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Gedrukte boeken, met de pen gelezen
Sporen van leesinterpretaties in de religieuze manuscriptcultuur*

Feike Dietz

Inleiding

Historisch letterkundigen zijn geneigd om het vroegmoderne handschrift te beschou-
wen als het voorstadium van de gedrukte tekst: ‘een tekst die zijn uiteindelijke bestem-
ming, de publicatie in druk, (nog) niet heeft bereikt’.1 In dit artikel draai ik de gangbare 
praktijk om, door te onderzoeken hoe gedrukte teksten in handgeschreven vorm een 
nieuw leven konden krijgen. Daarbij beschouw ik het handschrift als een vorm van re-
writing: een herschrijving van een gedrukte tekst. Het proces van rewriting helpt mij om 
te zien hoe vroegmoderne gebruikers gedrukte teksten lazen en hergebruikten. Volgens 
literatuurwetenschappers biedt de praktijk van rewriting namelijk inzicht in de produc-
tiviteit die uit lezen voortkomt: de manier waarop lezers construeren en deconstrueren, 
componeren en weer ontrafelen.2 

In dit artikel zal ik een geïllustreerd manuscript uit de zeventiende eeuw beschou-
wen als een exponent van het proces van rewriting. Het handschrift is gemaakt naar het 
voorbeeld van de destijds populaire religieuze embleembundel Pia desideria, een boekje 
met devotionele plaatjes en meditatieve teksten uit de Antwerpse jezuïetenkringen. De 
kunsthistorica Evelyne Verheggen bracht in haar proefschrift over de katholieke beeld-
cultuur in Noord-Nederland de relatie tussen Pia desideria en het handschrift al kort ter 
sprake, maar zij onderschatte de intensiteit van deze relatie ernstig door aan te nemen 
dat de teksten uit het handschrift eigenhandig gecomponeerd waren door de manus-
criptschrijver.3 Ik zal laten zien dat de teksten geen nieuwe creaties zijn, maar nauw-
gezette bewerkingen van Pia desideria en van andere gedrukte bronnen rondom die 

* �  Dit artikel is geschreven in het kader van mijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht over de 
doorwerking van Pia desideria op de Noord-Nederlandse geïllustreerde religieuze literatuur uit de zeven-
tiende en achttiende eeuw. Mijn onderzoek maakt deel uit van het Utrechtse en Leuvense onderzoekspro-
ject ‘The Religious Emblem Tradition in the Low Countries in the light of Herman Hugo’s Pia Desideria’ 
onder leiding van prof. dr. Marc Van Vaeck en dr. Els Stronks. In mijn speurtocht naar de ontstaanscontext 
van het handschrift waarop dit artikel zich richt, heb ik dankbaar gebruikgemaakt van de tips van diverse 
specialisten. Ik wil hier graag bedanken: Theo Clemens, Jo Spaans, Robert Arpots (conservator van de uni-
versiteitsbibliotheek in Nijmegen) en Jozef Konings (conservator van de kloosterbibliotheek in Wittem). 
 �  Deze constatering doet: N. Moser, ‘Vroegmoderne Nederlandse manuscriptcultuur in diachroon en in-
ternationaal perspectief: van blinde vlek tot multifocale glazen’, in: neerlandistiek.nl (2007), p. 2. 
 �  L. Plate, Visions and Re-Visions: Female Authorship and the Act of Rewriting, Indiana 1995, citaten op p. vi, 
30. 
 �  E. Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 
18de eeuw, Zutphen 2006, p. 82.



Werktuigen van wiskunde 153

bundel. Aan de hand van een reconstructie van de relatie tussen het manuscript en zijn 
gedrukte bronnen, zal ik aantonen dat Pia desideria de aanleiding vormde tot een me-
ditatief lees- en schrijfproces, waarin fragmenten uit verschillende gedrukte bronnen 
creatief werden samengevoegd tot nieuwe meditatieliteratuur. 

Met het meditatieve proces van gecombineerde tekstproductie en tekstreproductie 
staat het handschrift in de traditie van de laatmiddeleeuwse lees- en schrijfpraktijk van 
de Moderne Devotie, die de mediëvist Thom Mertens treffend het ‘lezen met de pen’ 
heeft genoemd. Om gelezen teksten in te passen in het individuele geestelijke leven, 
schreven gelovigen losse fragmenten uit verschillende teksten over in zogenoemde ra-
piaria.4 Ik stel mij niet tot doel om de middeleeuwse en vroegmoderne gecombineerde 
lees- en schrijfprocessen op detailniveau met elkaar te vergelijken, maar wil inzicht bie-
den in één specifiek aspect van het ‘lezen met de pen’, dat nog niet eerder onderwerp 
van studie was: de manier waarop in vroegmoderne producten van ‘het lezen met de 
pen’ circulerend drukwerk is gebruikt. Aan de hand van de handgeschreven Pia deside-
ria-bewerking demonstreer ik hoe gedrukte boeken in de zeventiende eeuw ‘met de 
pen’ konden worden gelezen. 

Allereerst zal ik de handgeschreven Pia desideria-bewerking en het convoluut intro-
duceren. Vervolgens breng ik Pia desideria en zijn handschriftelijke traditie ter sprake, 
om te laten zien dat manuscripten naar Pia desideria zich op verschillende manieren ver-
houden tot de drukcultuur. Daarna analyseer ik de omgang met gedrukte bronnen in 
mijn handgeschreven Pia desideria-bewerking. Ik zal in detail aantonen hoe producten 
van de drukpers de manuscriptschrijver stuurden in een eigen meditatieproces, dat zich 
vormde in de creatieve omgang met gedrukte religieuze teksten. 

Vrouwen en raadsels 

De handgeschreven Pia desideria-bewerking die in dit artikel centraal staat is ingebon-
den in convoluut 325 uit de universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit Nij-
megen, samen met de prentenreeks Vita Sint Ioseph en het gedrukte boekje Het Heylich 
leven van Sint Ioseph Bruydegom der Moeder Godts Maria.5 De boekband waarin de teksten 
zijn verzameld oogt zeventiende-eeuws, maar verdere gegevens over de ontstaans- en 
functioneringscontext van het convoluut zijn uiterst schaars. Voordat het in de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw in de universiteitsbibliotheek van Nijmegen terecht kwam, 
lag het in de kloosterbibliotheek van het Zuid-Limburgse klooster Wittem, waar paters 
en broeders redemptoristen sinds 1836 samenleven.6 Een deel van de handschriftencol-

 �  Th. Mertens, ‘Lezen met de pen. Ontwikkelingen in het laatmiddeleeuws geestelijk proza’, in: F.P. van 
Oostrom & F. Willaert (red.), De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst, Hilversum 1989, 
p. 187-200; Th. Mertens & A. Bollmann, Onomschrijfbare eigenheid. Genreproblematiek in de literatuur van de Mo-
derne Devotie. Een aanzet tot discussie, ongepubliceerd discussiestuk, Antwerpen 2008, spec. p. 34. 
 �  Vita Sint Ioseph is gedrukt te Antwerpen bij Theodorus Galle, die werkzaam was tussen 1594 en 1633. 
Het boekje Het Heylich leven van Sint Ioseph Bruydegom der Moeder Godts Maria is niet te vinden in de stcn 
en de stcv. Picarta noemt het werkje alleen als onderdeel van dit convoluut. 
 �  Voorin het convoluut zit een ex-libris van het klooster. 
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lectie van dat klooster was aan het einde van de negentiende eeuw geschonken door 
de Amsterdamse vader van een intredende monnik.7 Het convoluut was mogelijk deel 
van die schenking en heeft dus wellicht in Amsterdam gecirculeerd. In dit artikel zal 
nog blijken dat het convoluut in ieder geval een inhoudelijke relatie onderhield met 
deze stad: het handschrift liet zich inspireren door een in Amsterdam gedrukt boekje. 

De twee eigendomsnotities kunnen helaas geen uitsluitsel bieden over het mogelijk 
functioneren of ontstaan van het convoluut in Amsterdam. Het eerste eigenaarsken-
merk bevindt zich op het titelblad van de eerste afdeling van de handgeschreven Pia 
desideria-bewerking: ‘Tit: emptionis me possidet J.H. Theunissen sac: ind:’ (J.H. Theu-
nissen, tot priester gewijd, bezit mij door aankoop).8 De combinatie van een lange en 
een korte ‘s’ doet vermoeden dat Theunissen een achttiende-eeuwse priester was.9 De 
notitie geeft helaas geen informatie over de plaats waar het handschrift zich in de acht-
tiende eeuw bevond. 

