Deux-Aesbijbel (1562)
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Een aantal Nederlandse protestanten, die sterk
beïnvloed waren door de Franse reformator
Johannes Calvijn (1509–1564), troffen in de
Liesveldtbijbel (1526-1542) en in de Biestkensbijbel (1560) soms een onafhankelijke houding
ten opzichte van de grondtekst aan die zij niet
in overeenstemming achtten met hun opvatting
over het gezag van de Bijbel (Schriftgezag). Ze
zetten zich in voor een gemeenschappelijke
vertaling. Godfried van Wingen († 1590), gereformeerd predikant te Emden, herzag het Oude
Testament van de Liesveldtbijbel (1526-1542)
met gebruikmaking van de Züricher en de
Maagdenburgse Luthervertaling. Johannes Dyrkinus(† circa 1591), gereformeerd predikant te
Gent, herzag het door de Vlaamse humanist en
theoloog Jan Utenhove (circa 1516-1566) rechtstreeks uit de grondtekst vertaalde Nieuwe
Testament (1556).1 In 1562 verscheen in Emden
de nieuwe Bijbeluitgave met inhoudsopgave
boven de hoofdstukken en verklarende kanttekeningen. Hij werd bekend onder de naam
Deux-Aesbijbel.
De naam Deux-Aes is ontleend aan een rijmpje
bij Nehemia 3:5b. In deze Bijbeltekst wordt
gemeld dat aanzienlijken niets wilden bijdragen aan de wederopbouw van de muren en
poorten van Jeruzalem. In de marge worden de
woorden van Nehemia ‘doch hare geweldigen
en brachten haren hals niet ten dienst harer
heren’ als volgt toegelicht:
De armen moeten het cruyce draghen,
de rijcke en geue niets.
Deux aes en heeft niet,
six cinque en geeft niet.
Quater dry,
die helpen vry.

1

Titelpagina van de Deux-Aesbijbel,verschenen in 1562 bij
Gillis van der Erven te Emden.
De titel luidt: BIBLIA: Dat is, DE GANTSCHE HEYLIGHE
SCHRIFT, grondelick ende trouvvelick verduydtschet, Met
verklaringhe duysterer woorden, redenen ende spreucken,
ende verscheyden Lectien, die in andere loflicke Ouersettinghen gheuonden, ende hier aen de kant toe ghesettet
zijn: Met noch rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijckstemmenden plaetsen, op het allerghewiste met
scheydtletteren, ende versen ghetale (daer een yeghelick
Cap. na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent.
Ghedruckt te Embden, Anno, 1562. den 7. Martij.
Drukkersmerk van Gillis van der Erven: ‘de schatgravers’,
naar Mattheüs 13: ‘Het rike der hemelen is als een verborgen schat in den acker’.

Voor de vertaling van Utenhove vormde de Bijbeluitgave van de Parijse drukker Robert Estienne (Stephanus, 1503-1559) uit
1550 de grondslag; ook maakte hij gebruik van toenmalige vertalingen in het Frans, Duits, Brabants, Zwitsers en Latijn.
Utenhoves Nieuwe Testament was de eerste Bijbeluitgave in het Nederlands, waarin een indeling in verzen werd gehanteerd.
Utenhove had de versindeling overgenomen uit de tweede editie van Stephanus die in 1551 in Genève was verschenen. De
Franse Bijbel die Robert Estienne in 1553 uitgaf, was de eerste complete gedrukte Bijbel met een hoofdstuk- en versindeling.
De eerste volledige Nederlandse Bijbelvertaling met versindeling was de Biestkensbijbel uit 1560.
Het Nieuwe Testament van Utenhove werd niet erg populair. Dat had te maken met zijn eigenaardige, soms moeilijk te volgen taalgebruik (ongewone woorden en merkwaardige zinsbouw). Utenhove vertaalde zo letterlijk mogelijk. Daarom hanteerde hij verschillende geslachten, getallen, naamvallen en tijden en maakte daarbij gebruik van het Duits.
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De getallen die genoemd worden, duiden
op de ogen van de dobbelsteen: deux aes
(twee en één) zijn de armen; six cinque
(zes en vijf) zijn de rijken; quater dry
(vier en drie) zijn de middenstanders.
Moraal: de middenstand kan opdraaien
voor de armen omdat de rijken niet geven. Deze verklaring in de marge kwam
al voor in de Lutherbijbel. Later ging
men deze als onbehoorlijk of zelfs aanstotelijk ervaren. Men vond dat ze niet in
de Bijbel paste en verwijderde haar.
De Deux-Aesbijbel werd ook wel
Uilenspiegelbijbel genoemd. Deze naam
ging terug op een kanttekening bij WijsDeux-Aesbijbel vam Aelbert Hendricksz., Delft 1579. De Bijbel
heeft zijn naam te danken aan de aantekening bij Nehemia 3:5:
heid van Jezus Sirach 19:5, waarin Bij
‘De arme moeten het cruyce draghen, de rijcke en geven niet,
het woord ‘schalksheid’ werd verwezen
deux aes heeft niet.’
naar Tijl Uilenspiegel, die volgens de
verhalen een schelm was die vrij als een vogel in de zestiende eeuw door de Nederlanden en Duitsland trok en iedereen voor de gek hield met zijn streken:
Wie hem verblijdt,
Dat hij schalckheydt bedrijven kan,
Die wordt verachtet.

