
Hinne Rode 

C. C. de Bruin 

In 1948 verscheen van de hand van pater Dalmatius van Heel O.F.M, die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt door de publikatie van tal van catalogi en inven
tarissen, betrekking hebbende op de laatmiddeleeuwse geschiedenis, een be
schrijving van manuscripten met stichtelijke inhoud in bezit van de biblio
theek der gemeente Rotterdam 1). Als tweede nummer komt in deze inventa
ris een papieren codex voor die de boeken van het Nieuwe Testament bevat. 
Het handschrift behoort tot de stukken die de Erasmus-Stichting had gekocht 
uit het bezit van de Fürst zu Stolberg-Wernigerodische Bibliothek dat in 1931 
was geveild. Het was Willem de Vreese (Tl938), de toenmalige directeur van 
de rotterdamse boekerij, die het initiatief had genomen tot de verwerving. 
Ten behoeve van zijn Bibliotheca Neerlandica Manuscripta is ook van deze 
codex een voorlopige beschrijving gemaakt waarvan pater Van Heel voor zijn 
catalogus die 10 jaren na de dood van De Vreese is verschenen, blijkens het 
woord ,,Ter inleiding" gebruik heeft mogen maken. Omdat het boek op Van 
Heels naam staat, droeg pater Van Heel de verantwoording voor de beschrij
ving. 
Het schrift dateert volgens hem uit de eerste helft van de 16de eeuw, het pa
pier, naar de watermerken te oordelen, uit de periode 1515-1529. Vóór 1703 
was het manuscript eigendom van Johannes Hannies, conrector te Werden; 
in genoemd jaar ging het door schenking over in het bezit van de archivaris 
Didericus von Stade, waarna het anno 1721 werd gekocht door de toenmalige 
graaf te Stolberg. 
Diedericus von Stade deelt in een notitie op het schutblad mee dat de tekst 
niet identiek is met de overzetting van Maarten Luther maar dat zij bewerkt is 
naar de Vulgaat. Deze mededeling neemt Van Heel over zonder enige toelich
ting of kritisch commentaar. Von Stade's opmerking veroorzaakte een mis
vatting die ongewenste gevolgen zou kunnen hebben, ware het niet dat het 
zich voordoet in een afgelegen sector van het wetenschappelijk onderzoek. 
Desalniettemin is het zaak haar uit de weg te ruimen. Het is de brave archiva
ris uit Werden namelijk ontgaan dat de vertaling die in het geding is, wel de
gelijk op Luthers werk teruggaat. Het is verwonderlijk dat de man die toch 
door en door vertrouwd geweest moet zijn met de tekst van Luther en die 

1 ) Middeleeuwse Handschriften op godsdienstig gebied in hel bezit van de Bibliotheek der Gemeente 
Rotterdam beschreven door P. Dalm. van Heel O.F.M. (Rotterdam, 1948) 2-5. Het rotterdamse 
handschrift heeft de signatuur 96 G 1 1 (olim 15 F 5). 
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zelfs een verklaring bij een aantal woorden uit diens bijbeloverzetting het 
licht heeft laten zien, niet bij de eerste oogopslag heeft geconstateerd dat zijn 
handschrift geen Vulgaatvertaling behelsde 2). Was slordige kennisneming de 
oorzaak van zijn vergissing of geringe vertrouwdheid met de nederlandse taal 
3)? Dat is nauwelijks te geloven. Veeleer was het bedrijfsblindheid; de prak
tijk bewijst dat velen vaak niet in staat zijn een vertaling te determineren 4). 
Dat de onderhavige vertaling van het Nieuwe Testament niets anders is dan 
een „verdietsing" van Luthers overzetting, werd in 1907 aangetoond door 
Franz Sethe 5). De fragmenten uit Luthers Septembertestament en het ma
nuscript, die hij in zijn proefschrift parallel liet afdrukken, laten daaromtrent 
niet de geringste twijfel over. Hij bestempelt weliswaar de taal van de codex 
in de titel van zijn boek als „deutsch", maar in zijn beschrijving kenschetst hij 
haar, nauwkeuriger, als „niederländisch". Toch woekert Von Stade's foutieve 
tekstdeterminering voort in de conclusie waarmee Sethe, hinkend op twee ge
dachten, zijn studie besluit: „Trotz grosser Abhängigkeit von Luther versteht 
es der Urheber der Übersetzung . . . mit feinem Sprachgefühl die Unvollkom-
menheiten seiner Vorlage zu vermeiden, überall darauf bedacht, eine gute, 
gefällige Übersetzung zu bieten, die der Vulgata sich genau anschliessen soll
te". Hij was intussen in gebreke gebleven die nauwe aansluiting aan de Vulga
ta - waarin hij kennelijk toch nog op gezag van Von Stade geloofde - aan te to
nen. Even weinig als Luther zich beijverd had zijn vertaling aan te sluiten bij 
de Vulgata, evenmin lijkt het hs. Wernigerode dat Luther op de voet volgt, 
daarop. 

Teneinde de lezer in staat te stellen zich met eigen ogen ervan te vergewissen 
dat de tekst van het rotterdamse handschrift alleen gebaseerd is op de verta
ling van Luther, en niet op de Vulgata, laat ik hier een kort fragment volgen in 
4 versies: a) de latijnse Vulgataredactie, b) de overzetting hiervan van de hand 
van de windesheimer clericus Jan Schutken, c) Luthers Septembertestament 
en d) het rotterdamse handschrift. 

Romeinen 3 : 27-31 

a) Vulgata 

Ubi est ergo glorificatio tua? Exclusa est. Per quam legem? Factorum? Non: sed 
per legem fidei. Arbitramur enim iustificari hominem per fidem sine operibus legis. 
An Judaeorum Deus tantum? Nonne et gentium? Immo et gentium: quoniam qui-
dem unus Deus qui iustificabit circumcisionem ex fide, et praeputium per fidem. 
Legem ergo de struimus per fidem? Absit: sed legem statuimus. 

2) Diederick von Stade, Erläu- und Erklärung der vornehmsten Deutschen Wörter deren sich Doct. 
Martin Luther in Übersetzung der Bibel in die Deutsche Sprache gebraucht. (3e dr.: Bremen, 1737). 
3) Oppervlakkige kennismaking van bijvoorbeeld een vertaling van de 4 evangeliën kan, door 
de eenvoudige vertelstijl waarin ze veelal gesteld zijn, zulk een misvatting in de hand werken. 
4) Het bekendste voorbeeld hiervan is de Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling (Leiden, 
1895-1905) van de goedwillende maar onbekwame dilettant ds H. van Druten. 
5) Franz Sethe, Das deutsche N.T. in der HS. Zb 43 der Fürstlich Stolbergschen Bibliothek zu Wer
nigerode (Diss. Greifswald, 1907). 
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b) Vulgaatvertaling van Schutken 

Waer is dan dijn gloriacie? Si is uut ghesloten. Overmits welker ewe? Overmids der 
ewe der werken? Neen, mer overmids der ewe des gheloven. Want wi meynen dat 
die mensche gherechtverdicht wort overmids den ghelove, sonder werken der ewe. 
Of is hi alleen der Joden God? Is hi niet mede der heyden God? Hi is oec ummer 
mede der heyden God, want et is een God die die besnidenisse uten ghelove ghe
rechtverdicht hevet ende oec die heydenscap overmids den ghelove. Destrueer wi 
dan die ewe overmids den ghelove? Dat si verre, mer wi stichten die ewe. 

c) Luthers Septembertestament 

Wo ist denn nu deyn rhum? Er ist auszgeschlossen. Durch wilch gesetz? Durch der 
werck gesetz? Nicht also, sondern durch des glawbens gesetz. So halten wyrs nu, 
das der mensch gerechtfertiget werde, on zu thun der werck des gesetzs, alleyn 
durch den glawben. Odder ist Got alleyn der Juden God? 1st er nicht auch der hey
den God? Ja, freylich auch der heyden God, syntemal es ist eyn Got der da rechtfer
tiget die beschneyttung aus dem glawben, vnd die vorhaud durch den glawben. Wie? 
Heben wyr denn das gesetz auff durch den glawben? Das sey ferne von vns, sondern 
wyr richten das gesetz auff. 

d) Hs. Wernigerode, Rotterdam 

Waer is dan nu uwe beroemenisse? Sy is wtgeslaten. Doer welcke wett? Doer die 
wett der wercken? Niet also, mer doer die wett des geloefs. So holden wy nu, dat die 
mensch gerechtveerdicht werde, sonder toedoen der wett, alleen doer den gheloeve. 
Ofte is God alleen der Joden God? Is hy oeck niet der heyden God? Ja vrylick, hy is 
oeck der heyden God, want het is een God die rechtveerdich maeckt die besnydenin-
ge wt den geloeve ende die voerhuyt doer den geloeve. Hoe? Maecken wy dan die 
wett te niet doer den geheven? Dat sy veer van ons, mer wy richten die wett op. 

