennisten genoemd, vormen de Nederlandse tak van
wat internationaal als de Mennonieten aangeduid worden. Mennonieten zijn de volgelingen en geestverwanten van Menno
Simons (1496-1561). De naam ‘doopsgezinden’ (vroeger tot zeker 1800 ‘mennonieten/me(n)nisten’ of ‘dopersen’ genoemd)
heeft te maken met hun specifieke kijk op de doop. In plaats van kinderen te laten dopen, zoals dat tot nu nog bij de meeste
andere kerken gebruikelijk is, kennen zij slechts de (volwassenen)doop op vrijwillige basis. In de doopsgezinde Kerk schrijven
diegene die zich willen laten dopen, en daarmee ook als volwaardig lid willen toetreden tot het kerkgenootschap, hun eigen
belijdenis. Een ander belangrijke karaktertrek is dat zij militaire dienst en het dragen van wapens en vroeger ook overheidsdienstneming afwijzen. Dit heeft hen ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden menigmaal in conflict gebracht
met stedelijke en ook stadhouderlijke overheden. Zij weigerden dienst te nemen in en diensten te verlenen aan de stedelijke
schutterijen. Als tegendienst bemanden, en/of betaalden ze in veel plaatsen in West- en Noord-Nederland de brandwacht/weer.
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Op de titelpagina ontbreekt een plaats van uitgave, en er is vaak beweerd dat die Emden was. Emden in Oost-Friesland was
de plaats waarheen tijdens de Opstand (benaming voor wat vroeger uitsluitend de Tachtigjarige Oorlog werd genoemd, 15681648) niet alleen gereformeerden maar ook een behoorlijk aantal doopsgezinden de wijk hadden genomen, Hier werden
verscheidene Bijbelvertalingen en psalmboeken gedrukt. Maar in Emden zelf heeft men een drukker Nicolaes Biestkens nooit
kunnen traceren. Recent onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat de Biestkensbijbel buiten Emden is gedrukt. Een zekere
Claes Biestkens bezat een drukkerij in Groessen, een dorp in de buurt van Zevenaar. Diezelfde Claes Biestkens heeft tussen
1560 en 1562 ook nog een aantal kleinere doopsgezinde werkjes gedrukt.
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De eerste indeling van de Bijbel in hoofdstukken en verzen werd door kardinaal Hugo omstreeks 1240 ingevoerd. Rabbi
Mordechaï Nathan, die in de vijftiende eeuw leefde, maakte een concordantie van het Oude Testament, waarbij hij de
hoofdstukken behield, maar de versverdeling verbeterde.
Een indeling in hoofdstukken bestond al langer:
In de vierde eeuw deelde kerkvader Hieronymus van Stridon (circa 347-420) in navolging van Eusebius, bisschop van
Caesarea (circa 263-339) het Nieuwe Testament in. In de vijfde eeuw deelde Euthalius, deken van Alexandrië, in navolging
van de christelijke filosoof Ammonius van Alexandrië (derde eeuw) en het Nieuwe Testament in in lessen en afdelingen voor
gebruik in de kerk.
Het Oude Testament was al eerder in afdelingen ingedeeld; volgens sommigen in de tijd van Ezra (zesde eeuw voor
Christus), volgens anderen pas later.
De geleerde Robert Etienne (Stéfanus) (1530–1570) maakte in 1545 ook een versindeling in het Nieuwe Testament.
Hij gebruikte deze versnummering in een Griekse teksteditie die hij uitgaf. De versnummering die voor de Statenvertaling is
gebruikt, is overgenomen van deze Griekse teksteditie. Bovendien wijzigde Stefanus ook de indeling van het Oude Testament. In 1553 werd Robert Etiennes Franse Bijbel als de eerste complete Bijbel met de huidige hoofdstuk- en versindeling
uitgegeven.

De Biestkensbijbel was veel goedkoper dan andere
Bijbels, omdat minder papier was gebruikt door het
kleinere lettertype. Bovendien had de samensteller
van de index extra aandacht besteed aan geloofspunten zoals de ban, doop, en zweren, wat de Bijbel
extra interessant maakte voor de volgelingen van
Menno Simons (1496-1561) en Dirk Philips (1504–
1568).
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De tekst van de Biestkensbijbel is gebaseerd op de
vertaling van Luther, met gebruikmaking van andere
vertalingen. In de ballingschap ontbrak het de doopsgezinden aan de mogelijkheid om de grondtekst te
bestuderen en een zelfstandige vertaling te vervaardigen. De Bijbels van Luther en Van Liesveldt stonden bij hen in hoog aanzien. De vertaling in de Biestkensbijbel uit 1560 is gebaseerd op een Duitse uitgave van Luther, gedrukt door Michael Lotter in Maagdenburg. Omdat in de Maagdenburgse Bijbel het derde en vierde boek van Ezra en het derde boek van de
Makkabeeën ontbreken, zijn die uit het Zürichse
exemplaar overgenomen.
Herziene edities werden door andere uitgevers gepubliceerd in 1563, 1568 en 1569. Nicolaes Biestkens
liet eveneens voortdurend nieuwe uitgaven verschijnen 'nae de outste en Correctste Copie van Niclaes
Biestkens'. Daarmee werd de indruk werd gewekt dat
ook de oorspronkelijke uitgave al door Nicolaes
Biestkens was vervaardigd. Nadat hij in 1585 was
gestorven, hebben zijn zoons het uitgeversbedrijf
voortgezet.
Biestkensbijbel 1560.

