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Calvijn en het vertalen van de Bijbel

Wulfert de Greef

We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe intensief Calvijn 
(1509-1564) bezig geweest is met de uitleg van de Bijbel. 
Guillaume Farel (1489-1565) bezwoer hem in augustus 
1536 in Genève te blijven. Enkele maanden eerder was de 
Institutie van Calvijn verschenen. Farel beschouwde Calvijn, 
die op doorreis was naar Bazel, als de man die hem helpen 
kon gestalte te geven aan de reformatie waarvoor de 
inwoners van de stad in mei 1536 gekozen hadden. In het 
vele werk dat Calvijn verzet heeft, nam de uitleg van de 
Bijbel een centrale plaats in. Vele jaren lang preekte hij elke 
veertien dagen tien keer. Het ene na het andere bijbelboek 
kwam in lectio continua aan de beurt. Zo ging het ook met 
de colleges die Calvijn gaf aan studenten, predikanten en 
andere belangstellenden. Dankzij stenografen is veel van 
Calvijns bijbeluitleg bewaard gebleven. Calvijn schreef zelf ook 
verscheidene commentaren, zowel op het Nieuwe Testament, 
met uitzondering van 2 en 3 Johannes en de Openbaring 
van Johannes, als op het Oude Testament (het betreft de 
commentaren op Genesis tot en met Jozua, de Psalmen en 
Jesaja). 

Waar haalde Calvijn de inspiratie vandaan om zoveel tijd en energie aan de 
uitleg van de Bijbel te besteden? Het was de overtuiging dat we God alleen 
echt kennen door het Woord. God is een God die spreekt. Profeten staan 
in zijn dienst. Zo komt God in het woord van de profeten op menselijke 
wijze tot ons. Dat God zich in zijn spreken aan ons aanpast houdt in dat 
de exegeet in zijn uitleg van de Bijbel niet anders te werk gaat dan in zijn 
uitleg van andere geschriften. Kennis van het Hebreeuws en het Grieks is 
belangrijk. Maar ook kennis van de retorica.1 Calvijns visie op de betekenis 
van de Schrift geeft ons zicht op alles wat hij gedaan heeft voor het vertalen 
en verspreiden van de Bijbel. 

De Bijbel in handen van de mensen 
Calvijn was een vurig pleitbezorger voor de Bijbel in de handen van de 
mensen. Zijn brief ‘Aan keizers, koningen, vorsten en alle volken die aan 
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de heerschappij van Christus onderworpen zijn’ is daar een bewijs van. De 
brief die in het Latijn geschreven is, staat voorin de Franse bijbelvertaling 
van Olivetanus die in 1535 in Serrières van de pers kwam. Voor het 
drukken van nieuwe boeken was een goedkeuring vereist. Calvijn betoogt 
dat zo’n getuigenis van mensen voor de Bijbel beslist niet nodig is. Het 
woord van de hoogste Koning is zelf een garantie voor de goedkeuring tot 
publicatie. De Bijbel moet daarom met de meeste eerbied door alle volken 
altijd en overal, zowel in het openbaar als thuis, ontvangen worden. Aan dit 
edict moeten allen als één man gehoorzamen. 

Tegen het bezwaar dat eenvoudige mensen niet begrijpen wat er in de Bijbel 
gezegd wordt, voert Calvijn aan dat God door allen, van laag tot hoog, 
gekend wil worden. Met het oog daarop heeft God zijn Geest gegeven. 
Niemand mag verhinderen dat mensen God horen spreken en door hem 
onderricht worden. 
Als men als bezwaar tegen de Bijbel in handen van het gewone volk 
aanvoert dat de massa de Bijbel verkeerd verstaat en de Bijbel zodoende in 
gif verandert, ontkent men volgens Calvijn dat God via het evangelie en in 
Jezus Christus uit is op het behoud van de mensen. 
Tegen de bijbelvertaling van Olivetanus werd wel als bezwaar aangevoerd 
dat de Vulgata de Bijbel voor het gewone volk is. Een andere vertaling 
brengt de mensen in verwarring. Calvijn wijst erop dat in 1 Korintiërs 
12 het vertalen van tongen beschouwd wordt als een gave van de Geest. 
Evenals Zwingli brengt Calvijn het vertalen van tongen in verband met het 
vertalen van de Bijbel uit de grondtekst. Omdat Paulus schrijft dat de gaven 
van God de opbouw van de gemeente moeten dienen, mag men volgens 
Calvijn het gewone volk een goede bijbelvertaling niet onthouden. Calvijn 
voert een krachtig pleidooi voor een goede vertaling in handen van de 
mensen. Hij heeft zelf ook meegewerkt aan zo’n vertaling.

