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De merkwaardige drukgeschiedenis van de Jehovabijbels (1755-1762)  

Anne Jaap van den Berg en Mathieu Knops  

In 1755 verscheen een bijzondere editie van de Statenbijbel waarin de taal licht gewijzigd en met 

name de spelling gemoderniseerd was.  

Het meest opvallende is dat de godsnaam HEERE was vervangen door JEHOVAH. Na 1755 volgden er 

nog uitgaven in 1756, 1761 en 1762. Nader onderzoek naar de drukgeschiedenis laat zien dat deze 

uitgave sterke overeenkomsten vertoont met een ‘gewone’ Statenbijbeleditie van dezelfde drukker 

uit 1748. In deze bijdrage gaan we nader in op de Jehovabijbel en de drukgeschiedenis ervan.  

De Statenbijbel van de drukker Goetzee  

Rond 1750 verschenen bij de Gorcumse drukker Nicolaas Goetzee (1696-1751) twee edities van de 

Statenvertaling, één in kwartoformaat en één in folio. Beide edities hebben als datering op het 

titelblad 1748, maar de datum van de opdracht (september 1749) en de datering van sommige 

kaarten in 1750 – vooral bedoeld om in de folio-editie bijgevoegd te worden, maar ook bruikbaar 

voor de kwarto-editie – geven aan dat de drukker vertraging had opgelopen. De kwarto-editie was in 

oktober 1749 gereed en pas in februari van 1751 maakte Goetzee bekend dat ‘heden Compleet by 

hem te bekomen is, de Bybel in Folio, en Quarto, met Romeinsche Letteren, en volkomene 

Annotatiën’ (om praktische redenen duiden we deze folio-editie in het vervolg aan als folio-editie of  

editie-1748). De folio-editie was opgedragen aan de prins van Oranje, de bijbel in kwartoformaat aan 

baron Frederik Hendrik van Wassenaar, die een vertrouweling was van prins Willem IV. Met name de 

foliobijbel is een fraaie uitgave, waarin een gravure van J. de Wit met ernaast in dichtvorm een 

verklaring van Karel Koenraad Reitz is opgenomen. 

Tevens zijn in deze bijbel twaalf kaarten opgenomen van de predikant en cartograaf W.A. Bachiene. 

Bij elke kaart is een uitvoerige toelichting gevoegd. Bachiene verwierf meer bekendheid als geograaf 

dan als theoloog en wegens zijn verdiensten op dat terrein (onder meer door zijn uitgave de Heilige 

geographie [...] in 1757, een beschrijving van Palestina en omstreken ten tijde van de Bijbel) werd hij 

in 1758 benoemd tot lid van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. 

Goetzee was een productief drukker; van hem zijn tussen 1732 en 1751 circa tachtig drukken 

bekend, voornamelijk theologische boeken, maar ook medische, geografische en historische werken. 

Zijn uitgaven uit 1748 zijn de eerste bijbels uit zijn fonds. Aan de folio-editie van 1748, waarvoor men 

kon intekenen, was lang gewerkt. Al in 1744 was hij met het drukken begonnen; in april 1745 

berichtte hij aan de intekenaren dat hij was gekomen tot Samuel en uiteindelijk voltooide hij na veel 

tegenslag zijn werk in 1748. Hij koos echter voor nieuwe registers, die in maart 1749 klaar waren en 

de kaarten lieten, zoals we zagen, tot de zomer van 1750 op zich wachten. 

 Behalve vertraging in het maken van de kaarten en naast tegenslag van diverse aard, zou de 

uitzonderlijk lange productietijd wel eens te maken kunnen hebben met een bedrijfsinterne 

omstandigheid van geheel andere aard dan Goetzee’s vermeende onvermogen tot plannen. Het zal 

blijken dat er een samenhang is tussen de verschillende bijbelproducties van huize Goetzee, waaruit 

juist wel een sterke planmatigheid naar voren komt, onvermoed en tot dusver nimmer uit de doeken 

gedaan. 
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De uitgave van 1748 is voor wat de bijbeltekst betreft in taalgebruik en spelling gelijk aan een 

gewone Statenbijbel. Op één punt na: in deze editie is voor het eerst sprake van het gebruik van de 

hoofdletter bij het persoonlijk voornaamwoord dat naar God verwijst. Het gebruik van dergelijke 

hoofdletters vond pas een eeuw later in de edities van de Statenvertaling algemene ingang.  