De eigendomsnotitie helemaal achterin het boek brengt mij op dat punt verder. Deze 
vermeldt dat het convoluut in het bezit is geweest van zuster Maria van Heel, die op 29 
augustus 1666 in een klooster is ingetreden: 

Desen Boeck heeft suster Catharina Simons gegeven aan suster Maria van Heel voor een memorie 
die desen boeck naer ons kright die sal om de liefde Godts voor ons twee bidden, Ben ik Sr. Mari 
van Heel int clooster gegaen int Jaer 1666 den 29 Augusti ende geprofeset den 30 augusti […].10

In welk klooster het convoluut in 1666 lag, is onbekend. Hoewel het kloosterleven in 
de Noordelijke Nederlanden sinds 1580 onmogelijk was geworden,11 zou ik niet wil-
len uitsluiten dat Maria zich in de Republiek bevond. Wellicht sloot zij zich aan bij 
een leefgroep met religieuze vrouwen zoals begijnen of kloppen, die zichzelf wilde 
vergelijken met een kloostergemeenschap. In dat geval zou de term ‘clooster’ die zij in 
haar notitie gebruikt, verwijzen naar een plaats waar geestelijke vrouwen samenwoon-

 � �  De kloosterbibliotheek in Wittem staat bekend om de rijke collectie aan oude boeken en handschrif-
ten. Een deel van de collectie bestaat uit schenkingen. Een aantal manuscripten is geschonken door A.H. 
Walter uit Amsterdam, van wie een zoon was ingetreden. In 1886 gaf  Walter oude gebedenboeken en ma-
nuscripten. Zie hierover: G.C. Huisman, Catalogus van de middeleeuwse handschriften in de Universiteitsbiblio-
theek Nijmegen, Leuven 1997, p. xiii. Het is onbekend of het manuscript dat hier centraal staat tot de schen-
kingen behoorde. 
 � �  ‘Tit:’ is een afkorting van ‘titulo’: reden. ‘Tit: Emptionis’ is daarom heel letterlijk te vertalen als: ‘op 
grond van de aankoop’. ‘sac: ind:’ is waarschijnlijk een afkorting van ‘sacerdos indictus’: tot priester verklaard 
of gewijd. Zie voor ‘sacerdos’ als ‘sac.’: P.A. Grun, Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen, Limburg, Lahn 
1966, p. 102; U. Cappelli, Dizionario di abbreviature Latine ed Italiane, Milaan 1929, p. 500. 
 � � �  Deze J.H. Theunissen heb ik helaas niet kunnen traceren. 
 �  Handschrift 325, geen folionummer. Omdat de interpunctie in de eigendomsnotitie veelal ontbreekt, 
is de tekst moeilijk te lezen. Ik denk dat de zinnen als volgt moeten worden onderscheiden: ‘Desen Boeck 
heeft suster Catharina Simons gegeven aan suster Maria van Heel voor een memorie. Die desen boeck naer 
ons kright die sal om de liefde Godts voor ons twee bidden. Ben ik, Sr. Mari van Heel, int clooster gegaen 
int Jaer 1666 den 29 Augusti ende geprofeset den 30 augusti […].’
 �  Sinds het verbod op de katholieke eredienst waren kloosters genoodzaakt hun poorten te sluiten. 
Nieuwe zusters konden niet meer intreden. Zie bijvoorbeeld: M. Monteiro, Geestelijke maagden: leven tussen 
klooster en wereld in Noord-Nederland gedurende de zeventiende eeuw, Hilversum 1996, p. 16. 
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den.12 De ‘professie’ zou kunnen duiden op de gelofte die zij als vrome maagd aflegde.13

Het ligt echter meer voor de hand dat het onbekende klooster waarin zuster Maria 
in 1666 toetrad buiten de grenzen van de Zeven Provinciën lag. Maria zou een Zuid-
Nederlandse zuster kunnen zijn geweest, maar haar klooster kan ook in de Genera-
liteitslanden hebben gestaan. Alleen in Maastricht en de Landen van Overmaze was 
de vrijheid om het katholieke geloof te beoefenen gegarandeerd, maar ook in andere 
grensgebieden tussen de Noordelijke en Zuidelijke provinciën was het kloosterleven 
nog dikwijls mogelijk.14 Wellicht zat Maria in het klooster in Emmerik. Apostolisch vi-
caris Van Neercassel schreef op 4 april 1684 een brief aan Roskam, rector van het regu-
larissenklooster in Emmerik. De brief wordt in één adem genoemd met een brief aan 
onder meer ene ‘Soror van Heel’.15 Bevond deze ‘Soror’ zich op dat moment evenals 
Roskam in Emmerik – en zou zij wellicht zuster Maria kunnen zijn? Het blijft gissen. 

Verheggen beschouwt Maria behalve als bezitster van het convoluut ook als de 
schrijfster van het handschrift.16 De gedachte aan een vrouwelijke schrijver is aanneme-
lijk: het convoluut functioneerde in kringen van religieuze vrouwen en het is bekend 
dat vrouwelijke religieuzen vaker volkstalige geloofsteksten met de hand hebben op-
getekend.17 Verheggens veronderstelling lijkt mede gebaseerd op de overtuiging dat de 

 �  Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt het begrip ‘kloosterhuis’ in deze toepassing ge-
bruikt: ‘woning van geestelijken die, zonder eigenlijke kloosterlingen te zijn, samenwonen en volgens ze-
kere kloosterregels leven’. Dat de term ‘klooster’ zelf ook ruim geïnterpreteerd kon worden, blijkt uit het 
feit dat tijdgenoten het samenleven van Jean de Labadie en zijn volgelingen in een huis in Amsterdam vanaf 
1669, spottend vergeleken met een ‘klooster’. Volgens Quack gaf de ‘kloosterachtige inrichting’ aanstoot in 
het zeventiende-eeuwse Amsterdam, die de labadisten deed uitwijken. Zie H.P.G. Quack, ‘Plockhoy’s soci-
ale plannen’, in: Verslagen en mededeelingen der koninklijke akademie van wetenschappen. Afdeling letterkunde, derde 
reeks, dl 9, Amsterdam 1893, p. 88-89. Het is mij onbekend of ook kloppen en begijnen de term ‘klooster’ 
gebruikten om hun samenleefvorm aan te duiden.
 �  Ook begijnen deden professie. Zie bijvoorbeeld met betrekking tot het Haarlemse begijnhof: Verheg-
gen, Beelden voor passie en hartstocht (n. 3), p. 43-44. Kloppen leefden niet volgens een specifieke regel, maar 
deden soms een eenvoudige gelofte van zuiverheid. Zie: Monteiro, Geestelijke maagden, p. 145. 
 �  J. Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1606, Oxford 1995, p. 658-660. Probleem-
loos was het kloosterbestaan daar doorgaans niet: Sponselee-De Meester heeft onderzoek gedaan naar het 
norbertinessenklooster in Breda, dat in de zeventiende eeuw weliswaar perioden van vrijheid kende onder 
Spaans bewind, maar ook tijden van grote crisis beleefde toen tijdens de bezetting door de Republiek geen 
nieuwe zusters mochten intreden. De strenge plakkaten tegen katholieken die de Staten Generaal in de zes-
tiende eeuw afkondigde en regelmatig herhaalde, lijken echter buiten de provinciën niet altijd even zorg-
vuldig te zijn opgevolgd: in 1657 gaf prins Frederik Hendrik de Bredase norbertinessen officieel zelfs toe-
stemming nieuwe zusters aan te nemen, op voorwaarde van een verhuizing naar Oosterhout. Zie: M.T.A.R. 
Sponselee-De Meester, Het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in de Staatse periode 1625-1795. Portret van 
een religieuze vrouwengemeenschap in benarde tijden, Hilversum 2004, spec. p. 96.
 �  J. Bruggeman, Diarum litterarum o.b.c., dl 4, Utrecht 1982, p. 1319. Over Roskam als rector van het regu-
larissenklooster in Emmerik: L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e 
eeuw, Amsterdam 1945-1947, dl 2, p. 398. Overigens hanteert Rogier een andere spellingswijze (‘Roscam’), 
maar gezien het gebrek aan spellingsvoorschriften in die tijd, kan daaraan geen belang worden gehecht. 
 �  Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht (n. 3), p. 82. 
 �  In het proefschrift van Verheggen vinden we veel voorbeelden van religieuze handschriften van vrou-
wen: Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht (n. 3), zie met name de hoofdstukken 2, 4 en 5. Over religi-
euze manuscripten van vrouwen, zie ook: A. de Jeu, ‘’t Spoor der dichteressen’. Netwerken en publicatiemogelijk-
heden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750), Hilversum 2000, p. 165; Monteiro, Geestelijke maagden 
(n. 11). Ook middeleeuwse voorbeelden zijn ruim voorhanden, zie bijvoorbeeld: W. Scheepsma, Deemoed en 
devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften, Amsterdam 1997; A. Winston-Allen, Convent Chro-
nicles. Women Writing About Women and Reform in the Late Middle Ages, Pennsylvania 2004.
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volkstalige religieuze literatuur een domein was van vrouwen, voor wie het Nederlands 
goed begrijpelijk was.18 Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat religieuze 
teksten in het Nederlands alleen vrouwen hebben aangesproken, zoals het gebruik van 
het Latijn dames ook niet bij voorbaat uitsloot: vrome vrouwen in de Hollandse Zen-
ding waren dikwijls geschoolde dames uit de elitaire kringen.19 Als de maker van het 
handschrift een vrouw was, dan was zij een voorbeeld van zo’n onderlegde vrouw. Uit 
mijn analyse zal blijken dat de maker vermoedelijk werkte met de Latijnse Pia desideria 
naast zich, waaruit regelmatig stukjes werden vertaald.

