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Tijden in de Bijbel

Chronografie in vroege Nederlandse bijbelvertalingen 

Louis Vermeulen

In de verhalende boeken van het Oude Testament wordt een chronolo-
gische volgorde van gebeurtenissen gepresenteerd, ondersteund door
leeftijden van personen, jaren en perioden. Van oudsher zijn er lezers
geïntrigeerd door deze getallen aan het rekenen gegaan. In de beginja-
ren van de reformatie stond deze activiteit zeer in de belangstelling. De 
resultaten daarvan zijn terug te vinden in de kanttekeningen van enkele 
vroege Nederlandse bijbelvertalingen. 
In dit artikel gaan we nader in op de tijdrekening in de zestiende-eeuw-
se Liesveltbijbel en de manier waarop ruim een eeuw later de Statenver-
taling omging met tijden in de Bijbel.

Klassieke pogingen
De wens om de bijbelse verhalen en de wereldlijke geschiedenis samen te bren-
gen in historisch verband is al oud. In de derde eeuw schrijft Julius Africanus 
zijn Chronographia, een overzicht vanaf het jaar van de schepping (naar zijn 
berekening 5499 v.Chr.) tot zijn tijd. Ruim een eeuw later wordt de Univer-
sele Geschiedenis van Eusebius van Caesarea, ook genoemd Chronicon, in het 
Latijn vertaald door Hieronymus, die er een berekening aan toevoegt van de 
totale wereldtijd. Zich baserend op de tekst van Psalm 90:4 (waar een dag aan 
duizend jaar gelijk wordt gesteld, in combinatie met de zes scheppingsdagen), 
komt hij op zesduizend jaar. Volgens zijn berekening is Christus in het jaar 
5200 na de schepping geboren, zodat de eindtijd rond 800 verwacht mag wor-
den. Deze berekening heeft groot gezag gekregen in het latere denken over de 
tijden. 
Van vrijwel alle chronografieën vormt Chronicon de basis, waarop spitsvondig 
gevarieerd wordt, ook wanneer de tijdsduur de beschikbare jaren gaat over-
schrijden. Dat doet bijvoorbeeld Augustinus in De stad van God (begin vijfde 
eeuw). Hij gaat wel uit van zesduizend jaar, maar verwerpt op theologische 
gronden de mogelijkheid om op basis van bijbelwoorden een nauwkeurige 
berekening van de eindtijd te maken. 
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Monnikenwerk
Het maken van chronologische overzichten was in de latere middeleeuwen 
en de vroege renaissance een werk dat met veel ijver en vindingrijkheid werd 
beoefend, veelal door monniken. Sommigen hielden het bij eenvoudige lijsten 
van bijbelse personen, maar er waren er ook die de hele wereldgeschiedenis 
keurig gerangschikt wilden presenteren, waarbij de belangrijkste culturen ge-
lijk opgingen: de Joden en de overige oude volken uit het Midden-Oosten, de 
Grieken, de Romeinen en hun opvolgers, de grote rijken van Europa: Frank-
rijk, Spanje, Brittannië en het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Met de 
uitvinding van de boekdrukkunst werden zulke werken ook geliefde verza-
melobjecten vanwege hun versiering met stadsgezichten, stambomen en por-
tretten. Voor de drukkers waren het belangrijke en winstgevende uitgaven, 
die overigens veel inventiviteit en vakmanschap vergden, vooral wanneer de 
tijdlijnen twee richtingen uit gingen: van de schepping af én naar de geboorte 
van Christus toe gerekend, waarbij de laatste jaartallen kopstaand werden af-
gedrukt. 

Millennium 
Net als bij het naderen van de jaren 500, 1000 en 2000 bracht ook de gedachte 
aan 1500 de gemoederen in Europa in beweging. De eindtijd naderde, niet al-
leen getuige de in het evangelie voorspelde oorlogen, rampen en hongersnood. 
Deze tijd werd vooral zichtbaar door het verval van de kerk van Rome. Bij de 
berekeningen van het eindtijdstip laait telkens weer de strijd op over de uitleg 
van het duizendjarig rijk uit Openbaring 20: is dat rijk nu vóór of na de we-
derkomst van Christus te plaatsen, of moet het – zoals Augustinus verkondigd 
had – als een allegorie worden opgevat? Ook rond 1500 en geruime tijd daarna 
stonden de aanhangers van de diverse opvattingen tegenover elkaar, waarbij 
zowel Luther als Calvijn de lijn van Augustinus volgde. 

