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De Spieghel in beeld

Hendrik Herps Spieghel der volcomenheit
in Jezus en de ziel van Jan Luyken

Het behoeft geen verdediging dat de vijftiende-eeuwse franciscaanse mysticus 
Hendrik Herp (omstreeks 1410-1478) een belangrijke rol heeft gespeeld in de 
vroegmoderne mystiek. De auteur, wiens werk de Spieghel der volcomenheit 
al tijdens zijn leven een immense verspreiding kende, bleef ook nog lang na 
zijn dood populair. Zijn Nederlandstalige werk werd in de zestiende eeuw niet 
alleen in het Latijn, maar ook in nagenoeg alle West-Europese volkstalen ver-
taald en oefende via deze vertalingen een grote invloed uit op de geestelijke 
literatuur van landen als Spanje, Duitsland en Frankrijk.1 De receptie en door-
werking van de tekst bleef al tijdens Herps leven niet beperkt tot de francis-
caanse orde: de tekst werd ook gretig gebruikt in de kringen van de Moderne 
Devotie, waarvan de auteur eerder deel had uitgemaakt.2 Toen de Spieghel in 
de zestiende eeuw in dienst van een heus contrareformatorisch literatuurpro-
gramma werd gesteld, speelden daar niet alleen minderbroeders, maar ook kar-
tuizers en jezuïeten een rol in.3 Zelfs confessionele grenzen zouden geen belem-
mering voor de verspreiding van Herps werk vormen: zo werd Herp in de 
vroegmoderne tijd niet alleen door katholieke bekeerlingen als de mystieke 
dichter Angelius Silesius (1624-1677) gerecipieerd,4 maar drong de Spieghel 

1 Zie voor Spanje bijv.: Eulogio Pachio, ‘Nederlandse kiemen in de klassieke Spaanse spiritua-
liteit’, in: Ons Geestelijk Erf, 78 (2004), 131-183; Pierre Groult, Les mystiques des Pays-Bas et 
la littérature Espagnole du XVIe siècle, Leuven 1927. Voor Duitsland zie: Deborah A. Rose 
Lefman, Hendrik Herps “Spiegel der Volkommenheit” in deutscher Sprache. Eine überliefe-
rungsgeschichtliche Edition, Ann Arbor 1998; Kristina Freienhagen-Baumgardt, Hendrik Herps 
Spieghel der volcomenheit in oberdeutscher Überlieferung: ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte 
niederländischer Mystik im oberdeutschen Raum, Leuven 1998. Voor Frankrijk zie: J. Huijben, 
‘Nog een vergeten mystieke grootheid, §7. De Fransche vertaling der Peerle’, in: Ons Geestelijk 
Erf, 4 (1930), 5-26, met name 8-9. Voor een algemenere druk- en verspreidingsgeschiedenis van 
de Spieghel der volcomenheit zie: Hendrik Herp, Spieghel der volcomenheit. Opnieuw uitgegeven 
door P. Lucidius Verschueren O.F.M., Antwerpen 1931, dl. 1; Lucidius Verschueren, ‘Invloed 
van Henrik Herp’, in: Ons Geestelijk Erf, 6 (1932), 194-208.
2 Anna Dlabacovà, ‘Hendrik Herp: observant en mysticus. De “Spieghel der volcomenheit” 
(1455/1460) in nieuw perspectief’, in: Queeste, 15 (2008), 161.
3 Zie bijv. de bespreking van Pierre Groults werk door L. Reypens in: Ons Geestelijk Erf, 2 
(1928), 112. Zo waren Ignatius van Loyola en zijn volgelingen goed bekend met Herp en droegen 
de Keulse kartuizers een uitgave van de Theologia Mystica, een verzameling van Herps werken, 
ook aan Ignatius op: Hendrik Herp, Theologia mystica (Keulen 1536/1556), herdruk Farnborough 
Hants. 1966, **ii.
4 Angelus Silesius, Der Cherubinische Wandersmann (1657), herdruk Halle 1895, 12. Naast de 
Spieghel heeft ook de aan Herps tekst verwante Evangelische Peerle, die hij ook in Duits  vertaalde, 
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een niet te onderschatten invloed uitgeoefend op Silesius’ mystiek. Zie: L. Reypens, ‘Nog een 
vergeten mystieke grootheid. De schrijfster der Evangelische Peerle’, in: Ons Geestelijk Erf, 2 
(1928), 74; J. Huijben, ‘Nog een vergeten mystieke grootheid, §8. Bérulle en de Evangelische 
Peerle’, in: Ons Geestelijk Erf, 4 (1930), 472.
5 Christian Hoburg, Theologia Mystica. Das ist die geheime Kraft-Theologie der Alten, Amster-
dam 1655.
6 Wilhelm Hoffmann, Inwendige Glaubens- und Liebes-übung einer Seelen gegen Gott und des-
sen Gegenwart, 2e druk, Büdingen 1732, 44f.; Johann F.G. Goeters, ‘Der reformierte Pietismus 
in Deutschland 1650-1690’, in: Martin Brecht, Klaus Deppermann (red.), Der Pietismus im acht-
zehnten Jahrhundert, Göttingen 1995, 386-427.
7 Wij gebruiken hier de druk uit 1714 (via de herdruk ervan te Utrecht uit 1977) in plaats van de 
druk uit 1678. Onze motivatie wordt toegelicht in paragraaf 2. De druk uit 1685, een getrouwe 
herdruk van 1678, is digitaal te raadplegen via het Emblem Project Utrecht: http://emblems.let.
uu.nl/lu1685.html. Op deze website zijn ook de afbeeldingen uit de editie uit 1714 te zien. 
8 Midori Nakayama, ‘Jan Luykens Böhme-Rezeption in seinem Emblembuch ‘Jezus en de Ziel’ 
(Jesus und die Seele)’, in: Daphnis, 34 (2005), 231-254, met name 241.
9 Arie Jan Gelderblom, ‘Binnen en buiten. Symboliek in de emblemen van Jan Luyken’, in: 
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde (1998-1999), 18-35. Gelderblom 
herkende de visuele leeshouding in Luykens latere realistische emblemen. 
10 Gelderblom, ‘Binnen en buiten’, 32. 