Dat uitgerekend zuster Maria verantwoordelijk was voor de teksten, zoals Verheggen 
opperde, is nagenoeg uitgesloten: de hand die de eigendomsnotitie te boek stelde, is 
zichtbaar niet dezelfde als die de meditaties heeft geschreven. Het lijkt mij waarschijn-
lijk dat het handschrift al vervaardigd was in 1666, toen Maria het volgens de notitie 
ontving uit handen van een collega-zuster.20 Het is niet ondenkbaar dat zuster Catha-
rina de teksten optekende. Het is echter natuurlijk evenzeer mogelijk dat ook Catha-
rina het boek bij schenking had ontvangen, nadat het al eerder was gemaakt door een 
andere vrome vrouw – óf door een even zo vrome man. Maria’s eigendomsnotitie met 
haar expliciete verzoek aan toekomstige bezitters doet vermoeden dat het boek van 
hand tot hand is gegaan: ‘die desen boeck naer [na, fd] ons kright die sal om de liefde 
Godts voor ons twee bidden’.21 

De ontstaanscontext van de handgeschreven Pia desideria-bewerking blijft dus met 
vragen omgeven: plaats en tijdstip van vervaardiging en geslacht van de maker zijn on-
bekend. De eigendomsnotitie van Maria bewijst slechts dat het handschrift in de ze-
ventiende eeuw in handen van verschillende vrome vrouwen is geweest. Dat het daar-
mee ook door vrouwenhanden is geschreven lijkt aannemelijk, maar bewijs hiervoor 
ontbreekt. Ik kies er daarom voor om naar de onbekende auteur te verwijzen met de 
termen ‘maker’ en ‘hij’.

Pia desideria en de Europese manuscriptcultuur

Het handschrift van onbekende hand is gebaseerd op Pia desideria. Deze Neolatijnse 
embleembundel van de jezuïetenpriester Herman Hugo en de graveur Boëtius a Bols-
wert was ontstaan in 1624 in Antwerpen, tijdens de hoogtijdagen van de contrarefor-
matie.22 De bundel staat in de Zuid-Nederlandse religieuze liefdesembleemtraditie, die 

 �  Verheggen voert dat argument niet aan als zij het handschrift als een vrouwelijk product bestempelt, 
maar uit haar studie blijkt herhaaldelijk dat zij Nederlandse katholieke literatuur beschouwt als vrouwenli-
teratuur bij uitstek. Zij maakt deze overtuiging bijvoorbeeld expliciet als zij schrijft over de boeken van de 
drukker Pieter Paets. Zie: Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht (n. 3), p. 52. 
 �  Zie bijvoorbeeld: R. Po-Chia Hsia, The World of Catholic Renewal 1540-1770, Cambridge 1998, p. 40; 
E. de Groot, De Atlas Blaeu-Van der Ham. De verzamelde wereld van een zeventiende-eeuwse liefhebber, ’t Goy-
Houten 2001, p. 33; Monteiro, Geestelijke maagden (n. 11), p. 82. 
 �  Handschrift 325 (n. 10), geen folionummer. 
 �  Handschrift 325 (n. 10), geen folionummer. 
 �  H. Hugo, Pia desideria, Antwerpen 1624. Deze editie is te raadplegen via de website van het Emblem 
Project Utrecht: http://emblems.let.uu.nl/hu1624.html.
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ontstond als geestelijk antwoord op de profane emblemen waarin Cupido de hoofdrol 
vertolkte. Pia desideria bevat afbeeldingen van de menselijke ziel als het kleine meisje 
anima en de goddelijke liefde als het gevleugelde jongetje amor divinus, die in een se-
rie van 46 picturae verdeeld over drie afdelingen steeds nader tot elkaar komen. De pic-
turae vormen directe expressies van de onderstaande bijbelpassages als motti.23 De tekst 
naast de picturae en motti is in twee soorten te verdelen: erudiete lyriek als subscriptiones 
en afsluitende bloemlezingen van prozafragmenten. De verzamelde prozacitaten waren 
afkomstig uit bijbelboeken en geschriften van kerkvaders. Uit teksten van (pseudo-)
Augustinus werd het vaakst geciteerd, waarbij vooral de voorkeur uitging naar zijn de-
votionele traktaten.24 

Pia desideria bleek al snel na verschijning een commercieel succes: de eerste uit-
gave uit 1624 van de Antwerpse drukker Hendrick Aertssens werd spoedig gevolgd 
door nieuwe edities en bewerkingen. Herdrukken in het Latijn verschenen bij di-
verse Zuid-Nederlandse drukkers, maar ook over de grens werd Pia desideria snel op-
gepikt.25 Het duurde bovendien niet lang voordat vertalingen en bewerkingen in de 
volkstaal op de markt kwamen. Slechts drie jaar na de eerste uitgave van Pia desideria 
verschenen het Franse Pieux désirs in Antwerpen en Parijs, en publiceerde Mätthe-
us Langenwaldter uit Augsburg de Duitse uitgave Gottselige Begirde.26 De Antwerpse 
priester Justus de Harduwijn vertaalde Pia desideria in 1629 als Goddelycke wenschen.27 
Volgens Daly en Dimlers bibliografie van de jezuïetenemblematiek verschenen in 
totaal in heel Europa ruim 150 herdrukken, vertalingen en bewerkingen van Pia desi-
deria. In werkelijkheid zal dat aantal zelfs nog groter zijn geweest, want de bibliogra-

 �  Over de plaatjes als directe uitdrukkers van verhalen en emoties: K. Porteman, ‘Boete Adamsz. Van 
Bolswert’s Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimagie (1627): From the Religious Love Emblem towards a De-
votional Strip for Girls’, in: P. Catteeuw e.a. (red.), Toplore: Stories and Songs, Trier 2006, p. 158-168, spec. 
p. 161.
 �  179 van de 610 prozacitaten in Pia desideria staan op naam van Augustinus. De meest gebruikte teksten 
zijn de aan Augustinus toegeschreven traktaten Meditationes, Soliloquia en Manuale. Zie over het gebruik van 
Augustinus in Pia desideria: F. Dietz, ‘Under the Cover of Augustine. Augustinian Spirituality and Catholic 
Emblems in the Dutch Republic’, te verschijnen.
 �  P.M. Daly en R. Dimler, Corpus Librorum Emblematum, Montreal 1997. Zie voor de Zuid-Nederlandse 
Latijnse herdrukken: nummers J630-J635. Volgens Daly en Dimler zijn de nummers J630 en J632 gedrukt bij 
Johann Baptist Verdussen. Deze telg uit de beroemde drukkersfamilie Verdussen was echter op dat moment 
respectievelijk twee en drie jaar oud. De boekjes zijn in werkelijkheid gedrukt bij Hieronymus I Verdussen 
(1553-1635), die ook op de titelpagina wordt vermeld. Overigens lijkt voor deze druk alleen het voorblad 
aangepast; alle andere pagina’s zijn letterlijk overgenomen uit de eerste druk van Aertssens. Nummer J631 is, 
anders dan Daly en Dimler menen, niet door Aertssens gedrukt. Zie voor deze belangrijke correctie op de 
drukgeschiedenis: Dietz, ‘Under the Cover of Augustine’. Zie voor de Latijnse herdrukken elders in Europa 
bijvoorbeeld: nummers J629; J637-J639. Vóór 1640 waren Latijnse edities al verschenen in Lyon (1625), Mi-
laan (1634), Keulen (1635) en Reims (1635).
 �  Daly en Dimler, Corpus Librorum Emblematum, nummers J701-J702; J727-728. Van Pieux désirs versche-
nen in 1627 twee edities. De eerste werd uitgegeven door Jan Cnobbaert in Antwerpen en Sebastian Cra-
moisy in Parijs; de tweede verscheen bij de Parijse drukker Pierre Landry. Een facsimile-uitgave van Pieux 
désirs door Agnès Guiderdoni-Bruslé en Aline Smeesters zal binnenkort bij Brepols verschijnen. Gottselige 
Begirde werd in 1628 herdrukt bij Johann Ulrich Schönigk in Augsburg. Over Gottselige Begirde en herdruk-
ken daarvan, zie: M. Schilling, ‘ “Der rechte Teutsche Hugo”. Deutschsprachige Übersetzungen und Bear-
beitungen der “Pia Desideria” Hermann Hugos Jesuit’, in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 70 (1989), 
p. 283-300, spec. p. 286.
 �  Daly en Dimler, Corpus Librorum Emblematum, nummer J680.
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fie is niet compleet. Daly en Dimler vermelden bijvoorbeeld niet de verkorte editie 
van De Harduwijns Goddelycke wenschen, die in 1645 werd gedrukt bij Pieter Paets in 
Amsterdam.28

Dat Pia desideria ook in de manuscriptcultuur zijn sporen naliet, is minder bekend, 
maar zeker niet geheel onopgemerkt gebleven.29 Ik wil hier kort ingaan op drie hand-
schriften waarvan bekend is dat zij elementen uit Pia desideria bevatten. Ik kijk daar-
bij naar de verschillende manieren waarop deze handschriften zich verhouden tot hun 
gedrukte bron. 