Een drietal indertijd zeer populaire werken vraagt in verband met de vroege 
Nederlandse bijbelvertalingen de aandacht: Fasciculus Temporum van Werner 
Rolevinck (1474), Giacomo Filippo Foresti da Bergamo’s Supplementum Chro-
nicarum (1483) en de Weltchronik van Hartmann Schedel uit 1493. 

Rolevinck was een Keulse monnik. Van Fasciculus Temporum (‘Bundeltje tij-
den’) verscheen in 1480 een Nederlandse vertaling. Het volgt de indeling van 
zesduizend jaar in zes ‘eeuwen’, beginnend met de schepping in het jaar 5200 
voor Christus. Het overzicht beslaat telkens twee naast elkaar gelegen blad-
zijden. In de vorm van generaties vertelt hij het vervolg, daarbij regelmatig 
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de inmiddels verlopen jaren en (kopstaand) de jaren tot Christus’ geboorte 
vermeldend. Na de zondvloed begint hij parallellen met andere volkeren te 
noemen en de stichting van belangrijke steden: Damascus, Nineve en Baby-
lon. Prentjes, zoals van de indeling van de ark van Noach, de regenboog, de 
toren van Babel et cetera geven verduidelijking. 
Vanaf David worden naast de geschiedenis van het volk van Israël gebeurte-
nissen in Italië opgenomen, zoals de stichting van Rome, uiteindelijk leidend 
tot het Romeinse Rijk. Het overzicht van de nieuwere geschiedenis eindigt in 
Rolevincks eigen tijd. Op de laatste bladzijde geeft hij een somber beeld van te 
verwachten natuurrampen en oorlogen.

Foresti’s Supplementum Chronicarum is ondanks de bescheiden titel een uit-
voerig en stelselmatig overzicht van de geschiedenis tot het einde van de vijf-
tiende eeuw. Uit vergelijking van diverse edities blijkt dat de ‘volkomen ver-
nieuwde’ uitgave (Novissime Historiarum) uit 1503 (of latere drukken) voor de 
Nederlandse bijbeluitgaven de voornaamste bron is geweest. Foresti heeft een 
wetenschappelijk werk willen schrijven, met veel aandacht voor verifieerbaar-
heid.

Hartmann Schedel, de auteur van de Weltchronik, was in veel opzichten de 
tegenpool van Rolevinck en Foresti. Hij was, in tegenstelling tot deze auteurs, 
niet zozeer gericht op degelijkheid en betrouwbaarheid als wel op popularise-
ring. Ook Schedel eindigt met een blik op de toekomst: de dood, de antichrist, 
het jongste gericht en het einde van de wereld. Hij waagt zich overigens niet 
aan een voorspelling wanneer dat zal zijn. 

Jacob van Liesvelt
In Antwerpen verscheen in 1526 voor het eerst in de Nederlanden een com-
plete bijbelvertaling, gedrukt door Jacob van Liesvelt. In zijn tweede druk 
(1532) komt Van Liesvelt met een nieuwigheid: de tijdrekening van de bijbelse 
verhalen. Hij vindt de toevoeging van deze chronografie belangrijk, zo blijkt 
ook uit het titelblad, waarop hij deze vondst breeduit vermeldt: 

Den Bibel met grooter neersticheyt gecorrigeert, ende op die canten ghe-
set den ouderdom der werelt, ende hoe lange die gheschiedenissen ende 
historien der Bibelen, elck int zijn voor Christus gheboorte gheweest 
zijn, ende daer bi vergadert uut Fasciculus temporum, ende uut dye cro-
nike van alder werelt, die principael historien der machtiger heydenscher 
conincrijcken, daer die heylige scrift oock dickwils af vermaent, tot een 
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claerder verstant der Bibelscher historien, ende oock een onderscheyt 
der tijden te hebben.

Hij vermeldt hier de Fasciculus Temporum en Weltchronik, en voor alle ze-
kerheid vermeldt hij dat de aandacht voor de tijdrekening in de Bijbel zelf 
voorkomt. 
In zijn uitgaven vanaf 1532 heeft Van Liesvelt veel chronografische gegevens 
in zijn kanttekeningen op de historische boeken in het Oude Testament opge-
nomen. Hij bouwt daarmee voort op wat Willem Vorsterman in zijn eerdere 
vertaling (1528/31) begonnen is.
Wat de chronografie betreft, geeft ook hij telkens twee jaartallen, na de schep-
ping en voor Christus. De gegevens zijn niet altijd correct. Op grond van de 
algemeen heersende opvatting moet hij op een totaal van 5200 jaren uitko-
men. Dat is in het merendeel van zijn jaartallen wel het geval, alleen zijn er 
uitschieters van enkele eeuwen minder of meer. De Liesveltbijbel volgt wis-
selend de vermeldingen in de Nederlandse Rolevinck en de herziene Foresti.
Als we nagaan waarom een tijdsaanduiding bij de betreffende bijbelpassage is 
geplaatst, zien we geen uniformiteit:

- in de beginperiode zijn de vermeldingen gekoppeld aan een gebeuren in het 
bijbelverhaal, bijvoorbeeld de toren van Babel;

- vanaf eind Deuteronomium tot aan Samuel is er sprake van een regelmatig 
interval van een halve eeuw;

- daarna lijkt de spreiding – met een enkele uitzondering – afhankelijk van 
bijzondere gebeurtenissen in de parallelle niet-bijbelse geschiedenis.

Het resultaat is dat de chronografie al vrij snel eigenlijk geen kanttekening bij 
de bijbeltekst is, maar de aanduiding van een algemeen-historische achter-
grond.
We kunnen de gegevens uit de niet-bijbelse geschiedenis grofweg indelen in 
drie categorieën over de volgende onderwerpen: 

1. Niet-bijbelse personen, zoals koningen van omringende volken (koning 
Minos van Kreta [Rechters 6] en koningin Dido van Carthago [2 Samuel 
2], de amazonen [1 Koningen 1], de sibillen [Jozua 3], dichters en filosofen 
[Homerus, Thales, Plato]). Enkele koningen komen uitvoerig aan bod. Ze 
vormen met elkaar een kleine ‘vorstenspiegel’, waarin de ‘kardinale deug-
den’ te herkennen zijn. Als positief exempel worden genoemd: de opoffe-
ring van Codrus van Athene, de matigheid van Agesilaus van Lacedemo-
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nië, de integriteit en wijsheid van Lycurgus (voor de gelegenheid koning 
van Italië genoemd) en de rechtvaardigheid van Zaleucus, vermeld als ko-
ning van Lombardije; daartegenover staan de verwijfdheid van Sardana-
palus van Assyrië en het droeve lot van de wrede Perzische koning Cyrus. 
Daarmee zijn deze kanttekeningen een levendige uiting van de vroege zes-
tiende eeuw, toen men op zoek was naar nieuwe standaarden voor bestuur 
en bevolking, geestelijkheid en gelovigen.

2. De stichting van steden in het Midden-Oosten en Europa. Het is voor ons 
niet goed te volgen waarom bepaalde steden worden genoemd en andere 
niet; naast Athene en Rome worden Mallorca en het niet te traceren Epthi-
na genoemd.

3. Belangrijke historische gebeurtenissen, in het bijzonder uitvindingen, oor-
logen en volksverhuizingen. De Trojaanse oorlog en de nasleep ervan krij-
gen veel aandacht. Daarmee sluit de Liesveltbijbel nog aan bij het middel-
eeuwse gedachtegoed en de geschiedvervalsingen door Annius van Viterbo, 
waarin de gevluchte Trojanen hun weg hadden gevonden via Italië – waar 
eens hun nazaten Rome zouden bouwen – en Midden-Europa, tot ver in 
het westen, waar Brutus Brittannië zou stichten. We kunnen in de kant-
tekeningen de migratie stap voor stap volgen:

Rechters 11: Jefta – de verwoesting van Troje en de verspreiding van de 
Trojanen;
Rechters 15: Simson – Ascanius, de zoon van Aeneas, sticht een rijk in 
Italië;
1 Samuel 1: geboorte van Samuel – Brutus trekt via Frankrijk naar Brit-
tannië;
1 Samuel 3: roeping van Samuel – stichting van Londen, oorspronkelijk 
Troje genoemd; 
1 Samuel 8: Israël wenst een koning – Brutus koning van Brittannië 
sticht in Frankrijk de stad Tours;
1 Samuel 10: Saul – de reuzen door Brutus uit Engeland verdreven, stich-
ten ‘een ongewoont lant datmen nv Hollant noemt ende bewoonden dat, 
ende wt dyen volck is oock ghesproten, ende eerst bewoont dat lant van 
Gelre, ende die landekens ontrent der Iselen ende der Masen’.

4. De parallel met het bijbelverhaal kan ons niet ontgaan: zoals het volk Israël 
zich als drager van de belofte vestigt in het Heilige Land en groeit naar 
een volwassen staat, zo zijn de volken van (West-)Europa in dezelfde tijd 
ontstaan uit het volk der Trojanen en uit een reuzenvolk in het westen. 
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Dit verlangen naar verre wortels kunnen we ook elders in de Nederlandse 
cultuur tegenkomen, soms zelfs met de bijgedachte dat het volk in de Lage 
Landen net als de Joden een uitverkoren plaats inneemt. 