Ook opvallend is de vormgeving: de aantekeningen waren niet, zoals over het algemeen gebruik was, 

naast de tekst geplaatst, maar eronder. Verder was de tekst gedrukt, zoals wel vaker gebeurde, in 

een Latijnse letter, wat voor andere boeken al lange tijd gewoon was, maar voor bijbels nog steeds 

uitzonderlijk. Eveneens valt het op dat ieder vers op een nieuwe regel begint. Er is echter nog een 

groot en uitzonderlijk verschil met andere edities van de Statenbijbel, namelijk dat voor het eerst de 

taal en de spelling van de aantekeningen zijn gemoderniseerd. 

De Jehovabijbel  

In 1755 verscheen anoniem een bijbeluitgave met een vrij traditionele titel: Biblia, of de gantsche H. 

Schrift des Ouden en Nieuwen Testaments. Uit de Hebreeuwsche en Grieksche taalen, in çierlyk en 

voorzien met alle de kant-teekeningen en registers, overeenkomstig met de Bybel die door last van 

de Hoog-Mog. Heeren Staaten Generaal wordt uitgegeven. Zynde daar in alleenlyk de naamen Godts, 

JEHOVAH en JAH, volgens den grond-text in ‘t Oude Testament, gesteld in plaatze van ‘t 

Nederduitsche woord HEERE; benevens eenige veranderinge in de spelling en woord-voeging, naar 

de çierlykste Nederduitsche spraak-kunst. Voor de liefhebberen van de zuivere Nederduitsche taal.  

Hoewel deze bijbel anoniem was uitgegeven, is hij overduidelijk afkomstig uit de drukkerij van wijlen 

Goetzee, die nu beheerd werd door zijn weduwe. Niet alleen heeft hij dezelfde gravure, het 

bijgevoegde gedicht en de kaarten van Bachiene, ook uit de wijze van drukken blijkt een zeer grote 

overeenkomst met de door Goetzee uitgegeven foliobijbel van 1748. Verderop in dit artikel zullen we 

hier nog nader op ingaan.  

Dat hij anoniem is uitgegeven is begrijpelijk: wegens de vertaling van de godsnaam met JEHOVAH, 

die direct inging tegen het besluit van de synode van Dordrecht om deze weer te geven met HEERE, 

en het in taalgebruik openlijk afwijken van de editie van 1657, die beschouwd werd als de definitief 

juiste, zou deze uitgave niet geautoriseerd zijn, zoals behoorde. Op de achterzijde van het titelblad 

werd een ‘Noodig Voorbericht’ geplaatst opdat de ‘lezer van dit voortreffelyk Bybel-stuk, waar van 

tot nog toe geen voorbeelt is, niet mogt denken dat hem hier, onder eenen schoonen glimp, een 

vervalschten Bybel word in de hand gestopt’. Opgemerkt wordt dat deze uitgave in alles, ‘zoveel het 

zaakelyke aangaat’, overeenkomt met de oorspronkelijke uitgaven van de Statenbijbel; alleen zijn er 

‘niet meer dan twee veranderinge in gemaakt’.  

De eerste is dat ‘Godts gedenk-naam, JEHOVAH en die van JAH, onvertolkt gelaaten zijn, zo dat 

overal, daar in de andere Bybels HEERE met grooten letteren staat, hier in deeze Bybel het woord 

JEHOVAH [...] gevonden wordt. De tweede verandering bestaat daar in, dat men de spelling, 

woordvoeging en spreekwyzen van het Nederduitsch, voornamentlyk in de kant teekeningen, naar 

de taalkunde van de beroemste beschaavers van de Nederduitsche taale, als Hooft, Vondel, 

Vollenhove [...] en anderen, gerigt heeft’. In deze bijbel is dus niet alleen de godsnaam anders 

weergegeven dan in de oorspronkelijke uitgaven, tevens zijn er wijzigingen aangebracht in taal en 

spelling. Dat laatste is zichtbaar aan de veranderingen van woorden als ‘doe’ in ‘toen’, ‘ende’ in ‘en’, 



spellingvereenvoudigingen zoals ‘getuigenisse’ door ‘getuigenis’, verder nog meer van dergelijke, 

zoals ‘ck’ door ‘k’, ‘s’ door ‘z’ etc. Bij die veranderingen werden ook wel fouten gemaakt.  

Het woord ‘uitzijgen’ uit Matteüs 23:24, dat ‘uitziften’ betekent, werd vervangen door ‘uitzuigen’. 

Wat betreft de weergave van de godsnaam sloot de uitgever zich aan bij wat vanaf de zestiende 

eeuw niet ongewoon was, namelijk Jehova; er waren ook Latijnse uitgaven met de vertaling Jehova.  