In een handschrift dat een Haarlemse begijn rond 1676 heeft gemaakt, zijn religieuze 
leefregels opgesierd met 21 plaatjes, waarvan vijf afkomstig uit Pia desideria.30 Doorgaans 
ondersteunt de voorstelling de inhoud van de tekst.31 Het hoofdstuk ‘Van de gedach-
ten die de begijn moet hebben bij het opstaan’ werd bijvoorbeeld toepasselijk gecom-
bineerd met een plaatje uit Pia desideria waarop te zien is dat anima uit bed springt om 
amor divinus achterna te gaan (afb. 1). Het is mogelijk dat de begijn een afbeelding als 
deze uit een exemplaar van Pia desideria had gesneden.32 Verheggen vermoedt echter 
dat het hier om losse plaatjes gaat, die de begijn speciaal in de boekwinkel had gese-
lecteerd vanwege de thematische aansluiting bij het handschrift waaraan zij werkte.33 
Deze praktijk ondersteunt Verheggens aanname dat de Haarlemse begijn zocht naar 
thematische overeenkomsten tussen tekst en plaatjes, maar daarbij geen aandacht had 
voor de oorspronkelijke tekstuele context waarin de afbeeldingen hadden gefunctio-
neerd. Zo werden de Pia desideria-picturae ‘vrij geïnterpreteerd, los van [de] oorspron-
kelijke context’.34 

 �  J. de Harduwijn, Goddelycke wenschen, Amsterdam 1645. Deze editie is te raadplegen via de Digitale bij-
zondere collecties van de Universiteit Utrecht: http://digbijzcoll.library.uu.nl/lees_gfx.php?lang=nl&W= 
On&BoekID=014694.
 �  Dat gedrukte teksten bij emblemen dikwijls werden overgeschreven of letterlijk vertaald in manus-
cripten blijkt ook uit Siders catalogus met emblematische handschriften uit Europa en Amerika: S. Sider, 
Corpus Librorum Emblematum. Bibliography of Emblematic Manuscripts, Montreal etc. 1997. Ik beperk me hier 
tot handschriften waarin specifiek met de teksten uit Pia desideria is gewerkt. 
 �  Het handschrift van de Haarlemse begijn bevindt zich momenteel in het Catharijneconvent in 
Utrecht, nummer bmh sj h103. Zie voor de beschrijving van Verheggen:  Verheggen, Beelden voor passie en 
hartstocht (n. 3), spec. hoofdstuk 2. 
 �  Niet altijd is de relatie tussen beeld en tekst echter even helder. Zie hierover:  Verheggen, Beelden voor 
passie en hartstocht (n. 3), p. 48.
 �  De begijn knipte bijvoorbeeld Philip Galles verbeelding van het laatste avondmaal uit een missaal. 
Zie: Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht (n. 3), p. 62.
 �  In het hoofdstuk ‘Over de meditatie’ is de tegendruk zichtbaar van een rozenkransprent van Hier-
onymus Wierix. Volgens Verheggen duidt dat verschijnsel erop ‘dat de begijn hem [de plaat, fd] voor haar 
handschrift had bestemd en direct na aankoop ingeplakt heeft; de inkt was immers nog niet volledig droog’. 
Zie: Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht (n. 3), p. 50. Verheggen gaat ervan uit dat de plaatjes uit Pia 
desideria op dezelfde manier los zijn gekocht en daarna ingeplakt: Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht 
(n. 3), p. 80.
 �  Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht (n. 3), p. 81. Verheggens aanname behoeft overigens enige 
nuancering. Verheggen meent dat de begijn de onderschriften waarvan los verkochte plaatjes vaak vergezeld 
gingen, wegsneed. Zie daarover bijvoorbeeld: Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht (n. 3), p. 52, 54-56. 
In het hoofdstuk over het opstaan van de begijnen functioneerde de Pia desideria-pictura over het opstaan 
van anima bijvoorbeeld zonder het originele Latijnse motto. Anders dan Verheggen doet voorkomen, was in 
het werkstuk van de Haarlemse begijn de oorspronkelijke tekstuele context van de picturae niet geheel ir-
relevant geworden. Hugo’s originele motti klinken wel degelijk erin door: het weggehaalde motto onder de 
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In Engeland werd, vermoedelijk in de vroege achttiende eeuw, een handschrift ge-
maakt waarin de gedrukte bron juist zeer nauwgezet werd gevolgd. In het manuscript 
werd de Franse Pia desideria-bewerking van Marie Guyon – L’Ame amante de son dieu – 
in het Engels overgezet.35 Manning heeft laten zien hoe nauwkeurig de vertaler het 

afbeelding bij het opstaan is vervangen door een Nederlandse tekst, die een vertaling is van de originele 
Latijnse tekst: ‘Ik sal opstaen. Langs de wijken ende straten sal ick soecken die mijne Ziele bemint.’ Boven-
dien zijn in het geval van de overige Pia desideria-plaatjes de motti niet verwijderd. Dit alles neemt echter 
niet weg dat de keuze voor afbeeldingen vooral afhankelijk was van eigen associaties tussen picturale the-
ma’s en de leefregels.
 �  J. Manning, ‘An Unedited and Unpublished Manuscript Translation of Hermann Hugo’s Pia Desideria’, 
in: Emblematica 6.1 (1992), p. 147-179. Over L’Ame amante de son dieu handelt: A. Guiderdoni-Bruslé, ‘ “L’Ame 
amatante de son Dieu” by Madame Guyon (1717): Pure Love between Antwerp, Paris and Amsterdam, at the 
Crossroads of Orthodoxy and Heterodoxy’, in: A.J. Gelderblom, J. De Jong en M. Van Vaeck (eds.), The Low 
Countries as a Crossroads of Religious Beliefs, in: Intersections. Yearbook for Early Modern Studies 3, Leiden e.a. 2004, 
p. 297-318. L’Ame amante de son dieu is een bewerking van zowel Pia desideria als van Vaenius’ Amoris divini 

Afb. 1 Pictura bij embleem 26 uit: 
H. Hugo, Pia desideria, Antwerpen
1624. Bron: http://emblems.let.uu.nl/
hu1624026.html.
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voorbeeld van Guyon had gevolgd: alle onderdelen van haar werk werden in dezelfde 
volgorde overgenomen in het manuscript, terwijl het proza dat zij had geschrapt ook in 
de Engelse tekst ongebruikt bleef.36 De schrijver had dus zorgvuldig kennis genomen 
van de bron, beschouwde deze als een gecomponeerde eenheid en zette die als een sa-
menhangend geheel over in het Engels. 

Ook een Poolse manuscriptauteur hield de ontwikkelingen in de gedrukte Pia desi-
deria-traditie zorgvuldig in de gaten. In een artikel dat ik schreef samen met Els Stronks 
en Katarzyna Zawadzka komt een handschrift ter sprake dat ontstaan is in het Poolse 
vrouwenklooster van de Benedictijnen in Sandomierz. De anonieme auteur van dit 
handschrift vertaalde alleen de motti van Hugo. Op de plaats van de oorspronkelijke pic-
turae en subscriptiones heeft de auteur korte beschrijvingen van de afbeeldingen gegeven, 
die in de titel het Poolse woord ‘Obraz’ hebben, wat ‘afbeelding’ of ‘schilderij’ betekent. 
Dat deze keuze afhankelijk is van de gedrukte Pia desideria-receptie, blijkt uit het voor-
woord: de auteur vertelt daar zich te willen beperken tot de platen en motti uit Pia desi-
deria, omdat op het moment van schrijven al iemand anders in Polen aan een vertaling 
van Hugo’s gedichten werkte. De schrijfster alludeerde waarschijnlijk op Aleksander 
Teodor Lacki, die in 1673 zijn Pia desideria-bewerking onder de titel Pobożne pragnienia 
publiceerde.37

De drie handschriften verhouden zich dus op verschillende manieren tot hun ge-
drukte bron. Terwijl het Haarlemse begijnenhandschrift zich heeft losgemaakt van het 
oorspronkelijke boek, volgde het Engelse manuscript het boek juist nauwgezet en in-
tegraal. De auteur van het Poolse product, ten slotte, toonde zich bewust van de ont-
wikkelingen in de gedrukte receptie en wilde daaraan iets toevoegen wat in druk niet 
beschikbaar is. 

