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Liesveldtbijbel, Nieuwe Testament, colofon, Vianen 
1566. 

 

Liesveldtbijbel 1562, Genesis 1 

Liesveldtbijbel (1526-1542) 
 
In de Nederlanden gaf de Antwerpse drukker Jacob 
van Liesveldt (1490-1545) al in 1526 een Bijbel uit 
die berustte op de tot dan toe door de Duitse re-
formator Maarten Luther (1483-1546) vertaalde 
Bijbelgedeelten, aangevuld met vertalingen die 
nog op de Vulgata1 teruggingen. In 1535 bracht hij 
een volledige Bijbel naar Luther op de markt. Toen 
hij deze Bijbel in 1542 van een aantal aantekenin-
gen voorzag, die duidelijk op Luther teruggingen 
en waarin ‘de nieuwe evangelische leer’ werd 
geformuleerd (met ondermeer de uitspraak ‘dat de 
zaligheid der mensen alleen komt van Jezus Chris-
tus’), werd hem dit noodlottig: de Inquisitie2 ver-
oordeelde zijn Bijbeluitgaven en liet hem in 1545 
onthoofden. In 1546 plaatste de kerkelijke over-
heid de Liesveldtbijbel op de Index (lijst van ver-
boden boeken). 
 
Niet alleen op het drukken van Bijbeluitgaven die 
de kerk onwelgevallig waren, maar ook op het 
bezit ervan stonden zware straffen, ja zelfs de 
doodstraf. Door de in hevigheid toenemende ver-
volgingen van de protestanten, vooral in Brabant 
en Vlaanderen, vluchtten veel mensen weg, naar 
het Rijngebied, naar Londen en vaak ook naar Em-
den in Oost-Friesland, gebieden waar het protes-
tantisme werd geduld en zelfs begunstigd. Onder 
de vluchtelingen in Emden bevonden zich ook en-
kele drukkers die, nadat ze hun persen weer had-
den geïnstalleerd, begonnen met het herdrukken 
van de Liesveldtbijbel. 
 
De Liesveldtbijbel bevat verscheidene Duitse 
leenwoorden: afvallig, beroemd, burgerrecht, 
dankzegging, dierbaar, diensthuis, eersteling, god-
zalig, hooglied, klaaglied, krijgsknecht, krijgsman, 
krijgsvolk, lusthof, nieuweling, richtsnoer, Schrift-
geleerde, slachtoffer, vreemdeling, vrijstad, zil-
verling en zuigeling. 
 
De Liesveldtbijbel geeft een relatieve vrije verta-
ling. Dit blijkt in Jesaja 2:4-5 bijvoorbeeld uit de 
vierde regel (zeisen en sikkels), uit het mes in 
regel zes en uit de meer omslachtige formulering 
van de laatste zin. 
 
Ende hy sal rechten onder de heydenen, 
ende straffen veel volcx. 
Dan sullen sy haer sweerden tot ploechijsers, 
ende haer spiessen tot seyssenen ende sickelen 
maken. 
Want daer gheen volck zijn en sal, 
dat deen mes teghen dat ander op heffe. 

                                                             
1 Bijbelvertaling in het Latijn, gemaakt door Hiëronymus tussen 390 en 405. 
2 De Inquisitie (van het Latijn inquisitio = onderzoek), voluit: Inquisitio haereticae pravitatis (rechtbank voor ketters) was 
een rechtbank van de Rooms Katholieke Kerk, belast met de opsporing, het onderzoek naar en het opleggen van straffen aan 
ketters. 
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Ende sy en sullen voortaen niet meer leeren oorlooghen. 
O ghy huys Jacobs coemt herwaerts, 
laet ons wandelen int licht des Heeren. 
 
Vergelijk met Statenvertaling (1637): 
Ende hy sal richten onder de heydenen, 
ende bestraffen vele volckeren; 
ende sy sullen hare sweerden slaen tot spaden, 
ende hare spiessen tot sickelen: 
het [eene] volck en sal tegen het [ander] volck geen sweert opheffen, 
noch sy en sullen geen oorloge meer leren. 
Comt ghy huys Jacobs, ende laett ons wandelen 
in den lichte des HEEREN. 
 
