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Marinus Claeszoon van Reymerswaele (circa. 1490–1567), Hiëronymus, olieverf op hout, 1541, 80 x 108 cm, Madrid: Museo 
del Prado.  

Vulgata 
 
Op de Europees-Amerikaanse cultuur hebben de vertalingen van de Bijbel in het Latijn grote invloed 
gehad. De eerste hiervan verschenen al in de tweede eeuw in Noord-Afrika (toen gekerstend), in 
Gallië en in Rome. Het waren vertalingen van een vertaling (de Septuaginta, de Griekse vertaling 
van het Oude Testament). Ze weken onderling sterk af. Toen in de vierde eeuw het christendom 
staatsgodsdienst werd, wilde de kerk ook graag een uniforme Bijbelvertaling. De bisschop van Ro-
me, Damasus (circa 305–384) die evenals de bisschop van Milaan het Latijn als liturgische taal intro-
duceerde, verzocht Hiëronymus (circa 347–circa 419), de geleerdste theoloog van zijn tijd, eenheid 
te scheppen in het grote aantal toen bestaande Latijnse vertalingen.  

Hiëronymus begon omstreeks 383 met het herzien van de vroegste proeven hiervan (collectief aan-
geduid als Vetus Latina of Itala). Eerst herzag hij de vertaling van de evangeliën naar de Griekse 
grondtekst, daarna verbeterde hij vluchtig de overige geschriften van het Nieuwe Testament. Om-
streeks 390 kwam Hiëronymus, die in Bethlehem Hebreeuws leerde bij geleerde joodse rabbijnen, 
tot de overtuiging dat herziening niet bevredigend was. Hij begon een volledige nieuwe vertaling 
van het Oude Testament, ging daarbij uit van de Hebreeuwse grondtekst en maakte gebruik van 
andere vertalingen en studies uit de christelijke en rabbijnse traditie. Hij besefte dat iedere verta-
ling een stuk verraad is: het oorspronkelijke komt nooit helemaal zuiver over. ‘Als ik letterlijk ver-
taal, dan klinkt het dwaas; verander ik noodgedwongen iets aan de stijl, dan slingeren ze me naar 
het hoofd, dat ik mijn taak als vertaler ontrouw ben geweest’, zo zei hij. In 405 was de Bijbelverta-
ling van Hiëronymus gereed. 
 Hoewel Hiëronymus zorgvuldig was geweest in het behouden van termen uit de Septuaginta 
die onderdeel waren geweest in theologische discussies, stuitte hij op weerstand, vooral van hen 
die de Griekse tekst voor betrouwbaarder hielden dan de oudere Hebreeuwse. De invloedrijke theo-
loog Aurelius Augustinus (354–430) en anderen werkten Hiëronymus zelfs tegen: zij wilden de tradi-
tionele kerktaal (het klassieke Latijn), die op de Septuaginta gebaseerd was, behouden. Augustinus 
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Marinus Claeszon van Reymerswaele (circa 1490–1567), Hiëronymus in zijn cel, 
olieverf op eikenhout, 1550, 94 x 91 cm, Berlin: Gemäldegalerie. 

kende aan de vertalers van de Septuaginta dezelfde inspiratie toe als aan de profeten in Bijbelse 
tijden: toen de vertalers hun werk deden, was het de Geest zelf die in vergelijking met de He-
breeuwse tekst elementen toevoegde en wegliet; de Geest besloot de toevoegingen via de vertalers 
door te geven en niet via de profeten om te laten zien dat ook de vertalers profeten waren. Hiëro-
nymus zette door en maakte indruk door de kwaliteit van zijn werk. Gaandeweg vielen alle bezwa-
ren tegen zijn vertaling weg. Men begon te zien, hoe goed deze was. Ook Augustinus gaf zijn verzet 
op. Later sprak hij lovend over de Bijbel ‘zoals die uit het Hebreeuws en Grieks is vertaald door de 
priester Hiëronymus, die een expert is in beide talen’.  