Terugkomend op de bovengenoemde beschrijving van Dalmatius van Heel 
herhaal ik dat hij zonder nader commentaar Von Stade's mededeling citeert 
en haar derhalve blijkbaar voor een juiste constatering van een vaststaand feit 
aanziet. Het merkwaardige is dat hij iets verderop de titel van het proefschrift 
van Sethe vermeldt, zonder daarbij mede te delen dat deze tot een geheel an
dere conclusie is gekomen dan Von Stade. Zo is het allesbehalve een denk
beeldig gevaar dat door de collectieve verwarring die hier valt te signaleren, 
anderen die het thans in Rotterdam berustende manuscript onder ogen krij
gen, de daarin voorkomende tekst beschouwen als een middelnederlandse 
vertaling van de Vulgata, en omdat de middeleeuwse overzetting van het 
Nieuwe Testament het meest is verspreid in de vertaling uit de kring der mo
derne devoten, als werk van de windesheimer Jan Schutken 6). 

6) De verwarring is nog vergroot doordat Conrad Borchling in zijn 'Dritter Reisebericht. Mit
telniederdeutsche Handschriften in Wolfenbüttel und einigen benachbarten Bibliotheken', -
Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Phil.-Hist. Klasse aus dem 
Jahre 1902, Beiheft 225, het middelnederlandse handschrift van Wernigerode inventariseert als 
een middelnederduitse codex en in zijn notities hieromtrent suggereert dat de tekst ontleend is 
aan de Vulgata (en niet aan Luther!). De germanist Borchling, die het Middelnederlands anders 
goed placht te onderscheiden van het Middelnederduits, verzuimde bij de behandeling van deze 
codex te releveren dat de taal Nederlands is. 
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Hiermee is het verslag van het netwerk van vergissingen dat in de loop der ja
ren gespreid werd over het Nieuwe Testament van Wernigerode, nog niet vol
tooid. In 1937 heb ik in een ruimer verband 7), in een wat moeilijk toeganke
lijk en daardoor aan Van Heel onbekend gebleven artikel, aangetoond dat de 
vertaling waarvan hier sprake is, ook voorkomt in een postincunabel uit het 
jaar 1525. De boekhistorisch interessante vraag hoe de relatie is tussen hand
schrift en druk, m.a.w. of het manuscript diende als kopij voor de druk dan 
wel een latere copie hiervan, dient hier onbesproken te blijven 8). 
Het 2de misverstand waarop ik zo juist doelde, is veroorzaakt door Isaac Le 
Long die in zijn Boekzaal beweerde dat deze uitgave te Basel was uitgekomen 
9). Het kolofon van het zonder vermelding van plaats- en drukkersnaam ver
schenen boek zegt: „Geprent na die beste ende correcste boecken welcke 
ghemaeckt syn tot Basel". Le Long vatte dit abusievelijk op als „gedrukt te 
Basel". In de kerkhistorische literatuur ging zijn misvatting een eigen leven 
leiden en bleef de mening dat het boek in het verre Zwitserland was gedrukt, 
gedurende 2 eeuwen standhouden, totdat mej. Kronenberg op grond van haar 
onderzoek van de gebruikte lettertypen het bewijs leverde dat de postincuna
bel te Deventer door Albert Pafraet was bezorgd 10). De foutieve lezing van 
Le Long vond haar oorsprong in zijn bekendheid met Johan Bugenhagen's 
Souter die in 1526 was gedruct te Basel bi mi Adam Anonymus, van welk schijn-
adres en pseudoniem zich de antwerpse drukker Johan Hoochstraten bedien
de. De bibliografische dwaling was in de hand gewerkt door het feit dat te Ba
sel de drukker Adam Petri reformatorische boeken het licht had laten zien 
die in de Nederlanden bekendheid hadden gekregen; het gebruik van zijn 
naam door een zich in naamloosheid verhullende drukker in Antwerpen had 
geen ander doel dan de inquisitie op een dwaalspoor te brengen en haar aan
dacht af te leiden van personen die zich in de Nederlanden occupeerden met 
de uitgaven van ketterse geschriften 11). 
De titel van het boek is: Dat gants Nyewe Testament recht grondlick verduyt-

7) C. C. de Bruin, 'Die ältesten niederländischen Übersetzungen von Luthers Neuem Testa
ment', Bibel und deutsche Kultur, VII (1937) 1-25, m.n. 20-24. 
8) Voorshands houd ik het ervoor dat het hs. Wernigerode, Rotterdam een kopie is van de de-
venter druk van 1525. Het manuscript mist de proloog, de glossen en andere toevoegingen die in 
de druk wél voorkomen. Het ligt voor de hand dat een latere afschrijver louter de kanonieke bij
beltekst heeft willen overnemen. 
9) Is. Le Long, Boek-zaalder NederduytscheBijbels{AmsteTdam, 1732) 526-532. 
10) W. Nijhoff en M. E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540, I ('s-Gra-
venhage, 1923)382. 
11) Lr is nog een ander boek dat zgn. te Basel door Adam Anonymus maar in werkelijkheid 
door Johan Hoochstraten gedrukt is: de Postillen op die epistelen ende evangeliën (1528; zie Nijhoff-
Kronenberg 3464) welk boek ten dele een vertaling van Luthers Kirchenpostille van 1522 behelst. 
Gedurende lange tijd hebben nederlandse kerkhistorici in de mening verkeerd dat deze preken-
bundel werk was van een landgenoot die als vluchteling te Basel vertoefde. Klaarblijkelijk dacht 
men dat te Basel toen al in de beginjaren der reformatie, een groep nederlandse emigranten 
woonde. Deze dwaling is ongetwijfeld in de hand gewerkt door de wetenschap dat in Duitsland 
zulke kolonies, althans in later tijd, bestaan hebben. In Zwitserland kwamen toen alleen door
gaande reizigers; pas in de dertiger en veertiger jaren vestigden zich daar emigranten als Johan
nes Sartorius en David Joris. De dwaling heeft een taaie levenskracht gehad. Men kan haar ont
moeten bij Le Long, De Hoop Scheffer, Pont en Loosjes. De eerste die de Postillen van 1528 her
kend heeft als een nederlandse bewerking van Luthers Kirchenpostille, was de lutherse predikant 
P. van Genderen Stort die in 1917 een bewerking van een publicatie van Johannes Luther, geti
teld Luther, een gedenkboek op de 400ste herdenking van de kerkhervorming bezorgde en in zijn inlei-
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sehet. Met seer geleerden voerreden ende der swaerster plaetsen korte mer goede 
verklaring. In de proloog wordt gezegd dat het boek in nederlands Duytsch wt 
die beste, volmaecste ende leste exemplaren die in Overlant so menichvoldelick ge
prent sijn. Deze mededeling, gevoegd bij de inhoud van het zo juist genoemde 
kolofon, deed mij op zoek gaan naar de samenhang met vergelijkbare uitga
ven van Luthers Nieuwe Testament te Basel vóór oktober 1525. En inder
daad, hier zijn toen door Adam Petri en anderen een aantal uitgaven bezorgd 
onder vrijwel gelijkluidende titel: Dat Gantz Neuw Testament recht grüntlich 
teutscht. Mit gar gelerten und richtigen vorreden und der schweresten örteren 
kurtz, aber gut auszlegung, 12). Zowel de opbouw van het geheel, met Luther's 
glossen bij de tekst en een register van de liturgische Epistelen en Evangeliën, 
als de vertaaltekst die de bewoordingen van Luthers Septembertestament op 
de voet volgt, vertonen een sprekende gelijkenis met de deventer uitgave. 
Deze is een trouwe weerspiegeling van het baselse model 13). 
Vergelijking met de tekst van de reeds bestaande nederlandse overzetting die 
in 1523-1525 in verschillende uitgaven in Brabant en Holland verschenen was, 
leert dat men te Deventer zijn eigen weg was gegaan 14). Geheel onafhanke
lijk van de amsterdamse en antwerpse drukken waarin allerlei reminiscenties 
aan de oude middelnederlandse vertaling van de Moderne Devotie en be
standdelen uit Erasmus' latijnse Nieuwe Testament-vertaling waren opgeno
men, heeft een groep reformatorische gelijkgezinden te Deventer zich ertoe 
gezet Luthers Nieuw Testament opnieuw uit het Hoogduits in het Nederlands 
over te brengen. In tegenstelling tot wat hun voorgangers in de westelijke Ne
derlanden hadden gedaan, hebben zij zich met pijnlijke zorgvuldigheid ge
richt naar de duitse basistekst en hierin generlei wijzigingen of toevoegingen 
aangebracht. 

De proloog is van zoveel belang dat het zaak is hem volledig mede te delen. 
Tevens laat ik een fragment afdrukken aan de hand waarvan de letterlijke 
overeenkomst tussen het rotterdamse handschrift en de deventer druk van 
1525 zonneklaar blijkt. 

