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Biestkensbijbel, 1560, Titelpagina 

Foto: NBG/Sandra Haverman
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Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de beschikking
over een bibliotheek, waarin een ruime collectie bijbels
opgenomen is. Deze collectie bestaat uit bijbels in het
Nederlands en in verschillende andere talen. Prioriteit in de
collectievorming hebben de Nederlandstalige bijbels. De
collectie bevat ook een behoorlijke hoeveelheid prentbijbels
en geïllustreerde bijbels. Wat betreft de niet-Nederlandse
talen zijn de voornaamste edities van de Europese landen en
verschillende uitgaven uit andere werelddelen voorhanden,
waaronder een grote verzameling Indonesische uitgaven.
In deze rubriek zal telkens een interessante bijbeluitgave uit
de bibliotheek besproken worden. Dat kan een bijzondere
oude bijbel zijn, een prentbijbel of een meer moderne bijbel
die speciale toelichting verdient. De bijbeluitgave die nu in
deze rubriek aan de orde komt, is de Biestkensbijbel.

Doopsgezinde bijbel
In de aanloop naar de Opstand in de Nederlanden (1568-1648) kregen de
vervolgingen vanaf de jaren veertig van de zestiende eeuw een dermate
grimmig karakter, dat vele nieuwe gelovigen de Nederlanden ontvluchtten
en zich vestigden in Engeland of Duitsland. Daar vormden zich
vluchtelingengemeenten. Een grote groep uitgewekenen had de net over
de grens gelegen plaats Emden in Oost-Friesland als toevluchtsoord
gekozen. Daar vormden zich bloeiende ‘gereformeerde’ gemeenten en
vond de eerste nationale synode van 1571 plaats, die de grondslagen legde
voor de inrichting van de gereformeerde kerk in het vaderland. Naast
gereformeerden had een behoorlijk aantal doopsgezinden zich in deze
plaats gevestigd. Emden genoot tevens grote bekendheid wegens de
drukkerijen waar verschillende bijbelvertalingen, psalmboeken en
bekende reformatorische literatuur werden gedrukt.

Uitgelezen: bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (3)

Biestkensbijbel

Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs
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Van de vele nieuwe bijbelvertalingen die in de zestiende en zeventiende
eeuw verschenen, gaan we in deze aflevering nader in op een uitgave van
Nicolaes Biestkens. Lange tijd is gedacht dat deze uitgave in Emden
gedrukt was. Van deze Biestkensbijbel zijn tot in de achttiende eeuw vele
drukken verschenen. Deze vertaling was populair onder de
doopsgezinden en lutheranen. Bij lutheranen is deze vertaling in 1648
vervangen door de nieuwe Lutherse vertaling van Adolph Visscher, die de
Biestkensbijbel bewerkte en wijzigde. Bij de doopsgezinden werd
langzaam maar zeker de Statenvertaling in gebruik genomen. De laatste
Biestkensbijbel is in 1721 gedrukt. 

Bijzonder aan de Biestkensbijbel is dat het de eerste volledige
Nederlandse bijbelvertaling met genummerde verzen is. In het voorwoord
is dat als volgt omschreven: ‘Oock soo hebben wy desen Bibel op de
Veersen ghestelt tot voorderinghe vanden Leser, om terstont te vinden het
gene dat hy soeckt’. Dit systeem werd daarna in vrijwel iedere
bijbeluitgave toegepast. Daarvóór hanteerde men alleen een
hoofdstukindeling, of werd er met de letters A tot en met G een nadere
onderverdeling in de hoofdstukken gemaakt. De uitgever is de lezer extra
behulpzaam bij het gebruik van de versnummers:  

Voorts lieve Leser, aengesien dat wy vermoeden, datter wel
sommighe simpele Menschen zijn, by welcken het cijferghetal
onbekent is, Soo hebben wy dat cijferghetal met een ghemeyn
ghetal in het navolgende Tafelken verclaert.

Kennelijk beheerste niet iedereen het Arabische cijferschrift en vond de
uitgever het noodzakelijk een tabel toe te voegen waarin hij de Romeinse
en Arabische cijfers naast elkaar plaatste. 