De Franse bijbelvertaling (1530-1551)
In 1530 werd in Antwerpen de eerste Franse bijbelvertaling, La Saincte 
Bible en François, gepubliceerd. Jacques Lefèvre d’Etaples (ca. 1455-1536) 
was voor die vertaling uitgegaan van de Vulgata. Toen in september 1532 
de synode van de Waldenzen bijeenkwam in Chanforan, drong Guillaume 
Farel erop aan dat de Waldenzen zouden zorgen voor een complete Franse 
bijbelvertaling, gebaseerd op het Hebreeuws en het Grieks. Pierre Robert 
(1506-1538), alias Olivetanus, zorgde voor deze vertaling: La Bible, Qui est 
toute la Saincte escripture. En laquelle sont contenus, le Vieil Testament et le 
Nouveau, translatez en Francoys.2 
Op de titelpagina staat wel dat de Bijbel vanuit het Hebreeuws en het 
Grieks vertaald werd, maar vanwege gebrek aan tijd maakte Olivetanus 
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voor de vertaling van het Nieuwe Testament vooral gebruik van de 
genoemde vertaling van Lefèvre d’Etaples. Wat het Oude Testament betreft 
was Olivetanus zelfstandiger te werk gegaan. Toen zijn vertaling in 1535 
gepubliceerd werd, was hij er al vrij snel van overtuigd dat de vertaling van 
het Nieuwe Testament verbeterd zou moeten worden. Hij vroeg Calvijn, 
een neef van hem, hem daarbij te helpen. Calvijn beloofde dat te doen. Een 
eerste herziening van de vertaling van het Nieuwe Testament verscheen in 
1536. Calvijn moet daaraan bijgedragen hebben.3 