ook door tot Theologia mystica van de predikant Christian Hoburg (1607-
1675), die vanwege zijn spiritualistische sympathieën herhaaldelijk uit zijn 
ambt als luthers predikant was gezet.5 De Spieghel liet ook zijn sporen na in 
het Rijnlands gereformeerd piëtisme rond de mystieke lieddichter Gerhard Ter-
steegen (1697-1769). Diens weggenoot en inspirator Wilhelm Hoffmann (1676-
1746), die vanwege zijn mystieke neigingen meerdere malen in conflict kwam 
met de gereformeerde synode in het Bergische land, raadde de lezers van zijn 
Inwendige Glaubens- und Liebes-übung einer Seelen gegen Gott und dessen 
Gegenwart dringend de lectuur van de Spieghel aan.6 

Dit artikel vestigt de aandacht op de tot nu toe onbekend gebleven verwer-
king van Herps Spieghel in Jan Luykens (1649-1712) religieuze embleemboek 
Jezus en de ziel (1678).7 Wij willen hier laten zien hoe Luyken een middel-
eeuwse ongeïllustreerde bron transformeert tot een vroegmodern multimediaal 
meditatiemiddel. In navolging van Midori Nakayama betogen we dat Luyken 
zijn brongebruik in dienst stelde van zijn centrale thematiek: de ‘Heimkehr 
der Seele’, of het streven van de mens naar een vereniging met God.8 Herps 
Spieghel blijkt voor Luyken daarnaast ook een instrument om het voorstel-
lingsvermogen van de lezers te prikkelen. De Spieghel draagt op die manier bij 
aan de ‘visuele leeshouding’ die Jezus en de ziel van zijn lezers verlangt. Wie 
visueel leest, zo nemen wij in navolging van Gelderblom aan,9 beschouwt 
 Luykens emblemen als ‘spiegels die het onvergankelijke weten te vangen in de 
gedaante van het vergankelijke’.10 Onze bronnenanalyse zal duidelijk maken 
dat Luyken Herps intellectualistische tekst omvormt tot een visuele leeserva-
ring, waarin zichtbare aardse zaken afschaduwingen zijn van een onzichtbare 
eeuwigheid. 

Het is niet de eerste keer dat inzicht wordt geboden in de middeleeuwse 
‘Hoogwaardige vrienden Gods’, die Luyken in de inleiding van Jezus en de ziel 
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11 Vgl.: J.C. van der Does, ‘Jan Luyken en de Middeleeuwsche mystieken’, in: Stemmen 
des Tijds, 17 (1928), II, 264-271; J.C. van der Does, ‘Jan Luyken in zijn afhankelijkheid van 
Johannes Tauler’, in: Stemmen des Tijds, 18 (1929), I, 137-163; H.W.J. Vekeman, ‘“Jezus en de 
Ziel”. Een nabloei van de Rijnlandse mystiek?’, in: Nieuwe Taalgids, 73 (1980), 142-156; 
H.W.J. Vekeman, ‘Jezus en de Ziel. De zinnebeelden I en V’, in: Nieuwe Taalgids, 74 (1981), 
54-70. Algemene studies over de bronnen en voorbeelden van Jezus en de ziel zijn: F. Reitsma, 
‘De oorsprong van “Jezus en de Ziel”’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 
35 (1916), 202-221; Jan Luyken, Jezus en de Ziel, ingeleid en toegelicht door F. Reitsma, Amster-
dam 1916 (voorwoord); Karel Meeuwesse, ‘Goddelycke Aandachten. Een teruggevonden werkje 
van Petrus Serarius. Een voorbeeld van Jan Luykens “Jezus en de Ziel”’, in: Nieuwe Taalgids, 
43 (1950), 317-323; Nakayama, ‘Jan Luykens Böhme-Rezeption’. Recentelijk kreeg Luykens 
bronnengebruik ook in de nieuwe literatuurgeschiedenis ruim aandacht: Karel Porteman en Mieke 
B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, Amsterdam 2008, met name 857. 
12 Zie daarvoor met name de publicaties van Vekeman en Nakayama en ook: Karel Meeuwesse, 
Jan Luyken als de dichter van De Duytse lier, Groningen 1977, 180-214. 
13 H. van ’t Veld, Beminde broeder die ik vand op ’s werelts pelgrims wegen. Jan Luyken (1649-
1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628-2688), Utrecht 2000. Het citaat is 
afkomstig uit een interview met Van ’t Veld: ‘Overal kom je tegen dat Luyken een volgeling van 
de theosoof Böhme zou zijn geweest en als zodanig een vrijgeest, een nieuwlichter. In wat ik van 
zijn werk had gelezen, kon ik dat helemaal niet ontdekken. Naarmate mijn onderzoek vorderde, 
ben ik er meer en meer van overtuigd geraakt dat Luyken veel orthodoxer is geweest dan hij is 
afgeschilderd.’ Zie: A.J. Maasland, ‘Twee zachtmoedige geestverwanten’, in: Reformatorisch 
Dagblad, 15 november 2000.
14 Luykens platen werden in verschillende studies in verband gebracht met die uit de embleem-
bundels Goddelycke aandachten (1653) van Petrus Serrarius, Pia desideria (1624) van Herman 
Hugo en Amoris divini emblemata (1615) van Otho Vaenius. Zie daarover bijvoorbeeld verschil-
lende artikelen van Stronks, waaronder: Els Stronks, ‘Jan Luyken’s first emblem books. The 
rekindling of the Dutch love emblem’, in: Emblematica, 15 (2007), 319-342. Een tegengeluid 
biedt: H.W.J. Vekeman, ‘Jezus en de Ziel. De zinnebeelden I en V’, 59. 