Tot den Christelicken leser 
Doer begheerte, raet ende hulp sommiger Christen menschen die hier in niet hoer 

ding op de vergissing de aandacht vestigde. Zie voor dit alles: C. Ch. G. Visser, Luther's geschrif
ten in de Nederlanden tot 1546 (Assen, 1969) 80-81. 
Het is hier, nu de naam van een Van Genderen Stort valt, de plaats te vermelden dat de roman 
met de titel Hinne Rode. geschreven door de thans alweer vrijwel vergeten auteur Reinier Johan
nes Willem van Genderen Stort (tl 942) en verschenen in het jaar 1929, niets te maken heeft met 
de kerkhistorische figuur die het onderwerp van mijn studie is. Oefende de naam Hinne Rode die 
de bellettrist mogelijk ontmoet had in een boek met kerkhistorische inhoud dat hij wellicht bij 
een bloedverwant had gezien voordat hij door blindheid werd getroffen, zulk een aantrekkings
kracht op hem uit dat hij zijn romanfiguur die naam meegaf? 
12) Zie Paul Pietsch, Bibliographie der deutschen Bibel Luthers, in: D. Martin Luthers Werke. 
Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Die deutsche Bibel, (Weimar, 1968) 201-704, 
m.n. 238 vlg. 
Het adjectief gants en de toevoeging recht grondlick verduytschet in de titel zijn bruikbare herken-
ningsmiddelen voor de opsporing van nederlandse nadrukken. 
13) In de leidse universiteitsbibliotheek berust, behalve een compleet, een onvolledig exem
plaar van de deventer uitgave van 1525, gedrukt op perkament. Blijkens een inliggende aanteke
ning heeft dit toebehoord aan Johan de Witt. 
14) Voor deze westnederlandse drukken verwijs ik naar mijn De Statenbijbel en zijn voorgangers 
(Leiden, 1937). 

195 



eygen prijs ofte profijt, mer alleen Gods eer ende aller menschen salicheyt hertelick 
soeken ende begheren, is dit Nyewe Testament met groten arbeyt ende nersticheyt 
overgheset in Nederlands Duyts wt die beste, volmaecste ende leste exemplaren die 
in Overlant so menichvoldelick geprent syn. Ende want die overlantsche spraeck 
rechter, rycksinniger endefyner is in woerden, so hebben wy haer in sommige lichte 
woertkens ende sproecken een weynich na ghevolght ende ons met haer vergelijckt 
so veel een yegelick wel mach verstaen. Want onse meyning niet was heel Hollants 
ofte Brabants, mer tusschen beyden opt kortste ende reynste na onsen vermogen 
een gemeyn spraeck te volgen, die men all Nederlant doer lichtelick solde mogen 
lesen ende verstaen. Ende hier in hebben wy gebruickt raet ende hulp veel wyser ge
leerder mannen die dese oversettinge gelesen, ondersoekt ende gepresen hebben. 
Ende ghy suit hier in vynden wat in Testamenten gesocht of begeert mach werden. 
Aldus hoep ick sullen alle goede herten niet verachten onsen arbeyt, in wekken wy 
nerstelick Gods eer ende aller christen menschen verbeteringe ende salicheyt trou-
welick gesocht hebben. Ende die hier mede niet te vreden wil wesen, die sal weten 
dat men een werck alle menschen niet te passe kan maecken ende dattet veel lichter 
is ander lüde arbeyt ende werck te or delen ofte verachten dan na te volgen ofte ver
beteren. Die geest ons Heeren Jesu Christi wil ons allen verlichten tot rechte ken-
nisse syner genaden ende syner godlycken woerden. A men. 

Mattheus 11 : 20-24 

a) Deventer 1525 

Doe begonst hy te schelden die steden in welcken meest syn wercken geschiet wa
ren, ende hadden haer nochtans niet gebeten : Wee u Chorazin! wee u Bethsaidan! 
weren solcke daden tot Tiro ende tot Sidon gheschiet als by u gheschiet syn, sy had
den voertijden in sacken ende in asche hoer ghebetert. Nochtans ick seg u: het sal 
Tyro ende Sidon verdrachlijcker gaen in den dach des oerdels dan u. Ende ghy Ca
pernaum, die ten hemel toe verheven sijt, ghy suit tot in die heil neder ghestoten 
werden. Want so tot Sodoma die daden geschiet weren die by u geschiet syn, sy 
stont noch huden daechs. Doch ick seg u: het sal der Sodemer landt draechlijcker 
gaen in den dach des ordels dan u. 

a) Hs. Wernigerode, Rotterdam 

Doe began hy te schelden die steden in welcken meest syn wercken geschiet waren, 
end hadden haer nochtans niet gebetert: Wee u Chorazin! wee u Bethsaida! weren 
solcke daden tot Tyro end tot Sydon geschiet als by u geschiet syn, sie hadden voer-
tiden in sacken ende in assche hoer gebetert. Nochtans ick seg u : het sal Tyro end 
Sydon verdrachlicker gaen in den dach des ordels dan u. End ghi Capernaum, die 
ten hemel toe verheven syt, ghi solt tot in die heil neder gestoten werden. Want so 
toe Sodoma die daden geschiet waren die by u geschiet syn, sy stonde hueden 
daechs. Doch ick seg u: het sal der Sodomer land drachelicker gaen in den dach 
des oerdels dan u. 

Zoeven maakte ik er gewag van dat een werkgroep van geestverwanten de 
tekst heeft geredigeerd. Dit is af te lezen uit de volgende passage in de pro
loog: Want onse meyning niet was heel Hollants ofte Brabants, mer tusschen bey-
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den opt kortste ende reynste na onsen vermogen een gemeyn spraeck te volgen, die 
men all Nederlant doer lichtelick solde mogen lesen ende verstaen. Ende hier in 
hebben wy gebruickt raet ende hulp veel wyser geleerder mannen die dese overset-
tinge gelesen, ondersocht ende gepresen hebben. De auteur van de proloog was 
derhalve de overzetter die bij het redigeren van de tekst was geassisteerd door 
een kring van deskundigen 15). 
De vraag dringt zich op welke luthersgezinden in het toenmalige Deventer 
van dit gezelschap deel kunnen hebben uitgemaakt. Uit de hervormingsge
schiedenis van Overijssel zijn uit het milieu van het fraterhuis en de frater-
school van de stad enige namen bekend van mannen van wie we mogen aan
nemen dat zij sympathiseerden met de onderneming. Behalve Joh. Oosten
dorp zijn het onder andere Gerard Geldenhauer en Hinne Rode, mannen van 
uiteenlopende regionale herkomst die, in samenwerking met de drukker Al
bert Pafraet, ernaar gestreefd kunnen hebben het lutherse Nieuwe Testa
ment, gesteld in een algemeen nederlandse taal, op zo groot mogelijke schaal 
ingang te doen vinden. Van Gerard Geldenhauer weten we dat hij twee jaren 
later, in 1527, de oudtestamentische profeten uit de te Worms verschenen 
hoogduitse overzetting die gemaakt was door Denck en Hätzer, in zijn moe
dertaal heeft overgebracht. Geldenhauer was een man die blijkbaar de zaak 
van de bijbelverspreiding in de landstaal een goed hart toedroeg 16). Het 
heeft er de schijn van dat hij om in zijn onderhoud te voorzien zo nu en dan 
werkzaam was in drukkerijen, hetzij als corrector hetzij als redacteur van tek
sten. Zo had hij toezicht op de verzorging van de editio princeps van Thomas 
Morus' Utopia die in 1516 door Dirk Martens te Leuven ter perse is gelegd. Of 
hij in zijn onrustige zwerversbestaan - in 1525 vertoefde op zijn doorreis naar 
Wittenberg slechts korte tijd te Deventer - kans heeft gezien om zijn krachten 
te wijden aan de voorbereidingen voor de uitgave van het nederlandse Nieu
we Testament, staat te bezien. Veeleer is denkbaar dat hij als medelezer nut
tige diensten heeft bewezen bij de totstandbrenging van de eindredaktie. 
Een aantal jaren geleden heb ik het probleem wie de centrale figuur geweest 
is, die de onderneming heeft geleid, aan een nader onderzoek onderworpen. 
Ik heb toen getracht aannemelijk te maken dat het niemand anders was dan 
Hinne Rode, de vroegere rector van het fraterhuis te Utrecht 17). In 1522 was 