Na het voorwoord aan de lezer vindt men in de Biestkensbijbel een
register waarin op alfabetische volgorde thema’s zijn gerangschikt. In de
literatuur zijn sommige thema’s uit dit register als argument aangevoerd
om aan te tonen dat de Biestkensbijbel populair was onder de volgelingen
van Menno Simonsz. De thema’s die daarvoor genoemd worden (de ban,
de eed, het dopen etc.) komen echter bijna geheel overeen met die in de
registers van andere, toenmalige reformatorische bijbeluitgaven. 
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Biestkensbijbel, 1560, ‘Tafelken’ van Romeinse en Arabische cijfers

Foto: NBG/Sandra Haverman

De drukker
Lange tijd heeft er onzekerheid bestaan over de identiteit van de drukker
van de Biestkensbijbel. De werken van Biestkens werden namelijk
gedrukt zonder de plaats van uitgave te noemen. Er is zelfs aan getwijfeld
of Biestkens überhaupt bestaan heeft. Er is lange tijd gesuggereerd dat de
Biestkensbijbels in Emden gedrukt zijn. Maar in deze stad zouden
gedurende de periode dat deze bijbel gedrukt is geen mensen gewoond
hebben met de naam Nicolaes Biestkens. Recent onderzoek maakt het
waarschijnlijk dat de Biestkensbijbel buiten Emden gedrukt is. Uit dit
onderzoek blijkt dat een drukker met de naam Claes Biestkens een
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drukkerij had in Groessen, een klein dorp in de buurt van Zevenaar, vlak
over de toenmalige grens. Tussen 1560 en 1562 heeft deze Claes Biestkens
ook nog een aantal kleinere doopsgezinde werkjes gedrukt. In 1562
eindigde deze Biestkens uit Groessen zijn werkzaamheden en al zijn
drukkersmateriaal werd overgenomen door een Emdense drukker. 

Exemplaar in de NBG-bibliotheek
Het oudste exemplaar van de Biestkensbijbel dat de NBG-bibliotheek
bezit, is de oorspronkelijke druk van 1560. Het jaartal 1560 staat in
‘vergulde’ cijfers op het leren voorplat, net als de letters H V D, waarvan
de betekenis ons vooralsnog onbekend is. Het exemplaar bevat houten,
met bruin leer beklede platten die bewerkt zijn met randversieringen.
Deze beelden enkele bijbelthema’s uit zoals Adam en Eva, Mozes met de
slang en de gekruisigde Christus. Bijzonder aan deze band zijn de vier in
het leer gestempelde portretten met daarin afkortingen van de
persoonsnamen, bijvoorbeeld ‘Erasmus Rot.’ Naast Erasmus van
Rotterdam zijn Philippus Melanchton, Maarten Luther en waarschijnlijk
ook Karel V geportretteerd. Diens naam lijkt verscholen achter de
afkorting ‘Caro Γ Ro. Im’, Carolus Romae Imperator. De hoofdletter
gamma staat mogelijk voor de Grote, zoals Karel V ook wel genoemd
werd. Karel V overleed twee jaar voor deze Biestkensbijbel verscheen.
Onder het portretje van Maarten Luther is minuscuul het getal ‘41’ te
onderscheiden, mogelijk een verwijzing naar het jaartal waarin Luthers
bijbel voor het grootste deel werd gereviseerd. 

Biestkensbijbel, 1560, ‘Erasmus Rot.’, uitvergrote uitsnede uit voorplat

Foto: NBG/Sandra Haverman
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De titelpagina is in twee kleuren gedrukt en vermeldt de bijbelteksten uit
Romeinen 15:4, Openbaring 5:5 en de al dan niet gefingeerde naam van de
drukker en het jaar. De plaats van de druk wordt, zoals gezegd, niet
vermeld. De titelpagina is ontleend aan de ‘Bibel in Duyts’ uit 1556,
gedrukt in Emden door Steven Mierdman en Jan Gheylliaert. Deze ‘Bibel
in Duyts’ is een vertaling van de bijbel uit Zürich. Dat was oorspronkelijk
een bewerking van de vertaling van Luther, althans voor zover deze
gereed was. Onder invloed van Huldrych Zwingli werd deze tekst steeds
meer teruggebracht naar de grondtekst, terwijl kenmerkend voor de
Lutherse bijbel juist was dat het een vrije vertaling was. Deze bijbel werd
met name populair onder gereformeerden in Londen van wie er na de
troonsbestijging van Queen Mary in Engeland (1553) velen zich in Emden
gevestigd hadden. Dat is een verklaring voor de verschijning van deze
‘Bibel in Duyts’. 