als zijn voorbeelden aanhaalt en waarmee hij teruggrijpt op een terminologie 
die haar bloeitijd in de late middeleeuwen had. Sinds Luyken-kenner J.C. van 
der Does aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw in Luykens 
bundel passages aanwees die grote overeenkomsten vertonen met het werk van 
de middeleeuwse Duitse mysticus Johannes Tauler (ca. 1300-1361) en met 
Imitatio Christi van de middeleeuwse augustijner koorheer Thomas van  Kempen 
(ca. 1380-1472), is Luykens afhankelijkheid van de laatmiddeleeuwse mystiek 
regelmatig het onderwerp van verschillende kortere publicaties geweest.11 Ook 
is bekend dat Luyken letterlijke passages ontleende aan het werk van de Duitse 
protestantse mysticus en theoloog Jakob Böhme (1575-1624).12 

In de afgelopen jaren is er minder aandacht geweest voor de ‘middeleeuwse’ 
lezing van Jezus en de ziel. Vanuit een rechtzinnig protestants perspectief 
betoogde de letterkundige H. van ’t Veld dat Luyken ‘veel orthodoxer is 
geweest dan hij is afgeschilderd’.13 De beeldtaal van picturae uit Jezus en de 
ziel, met de gelovige in de gedaante van een jonge vrouw en Jezus als adoles-
cent, werd bovendien geïnterpreteerd in de traditie van de religieuze liefdesem-
blematiek, waarin de menselijke ziel anima en de goddelijke liefde amor divi-
nus in de gedaanten van twee kleine kinderen de picturae bevolken.14

Onze aandacht gaat opnieuw uit naar het gebruik van een – nog niet eerder 
opgemerkte – middeleeuwse bron in Jezus en de ziel. Waar vroegere studies 
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15 Van der Does voerde eerder het motief van de druppel water die opgaat in de wijn terug op de 
middeleeuwse mystici Tauler of Suso in: Van der Does, ‘Jan Luyken en zijn afhanhelijkheid van 
Johannes Tauler’, 509. Suso noemt hij in: ‘Jan Luyken en de Middeleeuwsche mystieken’, II, 
266-267. Het gedeelde motief vormt onvoldoende bewijs voor een relatie tussen Luyken en Tau-
ler. De gelijkenis met de druppel water die in een beker wijn gegoten wordt, is wellicht een van 
de meest frequent voorkomende metaforen uit de Europese mystiek. Jean Pépin heeft de oor-
sprong van dit beeld tot de Stoa en de patristische traditie herleid: Jean Pépin, ‘“Stilla aquae 
modica mvlto infusa vino, ferrum ignitum, luce perfusus aer”. L’origine de trois comparaisons 
médiévales’, in: Miscellanea André Combes, Rome 1967, 2dln., I, 331-375.
16 Tekstvergelijkend onderzoek heeft ons helaas niet in staat gesteld om de specifieke bron van 
Luyken aan te wijzen. Het lijkt aannemelijk dat Luyken een zeventiende-eeuwse uitgave gebruikte, 
maar wij kunnen dat niet met zekerheid vaststellen. In 1607 waren bij Hieronymus Verdussen in 
Antwerpen en bij Jan Heyns in Brussel nog uitgaven verschenen, onder de titel Den spieghel der 
volmaecktheydt. In deze uitgaven staan echter ook de woorden ‘malcanderen’ en ‘Minnen’ in 
plaats van Luykens ‘elkanderen’ en ‘liefde’. Het lijkt ons waarschijnlijk dat de aanpassingen aan 
het zeventiende-eeuws Nederlands door Luyken zelf zijn doorgevoerd. 

naar de receptie van middeleeuwse bronnen in Jezus en de ziel zich echter 
beperkten tot tekstuele sporen, plaatsen wij de bundel eveneens in een emble-
matische traditie en zijn wij geïnteresseerd in de visuele vertaling van passages. 
Wij laten zien dat Luykens specifieke emblematische aanpak het karakter van 
de verwerking van Herps Spieghel in Jezus en de ziel bepaalde. 

In paragraaf 1 bestuderen wij Luykens omgang met hoofdstuk 33 uit Herps 
Spieghel in embleem 29 uit Jezus en de ziel, om op detailniveau te laten zien 
hoe een middeleeuwse bron Luyken inspireerde tot creatieve en visuele imita-
tio. Uit paragraaf 2 zal blijken dat ook andere Herpiaanse sporen in Jezus en 
de ziel de visuele leeservaring versterken. Ten slotte maken wij in paragraaf 3 
aannemelijk dat de visuele verwerking van Herp een specifieke eigenschap 
vormt van Luykens werkwijze, door het gebruik van de Spieghel door Jezus en 
de ziel te vergelijken met Herps sporen in de embleembundel Amoris divini et 
humani antipathia (1629). 

