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Begin van het boek Ester, 1637. 

Statenvertaling (1637) 
 
De reformatoren zagen in een vertaling van de Bijbel uit de oorspronkelijke taal een mogelijkheid 
om hun gelijk te bewijzen tegenover rooms-katholieke opvattingen. Ze gebruikten de vertaling als 
een strijdmiddel voor de hervorming van de kerk. De eerste Nationale Synode van Dordrecht (1578) 
durfde een nieuwe vertaling nog niet aan. Ze gaf aan de psalmberijmers Marnix van Sint Aldegonde 
(1540–1598) en Petrus Datheen (1531–1588) de opdracht bekwame mannen rondom zich te verzame-
len om de ‘ghemeyne oversettinghe’ te herzien. Hoever de psalmberijmers met hun opdracht kwa-
men, is niet duidelijk. De synode bleef intussen discussiëren over de wenselijkheid van een nieuwe 
vertaling.  
 In 1592 vroeg de Zuid-Hollandse synode te Leiden Marnix van Sint Aldegonde mee te werken 
aan een vertaling uit de grondtekst. Marnix verklaarde zich daartoe bereid mits hem daartoe een 
verzoek bereikte van de Staten-Generaal (het overkoepelende bestuur van de Zeven Verenigde Ne-
derlanden) en de kerken ‘int gemeyn’ en mits een financiële regeling van de zaak eveneens vooraf 
tot stand zou zijn gekomen.  
 In oktober 1594 namen de Staten-Generaal het door Marnix gewenste besluit. De Staten 
bepaalden dat hij het Oude Testament uit het Hebreeuws in de algemene Nederlandse taal zou 
overzetten, de oude tekst van de Deux-Aesbijbel (1562) – waarmee de mensen vertrouwd waren 
geraakt - zoveel mogelijk zou ontzien en overleg zou plegen met revisoren die de kerken zouden 
aanwijzen. Marnix begon zijn werk, maar kwam niet ver. In 1598 overleed hij.  
 De particuliere synode, in 1599 te ’s-Gravenhage bij-
een, stelde nu voor dat de Delftse predikanten Wernerus Hel-
michius (1551-1608) en Arnoldus Cornelii (circa 1548-1605) het 
vertaalwerk ‘op een eenparigen voet’ voort zouden zetten. De 
overige synodale vergaderingen namen dit voorstel over. In 
1600 bekrachtigden de Staten-Generaal de benoeming, maar 
trokken tegelijk de aan Marnix verleende toelage in. Door de 
ruzies tussen remonstranten1 en contraremonstranten2 hadden 
de Staten weinig aandacht voor het belang van een Bijbelver-
taling. De ongunstige beschikking van de Staten sloeg de be-
weging van het vertalen vleugellam. 
 Pas in 1618 (tijdens het Twaalfjarig Bestand en nadat 
prins Maurits van Oranje (1567-1625) met de remonstranten 
als machtsfactor in Utrecht en Holland had afgerekend) riepen 
de Staten-Generaal weer een Nationale Synode bijeen, op-
nieuw in Dordrecht. Op deze synode besloten de vertegen-
woordigers van hervormde gemeenten tot het laten maken van een nieuwe vertaling die de grond-
tekst getrouw zou volgen. De synodeleden beoogden de eenheid in de gereformeerde kerk te ver-
sterken en de remonstranten, die een afwijkende mening hadden over de uitverkiezing van de gelo-
vige door God, schaakmat te zetten. Het besluit van de synode werd ondersteund door de Staten-
Generaal. De Staten hadden de emancipatie en de eenwording van het Nederlandse volk op het oog 
en hechtten daarom aan een sterk samenwerkingsverband tussen kerk en staat, een gemeenschap-
pelijke taal, een dominerende godsdienst en dus één Nederlandse Bijbelvertaling.  