Ook de vertalers van de Statenbijbel waren deze mening toegedaan, zoals te lezen valt in 

kanttekening 7 bij Genesis 2:4: Na de voleyndinge van het werck der scheppinge, wort hier aldereerst 

Gode de naem van IEHOVAH gegeven, beteeckenende den selfstandigen, selfwesenden, van hem 

selven zijnde van eeuwicheyt tot eeuwicheyt, ende den oorspronck ofte oorsake van het wesen aller 

dingen; daerom oock dese naem den waren Godt alleen toecomt. Onthoudt dit eens voor al; waer 

ghy voortaen het woord HEERE met groote letteren geschreven vindt, dat aldaer in ’t Hebr. het woort 

IEHOVAH, ofte korter, IAH, staet.  

Al tijdens de besprekingen over de Statenvertaling werd hierover gediscussieerd. Men wist echter 

dat de weergave van de klinkers niet zeker was en uiteindelijk werd, zoals bekend, gekozen voor de 

vertaling HEERE, waarmee men aansloot bij de traditie. 

Drukgeschiedenis  

In 1756, 1761 en 1762 verschenen opnieuw uitgaven van de Jehovabijbel, die echter op de 

titelbladen na,11 in zetsel compleet gelijk zijn aan de editie van 1755 en dus ook gedrukt zijn bij 

Goetzee. In de uitgave uit 1762 is zelfs het drukkersvignet van Goetzee op de titelpagina opgenomen.  

Alleen de titelpagina’s zijn verschillend, maar die zijn er dan ook los bij ingebonden. Ook zijn er 

duidelijke verschillen in de titelweergaven, wat de indruk wilde wekken met nieuwe uitgaven van 

doen te hebben. Vertoont de uitgave van 1756 nog overeenkomsten met die van het jaar daarvoor 

(na de hoofdtitel is de titelbeschrijving verkort), die van 1761 verschilt, zoals de afbeelding op pagina  

2 laat zien, aanmerkelijk terwijl in 1762 de gehele titel weer werd gewijzigd. Zo veranderde het Boek 

der boeken in De gansche H: Schrift, terwijl ook in de rest van de titel wijzigingen waren aangebracht.  

Ook in deze bijbels zijn de gravure met het verklarende gedicht en de kaarten opgenomen; tevens is 

de wijze van binden van het titelblad gelijk aan de vorige uitgaven sinds 1748. Nu vertonen niet 

alleen de edities van de Jehovaversie onderling sterke gelijkenis, ook lijkt de editie van 1748 er 

buitengewoon sterk op. Als eerste valt op dat de boeken dezelfde omvang hebben, niet alleen in 

dikte maar ook in paginering. Bij nadere beschouwing blijkt zelfs de technische opbouw in katernen 

en losse bladen gelijk op te lopen. Zelfs de zogenoemde vingerafdruk, te weten de positie van 

bepaalde woorden in de tekst ten opzichte van de letter-cijfercombinatie van gesigneerde 

rectozijden, blijkt zo vaak identiek in de editie-1748 en Jehovaversie, dat nader onderzoek wenselijk 

was.  

In de Jehova-edities zijn de aantekeningen, op de eerste twee bijbelboeken na, in taal en spelling 

vrijwel geheel in overeenstemming met die uit de bijbels van 1748. Dus geheel nieuw waren ze niet 

in de editie van 1755, zoals het voorwoord meldt. Zelfs de godsnaam is, behalve in het eerste deel 

van Genesis, niet vervangen door JEHOVAH, maar is HEERE gebleven! Wel zijn, hoewel de tekst al 

gemoderniseerd was, in de aantekeningen van de eerste twee bijbelboeken toch nog enkele 

tekstuele en soms ook spellingwijzigingen aangebracht. Zo is op het eerste blad (A1) in aantekening 5 



bij vers 2 ‘eijeren’ (1748) vervangen door ‘eijers’, in aantekening 1 bij vers 6 ‘duid aan’ (1748) 

gewijzigd in ‘wordt hierdoor beduid’ en op de versozijde is in aantekening 1 bij vers 2 ‘soorten van 

schepselen voort te brengen’ veranderd in ‘soorten van dingen te scheppen’.  

Ondanks de grote gelijkenis treedt er verschil op wanneer er in aantekeningen – door Goetzee 

geplaatst aan de voet van de pagina’s – wijzigingen zijn aangebracht: daardoor kan de 

katernsignatuur onder deze aantekeningen op een andere plaats terecht zijn gekomen. In dergelijke 

gevallen is niet alleen in de bijbeltekst, maar ook (op een enkele uitzondering na) in de 

aantekeningen de godsnaam weergegeven met JEHOVAH. Zo is dat enkele malen zichtbaar in de 

aantekeningen tot op blad 14 verso (D2). Op die bladen staan de katernsignaturen op een andere 

plaats dan in de editie-1748. Verandering in zowel tekst als spelling komen zo nu en dan nog voor, tot 

op blad 36 (I4) waar ‘moge’ vervangen is door ‘mag’. Het lijkt erop dat er wel begonnen is met het 

wijzigen van het zetsel van de aantekeningen, maar dat men daarmee zeer spoedig gestopt is.  