1. CREATIEVE IMITATIO EN VISUALITEIT 

In het prozabijschrift bij embleem 29 uit Jezus en de ziel maakt Luyken woor-
delijk gebruik van hoofdstuk 33 uit Herps Spieghel (afb. 1).15 De overname van 
zegwijzen is zo letterlijk en specifiek, dat Luyken de Nederlandse tekst van 
Herp naast zich op de schrijftafel moet hebben gehad. Het is moeilijk voorstel-
baar dat Herps tekst in vertaling als Luykens bron gediend heeft: Luykens 
werkwoord ‘vergoden’ naar Herps ‘ghoden’ is zeer waarschijnlijk een directe 
overname en geen vertaling terug naar het Nederlands via een andere taal. De 
enige veranderingen die Luyken aanbrengt, zijn behoedzame aanpassingen van 
Herps taalgebruik aan het Nederlands van de late zeventiende eeuw: Luyken 
veranderde bijvoorbeeld Herps ‘malcanderen’ in ‘elkanderen’ en koos voor het 
archaïsche ‘Minnen’ de term ‘liefde’.16 
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17 Luyken, Jezus en de ziel, 1714, 128-129.
18 Wij maken gebruik van Verschuerens editie van de Spieghel der volcomenheit uit 1931: Herp, 
Spieghel der volcomenheit, 189-197. 

Afb. 1. Jan Luyken, Jezus en de ziel, Amsterdam 1714. Embleem 29.

Luyken, XXIX. Zinnebeeld.17

Van de vereenigingh met Godt.

Wanneer wy het woort liefde noemen, 

zo meenen wy daer mede een vereeni-
gende kracht, die van hem, die daar lief 

Herp, cap. 33.18

Vander vereningende [sic] minne die onse 
ziel mit Gode verenicht.

Nu willen wi voert rueren na onsen ver-
moeghen vander vereenigende minne om 
te hebben een cleyn bekenninghe ende 
onderwijs daer af. Dionysius seit vander 
minnen, dat daer een onghescapen minne 
is, dat is God seluer, die daer natuerliken 
inbaert allen creaturen een ghescapen 
minne. Als wi dan noemen die minne, 
weder si is godlike, enghelsche, verstan-
delike, beestelike, of natuerlike, soe betey-
kenen wi mitten naem der minnen een 
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heeft, en van den geenen die gelieft word, 
begeert een ding te maaken. 
Doch dewyl het niet mogelyk is dat twee 
dingen geheel en in alle manieren een 
ding zouden werden, of het eene moest 
gants vergaan; 

zo zoekt de liefde evenwel die allernaaste 
en bekwaamste vereeniging. 

En alhoewel het is dat de gelykenissen 
den mensch een weinig konnen onderwy-
zen, zo zyn ze nochtans de waare vereeni-
ging, die de Ziele met God hebben mag, 
soo ongelyk, als Godt hooger is als alle 
kreatuuren.

Ziet den geënten boom, de ente word door 
het voedsel der aarde met den stam een 
boom, 
alzo word de Ziele door het voedsel der 
genade en liefde een geest met den Geest 
Gods.

Wanneer men een druppel waters in een 
vat met wyn laat vallen, zo veranderd dat 
water in wyn, het verliest zijn eigen 
natuur, en neemt de natuur van den Wyn 

vereenighende cracht, die daer vanden 
ghenen die minnet ende den ghenen die 
ghemint wort, begheert een dinc te maken. 
Mer want niet moghelic en is, dat twe 
dinghen gheheel ende in allen manieren 
een dinc solden moghen werden, dat een 
en moest heel vergaen. Daerom als Ari-
stophanos die philosoeph seit ende oec 
Aristotiles: sueket die minne, die alre 
naeste ende bequaemste vereeninghe, die 
den minre hebben mach totten ghemin-
den. Ende want die vereeninghe die wi 
mit Gode hebben sullen inder glorien, 
ende oec bider miltheit Gods eenighe 
menschen bi tiden gheuoelen in deser tijt, 
ons is onbekent, daer om willic een 
wenich roeren die voerwerpen, daer die 
begheerlike minnende ziel haer verstande-
lic oghe op slaen mach om te oefenen die 
vereeninghe minne. Want si haer ghe-
minde, dat is, God niet sien noch beelden 
en mach, want God is een geest en die 
Hem te rechte aenhanghen wil, die sal 
Hem aenhanghen inden geest ende inder 
waerheit. Ende al moghen die ghelike-
nisse den menschen een weynich wisen 
den wech, nochtans sijn si al soe onghelijc 
der rechter vereeninghe, die onse ziel heb-
ben mach mit God als God verre gaet 
bouen alle creaturen. 
Ende ten iersten mach hi nemen een ghe-
likenisse vten boem die daer ghegriffijt of 
gheentet wort, also dat die ente een boem 
wort mitten stock ouermids dat voetsel 
der eerden. Also wert oec een ziel ouer-
mids dat voetsel der gracien ende der min-
nen een gheest mitten gheest Gods. Mer 
in deser tijt en voelen wi dese eenicheit 
niet als wi doen sullen inder glorien. Ende 
oec sommeghe menschen wortet ghegeuen 
te beuoelen in deser tijt. Ende Cristus 
gheloeft ons dese eenicheit seggende: “Ic 
ben die wijnstock ende ghi sijt die ranc-
ken vanden wijnstock; bliuet in mij ende 
ic in v, opdat ghij voel vruchten voert 
brenghen moecht”. Ten anderen mach 
hi nemen een ghelikenisse vanden wijn, 
daer men een dropel waters in laet vallen. 
Dat water wort verwandelt in wijn ende 
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aen, in verwe, reuck, smaeck, en alle 
krachten: Alzo valt ook de Ziel in die 
ongemeetenheyd Godts, als een druppel 
waters in de grootheyt der Zee, en zy 
behoud alleen dat wezen der Zielen, maar 
alle de krachten zyn vergood, dat is, met 
God doorvloeid, gelyk een sterre, die van 
natuure duister zynde, met de klaarheyt 
der zonne doorvloeid word.