                                                             
1 Aanhangers van Arminius; De remonstranten waren tegen bindende belijdenisgeschriften, waarin wordt vastgelegd hoe je 
de Bijbel moet interpreteren. Ze dienden in 1610 bij de Staten van Holland een remonstrantie (bezwaarschrift) in die de vijf 
voornaamste stellingen van hun geloof bevatte. Ze stonden voor een innerlijk christendom, en waarden van liefde, vrijheid 
en verdraagzaamheid. Een belangrijk theoloog aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw die deze 
opvattingen van een tolerant christendom verkondigde was Jacobus Arminius (1560-1609). Zijn volgelingen werden arminia-
nen of rekkelijken of remonstranten genoemd. Franciscus Gomarus (1563-1641) werd de leider van de contra-remonstranten, 
gomaristen, ofwel de preciezen. Tussen de remonstranten en hun opponenten ontstonden al snel felle discussies. 

Omdat het geschil tussen de remonstranten en de contra-remonstranten de prille Republiek in tweeën dreigde te 
splitsen, werd in 1618, tijdens het Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje, een algemene kerkvergade-
ring gehouden, de Synode van Dordrecht. De Synode steunde in grote lijnen de visie van de contra-remonstranten. 
2 De contraremonstranten, ook wel preciezen of gomaristen genoemd, vormden een calvinistische stroming die hun naam 
ontleenden aan hun verzet tegen de remonstranten. De contraremonstranten waren ervan overtuigd dat het leven van een 
mens voorbestemd (gepredestineerd) is. Ieder mens wordt met een bepaald doel geboren. Hij heeft geen vrije wil om hier-
van af te wijken. Je kunt er volgens de contraremonstranten daarom niets aan toe- of afdoen of je later in de hemel komt of 
niet. Dat is namelijk door God al bepaald. De remonstranten omhelsden een mildere variant van de predestinatieleer. Vol-
gens hen heeft God van tevoren diegenen voor de eeuwige zaligheid voorbestemd waarvan Hij van tevoren wist dat ze tijdens 
hun leven gelovig zouden worden. De mens heeft er een zekere invloed op of hij in de hemel komt of niet. De contraremon-
stranten hadden een grote aanhang onder de 'gewone' bevolking ten tijde van het conflict met de remonstranten gedurende 
het Twaalfjarig Bestand. 
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Een pagina uit de voorvertaling van het boek Jesaja door Joos van Laren (1563-1618), Universiteitsbibliotheek te Leiden. 

 



 

3 

 

Voorvertaling van 1 Samuël 5 door Hermannus Faukelius (circa 1558-1625), Zeeuwse bibliotheek te Middelburg.  

De linkerkolom is de vertaling en op de rechterkolom staan aantekeningen 
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Een gedeelte van een bladzijde uit de voorvertaling van het Nieuwe Testament door Jacobus Rolandus (1562-1632). In de 
linkerkolom staat de Griekse, in de rechterkolom de Nederlandse tekst van de laatste verzen van Mattheüs 28. 

Op de synode werd bepaald dat de Hebreeuwse Godsnaam met HEERE weergegeven zou moeten 
worden3 en dat verduidelijkende toevoegingen in de vertaling via haakjes en een ander lettertype 
herkenbaar moesten worden gemaakt. Ook werd bepaald in de Bijbel de apocriefe boeken4 op te 
nemen, zij het in een ander lettertype en na het Nieuwe Testament, alsook met de waarschuwing 
dat deze boeken wel nuttig waren om te lezen, maar geen doorslaggevend bewijsmateriaal voor 
theologische standpunten leverden. De vertalers kregen te horen: ‘dattet nochtans niet noodigh en 
schijnt te sijn inde translatie sulcke sorghfuldicheyt te ghebruycken als wel inde oversettinghe der 
Canonyke Boecken vereyscht wort.’   
 

Nadat met de Staten-Generaal overeenstemming bereikt was over de financiering van het vertaal-
project (de Staten betaalden), kon met de vertaling in 1624 begonnen worden. De vertalers (theolo-
gen en predikanten die onberispelijk in leer en leven waren bevonden) kregen de opdracht alles uit 
de bestaande oude vertalingen te handhaven wat zonder de waarheid of het Nederlands geweld aan 
te doen, gehandhaafd kon worden – dit om ergernis over al te grote veranderingen te voorkomen. 
Hun werd voorgehouden dat de opmerkingen die ze in de marge plaatsten geen aantekeningen van 
leerstellige aard mochten bevatten, maar slechts een verwijzing naar parallelle plaatsen, korte 
samenvattingen en opschriften. Ook werd hun gezegd dat ze bij hebraïsmen of hellenismen die te 
‘hard’ waren om in de tekst te houden, in de marge de letterlijke vertaling moesten geven. Hun 
werd verzocht de taal van de vertaling zuiver te houden, dus zo min mogelijk leenwoorden te ge-
bruiken.  
 