Op 11 december 1542 schrijft Calvijn aan Farel dat hij zijn aandacht over 
verscheidene taken verdelen moet. Hij noemt dan ook de vertaling van 
het Nieuwe Testament.4 In 1543 wordt een vertaling gepubliceerd met de 
vermelding dat die herzien is door ‘M. Jehan Calvin’. 
Calvijn heeft ook bijgedragen aan de volledige herziening van de 
bijbelvertaling van Olivetanus die in 1546 verscheen. In de brief ‘Aan 
de lezer’ die aan het begin van de vertaling staat, spreekt hij met grote 
waardering over de vertaling van Olivetanus. Vertalen is een veelomvattend 
en vermoeiend werk. Daarom moeten we er volgens Calvijn niet van 
opkijken dat de vertaling van Olivetanus ook heel wat fouten bevat. Wat 
het Frans van die vertaling betreft, merkt Calvijn op dat het wat zwaar 
(‘rude’) was en wat op afstand stond van de algemeen aanvaarde manier van 
zeggen. Daarom heeft ‘iemand’ (Calvijn zelf!) zich ervoor ingespannen de 
taal te verfijnen en aan te passen aan wat gemakkelijker verstaan wordt. De 
Franse taal was in de zestiende eeuw in ontwikkeling. 
De veranderingen die Calvijn aangebracht heeft, hebben met het Frans te 
maken, maar ook met het goed weergeven van wat de grondtekst zeggen 
wil. ‘Iemand’ die al erg ervaren was in de omgang met de Schrift heeft ook 
‘wat verkeerd begrepen of bedorven of te duister vertaald was’ verbeterd, 
schrijft Calvijn. Wat hij hiermee precies bedoelt, begrijpen we als we zijn 
commentaren lezen. Vooral zijn commentaar op de Psalmen. Als een 
woord of een uitdrukking verschillend vertaald en dus ook verschillend 
verklaard wordt, geeft Calvijn weer wat er in het Hebreeuws staat. Het gaat 
hem om de juiste betekenis van het woord of de uitdrukking. Hij vermeldt 
wat de exegeten – de joodse exegeten spelen een belangrijke rol – daarover 
zeggen, om tenslotte die vertaling (en dus ook die verklaring) te kiezen die 
volgens hem het beste in de context van de psalm, of soms ook in het kader 
van het geheel van de Schrift, past.5 
Calvijn merkt in zijn brief ‘Aan de lezer’ ten slotte op dat de lezer zelf de 
Bijbel moet lezen om het resultaat van de vertaling te beoordelen. Calvijn 
erkent niet geheel tevreden te zijn met de aangeboden vertaling. Hij hoopt 
dat er iemand is die voldoende vrije tijd heeft (hij heeft het over zes jaar) 
en ook de nodige gaven bezit om het werk te verbeteren. Calvijn denkt aan 
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teamwerk. Anderen zouden namelijk de vertaling na moeten kijken, zodat 
er ook correcties aangebracht kunnen worden voordat de vertaling gedrukt 
wordt.

In 1551 werd de bijbelvertaling van Olivetanus opnieuw uitgegeven. 
Calvijn had voor deze herziene uitgave gestreefd naar teamwerk. Hij was 
zelf al vier maanden, van juli tot november 1550, bezig geweest met het 
aanbrengen van verbeteringen, maar moest zich tegen zijn zin ook richten 
op het nakijken van de vertaling van het Oude Testament. Hij schrijft 
aan Farel dat hij bijtijds aan de drukkers gevraagd had om anderen in te 
schakelen, maar die hadden zijn raad niet opgevolgd. Daarom moest hij het 
zelf doen. Hij kreeg voor elkaar dat Louis Budé (1520-1551), die uitleg van 
het Oude Testament aan het Collège de Rive gaf, de correctie van ‘David, 
Salomo en Job’ op zich nam.6 Beza (1519-1605) schakelde hij in voor het 
nazien van de apocriefe boeken. Calvijn schrijft ook aan Farel dat veel 
mensen graag een bijbel willen hebben, maar het is al lang geleden dat er 
een te koop was. Omdat er niemand was die de taak op zich nam om aan 
de vertaling te werken, moest Calvijn het zelf doen. ‘Zo komt het zadel van 
het paard bij het rund terecht.’7

De Franse bijbelvertaling (1552-1588)
Ook na 1551 blijft het vertalen van de Bijbel Calvijn bezighouden. Het 
komt hem goed uit dat Robert Estienne (1503?-1559), alias Stephanus, 
zich in november 1550 als drukker in Genève vestigde.8 De Franse 
koning Hendrik II had op 25 november 1548 een besluit goedgekeurd 
dat de verkoop verbood van alle bijbels die door Estienne gedrukt waren. 
Calvijn schrijft op 11 november 1551 aan Farel: ‘Robert Estienne hoort nu 
helemaal bij ons’. Calvijn spoort Estienne aan een nieuwe vertaling van het 
Nieuwe Testament uit te geven. 
Nadat Estienne in 1552 enkele tweetalige (Latijn en Frans) publicaties 
heeft verzorgd (het betreft uitgaven van het Nieuwe Testament, de Psalmen 
van David en de Spreuken van Salomo), verschijnt in 1553 een volledige, 
herziene vertaling van de Bijbel van Olivetanus. Calvijn had zowel aan 
de uitgave van het Nieuwe Testament in 1552 als aan de publicatie van de 
complete bijbelvertaling in 1553 meegewerkt. De vertaling van 1553 is de 
eerste complete bijbelvertaling met een indeling in hoofdstukken en verzen. 
Er wordt een samenvatting van elk hoofdstuk gegeven na het opschrift 
boven het hoofdstuk voor het begin van de tekst.