15) Op hun voornemen een gemeyn spraeck te volgen kom ik nog terug. Het getuigt van een wel
bewuste bezinning op de richting die zij in hun taalgebruik wilden inslaan. Dat zij zich reken
schap gaven van de aard van de taal waarmee zij waren opgegroeid en het verschil tussen het Ne
derlands en Hoogduits, blijkt uit hun constatering dat die overlantsche {= hoogduitse) spraeck rech
ter, rycksinniger ende fyner is in woerden. Hiermede wilden zij zeggen dat het Duits beschikt over 
een rijkdom van uitdrukkingsmogelijkheden en subtiele betekenisnuanceringen die hun moeder
taal niet bezat. Daarom aarzelden zij niet in sommige lichte woertkens ende sproecken de taal van 
Overlant een weinig na te volgen en hier en daar germanismen te bezigen. Het woord rycksinnich 
dat zij gebruiken, is daarvan een voorbeeld; het kwam al in de middeleeuwen in onze taal voor 
maar als een woord van duitse afkomst. Hun tweeërlei voornemen had een verder reikende 
draagwijdte dan men oppervlakkig lezend zou denken. Zij stuurden aan op taaleenheid boven 
dialectische verscheidenheid en op een reformatorische taal die haar voordeel zou doen met de 
rijkdom van de taal van Luther. Dit dubbele streven stelden zij in dienst van de zaak der hervor
ming. Het aantal Lutherwoorden dat door de veelgelezen vertalingen van zijn bijbel en zijn theo
logische traktaten in het Nederlands is ingelijfd, is niet gering. 
16) Zie C. Augustijn, 'De Vorstermanbijbel van 1528', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 
LVI (1975) 78-94. 
17) In het boven geciteerde artikel, verschenen in Bibel und deutsche Kultur, VII (1937) 23-24. 
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hij wegens zijn lutherse overtuiging ontslagen uit zijn ambt en had na zijn ver
trek uit Utrecht samen met een zekere Georgius Saganus 18), van wie verder 
niets bekend is, een reis of meerdere reizen gemaakt naar Wittenberg, Basel, 
Zürich en Straatsburg met het doel bekende godgeleerden als Luther, Oeco-
lampadius, Zwingli en Bucer te raadplegen en te winnen voor de zienswijze 
die Cornelis Hoen op het punt van de symbolische opvatting van het avond
maal had ontvouwd. 
Het door Rode gevolgde spoor leidde o.a. door Basel. Daar heeft hij zonder 
enige twijfel Adam Petri's uitgaven van het Nieuwe Testament leren kennen. 
In 1525 verbleef hij te Deventer. Omdat zijn naam reeds in een oude, vrij be
trouwbare kerkhistorische overlevering 19), tezamen met die van andere her
vormingsgezinden, o.a. Geldenhauer, in verband wordt gebracht met de ver
schijning van enige nederlandse overzettingen van Luthers geschriften, lag de 
gedachte voor de hand dat deductie en combinatie van de voorhanden gege
vens mag leiden tot de veronderstelling dat Hinne Rode de gezochte auteur 
is. Bij het vermoeden dat ik opperde, dien ik echter aan te tekenen dat het 
niet mogelijk is met behulp van de beschikbare gegevens in dezen een water
dichte bewijsvoering te leveren. Toegegeven moet worden dat het een hache
lijke onderneming is bepaalde anoniem uitgegeven geschriften, zonder een 
schijn van aantoonbare verbanden, op naam van een bepaalde auteur te stel
len. Zo is Hendrik van Bommel ten onrechte aangezien voor de maker van tal 
van traktaten en overzettingen die bij nader onderzoek in de naamloosheid 
dienen te blijven waaronder zij het levenslicht hebben aanschouwd. Zelfs de 
Summa der godliker scrifturen (1523), die lange tijd op diens conto heeft ge
staan, verhult zich, naar Trapman met klem van redenen heeft betoogd, in de 
schemer van de anonimiteit 20). In weerwil van een raadzaam scepticisme 
blijf ik het erop wagen aan Rode een rol toe te kennen bij de vervaardiging en 
uitgave van het deventer Nieuwe Testament van 1525. Weliswaar is inmiddels 
vrijwel vast komen te staan dat het weinig aannemelijk is dat hij behalve het 
rectoraat van het utrechtse fraterhuis ook de leiding van de stedelijke Hiero-
nymusschool gehad zou hebben 21). Post vond hiervoor een aanwijzing in een 
passage die voorkomt in de kroniek van het fraterhuis te Doesburg waarin 
Rode als rector van de fraters te Utrecht optreedt, en niet als rector van de 
stadsschool22). 

Het was toen aan mijn aandacht ontsnapt dat reeds Ludwig Keller in zijn boek over Die Reforma
tion und die älteren Reformparteien (Leipzig, 1885) 386, het 'baselse' Nieuwe Testament van 1525 
had toegeschreven aan Hinne Rode. Keiler hield rekening met Rode's bezoek aan Basel. Nu we 
weten dat Rode te Deventer was toen daar het z.g. baselse Nieuwe Testament verscheen, kan 
Keilers toeschrijving, mutatis mutandis, gehandhaafd worden. 
18) Men heeft in de naam Haganus een verschrijving willen zien van Sagarus, Haganus of Sylva-
nus, maar ook dergelijke gratuite emendaties leiden niet tot een bevredigende identificatie. 
19) Zie Henricus Antonii Nerdenus, Syjtema theologicum (Franeker. 1611). 
20) J. Trapman, De Summa der godliker scrifturen (1523) (Leiden, 1978). 
21) A. G. Weiler, ed., Necrologie, Kroniek en Cartularium ca. van het Fraterhuis te Doesburg, 
1432-1559. Kerkhistorische Bijdragen IV (Leiden, 1974) 99. 
22) Ofschoon Post gelijk heeft wanneer hij betoogt dat institutioneel en organisatorisch de 
broederhuizen, met hun beperkt 'personeelsbestand', los stonden van de stadsscholen, ligt het 
anderzijds voor de hand dat de fraters in zulke overzichtelijke leefgemeenschappen als de toen
malige steden waren, contacten onderhielden met de docenten van de stedelijke scholen en zich 
in het bijzonder interesseerden voor die leerlingen van deze onderwijsinstellingen die het voorne-
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De passage is belangrijk genoeg om haar in haar geheel te citeren. Zij luidt: 
Rector domus clericorum in Traiecto, dominus Iohannes Roy, propter Luterum de-
positus est. Item Domus Florenciana multa incommoda intestina hactenus sustinet 
(variant: sustinuitj propter eundem. Hieruit valt op te maken dat Rode wegens 
zijn Lutherse opvattingen van zijn ambt ontheven was. Er is hier geen sprake 
van Rode's eucharistieleer als reden voor zijn ontslag. Bovendien geeft de 
kroniekschrijver met ondubbelzinnige duidelijkheid te kennen dat in het 
Meester Florenshuis te Deventer - waar Rode na zijn reizen door Duitsland 
en Zwitserland mogelijk verblijf hield, althans een welkom onthaal vond -
toentertijd spanningen waren, veroorzaakt door meningsverschillen ten aan
zien van Luthers denkbeelden. Evenals in sommige hedendaagse communau-
teiten - er is tenslotte weinig nieuws onder de zon ! - waren onder de fraters in 
dat tijdsgewricht van gisting en crisis twee richtingen: voorstanders van de on
versneden kerkleer leefden onder één dak met sympathisanten en aanhangers 
van Luther 23). Hinne Rode moet in dat milieu een krachtig verdediger van 
de nieuwe leer geweest zijn, hetgeen des te begrijpelijker wordt wanneer wij 
ons te binnen brengen dat hij in de voorafgaande jaren door zijn persoonlijke 
omgang met reformatoren als Luther, Zwingli, Oecolampadius en Bucer ge-
sterkt.was in zijn hervormingsgezinde overtuiging. 

Tot zijn vrienden in die deventer kring behoorden zoals gezegd enige fraters 
uit de domus clericorum, d.i. het fraterhuis, alsmede de boven reeds genoemde 
magister Johannes Oostendorp, kanunnik van het kapittel van Lebuinus en na 
de dood van Hegius rector van de stadsschool; voorts een aantal reformato-
rischgezinde patricische burgers en tenslotte een groep uitwijkelingen uit het 
westen der Nederlanden die evenals Rode zelf in Deventer een tijdelijk on
derkomen hadden gevonden. Onder deze laatsten bevond zich, het is boven al 
gezegd, ook Gerard Geldenhauer die toen op reis naar Wittenberg gedurende 
korte tijd in Deventer verbleef. In de proloog van het Nieuwe Testament van 
1525 maakt de schrijver gewag van velen die hem bij de uitvoering van zijn 
taak hadden gesteund. Het kan niet anders of in de zo juist geschetste kring 
moet hij begrip voor zijn streven en bereidheid tot medewerking gevonden 
hebben. En wanneer hij in de aanhef van zijn voorwoord zegt dat hij zijn taak 
begonnen is op aandrang van sommige christenmensen, dan behoeven we 
deze woorden niet uitsluitend op te vatten als een retorische bescheiden
heidstopos; blijkbaar was er bij hem zelf en bij zijn vrienden een oprecht ver
langen een goede en „correcte" overzetting van het Nieuwe Testament in de 
eigen, nederlandse moedertaal in handen te krijgen. 
Wanneer mijn vermoeden acceptabel is en Hinne Rode in dit gezelschap van 
deventer hervormingsgezinden een plaats van enige betekenis heeft ingeno
men, wordt het begrijpelijk dat hij, in zulk een milieu vertoevend, het plan op-
men hadden te zijner tijd priester te worden of in een monachale orde in te treden. Dit verklaart 

wellicht de oude misvatting dat Rode rector van de utrechtse Hieronymusschool geweest zou 