 verliest sijn eyghen natuer aennemende die 
natuer vanden wijn in verwe, roeke ende 
smake ende allen crachten. Also valt oec 
die ziel in die ongemetenheit Gods als een 
dropel waters in die groetheit der zee. 
Ende si behelt alleen dat wesen der zielen, 
mer alle die crachten sijn ghegood, dat is, 
mit God doervloten als een sterre, die 
duyster is, inder substancien doervloyet 
wort mitter claerheit der sonnen. Ende dan 
sal onse ziele wesen die materie als een 
lichaem, ende God sal wesen haer forme, 
haer ziel ende haer leuen, als nv die ziel 
is een forme een ziel ende een leuen des 
lichaems. Ende die vereeninghe van desen 
tween sal alsoe edel ende ghenuechlic 
sijn, dat een mensche nv te degen beken-
nende waer, of beuoelt hadde, ende daer 
op mit aendachten rustede, hij en solde 
hem niet wel ontholden konnen, hij en 
solde ghetoghen werden inden geest. Ende 
daerom bruder Egidius, die derde discipel 
van Sinte Franiscus, na dat sijn geest eens 
weselike was vereenicht mitten geest 
Gods, als dat hi God weselicken sach, so 
was sijn geest alsoe bereet opgetoghen te 
werden, hadde hi comen gaen op eenen 
wech ende men had alleen dat woert ghe-
seecht ‘paradisus’, hi solde ter stont 
opghetoghen hebben gheweest alleen dat 
hi sijn ghedachten gheslaghen hadde op 
die ontgeestinghe, daer sijn ziel in ouer-
gheformt was mit God. Ende dese ghelike-
nisse wort beteykent inder missen als men 
een dropel waters laet vallen inder wijn, 
diemen consacreren sal. Ten derden mach 
hij nemen een ghelikenisse van eenen 
yser, datmen leghet in hiet vier ende dat 
al claer wort van groter hetten. Ende als 
men dat wt nemet, dan is dat vier ende dat 
yser euen groot, want men siet dat vier 
also verre als dat yser groet is, ende dat 
yser behelt sijn substancie, mer daer is 
verandert die verwe ende die natuer, want 
sijn natuer is coltheit ende het is heet ende 
desghelijcs. Aldus wanneer die ziel wert 
ouergeformt mitter Godheit, soe wert si 
oec mit hem een hoecheit, een diepheit, 
een lancheit ende een breetheit, ende si 
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Daar is noch een gelykenisse van twee 
spiegels, wanneer men dezelve tegen elk-
anderen stelt, zo ontfangt elk des anderens 
beeld geheel in hem, met zyn eigen beeld, 
dat in den anderen spiegel gebeeld is, alzo 
is’t ook met de eeuwigheid en des men-
schen herte; wanneer uit het boek der 
Liefde deze woorden vervuld worden: 

Myne Liefste is tot my gekeert, en ik ben 
tot hem gekeert; 
dan zyn deeze twee Spiegels tegen elkan-
der gezet. 
Als God dan de Ziele verklaaren wil met 
het licht der Majesteit, zo ontfangt de 
Ziele dat beeld en de klaarheid, en het 
bekennen en gebruiken Gods in haar zel-
ven volkomen, en haar eigen bekennen en 
gebruiken in God, veel volmaakter als die 
uiterlyke spiegels doen, 

want die blyven altoos wezentlyk van elk-
ander gescheiden; maar de Ziele, alzo dra 
als zy dat heerlyke beeld des eeuwigen 
spiegels in zyne onbegrypelyke klaarheid 
ontfangt, 
zo word zy in dien zelven oogenblik, met 
dien onbegrypelyken, heerlyken, klaaren 
goddelyken spiegel vereenigd, en daar in 
verslonden en versmolten, 

gelyk een druppel waters in den wyn ver-
smelt, of als een vliegende vonk in een 
groot vuur.