Vergelijk de spelling en het taalgebruik (bijv. zoals in regel zes) met een "moderne" Statenvertaling: 
En Hij zal rechten onder de heidenen, 
en bestraffen vele volken; 
en zij zullen hunne zwaarden slaan tot spaden, 
en hunne spiesen tot sikkelen; 
het (eene) volk zal tegen het (andere) volk geen zwaard opheffen, 
en zij zullen geen oorlog meer leren. 
Komt, gij huis van Jakob, en laat ons wandelen 
in het licht des HEREN. 
 
© Leen den Besten 
Zevenaar, 17 januari 2010; gewijzigd 19 oktober 2012. 
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Liesveldtbijbel 1526. De tabernakel. 

 

Liesveldtbijbel 1526. De Jacobsladder. 
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Biblia, dat is: De gantsche Heylige Schriftuere voortijds by Jacob van Liesvelt uytgegaen na de alderoutste en de corechtste 
coppen die ghedruckt zijn..., titelpagina, detail Amsterdam, 1626. De titelpagina vermeldt dat de Bijbel Cum Gratia et 
Privilegio is uitgegeven, dus met welwillende goedkeuring van het stadsbestuur van Antwerpen. 

De verschillende uitgaven van de Liesveldtbijbel kregen geleidelijk aan een steeds meer reformatorisch karakter. In de 
eerste druk zijn slechts enkele kanttekeningen opgenomen die een gelijkluidende Bijbelplaats vermelden. Vanaf de tweede 
druk uit 1532 kwam boven de hoofdstukken een korte inhoudsopgave te staan. Ook werden er in de marge tijdrekenkundige 
aantekeningen geplaatst. Het aantal kanttekeningen nam toe.  

Vanaf 1536 beloonde de Rooms Katholieke Kerk het verbranden van uitgaven van de Liesveldtbijbel. In 1545 werd drukker 
Van Liesveldt gearresteerd en wel omdat een kanttekening bij Colossenzen 1:2 in de uitgave van 1542 vermeldde  ‘dat de 
salicheyt der menschen alleen comt door Jesum Christum’ en omdat bij hem enkele anti-reformatorische uitgaven waren 
verschenen. Op 27 november 1545 werd Van Liesveldt ter dood veroordeeld. De volgende dag werd hij onthoofd.  

 

 

 

 

 
  

Over Luthers vertaling en de vertalingen in het Nederlands schreef de gereformeerde leider 
Abraham Kuiper (1837-1920):  
 

De bijbel is het over wiens bladen onze vaderen hunne tranen geweend, 
hunne bange zuchten geslaakt hebben; hij was de schuw verholen 
vriend hunner eenzame uren, het gouden kleinood, waarvoor  goed en 
bloed werd veil geboden, en dat die wondere kracht wist in te storten, die 
het sterven van den martelaarsdood met fieren moed braveren deed. 
 

Geciteerd door Van den Berg, 2010, 21.  
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Titelpagina van de Nederlandse vertaling van Luthers Nieuwe Testament, uitgegeven bij Hans van Ruremond, Antwerpen 
1525. Een groot deel van de Liesveltbijbel gaat terug op Luthers vertaling die uitgegeven is door Van Ruremond. 
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Liesveldtbijbel 1526: Begin van de Psalmen. 
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Liesveldtbijbel, Antwerpen 1542, afbeelding bij Mattheüs 4:3, de verzoeking van Jezus door de duivel in de woestijn. 
De duivel (links) wordt afgebeeld in monnikspij met een rozenkrans om zijn middel. Deze illustratie bedoelt niet een aanval 
te zijn op de leer van de kerk, maar  te verwijzen naar het spreekwoord over de wolf in schaapskleren gehuld.  

 

 

Simson, houtsnede in de Liesveldtbijbel uit 1560. 

 

Liesveldtbijbel 1534. De schepping van de mens. 
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Liesveldtbijbel 1542, titelpagina: titel aan weerszijden geflankeerd door profeten en rechtsonder David met tekstpanelen. 
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Titelblad van de laatste editie van de Liesveldtbijbel, een uitgave van Zacharias Cornellisson te Hoorn, 1629.  


