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Titelpagina Bibel, uitgegeven door Hans van Ruremond te Antwerpen, 1525. 
Deze uitgave van Hans van Ruremonde is een herdruk van de vertaling van 
Adriaen van Berghens Nieuwe Testament van 1524, met dit verschil dat de 
proloog van Luther was opgenomen en dat de veranderingen die bij Van 
Berghen op de kant stonden nu in de tekst waren opgenomen. Van Berghens 
vertaling berustte op die van Luther. 

 

Vorstermanbijbel (1528-1531) 
 
Willem Vorsterman († 1543), één 
van de grootste uitgevers ‘in de 
vermaerde coopstadt van Antwer-
pen’ wilde als zakenman met zijn 
tijd meegaan. Hij merkte dat niet 
alleen diegenen die in het geheim 
de hervormingsbeweging in de kerk 
waren toegedaan, maar ook veel 
anderen binnen kerk uitzagen naar 
een Bijbeltekst die ze konden le-
zen zonder het gevaar te lopen 
met de Inquisitie (kerkelijke 
rechtbank) in aanraking te komen 
en wegens ketterij veroordeeld te 
worden. In 1528 bracht hij daarom 
een nieuwe Bijbel op de markt met 
houtsneden van Jan Swart (circa 
1500-circa 1553) en Lucas van Ley-
den (1494-1533).  
 Om mogelijke bezwaren te 
ondervangen, drukte hij op zijn 
Bijbeluitgave het stempel van 
rechtzinnigheid. In de aanhef van 
de titel schreef hij: ‘Den Bibel. 
Tgeheele Oude ende Nieuwe Tes-
tament met grooter naersticheyt 
naden Latijnschen text gecorri-
geert’. En in de inleiding vermeld-
de hij, dat ‘gheleerde ende ghe-
trouwe oversetters ende interpre-
tatuers, inder Hebreuscher, Griec-
scher ende Latijnscher talen ghe-
leert ende expert zijnde’  de tekst 
hebben vergeleken met onver-
dachte uitgaven. Verder wees hij 
erop dat toestemming tot uitgave 
gegeven was door Nicolaes Cop-
pijn, doctor in de godgeleerdheid, 
deken van de St.-Peterskerk te 
Leuven en kanselier van de univer-
siteit aldaar. 
 De ‘correctuers’ zeiden in 
de inleiding op de uitgave, dat 
misbruik van de Bijbel hen bewo-
gen had de teksten die tot dan toe 
in de volkstaal verschenen waren, 
te verbeteren naar de Latijnse bijbel. Ze wilden met hun werk de mensen niet uit de kerk houden 
of mopperaars een middel in handen geven om hun predikers te kritiseren. Integendeel, ze ver-
wachtten dat zij die deze Bijbel lazen des te meer zouden luisteren naar de preken van de priesters 
en ‘in plaats van zich in te laten met achterklap, onnutte praat, brasserij, dobbelen en spelen’ zich 
nu door lezing van Gods Woord zouden oefenen ‘in een deugdzaam leven en in het vlieden van de 
zonde’.  
 De ‘correctuers’ wezen erop dat de ‘duytsche tale’ (de volkstaal in de Nederlanden) dialec-
tisch geschakeerd was in Brabants, Guliks, Kleefs en Gelders. Het Brabants zagen ze als standaard-
taal. Ze streefden er daarom naar om uit het exemplaar dat zij moesten verbeteren alle woorden te 
verwijderen die niet ‘gemeyn’ waren in de ‘Brabantsche tale’. In de uitgaven van 1531 waarschuw-
den ze niet te willen doordringen in de ‘ondoorgrondelijke verborgenheden’ van de ‘Heilige Schrift’. 
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Spreuken 31:10-13 

Verandering van de He-
breeuwse tekst 

 

1) Th (= thebreusch) edelder 
dan perle. 
 

2) h. (= hebreusch) ende 
naringen en sal hem niet 
gebreken. 

Vostermanbijbel 

Wie sal een starcke vrouwe 
vinden? Haeren prijs is verre 
ende vanden laetsten palen 
(= grenzen)1). 

  Haers mans herte verlaet 
hem op haer ende hi sal 
geen rooven behoeven2). 

  Si doet hem goet ende 
gheen quaet zijn leven 
lanck. 

Liesveldtbijbel 

Wie wil een redelick wijf 
vinden? Si is edelder dan 
peerlen. 

 
  Haers mans herte derre 
hem op haer verlaten, ende 
neeringe en sal hem niet 
gebreken. 

  Si doet hem goet ende 
gheen quaet zijn leven 
lanc. 

Delftse Bijbel 

Wie sal vinden een sterc 
wijf? Haer loon is van ver-
ren ende vanden lesten 
vander aerden. 