                                                             
3 De Godsnaam is JHWH. Om te voorkomen dat men de Godsnaam uitsprak, hebben rabbijnen de medeklinkers voorzien van 
de klinkers van het woord adonai (= Heer). Eigenlijk is de Godsnaam onvertaalbaar. De Septuaginta, die Griekse vertaling van 
het Oude Testament, gaf de Godsnaam weer met kurios = Heer. In Nederlandse vertalingen wordt deze vaak weergegeven 
met HEERE of HEER. Feministische theologen pleiten voor een ‘geslachtsloze’ Godsnaam: de Onnoembare, de Levende, de 
Eeuwige, de Ene.  
4 Apocriefe boeken zijn oude religieuze geschriften waarvan de inhoud wordt gezien als verborgen en duister. Ze worden 
door de kerk niet als vast onderdeel van de Bijbel beschouwd. Ze hebben minder gezag dan de boeken die tot de canon van 
de Bijbel behoren. Dikwijls werden ze achter de canonieke geplaatst. Soms werden ze ook, uit kostenoverwegingen, wegge-
laten. 
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Een gedeelte van een bladzijde van de vertaling door Jacobus Rolandus (1562-1632) van Marcus 1, met kanttekeningen.  

De vertalers raadpleegden naast woordenboeken en grammatica’s ook buitenlandse commentaren, 
waaronder die van de rabbijnen Abraham Ibn Ezra (1089–1164) en Levi ben Gersjom (1288–1344).  Ze 
sloegen andere vertalingen erop na: de Septuaginta, de Vulgata, de reeks rooms-katholieke en pro-
testantse Latijnse vertalingen, de Liesveldtbijbel (1526), de Leuvense Bijbel (1548), de Deux-
Aesbijbel (1562). En ze spiegelden hun vertaling aan de eigentijdse vertalingen zoals de Geneefse 
Bijbel (1588), de Züricher Bibel (1531), de vertaling van Johannes Piscator (1546-1625), de vertaling 
van Franciscus Iunius (†1602) en Immanuel Tremellius (1510-1580) en de King James Bible (1611).  
 De vertalers waren ervan overtuigd, dat de tekst van de Bijbel geïnspireerd was door de 
Heilige Geest. Menselijke toevoegingen of verwijzingen beschouwden ze als uit den boze, ‘want de 
reden des menschen en moet geen richter zijn over het Evangelium’ (kanttekening 16 bij 2 Corinthe 
10:5). Uit respect voor ‘Gods Woord’5 vertaalden ze zo letterlijk mogelijk. Ze introduceerden zo 
nodig taalvormen die nog het Hebreeuws, Aramees en Grieks ademden.6 Ook namen ze zinswendin-

gen die ten gevolge van hun werkwijze wat gewrongen aandeden, op de koop toe. Waar ze afweken 
van de letterlijke weergave van de grondtekst, gaven ze dit in de marge aan. Voor de eenvoudige 
lezer, die verondersteld werd op eigen kracht de Bijbel te kunnen lezen, lichtten ze in hun kantte-
keningen tekstgedeelten toe die door de hebraïserende en helleniserende stijl moeilijk begrijpbaar 
waren. Ook plaatsten ze – als daartoe aanleiding was – in de marge twee, drie of vier alternatieve 
vertalingen van een bepaald woord. Soms ook gaven ze verschillende mogelijkheden tot interpreta-
tie aan. Van tegenstrijdigheden in de Bijbel wilden de vertalers niet weten. Ze verwezen naar 
teksten elders in de Bijbel niet zozeer met de bedoeling aanvullende kennis te verschaffen, maar 
vooral om aan te geven dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt. In hun uitleg in de marge probeer-
den de vertalers de overeenstemming van teksten met elkaar aan te tonen. 
                                                             
5 De Bijbel werd beschouwd als het Woord van God. 
6 Enkele voorbeelden: ‘de berg Uwer heiligheid’ (= ‘uw heilige berg’, Psalm 43:3), ‘wegen der duisternis’(= ‘duistere wegen’, 
Spreuken 2:13), ; ‘de God der goden’, ‘het heilige der heiligen’, ‘ijdelheid der ijdelheden’, ‘het lied der liederen’. 
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De achterzijde van het titelblad van de eerste Statenbijbel. 