De vertaling in de Biestkensbijbel uit 1560 is gebaseerd op een Duitse
uitgave van Luther, gedrukt door Michael Lotter in Maagdenburg. Maar
omdat in deze Maagdenburgse bijbel het derde en vierde boek van Ezra en
het derde boek van de Makkabeeën ontbreken, zijn die uit het Zürichse
exemplaar overgenomen.

De Biestkensbijbel bevat ook dezelfde randversieringen als deze ‘Bibel in
Duyts’. Met deze versieringen wordt verwezen naar Efeze 6:14-18 waar
wordt gesproken over de ‘wapenrusting Gods’ die de gelovige moet
aantrekken: het schild, de helm, de vurige pijlen en het zwaard zijn alle
afgebeeld op de vier hoeken van de titelprent. Een opmerkelijk detail is in
de linkerbovenhoek te vinden. Daar is een kreeft te zien, refererend aan de
vertaling van Efeze 6:14: ‘So staet nu, omgegort uwe lenden met waerheyt
ende aenghetoghen met den Kreeft der gerechticheyt.’ Het woord ‘kreeft’
is hier gebruikt in de betekenis van ‘borstharnas’. Bij het lemma ‘kreeft’
geeft het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) aan dat deze
betekenis toe te schrijven is ‘aan de borst- en rugbekleeding van het
schaaldier’. Bovendien vermeldt het WNT dat het woord in deze
betekenis bij Luther en in sommige onder invloed van Luther staande
Nederlandse bijbelvertalingen voorkomt. Ook in de eerste complete
vertaling van de bijbel in de Nederlanden van Jacob van Liesvelt uit 1526
vinden we de zinsnede ‘creeft der gerechticheit’. In de bewerking van
Visscher uit 1648 is deze zinsnede gewijzigd conform de Statenvertaling
uit 1637 waar in plaats van ‘kreeft’ ‘borst-wapen’ staat. De woorden
‘spes’, ‘fides’ en ‘caritas’ – geloof, hoop en liefde – verwijzen uiteraard
naar 1 Korintiërs 13:13.
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Latere uitgaven
Van de Biestkensbijbel zijn na 1560 nog vele uitgaven verschenen, zowel
Nieuwe Testamenten als volledige bijbels. In 1562 verscheen een Nieuw
Testament gedrukt bij Biestkens, dat een uitgave was van het populaire
doopsgezinde Nieuwe Testament van Mattheus Jacobszoon uit 1554.
Vooral de exemplaren hiervan gedrukt op de persen van Nicolaes
Biestkens waren zeer populair. In deze edities werd de indruk gewekt dat
de oorspronkelijke uitgave al door Nicolaes Biestkens vervaardigd was.
Opmerkelijk zijn de uitgaven van dit Nieuwe Testament uit 1563 van
Lenaert Der Kinderen, eveneens een mysterieus figuur. Het NBG bezit
twee exemplaren waarvan één op de titelpagina het jaartal 1562 draagt. In
het colofon van dit exemplaar wordt echter ook naar 1563 verwezen.
Velen hebben deze edities ook als Emdense druk beschouwd, maar nader
onderzoek wees uit dat Der Kinderen waarschijnlijk in dienst was van
Christoffel Plantijn in Antwerpen en deze bijbels in opdracht van en
ondersteund door Plantijn in Kampen heeft gedrukt. 

De uitgaven van de volledige bijbel wijzen op hun titelpagina veelal terug
‘naer de outste en Correcste Copie van Niclaes Biestkens’. Van deze latere
edities bezit de bibliotheek van het NBG exemplaren uit 1563, 1598, 1611,
1624, 1642, 1646 en de laatste, gedrukt bij Kornelis van der Sys te
Amsterdam in 1721.
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