Vergelijkbare kanttekeningen kwamen al voor in de Duitse Lutherbijbels. Luther wilde ook in de
kanttekeningen de taal van de man en vrouw op straat spreken en schrok er niet terug voor terug
pakkende voorbeelden en populaire zegswijzen te gebruiken. Latere lezers vonden de kanttekeningen zo merkwaardig, dat ze de Bijbel die te Embden gedrukt was door Gillis van der Erven daarna
gingen noemen.
Naast de roemruchte kanttekeningen heeft de Deux-Aesbijbel nog een bijzonderheid: het is de eerste Nederlandse Bijbel waarin de apocriefe boeken voorafgaan door een expliciete waarschuwing
aan de lezers, dat ze de boeken moeten ‘houden voor private ende eyghen gheschriften, ende niet
voor Autentijck’. Hiermee werd de veranderende houding van de gereformeerden ten aanzien van
deze boeken weerspiegeld.
De kanttekeningen in de Deux-Aesbijbel
waren afkomstig uit verschillende vertalingen. Sommige kanttekeningen ademen
een anti-rooms-katholieke sfeer, bijvoorbeeld Ezechiël 44:18; ‘dat sy de heylighe
kleederen niet en besmodderen met sweete, als de Dorppapen haer misghewaedt’,
of bij Hosea 5:1: ‘Godsdienst hebben sy
daerop gherichtet, ende de lieden daermede verleyt, ghelijck als onse Papen met
de Missen ende bedevaert’. De lezingen
die niet van Luther afkomstig waren, zijn
in de marge ‘met een cruysken geteekent’.
De Deux-Aesbijbel vormde een disharmoGenesis 1:1-4, in: Deux-Aesbijbel, Dordrecht 1596.
nisch geheel. ‘Zowel in vertaalmanier als
in taalbehandeling liepen het oude en
nieuwe testament zo zeer uiteen, dat al spoedig de kritiek loskwam van diegenen, bij wie het verlangen naar een nationale Bijbel door een dergelijke noodhulpvertaling niet vervuld werd.’2 Maar
omdat de ontevredenen er geen zelfstandige en betere vertaling tegenover konden stellen, bleef de
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De Bruin 1993, 187.

Deux-Aesbijbel voorlopig nog verschijnen en zelfs populair worden. Vaak bevatten de nieuwe drukken correcties en wijzigingen, met name in de aantekeningen.
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In de inleiding schreef de drukker dat de vertaling een onderscheid maakte tussen ‘du’ en ‘ghy’.
‘Du’ werd gebruikt ‘waer niet tot velen, maer tot eenen ghesproken wordt’, terwijl ‘ghy’ en ‘u’
gebruikt werden om een meervoud aan te duiden. Via de Liesveldtbijbel en de Deux-Aesbijbel heeft
de Bijbeltaal van Luther veel invloed uitgeoefend op het Nederlands. Veel ontleningen aan het Duits
werden later namelijk overgenomen in de Statenvertalingen. Via de Liesveltbijbel woorden als:
afvallig, beroemd, burgerrecht, dankzegging, dierbaar, diensthuis, eersteling, godzalig, hooglied,
klaaglied, krijgsknecht, krijgsman, krijgsvolk, lijfeigen, lusthof, nieuweling, richtsnoer, Schriftgeleerde, slachtoffer, tollenaar, vreemdeling, vrijstad, zilverling, zuigeling. Via de Deux-Aesbijbel:
afgodisch, bondgenoot, bestendig, bezoedelen, boetvaardigheid, bouwvallig, dagloner, dankoffer,
diefstal, echtbreker, evenbeeld, gelukzalig, halsstarrig, heftig, Heiland, huichelen, ijver, kleingelovig, loofhut, nederig, onderrichten, oponthoud, overheid, overreden, overweldigen, profetisch,
schandvlek, toevallig, trots, tuchtigen, voorhuid, vuurwerk, wonderbaarlijk.
© Leen den Besten
Zevenaar, 17 januari 2010; aangevuld en gewijzigd op 29 oktober 2012.
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Drukkersmerk in Deux-Aesbijbel, gedrukt te 1562.

Drukkersmerk (de schatgravers) in de Deux-Aesbijbel, uitgegeven
door Aelbrecht Heynricksz., ’s-Gravenhage 1596.
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Gedeelte van de Paradijskaart van Johannes van Deutecum (Doetecum, circa 1554-1605)

Gedeelte van de titelpagina van het Nieuwe Testament uit de Deux-Aesbijbel, Dordrecht 1596.
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Titelblad van Deux-Aesbijbel 1571.

Deux-Aesbijbel in fluwelen binding, Leiden 1608.

Titelblad van Deux-Aesbijbel uit 1604.
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Titelblad van Deux-Aesbijbel uit 1613.
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Waarschuwing voor de aprocriefe boeken, in: Biblia, Amsterdam: Hendrick Laurensz. 1625.
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Petrus Plancius (Pieter Platevoet, 1552-1622): uitsnede uit de Caerte Vande Scheppinghe der Wereld, in: Biblia, Amsterdam:
Hendrick Laurensz. 1625.