  
Toen, waarschijnlijk in de zesde 
eeuw, voor het eerst één La-
tijnse versie van de hele Bijbel 
in één codex (oud handschrift in 
een band bijeengehouden) ver-
scheen, gaf men aan deze Hië-
ronymusvertaling de voorkeur. 
Eerst werd hij geraadpleegd bij 
Bijbelstudie en aangehaald in 
theologische geschriften, ver-
volgens verdrong hij de Vetus 
Latina ook in de liturgie. Vanaf 
de twaalfde eeuw mocht de 
vertaling van Hiëronymus Vul-
gata versio (algemeen aanvaar-
de en gebruikte versie) heten. 
Ondertussen werd het werk van 
Hiëronymus talloze malen over-
geschreven en dikwijls lukraak 
‘verbeterd’ met gebruikmaking 
van andere, oude Latijnse ver-
talingen. Veel gebieden en lan-
den kregen zo hun eigen ‘Vul-
gaat’. Verklaarders van de Bij-
bel liepen er telkens tegen op 
dat de Vulgata-handschriften 
op veel punten nogal van elkaar 
afweken. De universiteit van 
Parijs, de orde van de domini-

canen1, van de franciscanen2 en van de kartuizers3 gingen ieder op zoek naar betrouwbare hand-
schriften. Elk voor zich stelden ze een eigen standaardtekst vast. 
 In 1546 besloot het Concilie van Trente (1545-1563) een eind te maken aan alle verwarring 
en een zuivere en gezaghebbende Vulgatatekst op schrift te laten stellen. (Het concilie hield de 
Vulgata voor een betrouwbare getuige van de traditie en verklaarde dat deze bewijskracht in zaken 
van geloof en zeden heeft). In 1599 was het karwei geklaard. Deze gereviseerde Vulgata (de Cle-
mentina Vulgata) werd de voor kerkelijk gebruik verplichte versie van de Bijbel.  

                                                             
1 De dominicanen of predikheren (Ordo Praedicatorum, O.P.) vormen een kloosterorde die in 1216 is gesticht door Dominicus 
Guzman (circa 1170-1221), ten tijde van de kruistocht in de Languedoc tegen de Katharen. De orde van de dominicanen werd 
en wordt gekenmerkt door intellectuele inspanningen, grondige studie, actieve interesse in de stedelijke samenleving, predi-
king en missionaire activiteiten. De dominicanen verbinden contemplatie (beschouwing) met actie. 
2 De franciscanen of minderbroeders (Ordo Fratrum Minorum, O.F.M.) vormen een kloosterorde, bestaande uit volgelingen 
van Franciscus van Assisi (1181-1226). Franciscus kwam uit Umbrië (Italië) en samen met zijn metgezellen schonk hij al zijn 
bezittingen aan de armen om zelf in pure armoede verder te leven. De franciscanen behoren tot de bedelorden. Zo proberen 
zij Christus na te volgen. 
3 De orde der kartuizers is in 1084 gesticht door de heilige Bruno van Keulen (circa 1032-1101) in het onherbergzame Massif 
de la Chartreuse, een bergachtig gebied ten noorden van Grenoble. Het is een contemplatieve orde van kluizenaars die toch 
in gemeenschap willen leven. Hun samenlevingsverbond is een compromis tussen afzondering (kluis) en gemeenschap. Zij 
verblijven alle dagen in afzondering behalve op zondag. 
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Vincenzo Catena (circa 1470-1531), Hiëronymus in zijn studeerkamer, begin zestiende eeuw, olieverf op linnen, 76 x 98 cm, 
London: Natonal Gallery. 
Hiëronymus wordt vaak afgebeeld in het gewaad van een kardinaal. Dat verwijst naar zijn nauwe relatie met paus Damasus 
(circa 305-384), die Hiëronymus mogelijk tot kardinaal benoemde. Hij wordt ook wel eens afgebeeld terwijl hij zich met een 
steen op de borst slaat ter bevestiging van zijn toewijding aan een leven in strikte boete. Tenslotte zien we hem soms met 
een leeuw. Dit verwijst naar de legende waarin Hiëronymus een doorn uit de poot van een leeuw verwijderde, die hem sinds 
die tijd volgde als een huisdier. 