verliest al haer werkelicheit; mer haer 
crachten werden van God ghewrocht, die 
haer leuen is, als dat lichaem doot is in 
hemseluen, mer al sijn leuen, beroeren 
ende wercken is vander zielen. Ten vier-
den mach hij nemen een subtijlre ghelike-
nisse in twee spieghelen. Want als men 
twee spiegelen holt teghen malcanderen, 
soe ontfanghet elc spiegel dat beelt van-
den anderen spiegel heel in hem mit sijns 
selfs beelde, dat int ander spiegel ghe-
prentet is. Alsoe ist oec mit dese verstande-
like spieghelen als der ewicheit ende des 
menschen herte: want als volbracht wort 
dat woert vanden Boec der Minnen: 
“Mijn gheminde is tot mi ghekeert, ende 
ic ben tot hem ghekeert”; dan sijn dese 
twee verstandelike spiegelen teghen mal-
canderen ghesettet. Als God dan die ziel 
verclaren wil mitten lichte der glorien, soe 
ontfangt die ziel dat beelt ende claerheit 
ende bekennen ende ghebruyken Gods 
volcomen in hem ende sijn eyghen beken-
nen ende ghebruken in God veel volco-
mender dan die wtwendeghe spiegelen 
doen. Want die wtwendeghe spieghelen 
bliuen altoes van malcander weselic ver-
sceiden, mer die ziel alsoe vroech als si 
ontfangt dat glorioese beelt des ewichs 
spiegels in sijnre onbegripeliker claerheit, 
soe wert die ziele inden seluen oghenop-
slach vereenicht mit dien onbegripeliken 
glorioesen, claren, godliken spiegel ende 
daer in verslonden ende verbreyt, als hem 
verbreydet ende vernietet een dropel 
waters, die daer vallet in een kanne wijns, 
off als een voncke, die daer vlieghet in 
een onghemeten groot vier. Ende al sijn 
dese dinghen, daer ic af gheruert inder 
ghelikenissen, alsoe weynich te gheliken 
bider waerheit, die inder zaligher zielen 
volcomelike sal volbracht werden als te 
gheliken is een mostaertsaet bij die groet-
heit des ouersten hiemels, nochtans wt 
susdanighe ghelikenissen mach een men-
sche nemen een voerworp inder herten 
ende begheren in dier manieren mit God 
vereenicht te werden ende sonderlinghe 
inder oefeninghen der minnen. Want die 
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19 Zoals Jean Pépin laat zien, werd het water al snel in verband gebracht met twee andere meta-
foren: die van het ijzer dat ‘doordrongen’ wordt door de gloed van het vuur en de lucht die zich 
verenigt met het licht en daarvan niet meer te scheiden is. Bij de overlevering vanaf Bernard van 
Clairvaux komen de drie beelden bijna altijd samen voor. Zie: Pépin, ‘L’origine de trois compa-
raisons médiévales’, 331ff.

natuer der minnen is, dat si begheert van 
twe dinghen een te maken. Ende dat hey-
tet oefeninghe der vereenighende minne, 
die men hebben moet om desen wech te 
wanderen.

Zoals de titel aankondigt, vertelt hoofdstuk 33 uit Herps Spieghel over de ‘ver-
eningende [sic] minne die onse ziel mit Gode verenicht’. De vereniging met God 
wordt in Herps tekst behandeld aan de hand van vier gelijkenissen, die ‘den men-
schen een weynich wisen den wech’, ondanks dat zij niet de ‘rechter vereeninghe, 
die onse ziel hebben mach mit God’ benaderen, zoals God ook ‘verre gaet bouen 
alle creaturen’. De tekst heeft een intellectualistisch karakter: de bespreking van 
de gelijkenissen gaat gepaard met gedetailleerde  toelichtingen en uitvoerige uit-
weidingen, waarin de woorden van allerlei autoriteiten aangehaald worden.

Allereerst vergelijkt Herp de ziel met een geënte boom: zoals de ent door het 
voedsel van de aarde tot een boom kan uitgroeien, zo zorgt het ‘voetsel der gracien 
ende der minnen’ ervoor dat de ziel ‘een gheest mitten gheest Gods’ wordt. 

Daarna gebruikt Herp de bekende gelijkenis van het water en de wijn. Als 
een druppel water in de wijn belandt, zo vertelt hij, ‘verwandelt’ dat water in 
de wijn: het ‘verliest sijn eyghen natuer aennemende die natuer vanden wijn in 
verwe, roeke ende smake ende allen crachten.’ Op dezelfde manier gaat een 
ziel op in God, zodat al zijn krachten ‘ghegood’ zijn, ofwel ‘mit God doervlo-
ten als een sterre’. 

Ten derde spreekt Herp over ijzer dat door vuur zijn eigen ‘verwe’ en ‘natuer’ 
verliest, zoals ook de ziel door God: ‘Aldus wanneer die ziel wert ouergeformt 
mitter Godheit, soe wert si oec mit hem een hoecheit, een diepheit, een lancheit 
ende een breetheit, ende si verliest al haer werkelicheit’. 

Op de vierde en laatste plaats beschrijft Herp twee spiegels die, tegenover 
elkaar geplaatst, elkaars beeld tonen. Op vergelijkbare wijze ontvangt ook de 
ziel ‘dat beelt ende claerheit ende bekennen ende ghebruyken Gods volcomen 
in hem’ – en zelfs ‘veel volcomender dan die wtwendeghe spiegelen doen’.

In het prozabijschrift van embleem 29 neemt Luyken Herps hoofdstuk 33 
nauwkeurig over, maar zeker niet volledig. Zo schrapt hij een van de vier gelij-
kenissen: de gelijkenis van het ijzer. Dat is op het eerste gezicht een bijzondere 
keuze, omdat het beeld van het water in de wijn in de mystiek doorgaans voor-
komt in combinatie met het motief van het ijzer.19 De verklaring hiervoor moet 
in eerdere passages in zijn boek gezocht worden: het beeld van het ijzer komt 
voor in het eenentwintigste en tweeëntwintigste embleem, maar krijgt daar een 
connotatie die het ongeschikt maakt als beeld voor de unio mystica. 
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20 Luyken, Jezus en de ziel, 1714, 92, 14f.