De Biestkensbijbel werd door de lutheranen in de
Kennelijk beheerste niet iedereen het Arabische
cijferschrift en vond de uitgever het nodig een tabel
Nederlanden gebruikt tot 1648, toen er een Luthertoe te voegen waarin hij de Romeinse en Arabische
vertaling uit het Hoogduits door de Lutherse predicijfers naast elkaar plaatste.
kant Adolf Visscher te Amsterdam, tot stand kwam.
De Visscherbijbel was allerminst een oorspronkelijke
vertaling. Visscher en zijn medewerkers hadden de bestaande uitgave van de Biestkensbijbel gecorrigeerd naar een goede Duitse Luthertekst. De Visscherbijbel was dus in feite een aangepaste Biestkensbijbel. De doopsgezinden gebruiken deze Bijbel tot in de negentiende eeuw.
Ter vergelijking:
Amos 9:11-15 Biestkensbijbel
11 Ter selver tijt wil ick de vervallen hutte Davids weder oprechten, ende haer gaten verthuynen,
ende soo wat afghebroken is, weder repareren, ende wilse optimmeren ghelijck si in voorleden tijden
gheweest is. 12 Op dat si besitten de overgebleven te Edom, ende de overgeblevene onder alle Heydenen, over de welcke mijnen Naem gepredict sal worden, seyt de HEERE, die alsulcx doet.
13 Siet, de tijt coemt, spreect de HEERE, datmen tseffens ploeghen ende oogsten, Ende op een tijd,
den wijn perssen, ende saeyen sal. 14 Ende de berghen sullen van soeten wijn druypen, ende alle
heuvelen sullen vruchtbaer zijn. Want ick wil de ghevanckenisse mijns volcks Israels weynden, dat si
de woeste steden bouwen ende bewoonen sullen, wijngaertackers planten, ende wijn daer af drincken, 15 hoven maken, ende vruchten daer uut eten. Want ick wilse in haer lant planten, dat si niet
meer uut haren lande uutgeroeyt en sullen worden, dwelcke ick haer geven sal, spreekt de HEERE
dijn Godt.

Naardense Bijbel (2004)
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11. Te dien dage
zal ik de vervallen hut van David
doen opstaan;
hun bressen zal ik dichtmetselen,
al wat er van haar afgebroken is
zal ik doen opstaan
en ik zal haar herbouwen
als in de dagen van eeuwig,12 opdat zij zullen beërven
de rest van Edom en van alle volkeren
waarover mijn naam is uitgeroepen,is de tijding van de Ene die dit doet!
13 Zie, er zijn dagen op komst,
is de tijding van de Ene,
dat de ploeger gelijk na
de maaier aantreedt
en de druiventreder gelijk na hem
die het zaad in lange voren legt;
de bergen zullen druipen van zoete wijn
en alle heuvels ervan wankelen;
14 een kéér zal ik brengen in de kerkering
van mijn gemeente Israël;
herbouwen zullen zij
steden die verwoest zijn en er ook zetelen,
wijngaarden zullen zij planten
en hun wijn drinken;
tuinen zullen zij aanleggen
en de vrucht daarvan eten;
15 planten zal ik hen in hun rode grond,en nooit meer worden ze weggerukt
van op hun rode grond
die ik hun gegeven heb,
heeft gezegd de Ene, je God!
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Pagina uit Biestkensbijbel gedrukt door Kornelis
vander Sys te Amsterdam 1721, 40 x 28 cm.
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Titelpagina uit de Biestkensbijbel 1560, met de Bijbelteksten (Romeinen 15:4 en Openbaring 5:5). De randversiering verwijst naar de ‘wapenrusting Gods’ (1Tessalonicenzen 5:8 ‘… laten wij die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn, om
gord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding). De symbolen op de vier hoeken
van de titelprent verwijzen naar het schild, de helm, de vurige pijlen en het zwaard.
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Bietskensbijbel uit 1563, gedrukt bij Lenaert der Kinderen.
Drukkersmerk: ‘de lelie onder de doornen’ naar Hooglied 2
‘Gelijck een lelie onder de doornen so is mijn Vriendinne
onder de dochteren’.

Biestkensbijbel 1564, titelpagina.
Aan de linkerkant de geschiedenis van Jona, als oudtestamentisch pendant van rechts, de graflegging en de
opstanding van Christus.

Titelblad Nieuwe Testament, Wezel 1569.

Titelblad van het Nieuwe Testament, gedrukt door Herman
t’Zangers, 1579.
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Karel van Mander (1548-1606), Schole Christi, in: Biestkensbijbel 1598.
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Karel van Mander (1548-1606), Hebt lief, in: Biestkensbijbel 1598.
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Titelblad voor het Oude Testament, Biestkensbijbel 1598.