De handgeschreven Pia desideria-bewerking die in mijn analyse centraal staat, geeft 
de relatie met de bron op een heel specifieke manier vorm. Anders dan de Haarlemse 
begijn, kende de maker van de handgeschreven Pia desideria-bewerking de gedrukte 
Pia desideria-receptie en nam hij deze als voorbeeld. In tegenstelling tot zijn Engelse 
en Poolse collega’s volgde hij zijn voorbeeld echter niet volledig en probeerde hij ook 
niet een lacune te vullen in de gedrukte Pia desideria-receptie. In plaats daarvan liet 
hij zich door de gedrukte receptie inspireren tot een creatief meditatieproces, waar-
in fragmenten uit verschillende boeken een rol speelden. In de volgende paragraaf zal 
ik in detail laten zien hoe dat meditatieproces vorm kreeg aan de hand van gedrukte 
teksten. 

emblemata (Antwerpen 1615). De relatie tussen L’Ame amante de son dieu en Amoris divini emblemata bespreekt 
Manning in: J. Manning, ‘An Unedited and Unpublished Manuscript Translation of Les Emblemes d’Othon 
Vaenius’, in: Emblematica 6.2 (1992), p. 325-355. Het handschrift is ook genoemd in: Sider, Corpus Librorum 
Emblematum (n. 29), nummer 257 en 421. 
 �  Manning, ‘An Unedited and Unpublished Manuscript Translation of Hermann Hugo’s Pia Deside-
ria’, spec. p. 151. 
 �  F. Dietz, E. Stronks & K. Zawadzka, ‘Rooms-katholieke Pia desideria-bewerkingen in internationaal 
perspectief ’, in: Internationale neerlandistiek 47.3 (2009), p. 31-49.
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Met zorg geknipt en geplakt

De manuscriptschrijver schreef met de hand teksten naast afbeeldingen uit Pia deside-
ria. Het zijn geen zelfverzonnen fragmenten, zoals Verheggen beweerde,38 maar Neder-
landse vertalingen van Latijnse passages uit Pia desideria. De lyrische subscriptiones wer-
den niet hergebruikt, maar de motti zijn stuk voor stuk vertaald en uit de devotioneel 
getinte prozabloemlezing was een selectie gemaakt. 

Aan de basis van de handgeschreven bewerking van Pia desideria lag een serie kater-
nen, die zijn samengesteld uit bedrukte en lege vellen papier. Op de bedrukte vellen 
zijn de originele platen uit Pia desideria te zien, in hun oorspronkelijke volgorde en 
onderverdeling in dezelfde drie afdelingen. De lege vellen, die een klein beetje dikker 
zijn dan de bedrukte, zijn met behulp van nette plakstripjes zorgvuldig aan de pagina’s 
met Pia desideria-gravures bevestigd. Daarna werden de vellen gevouwen en aan andere 
bladzijden genaaid, waardoor katernen ontstonden met Pia desideria-picturae op de ver-
sozijde en lege pagina’s om zelf te beschrijven. Omdat meer schrijfruimte beschikbaar 
was gemaakt dan de manuscriptschrijver gebruikte, is het waarschijnlijk dat de kater-
nen al vóór het schrijfproces in elkaar waren gezet. Dat nauwkeurige werk lijkt het 
product van een vakman. Misschien heeft een professionele boekverkoper of -binder 
zich over deze klus gebogen. Het is bekend dat prentenseries als geheel konden worden 
verspreid,39 dat van Jacobus Revius’ Over-ysselsche sangen en dichten een exemplaar met 
blanco pagina’s in omloop was,40 en dat speciale met wit papier doorschoten embleem-
bundels dienst konden doen als alba amicorum.41 Misschien werden in de boekhandel 
ook prentenseries verkocht met speciale lege pagina’s om zelf te beschrijven. Het is 
eveneens mogelijk dat in het klooster waar het handschrift werd gemaakt, geestelijken 
prentenseries met witte vellen samenstelden ter ondersteuning van de meditatie. 

Degene die de lege pagina’s in de katernen beschreef, moet bekend zijn geweest met 
de drukgeschiedenis van Pia desideria. De maker gebruikte Paets’ Goddelycke wenschen 
uit 1645: de verkorte herdruk van Justus de Harduwijns vertaling die al eerder ter sprake 
kwam. In de handgeschreven Pia desideria-bewerking zijn evenals in Paets’ boek alleen 
de picturae, motti en prozateksten uit de Pia desideria-traditie ingezet, terwijl de subscrip-
tiones achterwege werden gelaten. Paets en de manuscriptschrijver zullen niet onafhan-

 �  Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht (n. 3), p. 82. 
 �  Zie bijvoorbeeld: M. de Baar, ‘Hartsemblematiek in Swammerdams studie van de eendagsvlieg’, in: 
De Zeventiende Eeuw 21.2 (2005), p. 312-334, spec. p. 312, 329; Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht (n. 3), 
bijvoorbeeld p. 73; K. Porteman, ‘Nieuwe gegevens over de drukgeschiedenis, de bronnen en de auteur van 
de embleembundel Amoris divini et humani antipathia’, in: Ons geestelijk erf 49.2 (1975), p. 193-213, spec. p. 197.
 �  Dat boeken met nog te beschrijven pagina’s konden worden verkocht, bewijst een eerste druk van 
Over-ysselsche sangen en dichten van Revius: ‘een met wit papier doorschoten exemplaar (…), waarin vele 
verzen en plaatsaanduidingen zijn bijgeschreven.’ Zie: W.A.P. Smit, De dichter Revius, Amsterdam 1928, p. 109. 
Zie ook: E. Stronks, Stichten of schitteren. De poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde predikanten, Houten 
1996, spec. p. 149.
 �  K. Thomassen (red.), Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het po-
eziealbum in de Nederlanden, Den Haag 1990, p. 16-17; E. Verhaak, ‘Emblemata nobilitati et vulgo scitu digna. Een 
embleemboek uit 1592 als album amicorum van Jean le Seur’, in: Bulletin van het Rijksmuseum 49.2 (2001), 
p. 141-151, spec. p. 141. 
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kelijk van elkaar dezelfde neiging hebben gevoeld tot het combineren van picturae, motti 
en prozateksten: daarvoor vertoont het ontwerp van de titelpagina’s van de drie afzon-
derlijke afdelingen teveel overeenkomsten met dat van Paets (afb. 2-3).42 Omdat andere 
edities van Pia desideria en Goddelycke wenschen het ontwerp niet delen, is het zeer waar-
schijnlijk dat de maker van de handgeschreven Pia desideria-bewerking Paets’ gedrukte 
Goddelycke wenschen kende en als voorbeeld nam. 

Daarnaast veronderstel ik dat de maker een Latijnse Pia desideria naast zich op de werktafel 
had liggen. Twee argumenten onderschrijven deze hypothese. In de eerste plaats had Hugo 
in de originele Pia desideria bij alle prozafragmenten een bronverwijzing vermeld, maar 
De Harduwijn had die verwijzingen bij het vertalen soms verkeerd overgenomen en Paets 
had in zijn herdruk deze fouten niet verbeterd. Omdat in het handschrift de juiste bron-
verwijzingen zijn gevolgd, vermoed ik dat de maker met een Latijnse versie heeft gewerkt. 

 �  Elders betoog ik dat het combineren van picturae, motti en prozateksten uit Pia desideria een uniek 
Noord-Nederlands verschijnsel is, dat past bij het programma en de positie van de Hollandse missiekerk. 
Zie: F. Dietz, ‘Dark Images, Clear Words. Pieter Paets’s Illustrated Devotional Literature from the Missio Hol-
landica’. In: K. Enenkel en W. Melion (red.), Meditatio – Refashioning the Self, in: Intersections. Yearbook for Early 
Modern Studies 17, Leiden 2010, p. 291-320.

Afb. 3 J. De Harduwijn, Goddelycke wenschen, titelpagina 
eerste afdeling. Bron: Digitale bijzondere collecties van de Univer-
siteit Utrecht: http://digbijzcoll.library.uu.nl/lees_gfx.php?lang=
nl&W=On&BoekID=014694&PageOrder=20.00&style=fmw.