Nadat Estienne een herziene uitgave van de Latijnse bijbel verzorgd 
heeft, richt hij zich in 1557 op een verbeterde uitgave van de Franse 
bijbelvertaling. Hij stimuleert Calvijn en Beza mee te werken aan een 
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revisie van de vertaling van het Nieuwe Testament. Omdat het Estienne 
niet lukte de hebraïst Antoine Chevalier (1507-1572) in te schakelen 
voor de revisie van de vertaling van het Oude Testament, werkt Estienne 
zelf aan een verbetering van die vertaling.9 Op 15 augustus 1559 schreef 
Estienne het woord vooraf voor de bijbelvertaling die in maart 1560, 
na het overlijden van Estienne op 7 september 1559, van de pers kwam. 
Deze uitgave bevat ook een schrijven van de predikanten van Genève, 
gedateerd op 10 oktober 1558.10 Ze herinneren eraan dat Calvijn in het 
verleden veel gedaan heeft voor de vertaling van de Bijbel in het Frans en 
noemen met name de vertaling van het Nieuwe Testament. Het valt op 
dat de predikanten Estienne niet als initiatiefnemer noemen. Ze schrijven 
dat zij Calvijn en Beza gevraagd hebben te beginnen met het herzien van 
de vertaling van het Nieuwe Testament. Later, schrijven ze, zal aandacht 
geschonken worden aan de verbetering van de vertaling van het Oude 
Testament.11 Ze waarschuwen voor vertalers die lichtzinnig en verwaand 
met de Schrift omgaan en zetten zich met name af tegen Sebastian Castellio 
(1515-1563), wiens Franse vertaling van de Bijbel in 1555 uitgegeven 
werd.12

Na het verschijnen van de bijbelvertaling in 1559 zijn er nog wel pogingen 
ondernomen om de vertaling van het Oude Testament te herzien. Calvijn 
ondersteunde het initiatief van Antoine Vincent, een boekhandelaar die een 
herziene vertaling financieel wilde steunen. Met het oog daarop riep Calvijn 
de hulp van Beza in, die in Frankrijk verbleef, om een geschikte hebraïst te 
vinden. Toen de godsdienstoorlogen begonnen, kwam er niets meer van het 
plan van Antoine Vincent terecht. 

Enkele jaren later hebben Beza en Corneille Bertram (1531-1595), die sinds 
januari 1567 als opvolger van Antoine Chevalier als hoogleraar Hebreeuws 
aan de Academie verbonden was, de draad weer opgepakt en vele jaren 
gewerkt aan een herziene uitgave van de Geneefse bijbelvertaling. In 1585 
was de vertaling klaar. Het kostte echter moeite toestemming van de raad 
van Genève te krijgen voor de publicatie. De raad vroeg zich af of het een 
nieuwe vertaling betrof of dat het om een herziene vertaling ging. Toen 
het de raad duidelijk was dat het een verbetering van de reeds bestaande 
vertaling betrof, werd toestemming voor de publicatie gegeven.13 De 
vertaling die in 1588 van de pers kwam, werd voortaan beschouwd als de 
standaardvertaling van de Geneefse bijbel. Nieuwe drukken bleven, op 
kleine details na, tot 1693 onveranderd.14

De invloed die de uitgave van 1559 gehad heeft op andere bijbelvertalingen 
is bijzonder groot. Het geldt met name de Engelse en Franse 
bijbelvertalingen die in de zestiende eeuw in Genève gedrukt werden.
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Bibles. Fifteenth- and Sixteenth- Century French-Language Editions of the Scriptures, 

Genève 1983, 480.
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