Op de pictura van embleem 21 is Jezus als smid afgebeeld (afb. 2). In het 
gedicht in embleem 21 wordt de ziel door Jezus gesmeed:

Dan is zy met Gods licht doorscheenen,
Als ’t yzer met een heeten gloed20

Afb. 2. Jan Luyken, Jezus en de ziel, Amsterdam 1714. Embleem 21.

In de daaropvolgende tekst wordt de gloed echter niet als goddelijk voorgesteld, 
maar geïdentificeerd met duivelse begeertes. Ook hier wordt de ziel ‘doordron-
gen’, maar met het vuur van de hel. Zij ‘draagt de helle in zich, en kan dat licht 
Gods niet zien’. De hel wordt hier niet als een plaats buiten de mens, maar 
binnen in de mens getoond: 

Alzo woont zy in zich zelven in der hellen, en daar en behoeft geen invaaren, want 
waar zy immermeer is, zo is zy in der hellen, en of zy veel honderd duizend mylen 
konde van haar plaats begeeven, zo is zy doch in zulk een wellinge en duisternis. 
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21 Ibidem, 98-99. Deze passages worden over het algemeen Böhmistisch gelezen, wat niet noodza-
kelijk is. Ook bij Luther zijn vergelijkbare gedachten te vinden. In zijn Jona-exegese schrijft Luther: 
‘Denn das eyn sonderlicher Ort sein sollte, da die verdammten seelen itzt ynnen seyn, wie die maler 
malen und die bauch diener predigen, halte ich fur nichts.’ (Martin Luther, Der Prophet Jona aus-
gelegt, in: D. Martin Luthers Werke. Weimarer Ausgabe. Kritische Gesamtausgabe, 1883-1982, 
Bd. 19, Weimar 1922, 113). Voor het Laatste Oordeel is de hel vooral een plaats binnen in de mens: 
‘Denn ein böse gewissen ist die helle selbs, und ein gut gewissen ist das Paradis und himelreich.’ 
(Luther, Verantwortung der aufgelegten Aufruhr, in: Weimarer Ausgabe, Bd. 39, 113.)
22 Herp, Spieghel der volcomenheit, 191.
23 Luyken, Jezus en de ziel, 1714, 128.

 Dat uyterlyke vernuft spreekt: Hoe komt het dan dat de godlooze in deezer 
tijd de helle niet voelt, dewyl hy zo na, ja in den mensche zelve is?
 Antwoord: Hy voeldze wel in zyn vals geweten, doch hy verstaat dat 
niet […].21

De identificatie van de gloed van het hellevuur binnen in de mens maakt het 
beeld van het gloeiende ijzer ongeschikt als metafoor voor de mystieke vereni-
ging met God. Daarom zal Luyken de gelijkenis van het ijzer hebben wegge-
laten in het prozabijschrift bij het negenentwintigste embleem. 

De drie andere gelijkenissen uit Herps tekst keren wel bij Luyken terug: de 
gelijkenis van de geënte boom, van het water in de wijn en van de spiegels. De 
uitvoerige toelichting met wijsheden van autoriteiten ontbreekt daarbij echter. 
Door het wegnemen van de gedetailleerde uitweidingen spelen de vergelijkin-
gen zelf een veel centralere rol in Luykens tekst. Zij zijn niet meer onderdeel 
van een informatieve tekst waarin vier vergelijkingen stapsgewijs worden 
behandeld, maar van de ervaringswerkelijkheid van de lezer. Als we Herps en 
Luykens behandeling van de eerste gelijkenis met elkaar vergelijken, wordt het 
verschil duidelijk zichtbaar. Herp legt de vergelijking uitvoerig uit, daarbij 
gebruik makend van de woorden van Christus uit Johannes 15:4: 

Ende ten iersten mach hi nemen een ghelikenisse vten boem die daer ghegriffijt 
of gheentet wort, also dat die ente een boem wort mitten stock ouermids dat 
voetsel der eerden. Also wert oec een ziel ouermids dat voetsel der gracien ende 
der minnen een gheest mitten gheest Gods. Mer in deser tijt en voelen wi dese 
eenicheit niet als wi doen sullen inder glorien. Ende oec sommeghe menschen 
wortet ghegeuen te beuoelen in deser tijt. Ende Cristus gheloeft ons dese eeni-
cheit seggende: “Ic ben die wijnstock ende ghi sijt die rancken vanden wijnstock; 
bliuet in mij ende ic in v, opdat ghij voel vruchten voert brenghen moecht”.22

Bij Luyken is het citaat verdwenen en is de uitleg ingekort. Bovendien wordt de 
vergelijking niet meer aangekondigd als een stap in een geleerd betoog: structure-
rende parafrases als ‘Ende ten iersten mach hi nemen een ghelikenisse vten boem 
[…]’ ontbreken. In plaats daarvan spoort de tekst de lezer expliciet aan om zelf te 
kijken naar de boom, die hem iets kan leren over de eenwording met God: 