 
De vertaling was in 1636 gereed en op 17 september 1637 werd het eerste exemplaar van de zoge-
noemde Statenbijbel – goud op snee, in rood fluweel gebonden – aangeboden aan de Staten-
Generaal. Op de titelpagina stond dat deze Bijbel ‘getrouwelijck’ uit de oorspronkelijke talen was 
‘over-geset’. Dat ‘getrouwelijck’ behoorde de gereformeerden aan te spreken7, die naar de Raad 
van State vermoedde wellicht aan de hun vertrouwde Deux-Aesbijbel wilden vasthouden. Maar die 
gaven hun Deux-Aesbijbel snel op, wellicht vooral vanwege de woorden op de titelpagina, dat de 

vertaling ‘door last der Hoogh-Mogende Heeren Staten Generaal vande Vereenighde Nederlanden, 
en volgens het Besluyt van de Synode Generael, gehouden te Dordrecht inde Jaeren 1618 ende 
1619’ tot stand was gekomen. De voorin opgenomen acte van autorisatie8 onderscheidde de nieuwe 
Bijbel nog meer van de oudere uitgaven.9   
 

                                                             
7 Dank zij de kanttekeningen konden ook niet-predikanten zich er zonder veel moeite van overtuigen dat de vertalers hun 
uiterste best hadden gedaan om getrouw te vertalen. Als de vertalers afweken van wat er letterlijk in de grondtekst stond, 
gaven ze dit immers nauwgezet aan via een noot in de marge, waar de letterlijke betekenis werd vermeld. Ze wilden zo 
dicht mogelijk bij het Hebreeuws en Grieks blijven en probeerden een vrijere weergave te voorkomen. Ook lieten de verta-
lers zien dat er soms een andere vertaling mogelijk was. Zo bijvoorbeeld luidde 2 Timotheüs 2:8 ‘dat Jezus Christus uit de 
doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids.’ In de kanttekening boden de vertalers een alternatieve vertaling: ‘Ofte, 
dat Jezus Christus, die uit den dode opgewekt is, uit den zade Davids is.’ Door deze eerlijkheid van de vertalers, kreeg de 
vertaling een groter gezag.  
8 Verlening van vergunning 
9 Slechts een enkele predikant maakte bezwaar tegen de vertaling van bepaalde teksten. Een van hen was Cornelius Bergius, 
predikant te Maartensdijk. Toen hij het waagde enkele veranderingen in de vertaling en in de kanttekeningen voor te stellen, 
werd hij geschorst. Hem werd gezegd dat zijn schorsing pas ongedaan zou worden gemaakt als hij beloofde af te zien van 
verdere kritiek.   
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De Bijbel in paarsfluwelen ban, die op 17 september 1637 werd overhandigd aan de Staten Generaal. 
Links het Autografphum van de Vijf boeken van Mosis, rechts de Laatste Proeven van alle De Propheten. 

De Statenvertaling betekende enerzijds een breuk met geliefde woorden en zinswendingen, maar 
bouwde anderzijds voort op de traditionele Bijbeltaal die uit de Liesveldtbijbel en de Deux-Aestekst 
was ontstaan en in haar ontwikkeling goeddeels evenwijdig liep aan die van het zich geleidelijk 
vormende, algemene Nederlands. De vertalers vermeden bastaardwoorden. Hieronder verstonden 
zij niet de vele germanismen die hun niet als vreemd aan de volkstaal voorkwamen.10 Zij dachten 
vooral aan Franse en Latijnse termen, waarvan het toen in tal van ambtelijke stukken en andere 
geschriften wemelde. In hun kanttekeningen lieten de vertalers zich meer gaan: daar zijn bastaard-
woorden schering en inslag. De stijl van de Statenvertaling deed verheven, ja soms zelfs plechtsta-
tig aan. Zo wilden de vertalers dit. De Bijbel was voor hen het ontastbare Woord van God. De alge-
mene omgangstaal vonden ze daartoe niet geschikt. Ze bleven ook in hun stijl in de lijn van de gere-
formeerde spiritualiteit.  