  Haer mans herte betrou-
wet in haer: ende sij en sal 
niet behoeven van roven. 

  Si sal hem gheven guet 
ende gheen quaet.  

 

Bij het vertalen van de Vulgaattekst is de Delftse Bijbel gebruikt, bij het geven van een letterlijke vertaling 
naar het Hebreeuws de Lutherse Liesveldttekst. De niet gebruikte zinsdelen komen soms ongewijzigd te 
voorschijn in de vorm van een kanttekening. 

 

De Bijbel lezen is goed, als je beter wilt worden dan je bent. Je misbruikt de Bijbel als je deze 
voorziet van valse uitspraken en schadelijke en venijnige voorwoorden. 
 
De Bijbeluitgaven van Vorsterman moesten onverdacht rechtzinnig overkomen. Vandaar de vele 
verontschuldigingen, het angstvallig uit de weg ruimen van eventuele argwaan, de uitvallen tegen 
ketterse uitgaven en het nadrukkelijk betogen, dat een kerkelijk goedgekeurde tekst als grondslag 
was gebruikt. De titel wekt de indruk dat we van doen hebben met een vertaling van de Vulgata1, 
dus met een goed rechtzinnige kerkelijke vertaling. Wel zijn in de kantlijn varianten – ‘alteratien’ – 
geplaatst waarover in het voorwoord wordt gezegd, dat ze letterlijk zijn vertaald uit de Hebreeuw-
se grondtekst. Hierbij wordt opgemerkt dat dit niet is gedaan om kritiek te uiten op de Vulgata-
tekst, maar opdat de lezer ‘daer claerder verstant uut mocht hebben, ende niet om eenighe nieuwe 
opinien te genereren.’ Verder wordt gemeld, dat men voor de aantekeningen in de marge gebruik 
heeft gemaakt van de Complutensische Polyglot, een beroemde, door de paus goedgekeurde Bijbel-
uitgave die in 1522 te Alcalà was verschenen en gemaakt was door een aantal geleerden onder lei-
ding van kardinaal Francisco Ximenes (1436-1517), aartsbisschop van Toledo, en als zodanig de 
hoogste Spaanse geestelijke.2    

 
De tekst van de Vorstermanbijbel is een bijeengeraapt geheel. Hele zinsneden zijn overgenomen uit 
de (ten dele Lutherse) Liesveldtbijbel (1526) en (zij het in mindere mate) uit de Delftse Bijbel 
(1477), de uitgave van het Oude Testament van Hans van Ruremund (1525) en de Erasmusvertaling 
van het Nieuwe Testament (1524). Bij de weergave van de profeten is zowel in de tekst als in de 
aantekeningen invloed waarneembaar van de in 1527 te Worms verschenen profetenvertaling: Alle 
Propheten nach Hebraischer Sprach verteüscht – van de dopers Hans Denck en Ludwig Hätzer. 

                                                             
1 Vanaf eind vierde eeuw verspreide Latijnse vertaling van de Bijbel. 
2 Uit nader onderzoek blijkt, dat door de bewerkers geen gebruik is gemaakt van de Complutensische Polyglot, en ook niet 
van een andere Hebreeuwse tekstuitgave. Ze hebben bij bepaalde passages, waar de Vulgata afweek van de Liesveldttekst, 
een vertaling van de Vulgata gegeven en de tekst van Liesveldt in de marge geplaatst. Voor het Nieuwe Testament hebben ze 
vooral gebruik gemaakt van de vertaling van Erasmus. Op een aantal plaatsen hebben ze de tekst van Erasmus vervangen 
door vertalingen uit de Vulgata en gedeelten die Erasmus meer had dan de Latijnse vertaling, hebben ze geschrapt. De weer-
gave van het Nieuwe Testament in de Vorsterman-editie uit 1530 is vooral gebaseerd op het Nieuwe Testament van Michiel 
Hillen van Hoochstraten uit 1527.   
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De titel van de Vorstermanbijbel uit 1528 
De Bibel. Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament met grooter naersticheyt na 
den Latijnschen text gecorrigeert, ende opten cant des boecks die alteratie der 
hebreeusche veranderinge, naerder hebreeuscer waerheyt der boecken die int 
hebreus zijn, ende die griesce der boecken die int griecs zijn ende dinhout voor 
die capittelen gestelt. Met schoonen figueren ghedruckt ende naerstelijck weder 
oversien. Cum Gratia et Privilegio. 