 

Omdat het (compromisachtige) karakter van de tekst op den duur niet kon bevredigen, verzocht 
paus Pius X (1835-1914) in 1907 de orde van de benedictijnen4 een nieuwe en kritische uitgave te 
verzorgen. In 1979 was de Nova Vulgata gereed. Deze nieuwe Vulgaat-editie is voor een groot deel 
een taalkundige bewerking van Hiëronymus’ vertaling. Ze volgt nauwgezetter dan Hiëronymus de 
letter van de brontekst. Er is rekening gehouden met moderne tekstwetenschap Daarnaast zijn er 
een aantal wijzigingen waar moderne wetenschappers vonden dat Hiëronymus de bedoeling van de 
originele tekst niet (voldoende) begrepen had. De Nova Vulgata bevat niet alle boeken, zoals aan-
wezig in sommige edities van de Vulgata, die als apocrief worden beschouwd door de Rooms Katho-
lieke Kerk, bijvoorbeeld het derde en vierde boek van Ezra. De spelling van de Nova Vulgata reflec-
teert een meer klassieke lijn dan de Renaissance spelling van de editio Clementina. De Nova Vulgata 
werd niet op grote schaal omhelsd door conservatieve Katholieken omdat hij onbekend klonk in 
vergelijking tot de Clementina. Nu is hij de gezaghebbende Bijbeltekst in de Rooms-katholieke Kerk 
over heel de wereld.  

 
De Vulgata is taalscheppend geweest voor de Romaanse talen en heeft grote invloed gehad op de 
Germaanse. Tal van woorden kwamen via het Latijn van de Vulgata tot ons, zoals bijvoorbeeld: 
creatie, principe, opus, terra, firmament, congregatie, discipel, apostel, bisschop, dominee, kruis, 
epistel. 
 

                                                             
4 De orde der benedictijnen en benedictinessen (Latijn: Ordo Sancti Benedicti, afgekort tot OSB) is een kloosterorde die de 
regel van Benedictus (480-540) volgt.  
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Hamilton-Bijbel, Napels, circa 1350, Berlijn, SMPK, Kupferstichkabinett, Ham. 94, fol.4r.  
Genesis 1 (Vulgata). Dit zestiendelig beeld geeft een overzicht van het boek Genesis. De taferelen lopen van de schepping 
van de wereld en de mens, de zondvloed, de toren van Babel, tot de droom van de farao in het verhaal van Jozef.   
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Utrechtse luxe Bijbel, circa 1430, 35 x 26,5 cm, Wenen: ÖNB, codex 1199, folio 5r. 
Fragment Genesis 1: in de marge zien we de schepping van de planten, de dieren en de mens.  
Het manuscript is genoemd daar de bisschop Zweder van Culemborg († 1433). 
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Utrechtse luxe Bijbel, circa 1430, 35 x 26,5 cm, Wenen: ÖNB, codex 1201, folio 72v-73r. Proloog van het boek Jesaja. 

 

 

Utrechtse luxe Bijbel, circa 1430, 35 x 26,5 cm, Wenen: ÖNB, codex 1200, folio 1r.: 1 Samuël 1. 
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Sacra Biblia, Vertaling uit het Hebreeuws en Grieks in het Latijn, 1703. 
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Sacra Biblia, editie 1703 
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Clementina Vulgata 

 

 

 

 

Biblia Sacra juxta Vulgatam Clementinam, gepubliceerd 
met goedkeuring van de bisschopconferentie van Enge-
land en Wales in januari 2006. 

 

Proloog van het Evangelie volgens Johannes, Clementina Vulgata, editie P. Michael Hetzenauer, O.M.Cap. Biblia Sacra, vol. 
V, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 1922, p. 197. 