zijn. 
23) Enige namen van personen die van deze kring deel uitmaakten, zijn vermeld door J. W. 
Pont in zijn Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618 (Haarlem, 1911) 167; J. 
G. de Hoop Scheffer, Geschiedenis der kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531 
(Amsterdam, 1873) 98, 101 vlg.; J. de Hullu, ed., Bescheiden betreffende de Hervorming in Over
ijssel (Deventer, 1899) 76-77. 
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vatte de tekst van Luthers Septembertestament, naar de beste en correcste 
exemplaren die hij daarvan te Basel had leren kennen, om te smeden in een 
Nederlands dat boven en beneden de grote rivieren ingang zou vinden. Boven 
is er al op gezinspeeld dat de bewoners van het broederhuis niet allen deven-
tenaren waren maar dat de bevolking van deze gemeenschap interregionaal 
van herkomst was. Rode zelf zal zich wel tot de hollanders gerekend hebben; 
zijn vriend Gerard Geldenhauer - hun kennismaking dateerde mogelijk uit de 
tijd dat beiden in het Sticht werkzaam waren, de een als rector van de 
utrechtse fraters, de ander als secretaris van bisschop Filips van Bourgondië -
was geboortig uit Nijmegen en had op zijn vele reizen zowel tal van braban-
ders als hollanders ontmoet. Geen wonder dat in dit bonte gezelschap van 
hervormingsgezinden de wens opkwam een Nieuwe Testament te bezitten dat 
gesteld was in een taal die in het zuiden en noorden kon worden verstaan. Het 
resultaat van hun arbeid was dan ook in overeenstemming met het gestelde 
doel: het deventer Nieuwe Testament van 1525 was geschreven in een taal die 
minder oostnederlands gekleurd was dan de - weinige - andere landstaalge
schriften die toentertijd door Albert Pafraet ter perse zijn gelegd. Hun ge
meenschappelijke arbeid was op het westen gericht en mag daarom gezien 
worden als een poging naast de reeds verschenen brabantse en hollandse 
overzetting een andere te plaatsen die zich zeer nauw aansloot bij de Luther-
tekst. Misschien was hun oogmerk zelfs de antwerpse en amsterdamse uitga
ven te vervangen door een betere en nauwkeuriger geredigeerde versie. De 
proloog, hoe beknopt van inhoud ook, en het kolofon zijn goed gestileerd en 
ademen de geest van een man die weet wat hij wil en het werk een weten
schappelijk verantwoord fundamentgeeft. 

Het streven van Rode en zijn medewerkers, een Nieuw Testament aan te bie
den dat èn het meest in overeenstemming was met de grondtekst van Luther 
èn geredigeerd in een algemeen, boven dialectisch schrijftaalverschil staand 
Nederlands, heeft echter weinig succes gehad. Alijt, de weduwe van Dirk van 
Borne bezorgde in 1532 een druk die woordelijk schijnt overeen te komen 
met de moedertekst van 1525. Nader onderzoek moet in dezen meer licht 
brengen. Bij deze vermoedelijke nadruk is het gebleven. 
Dat de uitgave haar doel gemist heeft, was een gevolg van het feit dat de wes
telijke Lutheroverzetting - overigens een complex van onderling soms afwij
kende bewerkingen - zich vóór 1525 had gezet. De uitgaven van Adriaen van 
Bergen, Doen Pietersoen en Jacob van Liesvelt hadden de markt reeds ver
overd; het deventer Nieuwe Testament kwam te laat om nog burgerrecht te 
krijgen. 

Eén vraag blijft nog ter beantwoording over: hoe het komt dat van de avond-
maalsopvatting van Rode en de zijnen geen enkel spoor in hun Nieuwe Testa
ment-bewerking terug te vinden is. Er valt geen zweem van sacramentarisme 
in hun werk te bekennen, niet in passages waar men dat allereerst zou ver
wachten, zelfs niet in de glossen. Men kan niet voorzichtig genoeg zijn met 
het doen van uitspraken in dezen. Bij Johannes VI staat de volgende kantte
kening: „Dit Capittel spreeckt niet van den sacrament des broets ende wyns, 
mer van den geestelicken eeten, dat is geloeven dat Christus God ende men-
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sehe syn bloet voer ons wtghestort heeft". Prof. J. W. Pont, de geschiedschrij
ver van het lutheranisme in de Nederlanden, citeert deze woorden uit een an
dere uitgave van het Nieuwe Testament, die in 1525 te Antwerpen gedrukt 
was bij Govert van der Haghen en uitgegeven door Marten de Keyser. Aan de 
hand van deze glosse betoogt hij dat „in de oudste Luthervertalingen" het 
„kenmerkend-Luthersche" vaak zoek is en dat deze uitleg „lijnrecht tegen 
Luther's meening" indruist 24). Wie de moeite neemt Luthers Septembertes
tament te raadplegen, leest hier de volgende glosse: Dis Capitel redet nit vom 
sacrament des brods vnnd weyns, sondern vom geystlichen essen, das ist glewben 
das Christus Gott vnnd mensch seyn bluttfor vnns gössen hat. Aan de hand hier
van oordele de lezer hoe riskant het is, afgaande op passages die blijk geven 
van een vermeend sacramentarisme, vèr-gaande conclusies te trekken. De 
glosse is 'lutherser' dan de lutherse hoogleraar dacht! 

Zojuist is het probleem gesteld waaraan het toe te schrijven is dat sacramen-
tariërs als Rode de Luthertekst overnamen zonder op enigerlei wijze, bijvoor
beeld in een kanttekening, uiting te geven aan hun beschouwingswijze inzake 
het avondmaal. Het antwoord is kort en goed dat het gezag van Luther ook in 
hun midden in die jaren nog zo groot was, dat zij bereid waren zich daarin te 
schikken en hun persoonlijke zienswijze ten aanzien van een controversiële 
zaak die hun na aan het hart lag, voorlopig het zwijgen op te leggen als het 
erom ging de bijbel in de moedertaal te verbreiden. Zij waren hiertoe des te 
eerder bereid omdat de zwitsers onder wie zij geestverwanten hadden gevon
den, hun hierin waren voorgegaan. De reformatorische Zwitserse bijbelversie 
van het eerste uur was een nauwkeurige weergave van Luthers overzetting. 
Pas later zijn Zwingli en zijn helpers ertoe overgegaan een zelfstandige over
zetting te vervaardigen die als de Zürcher Bibel de geschiedenis zou ingaan. 
Een andere vraag die we moeten stellen, luidt: Waarom heeft Albert Pafraet 
die in het verborgene zijn pers in dienst stelde van de Hervorming 25), de 
reeds bestaande en op vrij grote schaal in het westen circulerende overzetting 