Afb. 2 Handschrift 325, titelpagina eerste afdeling, 
zonder folionummer. Bron: Universiteitsbibliotheek 
Radboud Universiteit Nijmegen. 
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Ten tweede nam de manuscriptschrijver nergens De Harduwijns vertalingen over. 
In plaats daarvan lijkt hij een enkele passsage zelf uit het Latijn te hebben vertaald, en 
schreef hij in de meeste gevallen fragmenten over uit bestaande Nederlandse vertalin-
gen van de Latijnse bronteksten die Hugo in Pia desideria had verzameld.

Hoe het gecombineerde lees- en schrijfproces in zijn werk is gegaan, zal ik aantonen 
aan de hand van de bewerking van het derde embleem uit Pia desideria in het manus-
cript (afb. 4).43 Ik kies er bewust voor om één embleem op detailniveau te bekijken, 
omdat ik op die manier nauwkeurig kan laten zien hoe de maker te werk is gegaan. 
De strategieën die ik in dit embleem waarneem, beschouw ik als exemplarisch voor de 
werkwijze van de manuscriptschrijver. Waar relevant zullen uitstapjes naar andere em-
blemen die aanname onderstrepen. 

In de pictura bij de bewerking van embleem 3 ligt anima in bed, ziek van haar zonden. 
Amor divinus knielt bij haar neer: hij is als geestelijke geneesheer de enige die haar beter 
kan maken. Anima smeekt om zijn hulp in het vertaalde motto:  ‘Ontfermt u mynder heere 

 �  De bewerking is te vinden in Handschrift 325 (n. 10), fol. 5v-6r. Zie voor het originele embleem: Hugo, 
Pia desideria (n. 22), embleem 3. Hugo’s derde embleem is te raadplegen via de website van het Emblem Pro-
ject Utrecht: http://emblems.let.uu.nl/hu1624003.html.

Afb. 4 Handschrift 325, embleem 3, fol. 6r. Bron: Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen. 
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/ want ick ben cranch gheneest my heere / want alle myn beenderen syn heel ontstelt’.44

Haar klacht wordt voortgezet in prozacitaten, evenals in de originele Pia desideria. Hugo 
had daar in de prozabloemlezing bij embleem 3 bijvoorbeeld een citaat opgenomen 
uit hoofdstuk 20 van de tekst Soliloquia, die was toegeschreven aan Augustinus, maar in 
werkelijkheid van de hand van verschillende religieuze schrijvers moet zijn geweest:45 

Medicinas de terra, propter singulas quasque suas corruptelas creasti. Singula solatia singulis malis 
obuiantia præparasti […].46

Jij hebt de medicijnen uit de aarde geschapen, ieder voor hun eigen kwalen. Jij hebt voor alle af-
zonderlijke kwalen eigen troostmiddelen die voor het grijpen liggen bereid […].47

De Nederlandse vertaling die in het manuscript terecht kwam, luidt als volgt:

Ghy hebt cruijden ende medicinen laten wassen opter aerden om onse crancheden te genesen / 
ghy hebt teghen een ijegelyck quaet ons overcomende een sonderlinghe solaes ende vertroosting-
he gheschapen […].48

Deze woorden zijn ontleend aan de Nederlandse versie die in 1547 gemaakt was door 
Anthonius van Hemert onder de titel Alleenspraecken. Dit traktaat was opgenomen in 
de bloemlezing Vierighe meditatien etc., die in de zestiende en zeventiende eeuw in zo-
wel Noord- als Zuid-Nederland veelvuldig herdrukt werd.49 

De maker van het manuscript moet dus hebben zitten lezen in Pia desideria, en heeft 
via de bronverwijzingen bij de prozacitaten zijn weg gevonden naar bestaande Neder-
landse vertalingen van de teksten. In het geval van het derde embleem uit Pia desideria 
greep hij behalve naar Van Hemerts Alleenspraecken ook tweemaal naar diens vertaling 
van pseudo-Augustinus’ Meditationes: Vierighe meditatien.50 Daarnaast ontleende hij twee 

 �  Handschrift 325 (n. 10), fol. 6r. 
 �  Soliloquia is in werkelijkheid een compilatie van fragmenten uit verschillende teksten van Augustinus 
en andere middeleeuwse theologen. Zie voor de bronnen bijvoorbeeld: M.E. Frandsen, Crossing Confessio-
nal Boundaries, New York 2006, p. 199; R. Sturges, ‘Pseudo-Augustinian Writings’, te verschijnen in: Oxford 
Guide to the Historical Reception of Augustine. 
 �  Hugo, Pia desideria (n. 22), embleem 3. 
 �  De vertalingen uit het Latijn zijn van mijn hand. Ik dank Jan Waszink en Jeanine De Landtsheer voor 
hun suggesties.
 �  Handschrift 325 (n. 10), fol. 6r.
 �  Augustinus, Sinte augustinus vierighe meditatien oft aendachten. Ende die alleensprake der ziele tot Godt. 
Ende dat hantboecxken vander aenschouwinghe Christi. Item noch S. Bernardus devote aendachten. En een boecxken 
van S. Ancelmus, ghenaemt: De strale der godlijcker liefden, met sommighe van zijnen ghebeden, Antwerpen [1547]. 
Ik heb gebruikgemaakt van de uitgave uit de universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam: 
o 62 1503. In totaal heb ik maar liefst zestien herdrukken gevonden. Verschueren noemt dertien herdruk-
ken. Zie: L. Verschueren, ‘Antonius van Hemert’, in: Ons Geestelijk Erf 7 (1933), p. 409-416, nummer 10 tot 
en met 23. Nummer 20 reken ik niet mee, want daar noemt Lucidius Verschueren geen editie. De Am-
sterdamse versie van Pieter Paets uit 1631 noemt Verschueren niet. Daarnaast vond ik nog twee edities via 
Picarta: in 1584 werd het werk herdrukt in het Duitse Rees; in 1694 bij Gaspar van Gaesbeeck in Ant-
werpen. Ik weet niet welke editie de manuscriptschrijver heeft gebruikt, maar het is in ieder geval niet de 
door de Amsterdamse notaris Bredan verbeterde vertaling die voor het eerst werd uitgegeven bij Paets in 
1631 en daarna regelmatig is herdrukt. Zie over Paets’ Vierighe meditatien etc.: Dietz, ‘Under the Cover of 
Augustine’ (n. 24). 
 �  Ook dit traktaat is deel van de bloemlezing Vierighe meditatien etc., zie daarvoor noot 49. De manus-
criptschrijver gebruikte een fragment uit hoofdstuk 36 en 40. De titel van het traktaat Vierighe meditatien 
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citaten aan Johannes Semmius’ vertaling van Augustinus’ Confessiones onder de titel 
Boecken der Belijdenissen van S. Augustijn. Deze was voor het eerst verschenen bij Jacob 
van Eckeren in Emmerick in 1603 en werd daarna veelvuldig herdrukt.51 De maker zal 
Van Hemerts en Semmius’ vertalingen uit de bibliotheek hebben gehaald, en schreef de 
fragmenten er nauwkeurig uit over. 

De brontekst die de manuscriptschrijver vond en overschreef, had een sturende func-
tie. Aan hoofdstuk 40 van pseudo-Augustinus’ Meditationes had Hugo een citaat ontleend 
voor zijn derde embleem uit Pia desideria, maar hij had eigenhandig een flinke passage 
geschrapt, zodat alleen de eerste en laatste woorden van het fragment overeind bleven.

Versie pseudo-Augustinus’ Meditationes:
Praesta mihi, domine, medicinam, unde mea possint curari vulnera. Da mihi, domine, timorem tui, 
cordis compunctionem, mentis humilitatem, & conscientiam puram. Praesta mihi, domine, ut fra-
ternam semper tenere valeam charitatem, & mala mea non obliuiscar, aliena non requiram. Parce 
animae meae, parce malis meis, parce peccatis meis, parce criminibus meis. Visita me infirmum, cura 
me aegrum, sana me languentem, & suscita me mortuum.52 

Versie Hugo:
Prasta mihi, Domine, medicinam, vnde mea possint curari vulnera: Da mihi, domine, timorem tui, 
cordis compunctionem, mentis humilitatem, & conscientiam puram. Praesta mihi, domine, ut fra-
ternam simper tenere valeam charitatem, & mala mea non obliuiscar, aliena non requiram. Parce 
animae meae, parce malis meis, parce peccatis meis, parce criminibus meis. visita me infirmum, cura 
me aegrum, sana me languentem, & suscita me mortuum.53

Heer, geef mij een medicijn, waardoor mijn wonden kunnen worden genezen. Heer, geef me ont-
zag voor u, nederigheid van hart, bescheidenheid van geest en een zuiver geweten. Geef mij Heer, 
dat ik in staat ben om de broederliefde altijd vast te houden, dat ik mijn eigen tekorten niet uit het 
oog verlies, en die van een ander niet zoek. Spaar mijn ziel, ontzie mijn fouten, ontzie mijn zonden, 
ontzie mijn misdaden. Bezoek mij in mijn zwakheid; verzorg mij in mijn ziekte; genees mij in mijn 
krachteloosheid; en wek mij op uit de dood. 