De Statenvertaling vond zeer snel ingang, mede doordat de predikanten (die vooral de trouw aan de 
grondtekst op prijs stelden) met bedachtzaamheid te werk gingen en mede door de orthodoxe toon 
van de kanttekeningen. Vaak ook ‘deden de Staten van de provincies de beslissende stappen om de 
kerken in hun gebied tot het aanvaarden van de nieuwe vertaling te brengen. Zo gaven de Staten 
van Groningen in 1638 opdracht om Bijbels aan te schaffen. De provinciale synodes en classicale 
vergaderingen getroostten zich eveneens veel moeite voor de snelle verbreiding.’11 Na enkele jaren 
was de Statenvertaling alom in kerken en op scholen in gebruik. De ene oplage volgde op de andere. 
In aanmerking genomen dat veel mensen toen nog niet konden lezen en schrijven, is de afzet van de 
nieuwe Bijbel enorm geweest.12 Omstreeks 1560 waren de meeste gezinnen in het bezit van een 

                                                             
10 In de zestiende eeuw waren de meeste Bijbelvertalingen gebaseerd op de Duitse Lutherbijbel (1535). Op basis van deze 
vertalingen was er geleidelijk een speciale taal ontstaan die duidelijk Duits gekleurd was. Leenwoorden werden vaak van 
vertaling tot vertaling doorgegeven. Via de Statenvertaling kwamen uit het Duits tot ons: afvallig, bondgenoot, beroemd, 
bestendig, bezoedelen, boetvaardigheid, bouwvallig, burgerrecht, dagloner, dankoffer, dankzegging, diefstal, dienstbaar, 
diensthuis, dierbaar, echtbreker, eersteling, evenbeeld, gelukzalig, godzalig, halsstarrig, handelaar, heftig, Heiland, hoog-
lied, huichelaar, ijver, klaaglied, kleingelovig, krijgsknecht, krijgsman, krijgsvolk, loofhut, lusthof, nederig, nieuweling, 
onderrichten, oponthoud, overheid, overreden, overweldigen, profetisch, richtsnoer, schandvlek, schriftgeleerde, slachtof-
fer, toevallig, trots, tuchtigen, voorhuid, vreemdeling, vrijstad, vuurwerk, wonderbaarlijk, zilverling en zuigeling. 
11 Broeyer 1990, 36 
12 De totale oplage van de Statenvertaling (1637) bedroeg in de loop van de eeuwen meer dan tien miljoen. Vergelijk: de 
Gutenbergbijbel (1455): 190; de Delftse Bijbel (1477): 250; Liesveldtbijbel (1526): 500; Deux Aesbijbel (1562): honderddui-
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De kist waarin de autografen en de drukproeven van de Statenvertaling 
werden bewaard, Catharijneconvent, Utrecht. 

Statenbijbel. ‘De voortdurende omgang met de Statenvertaling via de preek, via de catechisatie, 
via het stichtelijke boek, via het gesprek over religieuze onderwerpen en via de eigen bezinning, 
had een diep gaande invloed op de samenleving in Nederland’13 en inspireerde de gereformeerde 
spiritualiteit. 

 
Velen kregen een groot ontzag 
voor deze vertaling. Dit kwam tot 
uiting in de wijze waarop ze de 
Bijbel lieten inbinden. Ze betaal-
den graag voor een fraai exem-
plaar. Drukkers speelden hierop 
in. Ze brachten dure uitvoeringen 
op de markt in leren band met 
goudstempel en met sloten en 
beslag van gedreven koper, zilver 
of goud. Deze werden als familie-
bijbel van geslacht op geslacht 
doorgegeven. (Op de voorpagina 
van de Bijbel werden vaak de 
geboorten, huwelijken en overlij-
densberichten bijgehouden, soms 
over verscheidene generaties). Er 
werden speciale lessenaars ge-
maakt waarop de Bijbel kon prij-
ken. Hiermee kreeg de Bijbel ook 
letterlijk status in veel gezinnen. 
Rooms-katholieken betichtten de 
Statenvertaling van trouweloos-
heden, vervalsingen, misslagen en 
willekeur.  
 