 

 De Vorstermanbijbel 
werd achtmaal compleet en 
zesmaal in gedeelten uitgege-
ven en werd één van de ge-
liefdste boeken in de tijd van 
de Reformatie. Hervormingsge-
zinden hoorden er bekende 
klanken in en rechtzinnige 
rooms-katholieken konden 
moeilijk aanstoot nemen aan 
deze kerkelijk schijnbaar zo 
betrouwbare uitgave, waaraan 
inquisiteur Niclaes Coppijn, 
deken van de St. Pieterskerk te 
Leuven en kanselier van de 
daar gevestigde universiteit, 
zijn zegel had gehecht. De 
kerkelijke overheid erkende de 
Bijbeluitgave nooit officieel. 
Bij plakkaat van 1546 werd het 
lezen van de Vorstermanbijbels 
verboden en kwamen de Bij-
beluitgaven van Vorstenman op 
de lijst van verboden boeken. 
In 1553 speelde de Vorster-
manbijbel een rol in het proces 
tegen de doopsgezinde Joost-
kint te Kortrijk. Joostkint be-
riep er zich op voor zijn opvat-
ting inzake het eedverbond. Hij 
zei dat deze Bijbel nog wel 
‘gevisiteert’ was door ‘yemant 
van die gheleerde te Loven’. 
De inquisiteur antwoordde 
hem: ‘Tis waer, sy zijn ghevisi-

teert, ende waren goet, maar den Prenter hadde een knechtken, ende prentese valsch, binnen dat 
zijn meester van de stede was.’ 
 De Bijbeluitgave van Vorsterman uit 1528 was rijker geïllustreerd dan de Liesveldtbijbel. De 
prenten (houtsneden) waren ook van hogere kwaliteit. De prenten waren vrijwel alle afkomstig van 
de beroemde meester Jan Swart van Groningen (crica 1495 circa 1563). Het Nieuwe Testament be-
vatte vijf houtsneden van Lucas van Leyden (1494-1553): de geboorte van Jezus, zijn doop en op-
standing, de evangelist Lucas en de apostel Petrus. De Vorstermanbijbel is vanwege de illustraties 
de fraaiste Bijbel uit de zestiende eeuw. 
 
© L. den Besten 
Zevenaar, 17 januari 2010; aangevuld en gewijzigd op 20 oktober 2012. 
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Vorstermanbijbel 1528, Saul wordt tot koning gekroond, 1 
Samuël 11:15. 

 

Vorstermanbijbel 1528. Melchizedek geeft Abraham brood en 
wijn, Genesis 14:18. 

 

Vorstermanbijbel 1528. Mozes met de tien geboden bij het 
gouden kalf. Mozes wordt afgebeeld met horens. Dat was het 
gevolg van een verkeerde vertaling van Exodus 34:29: ‘Als 
Moyses van den berch Sinai ginc, hielt hij die twee tafelen des 
ghetuygenis in zijn hant, ende en wist niet dat zijn ansicht 
hoornen hadde gecregen’ (op de kant staat: glenste). Toen 
later de vertaling luidde: ‘… zijn aangezicht blonk’ , ging de 
kuntenaar rustig door Mozes met horens te tekenen, nu niet 

meer vanwege de foute vertaling, maar als symbool van kracht. 

 

Vorstermanbijbel 1528, Jona 1:15,17; 2:10. 

 

Vorstermanbijbel 1528, De val van Jericho, Jozua 6:20. 
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Vorstermanbijbel 1528, de schepping van Eva (kopie naar Hans Holbeins titelblad voor het Bazelse Oude Testament uit 1523), 
Genesis 2:21. 



 

6 

 

Vorstermanbijbel 1528, Antwerpen: Staatsbibliotheek. 
Aan de voet van de afbeelding bovenaan het titelblad staat 1 Timotheüs 2:5 ‘Want er is maar één God, en maar één bemid-
delaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Op het onderste deel 
van het titelblad staat links het wapen van kardinaal Francisco Ximenez, boven het wapen een kardinaalshoed. In het mid-
den het wapen van Antwerpen. Rechts het drukkersmerk van Vorsterman: de eenhoorn (Vorsterman had zijn bedrijf 'in de 
Cammerstrate iinden ghulden Eenhoren'). Het wapen van de kardinaal en de in grote letters gedrukte tekst "Cum Gratia et 
Priuilegio" maakten duidelijk dat deze Bijbel voor rechtzinnig katholieke lezers geschikt was. Met de titel Den Bibel. Tge-
heele Oude ende Nieuwe Testament met grooter naersticheyt naden Latijnschen text gecorrigeert werd gesuggereerd dat 
de vertaling naar de Vulgaat was herzien. 
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Vorstermanbijbel 1531, eerste brief aan de Tessalonicenzen 1, linkerkolom. 
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Vorstermanbijbel 1542, David en Uria. 

 

Vorstermanbijbel 1542. Ark van Noach, Genesis 8. 

 

 

Vorstermanbijbel 1542, De begrafenis van Mozes 

 

 

Vorstermanbijbel 1528, Ark van Noach, Genesis 7. 

 

Vorstermanbijbel 1528, de troon van koning Salomo, 1 Konin-
gen10:18-20. 