De maker van het manuscript was teruggegaan naar het Nederlandse pseudo-Augus-
tinuscitaat in Van Hemerts Vierighe meditatien etc. Hij liet zich leiden door deze tekst in 
plaats van door Hugo’s voorbeeld: de passage die Hugo had geschrapt, was nu gewoon 
gebruikt. Tegelijkertijd werd ook met Van Hemerts bron kritisch omgesprongen. De 
maker liet namelijk de laatste zinnen uit het fragment weg: 

mag overigens niet worden verward met de titel van de bloemlezing Vierighe meditatien etc., die bestaat uit 
verschillende teksten. 
 �  Augustinus, Boecken der Belijdenissen van S. Augustijn, Emmerick 1603. Volgens De Rynck en Welken-
huysen is dit de oudste en vaak herdrukte vertaling van de Confessiones. Zie: P. de Rynck en A. Welkenhuy-
sen, De Oudheid in het Nederlands, Baarn 1992, p. 106. De manuscriptschrijver gebruikte een fragment uit 
hoofdstuk 28 en 30 uit boek 10 van deze uitgave. 
 �  Er waren veel edities van pseudo-Augustinus’ Meditationes in omloop. Het is helaas niet bekend welke 
editie Hugo heeft gebruikt. Ik heb hier geciteerd uit: Augustinus, Meditationes, Soliloquia et Manuale, Antwer-
pen 1547, hoofdstuk 40, p. 77v-78r, waarbij ik gebruik maakte van een exemplaar uit de universiteitsbiblio-
theek van de Universiteit Utrecht: tho: alv 23-2. 
 �  Hugo, Pia desideria (n. 22), embleem 3. 
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Versie Van Hemert:
Geeft my Heere een medecijne daer mijn wonden af moghen ghenesen worden. Gheeft my Hee-
re uwe vreese / berouwe des herten / ootmoedicheyt des geests / ende een suyver consienctie. 
Geeft my Heere dat ick die broederlijcke liefde altoos wel behouden moet / ende dat ick mijn 
sonden niet en vergete / ende gheen vreemde en soecke. Spaert mijn ziele/ spaert mijnen quaden 
/ spaert mijne sonden ende misdaden. Besoeckt my crancke / geneest my siecke / ende verweckt 

my doode.54

Versie Handschrift 325:
Gheeft mijn heere een medesyne daer mijn wonden af mogen ghenesen worden / gheeft myn hee-
re u vreese / berouwe des herten / ootmoedicheyt des geest / ende een suivere conscintie gheeft 
myn heere dat ick die broederlycke altyts wel behoude moet / ende dat ick myn sonden niet en 
vergeette / en gheen vremde en soecke Spaert mijn ziele/ spaert mijnen quaden / spaert mijne 

sonden ende misdaden. Besoeckt my crancke / geneest my siecke / ende verweckt my doode.55

De religieuze teksten die de maker door de lezing van Pia desideria raadpleegde, no-
digden niet alleen uit tot creatieve ingrepen, maar konden bovendien zelf ook weer de 
aanleiding zijn tot nieuwe lezingen en schrijfproducten. Toen de maker door Hugo’s 
fragment naar hoofdstuk 28 uit het tiende boek van Augustinus’ Belijdenissen werd ge-
stuurd, las hij of zij niet alleen de door Hugo gebruikte passage, maar ook die daarom-
heen.56 Als zevende fragment in embleem 3 nam de maker een extra stukje uit deze 
tekst van Augustinus op. Dat fragment is dus weliswaar niet fysiek terug te vinden in 
Pia desideria, maar dit werk heeft er wel indirect naar toe geleid. 

Myn godt en is t’leven der menschen niet een stryt opter aerden / wie soude geeren moeyelyck-
heyt ende verdriet verdragen / nochtans wilt ghy datmen dien verdraghet doch niet en beminnet 
/ niemant bemint tgene hy verdraecht / hoe wel hy t verdragen bemint om u te gehoorsamen / 
want hoe wel hy hem int verdraghen verheucht so wilde hy nochtans liever datter niet en was dat 
hy verdroech […]57

De maker voegde op deze manier soms nieuwe fragmenten toe aan het aanbod dat 
Hugo had samengesteld. Nog vaker schrapte hij echter stukken tekst: van de 32 proza-
fragmenten in Hugo’s derde embleem had de maker er maar zes gebruikt. 

Het ligt voor de hand dat de maker de fragmenten wegliet waarover hij niet in ver-
taling beschikte. Dat was echter zeker niet altijd het geval: zijn eerste embleem bevat-
te niet het fragment uit hoofdstuk 17 van pseudo-Augustinus’ Soliloquia, terwijl we op 
grond van andere passages in hetzelfde embleem kunnen vaststellen dat hij op dat mo-
ment Van Hemerts vertaling Vierighe meditatien etc. bij de hand moet hebben gehad.58 
Bovendien lijkt de maker er niet voor terug te zijn geschrokken om een enkel fragment 
eigenhandig te vertalen, of misschien te laten vertalen. Het fragment in het eerste em-

 �  Augustinus, Vierighe meditatien, hoofdstuk 40, p. 57v, in: Vierighe meditatien etc. (n. 49). 
 �  Handschrift 325 (n. 10), fol. 6r.
 �  Augustinus, Boecken der Belijdenissen van S. Augustijn (n. 51), hoofdstuk 28. 
 �  Handschrift 325 (n. 10), fol. 6v.
 �  Handschrift 325 (n. 10), fol. 1r.
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bleem uit een psalmbewerking van Augustinus bestond zover ik weet op dat moment 
niet in een Nederlandse vertaling.59 

Deze observaties maken het aannemelijk dat de maker de fragmenten heel nauwkeu-
rig selecteerde, geïnspireerd door Hugo’s aanbod en de Nederlandse vertalingen van 
meditatieve teksten. Die zorgvuldige keuze draagt bij tot de samenhang in de proza-
bloemlezingen. In de bewerking van het derde embleem zijn uit Hugo’s bloemlezing 
bijvoorbeeld alleen maar fragmenten gekozen waarin God direct wordt aangesproken, 
en niet de fragmenten die in de derde persoon over Hem gaan. Zo is een consequent 
perspectief tot stand gebracht. De uitgekozen fragmenten in embleem 16 vormen sa-
men een betoog: de uitzetting over de mens die als een jonge ezel geneigd is zijn ver-
langens achterna te lopen, rechtvaardigt het hierop volgende verzoek aan God om deze 
verlangens te helpen uitschakelen.60

 �  Volgens De Rynck en Welkenhuysen verscheen de eerste Nederlandse psalmvertaling naar Augustinus 
pas in 1729. Zie: De Rynck & Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (n. 51), p. 112. In de Index Aure-
liensis Catalogus Librorum Sedecimo Saeculo Impressorum heb ik ook geen oudere psalmvertalingen aangetrof-
fen. Zie: Index Aureliensis, dl 1, boek a, vol. 5. 
 �  Handschrift 325 (n. 10), fol. 39r.

Afb. 5 Handschrift 325, embleem 1, fol. 1r. Bron: Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen. 
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Bovendien heb ik de indruk dat de selectie binnen de fragmenten zelf bijdraagt aan 
de suggestie van een lopend betoogje of narratieve tekst. In de bewerking van embleem 
3 is daarvan ook een voorbeeld te vinden. In het derde embleem in de originele Pia de-
sideria werd het motto, waarin de ziel haar ziekte onder de aandacht brengt en de Heer 
om genezing smeekt, opgevolgd door enkele regels uit pseudo-Augustinus’ Soliloquia 
waarin eveneens melding wordt gemaakt van de ziekte en het verlangen naar de Heer. 

[motto] Miserere mei Domine, quoniam infirmus sum: sana me Domine, quoniam conturbata sunt 
ossa mea.
[eerste fragment] ÆGrotvs sum, ad medicum clamo; cæcus sum, ad lucem propero; mortuus sum, 

ad vitam suspiro. Tu es medicus, tu lux, tu vita, Iesv Nazarene […].61

[motto] Heb medelijden met mij, Heer, omdat ik zwak ben, genees me Heer, want mijn beende-
ren zijn in grote verwarring. 
[eerste fragment] Ik ben ziek, ik roep om een dokter; ik ben blind, ik haast me naar het licht; ik 
ben dood, en hunker naar het leven. U bent de geneesheer, U bent het licht, U bent het leven, Je-
zus van Nazaret […]. 