De eerste Statenbijbel werd ge-
drukt door Paulus Aertsz. van 

Ravesteyn in Leiden. Later volgden bij andere uitgevers nieuwe uitgaven. Bekend werden de in 1663 
bij de firma Elzevier te Leiden uitgegeven Elzevierbijbel (in de Romeinse letter en niet langer in 
vertrouwde gotische letter), de Keurbijbel die in 1666 te Dordrecht werd uitgegeven door Hendrik 
en Jacob Keur en later samen met Pieter Keur; de Jehovabijbel van 1755 waarin de naam van God 
was weergegeven met Jehova en waarin verbeteringen in taal en spelling waren aangebracht; en de 
uitgave van 1873 met prenten van de Franse kunstenaar Gustave Doré (1832-1883). 
 
In de ontwikkeling van het algemeen Nederlands heeft de Statenbijbel een rol gespeeld, onder meer 
waar het ging om het groeiende besef dat er een nationale eenheidstaal bestond naast de gesproken 
dialecten.14 Ook heeft ze nieuwe uitdrukkingen gecreëerd en in wijde kring verspreid. Dit was mo-
gelijk doordat er aan het begin van de zeventiende eeuw nog geen eenvormig Nederlands bestond 
en de Statenvertaling door vrijwel alle protestanten gelezen werd. 
 

                                                                                                                                                                                              
zenden; Utrechtse vertaling (1827): duizenden; Van der Palmbijbel (1830): duizenden; Leidse Vertaling (1912): tienduizen-
den; NBG-vertaling (1951): acht miljoen; Groot Nieuws Bijbel (1971): 800.000. 
13 Broeyer 1990, 41. 
14 In het begin van de zeventiende eeuw was er nog een eenduidig Nederlands. Dat zien we duidelijk als we diverse Bijbels 
naast elkaar leggen. Zo gaf de Deux-Aesbijbel uit 1611 2 Kronieken 19:3 als volgt weer: ‘Gelijckewel doch is wat goets aan u 
ghevonden dat ghij de haghen hebt wtghevaecht wt den lande ende hebt u herte gherichtet God te soecken’. In de Staten-
vertaling uit 1637 luidde deze tekst: ‘Evenwel goede dingen zijn by u gevonden, want ghy hebt de bosschen uyt den lande 
wechgedaen ende u herte gericht hebt om Godt te soecken.’ Mogelijk duiken hier regionale taalverschillen op. De Deux-
Aesbijbel ontstond immers in Emden, de Statenvertaling in Leiden. De Statenvertalers hielden zich zoveel mogelijk aan de 
taal zoals deze in het gewest Holland werd gesproken en geschreven. De geschreven taal werd, zeker tot in de zeventiende 
eeuw, bepaald door het plaatselijke dialect en de schrijfstijl van de auteur. Er bestond er nog geen grammatica. Toen de 
Statenvertaling ruime ingang vond en op scholen als leerboek diende, legde niet alleen de inhoud een stempel op het leven 
van de mensen, maar gingen ook velen zich in het schrijven meer en meer naar haar richten. Daarnaast heeft de Statenverta-
ling het gebruik van enkele vormen gesteund (maar niet geïnitieerd) zoals het verschil tussen ‘liggen’ en ‘leggen’ en ‘ken-
nen’ en ‘kunnen’. Op de spelling en grammatica heeft ze geen invloed gehad, omdat ze van begin af aan archaïsch was en 
afweek van wat toen gebruikelijk was, en omdat ze bovendien niet meegroeide met de veranderende standaardtaal. 
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In kanttekening 3 leggen de vertalers uit dat de sterk op elkaar lijkende 
daleth (D) en de resj (R) in de Hebreeuwse tekst verwisseld zijn. Ze vertalen 
Diphat in plaats van Riphat.  