Het zetsel van de aantekeningen is in de editie van 1748, in tegenspraak met de opmerking daarover 

uit het ‘Noodig voorbericht’ uit de versies van 1755 en 1756, in ieder geval wat betreft de Profeten 

en het Nieuwe Testament geheel gelijk aan dat van de latere Jehovabijbels.  

Op grond van bovenstaande is de conclusie gewettigd dat bij het drukken van de editie-1748 

gelijktijdig gewerkt is aan deze uitgave naar de editie van 1657, dus aan een ‘gewone’ Statenbijbel, 

én aan de tekstueel afwijkende Jehovaversie.  

Daarbij is van dezelfde drukvormen gebruik gemaakt voor beide versies: de marginalia, de voetnoten 

en de registers zijn – vrijwel geheel – identiek in spelling zowel als zetsel, maar de bovenliggende 

bijbeltekst is waar wenselijk vervangen door het aparte zetsel van de Jehovatekst met zijn eigen 

woordkeus en spelling.  

Een en ander geeft aanleiding tot het vermoeden dat Goetzee al vroegtijdig van plan was de 

Jehovabijbels te drukken en daaraan, toen hij de editie van 1748 drukte, meteen begonnen is. In 

dezelfde drukvorm werd alleen het zetsel van de bijbeltekst gewijzigd en dat was op een eenvoudige 

wijze mogelijk, omdat er door de plaatsing van de verzen telkens op een nieuwe regel, vrijwel overal 

genoeg ruimte was voor het wijzigen van enkele woorden en het vervangen van HEERE door 

JEHOVAH in het Oude Testament. 

Uit het voorkomen in Jehova-exemplaren van blanco bladen op de positie van de titelpagina’s van 

het Nieuwe Testament en van de Apocriefe boeken, valt af te leiden dat Goetzee voor de 

Jehovaversie hier geen titelbladen of Franse titels op het oog had. Uiteindelijk heeft de weduwe voor 

sommige exemplaren van de Jehovaversie vervangende titelbladen (Nieuwe Testament) dan wel 

Franse titels (Nieuwe Testament en Apocriefe boeken) vervaardigd.  

Dit drukproces kost natuurlijk veel meer tijd dan de druk van een enkele versie alleen. Het is deze 

parallelle productie van twee versies, die als voornaamste factor mag gelden voor de vertraging die 

Goetzee ondervond, zoals hij inzijn berichten aan de intekenaren telkens naar voren bracht. Wel zal 

dezelfde tijdsdruk een rol gespeeld hebben bij het stopzetten van het wijzigen van het zetsel van de 

aantekeningen na blad 36 (I4). Vermoedelijk durfde Goetzee het zelf bij het gereedkomen van beide 

versies begin 1751 uiteindelijk toch niet aan deze nieuwe bijbeleditie met een andere godsnaam en 

tekstwijzigingen al op de markt te brengen.  



 

 

Editie-1748. 
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Bovendien wilde hij natuurlijk niet twee verschillende uitgaven in hetzelfde jaar uitbrengen. Pas in 

1755, vier jaar na het overlijden van Nicolaas Goetzee, heeft zijn weduwe zijn plan daadwerkelijk 

uitgevoerd en de bijbel in een vermoedelijk kleine oplage uitgegeven, zodat de uitgave nog met de 

oude voorraden uit 175115 enkele keren herhaald kon worden, wat ook gebeurd is tot 1762, vaak 

met verschillende titelbladen per verschijningsjaar, hetgeen ook al duidt op verspreiding in minimale 

porties zelfs binnen een jaar. 



 

 

Jehova-editie. 
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Intrigerend maar onbeantwoord blijft de vraag, of de Goetzees hun voorraden ongeautoriseerde 

Jehovakaternen tijdens de productiejaren – of zelfs daarna gedurende de periode van verspreiding – 

samen met de katernen van de editie-1748 hebben opgeslagen op de zolder van het huis van de 

autoriserende instantie, het Gorcumse stadhuis.17 Hoe dan ook: in een Utrechts exemplaar van de 

editie-1748 blijkt zetsel van de Jehovaversie voor te komen en dat gebeurt eerder wanneer de 

druksels dicht bij elkaar liggen.  



 

 

 

Uitsneden uit de titelbladen van de Jehovabijbel 1762. De onderste heeft het drukkersvignet, de 
andere twee hebben ornamenten. 
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