De chronografische vermeldingen zijn afwisselend gebaseerd op Fasciculus 
Temporum, Foresti’s Novissime Historiarum en de Weltchronik. De algemeen-
historische opmerkingen zonder tijdsaanduiding zijn vaak ontleend aan Fo-
resti. Als we letten op het taalgebruik, lijkt Fasciculus Temporum het meest 
gevolgd. Niet kritiekloos overigens: zo is een verwijzing naar de maagd Maria 
bewust weggelaten. 

De Statenvertaling (1637)
De tijd brengt verandering. In de Emdense vertaling (Deux Aes, 1562 en latere 
uitgaven) treffen we nog wel een samenvattend overzicht van jaartallen aan, 
in de Statenvertaling is er geen historisch overzicht of afzonderlijke tijdre-
kening meer. Wel staan er gegevens in de voorwoorden bij de afzonderlijke 
bijbelboeken en in de kanttekeningen.
We vinden daar onder andere de volgende chronologische gegevens:
zondvloed 1656 (Genesis 7) – Sodom en Gomorra 2048 (Genesis 19) – Abra-
hams dood 2124 (Genesis 25) – Jakob naar Egypte 2239 (Genesis 46) – bal-
lingschap 3364-3434 (Ezra 1) – einde Perzische Monarchie 3642 (Nehemia 
12). Dit laatste wordt gelijkgesteld aan 329 voor Christus, waaruit volgt: 
Christus’ geboorte vond plaats in 3971 na de schepping.
Bij de berekening van de in Daniël 9 genoemde zeventig weken wordt een mo-
tivering van verschillende rekenwijzen gegeven, met als nuchtere conclusie:  
‘... van welcks alles de verstandige leser sal mogen oordeelen.’

Afwijkend van andere vroege bijbelvertalingen – die zich in hun chronologi-
sche gegevens beperken tot het Oude Testament – staan er in de Statenverta-
ling ook dergelijke gegevens bij het Nieuwe Testament. Opmerkelijk daarbij 
is het toepassen van een chronologie naar de toekomst in de duiding van de 
apocalyptische visioenen. Er wordt in de kanttekeningen verband gelegd met 
ketterijen, zoals in de vijfde eeuw over de natuur van Jezus (pelagianisme et 
cetera, Openbaring 6), met de opkomst van het mohammedanisme en de 
christenvervolging (zevende eeuw, Openbaring 9) om uiteindelijk te leiden 
tot het uitbreken van het antichristendom, het Beest dat weliswaar verwond 
is, maar door toedoen van wereldlijke machten – zoals Justinianus, Karel de 
Grote en Pepijn – telkens weer herstelt (Openbaring 13). Daartegenover staan 
de door de Engel genoemde ‘getrouwe getuygen Christi en de Leeraers des 
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Euangeliums’. Ze worden met naam en tijd genoemd: in 1170 de Waldenzen 
en Albigenzen in Frankrijk, in de veertiende eeuw Wiclyffe, Hus en Hierony-
mus van Praag (Openbaring 9), om hun bekroning te krijgen ‘in de tijdt van 
de voller reformatie in de Christenheydt, die van Luthero, Zuinglio ende hare 
medestanders in het jaer 1517 is begonnen, ende door vele treflijcke Leeraers, 
jae oock Coningen, Princen, ende Republijcken tot noch toe is gevoordert’ 
(Openbaring 14:9).
Een chronografie van Adam tot het zeventiende-eeuwse protestantisme, de 
Statenvertaling houdt niet van halve verhalen.

De Bijbel als geschiedenisboek
De bijbeltekst wemelt van de jaartallen, regeerperiodes en leeftijden. 
De keuze van de meeste vroege Nederlandse bijbelvertalingen is: geen chro-
nologische interpretatie, geen historisch verband. 
Heel anders is dat bij de Liesveltbijbel, die de lezer overlaadt met berekenin-
gen, weetjes en anekdotes. Historie en bijbelse verhalen staan daar gelijkwaar-
dig naast elkaar. 
Een terughoudend spoor lijkt de Statenvertaling te bewandelen, die wel uitleg 
geeft, maar herhaaldelijk na het opsommen van de verschillende visies het 
oordeel overlaat aan ‘de aandachtige lezer’. 
Uiteindelijk wijzen de opmerkingen over chronologie de lezer wel op een 
doorgaande lijn in de geschiedenis, namelijk van de schepping via Christus 
naar de reformatie in de zestiende eeuw.
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