De Statenvertaling vond veel 
weerklank in het buitenland. In 
1657 werd hij in het Engels ver-
taald en zijn kanttekeningen wer-
den in Duitse en Franse Bijbeluit-
gaven verwerkt. Tsaar Peter de 
Grote (1682–1725) was zo onder 
de indruk van de vertaling, dat hij 
opdracht gaf om een tweetalige 
uitgave op te zetten: de Neder-
landse Bijbeltekst volgens de ver-
taling van 1637 en de Slavische 
tekst naar de Bijbel van Ostrog.  
Boeren die naar Zuid-Afrika ver-
trokken en Hollandse emigranten 
naar Noord-Amerika namen hun 
Statenbijbel mee. Het boek werd 
een leidraad voor hun godsdien-
stig en maatschappelijk bestaan.15 
Ook ontbrak er geen Statenbijbel 
op een V.O.C.-schip dat van de 
Zeven Provinciën wegzeilde naar 
de ‘Gordel van Smaragd’. Verder 
heeft de Statenvertaling een rol 
gespeeld bij het vertaalwerk in 
voormalig Nederlands-Indië.   
 
De toevoegingen aan de Staten-

vertaling (de inleidingen tot de hoofdstukken en de kanttekeningen) riepen veel bedenkingen op bij 
mensen die niet in de lijn van de synode van Dordrecht dachten. Hoewel de vertalers geprobeerd 
hadden theologische geschilpunten buiten de toevoegingen te houden en zich bij hun kanttekenin-
gen grotendeels op de Bijbelinhoud baseerden (en de Bijbel verklaarden met de Bijbel zelf), klonk 
de gereformeerde theologie er toch in door. Twee groepen in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden waren niet gediend van de Statenvertaling: de lutheranen en de rooms-katholieken. 
 
© L. den Besten 
 
Zevenaar, 17 januari 2010; aangevuld en gewijzigd op 31 
oktober 2012. 

 
Literatuur 
 
Beekhuis, P., ‘Niets kan haar glans verdoven’. 350 jaar Bijbel in 
Statenvertaling, Dordrecht, Gereformeerde Bijbelstichting, 1987.   
Berg, Anne Jaap & Knops, Mathieu, ‘De merkwaardige drukge-
schiedenis van de Jehovabijbels (1755-1762), in: Met Andere 
Woorden 30 (december 2011) 4, 3-15. 
Berg, Anne Jaap van den, Thijs, Boukje, Uitgelezen. Bijbels en 
prentbijbels uit de vroegmoderne tijd, Heerenveen: Uitgeverij 
Jongbloed 2010. 
Besten, Leen den, Het uitgelezen boek. De bijbel in Nederland, Zoetermeer: Meinema 2005. 
Bijbel in Statenvertaling 350 jaar, 1637-1989, Dordrecht: Gereformeerde Bijbelstichting, 1988. 
Berg, Anne Jaap van den & Thijs, Boukje, ‘Statenvertaling’, in: Met Andere Woorden 26 (december 2007) 4, 29-37. 
BROEYER, F.G.M., ‘Uitgaven van de Statenvertaling na 1637’, in: Jaakke, A.W.G., & Tuinstra, E.W., red., Om een verstaan-
bare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel, Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap, Brussel: Belgisch 
Bijbelgenootschap 1990, 31–59. 
Broeyer, Frits, ‘Het enthousiaste welkom voor de Statenvertaling’, in: Met Andere Woorden, 23 (december 2004) 4, 35-42. 
Bruin, C.C. de, De Statenvertaling en zijn voorgangers, Leiden: Sijthoff, 1937 
Bruin, C.C. de, De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637, bewerkt 
door F.G. M Broeyer, Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap, Brussel: Belgisch Bijbelgenootschap 1993. 

                                                             
15 Een geliefd hulpmiddel bij het bestuderen van de Bijbel werd de door Abraham Trommius (1633–1719) samengestelde 
Nederduytsche Concordantie over het Nieuwe Testament (1672), de Nederlantsche Concordantie over al de boeken van het 
Oude Testament (1691) en de Grieksche Concordantie der Septuaginta (1687), waarin men corresponderende passages in de 
Bijbel kon opzoeken. 