Het manuscript plaatste het fragment ook direct achter het motto, maar hergebruikte 
de eerste zin uit de tekst niet. Ik vermoed dat de eerste regel opzettelijk is weggehaald 
om herhaling met het hieraan voorafgaande motto te voorkomen. De maker van het 
manuscript slaagde er door de ingreep in om in de combinatie tussen het motto en het 
eerste prozafragment een redenering op te bouwen met een logische gevolgtrekking: 
Heer, genees mijn ziekte, want u bent mijn dokter. 

[motto] Ontfermt u mynder heere / want ick ben cranch gheneest my heere / want alle myn been-
deren syn heel ontstelt
[eerste fragment] Ghij syt die medecijn meester / ghy syt dat licht ghy syt dat leven o iesu van 
nasarenen […]62

In de handgeschreven bewerking van embleem 2 draagt de selectie binnen de fragmen-
ten ook bij aan de narrativiteit. De nieuwe tekst is een uiteenzetting over zotheid ge-
worden. Uit een passage van Basilius werd alleen een stukje geselecteerd dat logisch in-
gepast kon worden in deze uiteenzetting. In de delen die niet werden hergebruikt – en 
in onderstaand fragment daarom niet door mij zijn onderstreept – vertelt David over 
zijn zondige verleden. Deze passages in de directe rede vond de samensteller van het 
handschrift vermoedelijk moeilijk te rijmen met de rest van de informatieve tekst over 
zotheid. 

Versie Hugo: 
Insipientiam quoque [Dauid] stultum suum factum nominat, ab insipientiâ procedens. Omne enim 
peccatum per stultitiam fit. Qui igitur in peccatis perseuerant, inque eis consistentes gaudent, & se 
oblectant ac deliciantur, nihilo dissimiles porcis sunt sese in volutabro luti prouoluentibus. Docet 
autem in quibus fuerit, cùm incideret in peccatum. Quoniam enim tempore aliquo cor meum contur-
batum est, & dereliquit me virtus mea, & lumen oculorum meorum, & ipsum non est mecum: tempore enim, 

 �  Hugo, Pia desideria (n. 22), embleem 3. 
 �  Handschrift 325 (n. 10), fol. 6r.
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inquit, peccati; pars animae rationis particeps haud modicam sustinebat perturbationem prauo con-
fusa affectu, & tenebris, ab eo qui peccati fuit impulsor, obducta; adeo vt in insipientiam inciderit. 
Ideo dicit, putruerunt cicatrices meae facie insipientiae meae. Conturbatum itaque cor eius, quoniam in 
insipientia fuerat, & a virtute prudentiae exciderat:63 

Ook David noemt zijn dwaze daad een onnozelheid, die uit onnozelheid voortkomt. Want elke 
zonde komt voort uit dwaasheid. Zij die dus in zonden volharden, en blij zijn terwijl ze daarin vol-
harden, en zich vermaken en verheugen, verschillen in geen enkel opzicht van varkens, die zich 
in hun kot voortrollen in de modder. Hij vertelt echter in wat voor omstandigheden hij verkeer-
de, toen hij tot zonde verviel. Want op een bepaald moment ‘is mijn hart in de war, en heeft mijn 
deugdzaamheid mij verlaten, en het licht van mijn ogen, en was ik niet langer mezelf. In de tijd van 
zonde’, zegt hij, ‘onderging het deel van mijn ziel dat in staat is tot de rede, een grote verstoring, 
verward als je toen was door een kwade emotie, en door de aanstichter van die zonde. En dit alles 
gebeurde in zo sterke mate dat zij tot onnozelheid verviel.’ ‘En dus’, zegt hij, ‘werden mijn littekens 
rot door de aanblik van mijn onnozelheid.’ En zo is zijn hart in verwarring gebracht, omdat het in 
onnozelheid was geweest, en deelde niet langer in de deugd der wijsheid.

 �  Hugo, Pia desideria (n. 22), embleem 2. Hugo’s tweede embleem is te raadplegen via de website van het 
Emblem Project Utrecht: http://emblems.let.uu.nl/hu1624002.html.

Afb. 6 Handschrift 325, embleem 16, fol. 39r. Bron: Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen. 
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Versie Handschrift 325:
Alle sonde gesciet uuijt sottigheyt: dit dan in de sonden volgerden / daer in bliven ghevest met 
blytschap ende vermaeck / syn de verckens gelyck / die haer geneuchte nemen / om in slijck ende 
vuyligheyt te wentelen […]64

Voorbeelden als deze wijzen erop dat het manuscript een geconstrueerde en gecompo-
neerde eenheid wil zijn – af en toe zelfs méér dan de originele Pia desideria dat was in 
zijn prozabloemlezingen. Dat blijkt al simpelweg uit de presentatie van de tekst: terwijl 
Hugo bij alle afzonderlijke fragmenten duidelijke verwijzingen in de kantlijn had ge-
plaatst, geeft dit manuscript de fragmenten achter elkaar weer als een doorlopend ge-
heel. Slechts sporadisch verwijst het naar de bron, en dan alleen onopvallend aan het 
einde van een fragment zonder aanpassing van de kleur of het lettertype. 

Over de reden waarom de maker van het handschrift de losse passages zo zorgvuldig 
componeerde tot een narratieve constructie, kunnen we slechts speculeren. Ik vermoed 
dat de manuscriptschrijver op deze manier het eigen meditatieproces structureerde en 
richting gaf. De samenhang tussen de fragmenten versterkte in zijn beleving wellicht 
de eenheidservaring met de Heer die hij probeerde te bewerkstelligen. Daarnaast be-
diende hij met zijn composities vermoedelijk de medegelovigen die het convoluut in 
handen kregen. Zij werden door het lezen van het handschrift in staat gesteld een staps-
gewijs meditatieproces te doorlopen. 

Conclusie

Door de handgeschreven bewerking van Pia desideria te lezen als een vorm van rewri-
ting, is zichtbaar geworden hoe gedrukte boeken ‘met de pen’ konden worden gele-
zen in een zeventiende-eeuws religieus milieu. De bewerking is een zorgvuldige en 
samenhangende constructie, gemaakt met aandacht voor verschillende gedrukte edi-
ties en bewerkingen van Pia desideria. Sterk gelijkende tussentitelpagina’s bewijzen dat 
Paets’ uitgave van De Harduwijns Goddelycke wenschen een directe inspiratiebron moet 
zijn geweest voor de manuscriptschrijver. In plaats van De Harduwijns teksten letterlijk 
over te schrijven, ging de maker van het manuscript echter zelf op zoek naar de frag-
menten in de Nederlandse vertalingen van de bronteksten. Hij construeerde nieuwe 
meditatieliteratuur met behulp van fragmenten uit verschillende gedrukte bronnen, die 
met zorg werden uitgekozen, aangepast en overgeschreven. Het handschrift maakt dus 
een creatief meditatieproces zichtbaar, waarin de gedrukte Pia desideria-traditie functi-
oneerde als een model bij het schrijven, maar ook als een uitnodiging om nieuwe boe-
ken te lezen met de pen in de hand. 

Hoe gangbaar dit creatieve gecombineerde lees- en schrijfproces in de zeventiende 
eeuw was, is op grond van één casus niet te bepalen. Uit de manuscripttraditie rond-
om Pia desideria bleek dat dit specifieke gebruik van de drukcultuur niet het enige 
mogelijke gebruik was: een handschrift kon ook los van een gedrukt product func-

 �  Handschrift 325 (n. 10), fol. 3r. 
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tioneren, of dit juist nauwkeurig volgen. Het bestaan van speciale prentenseries met 
ingebonden lege pagina’s doet echter vermoeden dat de creatieve omgang met druk-
werk in handschriften een wijdverbreide praktijk was, waar zelfs de boekenmarkt op 
inspeelde. 

Of het ook – of zelfs overwegend – vrouwen waren die de witte pagina’s van de 
prentenseries beschreven in een creatief meditatieproces, is op basis van dit voorbeeld 
niet vast te stellen. De schaarse gegevens over de functioneringscontext van de Pia de-
sideria-bewerking laten echter wel zien dat deze zeventiende-eeuwse omgang met me-
ditatieteksten (semi-)religieuze vrouwen moet hebben aangesproken. 

Abstract – This article concerns a seventeenth century illustrated manuscript based on the popular 
religious emblem book Pia desideria (1624). Contrary to what has been noted before, the hand-
written texts in the manuscripts were not newly created, but are in fact careful adaptations of the 
Pia desideria and other contiguous printed books. By reconstructing the relationship between the 
manuscript and its printed sources, I argue that the Pia desideria formed the starting point for a 
meditative reading and writing process in which fragments from different printed sources were cre-
atively combined in a new meditation text. 
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