24) J. W. Pont, Geschiedenis van het Lutheranisme, 30-31. Niet alleen in de exegese van het cruci
ale hoofdstuk Johannes VI maar ook bij het elders voorkomende Dit is mijn lichaam ontbreekt in 
het deventer Nieuwe Testament van 1525 een bondige uitleg in de zin van Cornelis Hoen. 
Wie mocht verwachten dat in het Nieuwe Testament dat in 1524 te Delft uitkwam en dat, naar we 
toch wel mogen aannemen, afkomstig was uit een groep hollandse bijbelse humanisten die Eras
mus' latijnse vertaling van het griekse Nieuwe Testament ten grondslag aan hun verdietsing had
den gelegd, bij het 6e hoofdstuk van het evangelie van Johannes en bij Jezus' woorden Dit is mijn 
lichaam een verklaring hadden geplaatst die zou stroken met de avondmaalszienswijze die in de 
delfts-haagse kring leefde, komt bedrogen uit. De vertaler bepaalt zich tot een woordelijke weer
gave van de bijbeltekst. 
25) In het jaar 1524 verscheen bij hem Van den verveerlicken aenstaende tijd Endechristes (Nijhoff-
Kronenberg 3954), in 1528 Eyn merckelick gedichte van den vorgiftigen ketter Martino Luther (Nij-
hoff-Kronenberg 964). De taal van deze geschriften is, anders dan die van het Nieuwe Testament 
van 1525, onmiskenbaar oostelijk Nederlands. Opmerkelijk is dat Albert Pafraet - wiens fonds 
overigens uit latijnse schooluitgaven bestond - deze 2 scherp-antilutherse geschriften, vlak voor 
en kort na het verboden Nieuwe Testament van 1525 het licht deed zien. Was hij een Chr. Plan-
tijn avant la date? Later raakte hij in moeilijkheden door de publikatie van davidjoristische trak
taten. 
De zaak verdient nader onderzoek. Het opvallende is dat de deventer nadruk van 1532 is ver
schenen met vermelding van de namen van de plaats en de uitgeefster en met consent des eersamen 
raets der stat Deventer. De overeenkomsten met de nrs. 2459, 2468 en 381 van de bibliografie van 
Nijhoff-Kronenberg waarop laatstgenoemde attendeert, dienen alsnog kritisch bekeken te wor
den. 
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van Luthers Septembertestament niet eenvoudigweg nagedrukt? Was de de-
venter kring onkundig gebleven van wat in het westen op het gebied van de 
verbreiding van de reformatorische vertaling gaande was? Dit is geenszins het 
geval. Afgezien van de aannemelijkheid van het vermoeden dat die reeds be
staande vertaling intussen ook in het oosten bekendheid had gekregen, is re
kening te houden met het feit dat onder de fraters en de vluchtelingen te De
venter geschoolde mannen waren die de reeds bestaande overzetting goed 
kenden, zelfs zo goed dat zij haar, naar we gevoeglijk mogen aannemen, wel
bewust wilden vervangen door een betere. Het streven de beste en correcste 
exemplaren die te Basel het licht hadden gezien, ten grondslag te leggen aan 
het werk, bewijst een kritische houding ten aanzien van de oudere bewerking. 
Zij waren blijkbaar van mening dat deze de tekst van Luther niet nauwkeurig 
genoeg volgde. Dit was inderdaad het geval; die uitgaven waren weliswaar ge
baseerd op Luthers overzetting maar behelsden zoveel niet-lutherse bestand
delen - reminiscenties aan de vertaling der moderne devoten en aan Erasmus 
- dat zij haar om deze reden verwierpen. Zo leidt dit tot de schijnbaar para
doxale conclusie dat sacramentariërs - die een stroming vertegenwoordigden 
wier opvattingen kort nadien in botsing zouden komen met de inzichten van 
Luther - er alles aan gelegen was Luther op de voet te volgen. Het paradoxale 
blijkt echter bij nader toezien slechts schijn te zijn. Bedenken we in welk jaar 
het deventer Nieuwe Testament is uitgekomen, dan realiseren we ons dat de 
verschijning plaats vond in de vroegste periode van de nederlandse reforma
tie, toen de doorbraak die Luther als hervormer had veroorzaakt, in de gees
ten het effect had van een schok die nog verwerkt moest worden. Het gezag 
van Luther was aanvankelijk onaangetast. Vele nederlanders bezochten Wit
tenberg om de doctor zelf te horen. De vertaling en ruime verspreiding van 
zijn geschriften in de Nederlanden begon juist in deze jaren goed op gang te 
komen. Ook in Zwitserland werkte de ommekeer die Luther teweeg had ge
bracht, nog gedurende enige tijd na. Aanvankelijk weigerde Zwingli over
haast te werk te gaan. Hij gaf er de voorkeur aan, zijn gedachten ten aanzien 
van de nieuwe leer geleidelijk te ontwikkelen. Eerst in 1525 bezorgde hij de 
avondmaalsbrief van Cornelis Hoen, waarschijnlijk op een tijdstip dat de 
mannen te Deventer volop bezig waren met de vertaling van Luthers Nieuwe 
Testament. Het was de tijd waarin Oecolampadius en anderen de uitgave van 
Luthers werk in de beste en correcste redactie bevorderden. Het gezag van de 
Lutherbijbel werd alom erkend. Zelfs de contra-reformatorische bijbelverta
lingen in de duitse taal, vervaardigd door Eek, Emser en Dietenberger berust
ten in hoofdzaak op die van Luther die werkte als een magneet waarnaar al
len zich noodzakelijkerwijs hadden te richten. De deventer groep, die met 
respect opzag naar haar geestverwanten in Zwitserland, volgde het voorbeeld 
dat deze hadden gegeven door hun uitgave van de onvervalste Luthertekst. 
Dat Hinne Rode de hand heeft gehad in de totstandkoming van het deventer 
Nieuwe Testament is, gezien zijn contacten met de zwitsers te Basel, uiterma
te waarschijnlijk. Hem, met uitsluiting van anderen, het auteurschap toe te 
schrijven, zou anderzijds een te boud waagstuk zijn. Hetgeen bekend is om
trent zijn leven en karakter, wettigt echter de gedachte dat hij een leidende fi
guur was in dat gezelschap van reformatorischgezinde nederlanders. Herhaal-
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delijk heeft men getracht op vrij losse gronden naamloze geschriften uit die 
kring op zijn naam te stellen; men heeft hem verantwoordelijk gesteld voor de 
uitgaaf van de Farrago van Wessel Gansfort die begin 1522 door Simon Cor-
ver te Zwolle bezorgd is en van Wessel's traktaat De Sacramento eucharistiae 
dat in het voorafgaande jaar bij dezelfde drukker is verschenen. Ook bij de 
publikatie van enige in Oost Friesland na 1525 vervaardigde verhandelingen 
over het avondmaal zou hij betrokken geweest zijn. Er is echter geen enkel 
geschrift bekend waarvan zijn auteurschap onbetwist vaststaat. Als dat het 
geval is, zou men mij het verwijt kunnen maken: waarom dan toch te midden 
van velerlei ongewisheden de attributie van het deventer NT aan een man van 
wie geen enkel geschrift bewaard lijkt? Het wil mij althans ten aanzien van 
het NT van 1525 voorkomen dat de boven voorgestelde combinatie van be
schikbare gegevens mogelijke bezwaren kan opheffen. 

Het beeld van Hinne Rode rijst uit de mist van het verleden op als een figuur 
met een enigszins vaag profiel. De uitkomsten van het onderzoek 26) dat ook 
door anderen naar hem is ingesteld, doen echter voldoende gegevens aan de 
hand voor een poging zijn portret in bondige trekken te schetsen en daarmee 
het perspectief te tonen waarin zijn boven behandelde optreden te Deventer 
gezien kan worden. Hoewel de onderzoekers allereerst zijn bijdrage aan de 
propaganda van Hoen's avondmaalsopvatting hebben belicht, zijn er intussen 
andere gegevens beschikbaar gekomen met behulp waarvan iets vastere con
touren zijn te trekken. 
Over zijn jeugd ligt een sluier. Zijn geboortejaar en plaats of gewest van her
komst zijn onbekend. Wanneer hij ± 1520 rector van het fraterhuis te Utrecht 
is geweest, mogen we veronderstellen dat hij in het voorlaatste decennium 
van de voorafgaande eeuw het levenslicht heeft aanschouwd. Uit de namen 
van de mensen die tot zijn vroege vriendenkring behoorden, en bovendien uit 
zijn taalgebruik dat overwegend westelijke kenmerken vertoont, is op te ma
ken dat hij een hollander of Utrechtenaar van geboorte was. Of hij, zoals som
mige landgenoten, te Keulen heeft gestudeerd, is onzeker; de matrikels van 
deze universiteit behelzen geen desbetreffende aanwijzingen. Veeleer is aan 

26) Literatuur: De Hoop Schetter, Geschiedenis der kerkhervorming; O. Clemen, Hinne Rode in 
Wittenberg, Basel, Zürich und die frühesten Ausgaben Wesselscher Schriften, Zeitschrift für Kirchen
geschichte, XVIII (1898) 346-372. 
L. Schulze, Hinne Rode, Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, 3e dr. XVII 
(1906)61-67. 
Pont, Geschiedenis van het Lulheranime. 
M. van Rhijn, Wessel Gansfort ('s-Gravenhage, 1917). 
M. van Rhijn, Studiën over Wessel Gansfort en zijn (//(/(Utrecht, 1933). 
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te nemen dat hij, blijkbaar goed thuis te Deventer, daar de stadsschool die na 
de dood van Alexander Hegius werd bestuurd door Johan van Oostendorp, 
had bezocht en pastoraal-theologisch was begeleid door de fraters van het 
broederhuis. Priester gewijd en tenslotte rector geworden van de communau-
teit te Utrecht, kwam hij als zovele andere broeders des gemenen levens al 
vroeg in aanraking met de geschriften en de gedachtenwereld van Luther. In 
Utrecht en Holland trad hij op als een der leidinggevende mannen in een 
kring van gelijkgezinden. De hagenaars Willem de Volder, rector van de la-
tijnse school, en Cornelis Hoen, advocaat bij het Hof van Holland, waar
schijnlijk ook Frederik Hondebeke, rector van de stadsschool te Delft en Jo
hannes Sartorius, leraar aan de stadsschool te Amsterdam, maakten daarvan 
deel uit. Het is niet uitgesloten dat Rode in Utrecht Gerard Geldenhauer 
heeft ontmoet die opgeleid was aan de deventer stadsschool onder het recto
raat van Hegius en Oostendorp en in 1517 bij de utrechtse bisschop Filips van 
Bourgondië als secretaris in dienst trad; weliswaar bracht de aard van diens 
werk mee dat hij zijn taak meestentijds op het kasteel Duurstede verrichtte, 
maar dat neemt niet weg dat hij vaak ook in de Domstad moest verblijven. 
Wilhelmus Grapheus (Willem de Volder) was goed ingelicht over Rode; in 
zijn levensbeschrijving van Jan de Bakker, de pastoor van Woerden die in 
1525 als martelaar op de brandstapel het leven liet, en die in zijn utrechtse 
schooltijd door Rode was ingewijd in de nieuwe leer, beschrijft hij Rode als 
een man die uitblonk door zijn eruditie en vroomheid. 