 

10 
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Statenbijbel, uitgave Wed. Johannes Elsevier, 1663. 
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Jona 4:6-9. Kanttekening 14 gaat over een wonderboom en verwijst naar het Kruytboeck van Dodoneus.  

 

Wonderboom in Cruijdtboek van Dodonaeus. 

 

Rembertus Dodonaeus, stadsgeneesheer te Mechelen 
(Rembert Dodoens, 1517-1585), Cruijdtboeck, 1554. 



 

12 

 
 
Een rundleren band om een Statenbijbel, 
gedrukt in 1686 bij Hendrik en Jacob Keur te 

Dordrecht. 

 

Statenbijbel gedrukt bij Smient in Dordrecht in 1665. De Bijbel heeft 
een leren band met koperen hoeken en sloten en is voorzien van zes 
originele kaarten van Nicolaes Visscher 91618-1679); afm. 37 x 25 x 
11cm. De rug is gerestaureerd en de twee sloten zijn van latere 
datum.   

 

  De colofon in de aangeboden Statenbijbel bij Maleachi 4. Hier wordt het jaartal 1636 genoemd. 
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Titelblad van de eerste Statenbijbel, de zogenoemde Corrigeerbijbel, 1637. 
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Statenbijbel 1637, Genesis 1 met kanttekeningen 



 

15 

 

Statenbijbel 1637: waarschuwing voor de apocriefe boeken. 
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Titelblad van de Statenbijbel, in 1643 uitgegeven door François Lieshout te Amsterdam 
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De achterzijde van het titelblad van de Statenbijbel uitgegeven door François Lieshout in 1643. 
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Titelpagina van het Nieuwe Testament in de Statenvertaling, uitgegeven door de Amsterdamse drukker Jan Barentsz Smient in 
1645. 
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Uitsnedes uit titelbla-
den van uitgaven van 
Weduwe van Wouw te 
’s-Gravenhage in 1649 
(boven), van Pieter 
Rammezeyn te Gouda 
in 1647 (midden) en 
van Jan Barentsen 
Smient te Dordrecht 
samen met Helmich 
van Capel uit Gorin-
chem in 1662 (onder). 
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Titelblad van de Statenbijbel die in 1654 door Paulus Aertsz. Van Ravensteyn zonder vergunning werd uitgegeven. 
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Statenbijbel, tweede Corrigeerbijbel, verschenen in 1657 bij de Weduwe van Ravesteyn. Alle verbeteringen die de 
lijst van 1655 bevatte, zijn hierin aangebracht, zoals op het titelblad wordt vermeld. Deze Bijbeluitgave werd de 
corrigeerbijbel voor alle drukken van de Statenbijbel na 1657. 
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Titelblad van het Nieuwe Testament van een Keurbijbel met het drukkersmerk: een schatgraver 
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Keurbijbel 1682. 
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Orbis terrarum tabula recens emendata et in lucem edita, in: Statenbijbel van Hendrik and Jacob Keur, circa 1682. 

 
 
Illustraties in de Statenbijbel, uitgegeven in 1686 door Hendrick en Jacob 
Keur te Dordrecht. 
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Titelpagina Statenbijbel, Dordrecht, Amsterdam 1714.  



 

26 

 



 

27 

 
 

 

Titelblad van de Jehovabijbel, 1761. 
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Jehovabijbel, editie 1762. 
In 1755 verscheen de eerste Statenbijbel waarin de naam JEHOVAH overal in het Oude Testament werd gebruikt. 
Daarom kwam deze uitgave bekend te staan als Jehovabijbel. Later zijn er nog een aantal herdrukken verschenen. 
Uit angst voor de gevolgen werd de drukker of uitgever in geen enkele hiervan vermeld, want men mocht geen 
veranderingen aanbrengen in de Statenbijbel. 

 



 

29 

 

 

Uitsneden uit de titelbladen van de Jehovabijbel 1762. De onderste heeft het drukkersvignet, de andere twee hebben 
ornamenten. 