In 1522 propter Lutherum uit zijn rectorsambt afgezet, maakte Rode, als ge
zegd, een aantal reizen door Duitsland en Zwitserland ten einde met daar wo
nende leiders en vooraanstaande vertegenwoordigers van de Kerkhervorming 
persoonlijk kennis te maken en bij hen inspiratie op te doen, maar ook om 
hen te raadplegen inzake de gedachten over het altaarsacrament die door 
Wessel Gansfort en Hoen waren ontwikkeld. Geschriften van de een, en de 
avondmaalsbrief van de ander bevonden zich onder zijn reisbagage, en dat hij 
met boeken als de beste en correcste exemplaren van de te Basel verschenen 
uitgaven van Luthers Septembertestament en andere reformatorische boeken 
terugkeerde, spreekt welhaast vanzelf. De resultaten van zijn gesprekken en 
uitwisseling van gedachten over de juistheid van Hoen's avondmaalsopvatting 
met bekende reformatoren in Overland zijn bekend: hij stuitte op afwijzing bij 
Luther, maar vond aanstonds instemming bij Oecolampadius en na enige tijd 
ook bijZwingli27). 

27) De hoogleraar J. J. van Toorenenbergen heeft in zijn in 1 882 verschenen publikatie Het oud
ste Nederlandsche verboden boek (XXI-XXVIII en 194-200) op deugdelijke gronden betoogd dat er 
een zeker verband moet bestaan tussen Rode's bezoek aan Oecolampadius en kennismaking met 
diens geschriften en de nederlandse uitgave van Dat Testament Jesu Christi dat men tot noch toe dye 
misse ghenoemt heeft, verduytscht door Johannen Oecolampadium te Adelenburch, die als een soort 
bijlage verschenen is in een aantal uitgaven van de Summa der godliker scrifturen, geplaatst tussen 
het eerste en het tweede deel van de Summa. Het kan immers geen toeval zijn dat juist het avond-
maalsformulier van Oecolampadius in het Nederlands het licht zag, betrekkelijk korte tijd nadat 
Rode en zijn reisgezel in Zürich waren geweest. De hollanders moeten het boekje bij hun terug
keer naar het vaderland meegebracht hebben. Het verschijningsjaar van het nederlandse Testa
ment staat niet vast. Dr Trapman helt ertoe over, het na 1526 te dateren. De taal vertoont andere 
kenmerken dan die van het deventer Nieuwe Testament van 1525, zodat een eventueel auteur
schap van Rode onwaarschijnlijk is. De oorspronkelijk duitse tekst van Dat Testament Jesu Christi 
is. vier jaren na de verschijning van Van Toorenenbergens studie, bezorgd door Julius Smend in 
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Speciale vermelding verdienen zijn contacten met Bucer, omdat de straats
burger reformator waardevolle inlichtingen over hem verstrekt heeft. Straats
burg, halverwege gelegen aan de Rijnroute van Nederland naar Zwitserland, 
was naast Keulen waar Rode ook wel verbleef, een aangewezen pleister
plaats. Rode logeerde bij Bucer en beide mannen leerden elkaar tijdens en 
door hun gesprekken goed kennen. In een helaas niet gedateerde brief aan 
een zekere Martinus (achter wie men Germanus von Fürfeld zoekt) karakte
riseert Bucer zijn vriend als een vroom man die hij hogelijk waardeert om zijn 
inzicht in geloofszaken. In dit opzicht acht hij hem zelfs de evenknie van Lu
ther al is laatstgenoemde, naar Bucer onomwonden toegeeft, een veel begaaf
der leraar. In de context van dit artikel is het van belang van de straatsburger 
theoloog te horen dat Rode naar zijn mening in menig opzicht veel aan Lu
ther had te danken. Maar met betrekking tot het stuk van de reële tegenwoor
digheid van Christus in het altaarsacrament nam, aldus Bucer, Rode een van 
Luther afwijkend standpunt in. Ruiterlijk erkent Bucer hoe hij na gezamen
lijk met Rode deze vraag onderzocht te hebben in het licht van de heilige 
Schrift en na aanvankelijk Luthers zienswijze verdedigd te hebben, zich ten
slotte gewonnen had moeten geven. Uit zijn verslag blijkt tevens dat beiden 
bij hun gemeenschappelijk grondig onderzoek ook de uitleg van Wiclef, Wes-
sel Gansfort en Karlstadt in hun overwegingen hadden betrokken en getoetst 
aan Hoens zienswijze. Er blijkt tevens uit dat zij ook enige kerkvaders raad
pleegden en hun uitspraken legden naast die van Hoen. 

De overredingskracht van Rode, kennelijk een van zijn meest uitgesproken 
karaktertrekken, roemt Bucer nog in een brief van juli 1525 aan Zwingli, 
waarin hij zegt dat het aan Rode en anderen toe te schrijven is dat christenen 
in heel Holland en Friesland, en ook in heel Vlaanderen, Brabant en Gelder
land tot de ware kennis zijn gekomen. Deze geloofspropaganda van Rode en 
zijn medestanders door al de Nederlanden heen bewijst dat juist bij hen, lui-
dens de proloog voor het deventer Nieuwe Testament van 1525, de wens 
moest opkomen de bijbel in de moedertaal te redigeren en verspreiden in een 
algemeen-nederlandse taalvorm die alom in de lage landen bij de zee gelezen 
en verstaan kon worden. Zo gingen geloofsverkondiging en commercie hand 
in hand. De „evangelische leeraers" streefden ernaar op zo breed mogelijk 
gebied de nieuwe leer ingang te doen vinden, de drukker van hun boek was 
gebaat bij een zo ruim mogelijke afzet. Kerkhervorming en boekdruk begun
stigden de eenwording van de nederlandse taal en het nederlandse volk. 
Over de - waarschijnlijk korte - episode in zijn leven waarin hij te Deventer 
vertoevend samen met een aantal geestverwanten op 20 oktober 1525 een 
Nieuwe Testament-vertaling liet verschijnen, is boven gehandeld. Reeds op 

Die evangelischen deutschen Messen bis zu Luthers Deutscher Messe (Göttingen, 1896)49-71. S mend 
toont aan dat Oecolampadius - de eerste druk van het duitse Testament kwam uit in 1523 - in zijn 
avondmaalsopvatting nog geheel het gevoelen van Luther deelt en dat de nederlandse overzetter 
een aantal belangrijke wijzigingen heeft aangebracht die strookten met de zienswijze van Corne
lls Hoen. 
Dat Oecolampadius een duitse redactie van het misformulier liet verschijnen, hangt samen met 
zijn streven de liturgie in de volkstaal te brengen; ook de Epistelen en Evangeliën en de psalmen 
las hij in de landstaal. In dit opzicht volgde hij de praktijk van Luther, en ook de nederlanders die 
van oudsher sterk voor het gebruik van de volkstaal in de eredienst geporteerd waren, volgden 
dat spoor. 
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zondag 3 december 1525, ruim 6 weken later, kondigden schepenen en raad 
van Kampen een besluit af waarbij het alle burgers van de stad verboden werd 
boeken van Luther of zijn discipelen en navolgers te bezitten ofte drukken of 
ketterse bijeenkomsten te houden. Met name werd in het besluit genoemd 
,,het Ney Testament nyes gedruckt mitter gloessen". De gekursiveerde woorden 
die gewagen van een pas uitgekomen NT met glossen kunnen alleen betrek
king hebben op de pas uitgekomen deventer editie 28). De afkondiging be
wijst hoe scherp de wereldlijke overheid van Deventers zusterstad op haar 
hoede was en hoe snel zij maatregelen trof. Van een dergelijk verbod, in die
zelfde tijd door de deventer magistraat genomen, is weliswaar niets bekend 
maar het lijdt geen twijfel dat de grond daar Rode te heet onder de voeten 
werd en dat hij de wijk naar elders moest nemen. Of hij toen zijn leven van 
rondtrekkend evangelisch leeraer heeft hervat, is iets waarover de bronnen 
zwijgen. Zeker is dat hij zich enige tijd later vestigde in het oostfriese Norden 
waar hij opgenomen werd in een college van lutherse predikanten en in het 
huwelijk trad. 

Tot zijn naaste collega's behoorden de nederlanders Georgius Aportanus 
(Jurjen van der Deure) en Resius. Aportanus, afkomstig uit Zwolle, had in 
zijn geboortestad de stadsschool bezocht en was pastoraal gevormd door de 
broeders van het fraterhuis. Resius, wellicht een groninger, althans oostne
derlander van herkomst, was een gewezen predikheer. In de eerste tijd had
den zij de handen nog vol aan de prediking van de nieuwe leer, maar het 
duurde niet lang of er openbaarde zich in het midden van de gemeente te 
Norden en elders in Oost-Friesland verschil van mening omtrent de leer van 
het avondmaal 29). Geleidelijk spitste de controverse zich toe op de beant
woording van de vraag of Luther dan wel Zwingli het gelijk aan zijn zijde had. 
De nederlanders, vertrouwd met de gedachten van Hoen, waren uiteraard de 
woordvoerders van de tweede stroming. Te Norden vond, naar het gebruik 
van die tijd, in 1527 een twistgesprek plaats; er verschenen traktaten, van de 
hand van Aportanus, en ook van anderen waartoe, hoe kan het anders, door 
sommigen Hinne Rode wordt gerekend. Gerard Geldenhauer noemt in zijn 
Collectanea Rodius bij degenen in Nederduitsland die in causa Lutheri scripse-
runt Latine aut Germanice. De taal van de landstaalgeschriften die in Oost-
Friesland zijn gedrukt, is ten dele zuiver Nederlands, hetgeen als een indicatie 
mag gelden dat ze gevloeid zijn uit de pen van nederlandse emigranten. Het is 
intussen nodig goed in het oog te houden dat Geldenhauer ook melding 

28) Zie Paul Fredericq, ed., Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis neerlandicae, 
V (Gent, 's-Gravenhage, 1902) 71-72. Het woord nyes (nieuwes) betekent: 'zeer onlangs, kort ge
leden'. 
29) In de nederlandse bewerking van het grootste gedeelte van Luthers Kirchenpostille die in 
1528 zgn. door Adam Anonymus te Basel (= Johannes Hoochstraten te Antwerpen) is gedrukt, 
gewaagt de overzetter in zijn epiloog van somighe verlichte menschen die van mening zijn dat alles 
goed moet sijn wat si segghen ofte scriven en hij bidt dat hem nyemant en stote inden twiste die nu on
der die evangelische leeraers in somigen saken is. Mocht iemand denken dat hij hier zinspeelt op 
een opkomend meningsverschil op het punt van de avondmaalsleer pro dan wel contra Hoen c.q. 
Zwingli, dan moge ik hier alvast uitdrukking geven aan mijn mening dat deze woorden niet zo
zeer betrekking hebben op de juiste interpretatie van het Hoc est corpus meum als wel op de hou
ding die men moest aannemen ten opzichte van het opkomende spiritualisme. Vergis ik mij niet, 
dan trad de scheiding der geesten in Oost-Friesland vroeger in dan in de Nederlanden. 

206 



maakt van latijnse geschriften van deze mannen. Het is derhalve zeer wel mo
gelijk dat bijvoorbeeld Hinne Rode ook in deze taal heeft geschreven. 
Rode en Rese woonden als afgevaardigden van het college van predikanten 
te Norden in 1529 het colloquium van Marburg bij, niet als deelnemers maar 
als waarnemers. Het is opmerkelijk dat Rode ook in dit milieu de naam had 
van een „zachtmoedig, diepverstandig" en theologisch degelijk onderlegd 
man te zijn. Zijn bemoeienissen in de soms hoog oplaaiende twisten een ver
zoening te bewerkstelligen liepen echter op niets uit. De vertegenwoordigers 
der zwingliaanse richting moesten het veld ruimen. Aportanus overleed in 
1530; Rode vestigde zich na zijn ontslag als predikant in het plaatsje Wolthu-
sen bij Emden. Omtrent het verdere verloop van zijn leven zijn weinig gege
vens voorhanden. In elk geval was hij in het midden van de vijftiger jaren der 
16de eeuw niet meer in leven; zijn echtgenote werd toen, in 1554, als weduwe 
aangeduid 30). 
Oncontroleerbare en daardoor weinig betrouwbare berichten willen dat 
Rode na zijn vertrek uit Norden sympathieën zou hebben gekoesterd voor 
Karlstadt en voor de Dopers. Wanneer hij niet een der leiders van de sacra
mentariërs was geweest en er bijgevolg reden is voor de gedachte dat hij zijn 
oorspronkelijke zienswijze niet heeft verloochend of genuanceerd, zouden 
zulke mededelingen aandacht verdienen. Zolang nieuwe gegevens uitblijven -
er zijn wellicht nog ongepubliceerde brieven of archiefstukken te vinden -
verzet zich niets tegen de gissing dat hij zijn leven heeft beëindigd in trouw 
aan zijn overtuiging, met dien verstande dat hij, evenals zijn geestverwanten, 
in Oost-Friesland gerekend werd tot de aanhangers van Zwingli. De naam 
van Cornelis Hoen en zijn avondmaalsbrief waren ook daar overschaduwd 
door de reputatie van de Zwitserse reformator en zijn geschriften. Begonnen 
als modern devoot uit de sfeer en school van de broederschap des gemenen 
levens heeft Hinne Rode, de gewezen priester van het bisdom Utrecht en rec
tor van het fraterhuis in de hoofdstad, een innerlijke ontwikkelingsgang door
gemaakt die hem via het lutheranisme met de typisch nederlandse bijkomen
de variant van het sacramentarisme voerde naar het zwinglianisme. 
Wanneer we ons na het hier voorafgaande de vraag voorleggen of het nu ont
worpen beeld van de prereformator zoveel scherper omtrek laat zien dan aan
vankelijk mogelijk leek te zijn, moeten we constateren dat er in zijn levens
gang nog tal van witte plekken voorkomen die alsnog inkleuring behoeven. 
Jammer genoeg zal dit wel een vrome wens blijven. Dat er over hem zo weinig 
gegevens voorhanden zijn, is toe te schrijven aan het feit dat ketterse auteurs 
in de Nederlanden en hun drukkers er alle belang bij hadden onbekend te 
blijven. Biografische bijzonderheden omtrent Rode en zijn medestanders zijn 
uitermate schaars. Als ik een poging gewaagd heb enige samenhang in die ge
gevens aan te tonen zonder de verbeelding te zeer de vrije teugel te laten, heb 
ik dat gedaan in het besef dat elke reconstructie elementen bevat die in het 
oude geheel niet thuis horen. Zonder mij te willen bezondigen aan overbe
lichting van een figuur van het tweede plan, durf ik te concluderen dat Hinne 
Rode als bemiddelaar en actief prediker, als invloedrijke achtergrondsfiguur 

30) Marten Micron deelt dit mee in zijn Apologeticum contra Westphalium (1557). 

207 



en vermoedelijk ook als auteur 31), kortom als stimulator en coördinator van 
de vroege reformatorische beweging in de Nederlanden aanspraak mag ma
ken op een bescheiden plaats in de annalen van de nederlandse kerkgeschie
denis. 

31) Het boek van Johannes Bugenhagen, Die souter. Verclaringhe des gheheelen psalters. Ghe-
druct te Basel bi mi Adam Anonymus, 1526 (Nijhoff-Kronenberg 508) dat, zoals door mej. Kronen
berg is bewezen, in werkelijkheid gedrukt is door Johannes Hoochstraten te Antwerpen, bevat 
een vertaling uit de tweede hand van Bugenhagens psalmencommentaar. Martin Butzer maakte 
er een duitse vertaling van en een onbekende nederlander hiervan weer een overzetting in onze 
taal. Zou Hinne Rode, die Butzer goed gekend heeft, ook dat boek op zijn terugreis meegebracht 
en in Nederland geïntroduceerd hebben? 
Opmerkelijk is overigens de volgende uiterlijkheid: de proloog van Butzer is gericht tot den chris-
teliken leser; zo ook de prologen in het deventer Nieuwe Testament van 1525, de Postille van 1528 en 
het tweede deel van de Summa der godliker scrifturen. Hieruit valt voorlopig alleen op te maken 
dat de vroegreformatorische auteurs die deze uitgaven voor de drukpers gereed gemaakt hebben, 
in deze eenzelfde gedragslijn volgden. Op deze smalle basis zelfs maar een vluchtig vermoeden 
omtrent het auteurschap uit te spreken, zou getuigen van roekeloosheid. Alleen een nadere stu
die zou meer licht kunnen brengen. 
Bij de hier genoemde geschriften zou nog te voegen zijn dàt gedeelte van de Postille op die Episte-
len ende Evangelien van allen sondaghen ende sonderlinghen heylichdaghen des geheelen jaers also men 
die ghemeinlic inder kercken houdt (Nijhoff-Kronenberg, 3464), zgn. gedrukt te Basel in het jaar 
1528 door Adam Anonymus (= Antwerpen, Johannes Hoochstraten), dat niet naar Luther be
werkt is. Volgens het nawoord van de overzetter dat gericht is tot 'den christeliken leser, sijn de 
Evangelien vanden geheelen jare en de epistelen van de Advent tot Paschen', op een enkele uitzonde
ring na, overgezet naar de basistekst eens zeer verlichten ende van Gode geleerden mans 'd.i. Luther. 
Omdat Luther toenmaals zijn postillenwerk nog niet had voltooid, heeft de vertaler, naar hij ge
tuigt, zelfstandig de Epistelen van Paschen tot de Advent bewerkt, en ook de Epistelen van de hei
ligendagen. Indien hetgeen hij hier zegt in overeenstemming is met de feiten, moeten deze toege
voegde postillen door hemzelf vervaardigd zijn. Anders gezegd: de bundel van 1528 bevat een 
aantal sermoenen van een nederlandse theoloog uit het begin van de hervormingstijd. In hoever
re deze sermoenen - die geschreven zijn naar het procédé van Luther - iets te maken hebben met 
de literatuur van de vroege reformatie hier te lande, is weer een der vragen die op een antwoord 
wachten. 
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