Siet den geënten boom, de ente word door het voedsel der aarde met den stam 
een boom, alzo wordt de Ziele door het voedtsel der genade en liefde een geest 
met den Geest Godts.23
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24 Gelderblom, ‘Binnen en buiten’, 23. Zie ook: Arie Jan Gelderblom, ‘Leerzaam huisraad, vol 
van vuur’, in: Marc van Vaeck, Hugo Brems, Geert H.M. Claassens (red.), De steen van Alciato. 
Literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden. The Stone of Alciato. Literature and Visual 
Culture in the Low Countries, Leuven 2003, 904. Over Het leerzaam huisraad (1711) zegt Gel-
derblom daar: ‘De ogen moeten wegkijken van de schijn, van de aarde, naar het wezenlijke boven 
de aarde. […] Op grond van deze verklaring kunnen we de nu volgende vijftig emblemen over 
het huisraad benoemen als het ‘boek der dingen’, dat deel uitmaakt van het ‘boek der tijd’. De 
dingen functioneren als wijzende vingers, handwijzers, indices, op de weg van deze wereld naar 
de toekomende. Van deze indices geven de vijftig picturae een getrouwe afbeelding. De embleem-
prenten zijn dus, semiotisch omschreven in hun relatie tot de functie van de afgebeelde emblemen, 
iconen van indices.’
25 Luyken, Jezus en de ziel, 1714, 19. Zie ook: Gelderblom, ‘Binnen en buiten’, 21. 
26 Karel Porteman, ‘De nationale benadering van het emblema. Roemer Visscher en Jan Luyken’, 
in: Niederlandistik und Germanistik. Tangenten und Schnittpunkte, Frankfurt 1992, 192.

De lezer wordt op deze manier expliciet gestimuleerd om de wereld om zich 
heen te bekijken en in bomen, wijn of spiegels de vereniging met God te ont-
dekken.

Dat Luykens emblemen een sterk visuele leeservaring verlangen, is al eerder 
vastgesteld. Gelderblom heeft betoogd dat de emblemen in Spiegel van ’t men-
schelyk bedryf (1694) de lezer adviseren ‘weg te kijken uit de waarneembare 
werkelijkheid naar het eeuwige licht, dat zowel bij God te vinden is als in de 
ziel van Zijn kinderen’.24 Dat Luyken in zijn Jezus en de ziel ook al een visuele 
leeshouding van zijn lezers vroeg, liet Gelderblom kort zien aan de hand van 
het beroemde derde embleem uit de bundel, met de veelzeggende titel ‘De Ziel 
betracht den Schepper uit de Schepselen’. In dit embleem, waaronder Luyken 
Romeinen 1:20 aanhaalt, wordt de zichtbare werkelijkheid expliciet neergezet 
als een bron van kennis en goddelijkheid: ‘Want zijne onzienlijke dingen wor-
den, van de schepping der wereld aan, uit zijne schepselen verstaan en door-
zien.’25 Luyken omschrijft de zichtbare wereld als ‘een uytgeboorte’ van de 
inwendige, want ‘al wat wy hier sien dat is ook inwendig in ’t onsichtbare.’ 
Volgens Porteman tonen fragmenten als deze aan dat de ‘schepselen’ bij 
 Luyken geen verwijstekens zijn, die ‘als sporen naar een boodschap van de 
Schepper verwijzen’, maar ‘direct de scheppende goddelijke oerkrachten’ ope-
nen. Daardoor zijn Luykens embleemmotieven ‘als een waarde op zichzelf, als 
directe openbaringen van het Algoddelijke’.26 

Luykens lezing van Herps Spieghel in zijn prozapassage past dus in zijn 
visuele programma, waarin het bekijken van de wereld Gods werkelijkheid 
zichtbaar kan maken. In de rest van de analyse zullen wij laten zien dat Luyken 
in de andere onderdelen van hetzelfde embleem – het gedicht als subscriptio 
en de pictura – de visuele leeservaring op basis van Herps traktaat nog verder 
en beter gestalte gaf. Voor de analyse van de pictura maken wij weloverwogen 
gebruik van de gravure die Luyken in zijn editie van Jezus en de ziel uit 1714 
gebruikte en die enkele subtiele aanpassingen vertoont ten opzichte van de 
pictura uit 1678. Het onderzoek van Els Stronks naar Luykens nieuwe pla-
ten maakte eerder duidelijk dat in de picturale elementen van deze bundel het 
‘kijken als activiteit van de lezer en gelovige’ een belangrijkere plaats innam. 
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27 Els Stronks, ‘Al kijkend reist de ziel naar God. “Nieuwe plaaten” voor Luykens eerste religi-
euze embleembundel’, in: Nederlandse Letterkunde, 10 (2005), 161-173. 
28 Afbeelding 3 is in feite afkomstig uit de editie van Jezus en de ziel uit 1685. Deze editie is 
gelijk aan de eerste druk uit 1678. 

 Veranderingen die Luyken doorvoerde, thematiseren vaak het kijken, zoals in 
het geval van embleem 39: terwijl de ziel in 1678 nog wegkeek van de muur 
waarachter Jezus schuilging, probeert zij in 1714 met een schuin hoofd langs 
de afgebrokkelde muur heen te kijken om een glimp van het goddelijke op te 
vangen (afb. 3 en 4).27 We zullen aantonen dat ook de pictura in embleem 29 
de lezer met allusies op Herp en visuele aanwijzingen stimuleert om de aardse 
werkelijkheid te bekijken en van daaruit de reis naar het goddelijke aan te 
vangen.

Afb. 3. Jan Luyken, Jezus en de ziel, Amsterdam 1685.28 Embleem 39.
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29 ‘Ô Zalig zinken in een zee van waare weelde, / Daar de arme menschheid schoon en ryk’lyk 
word vergood’. Zie: Luyken, Jezus en de Ziel, 1714, 126, 10f.
30 Herp, Spieghel der volcomenheit, 193. Luyken gebruikt deze wending ook in de inleiding van 
zijn bundel, Jezus en de ziel, 1714, A3.
31 Een korte analyse van het visuele karakter van Luykens derde embleem gaf alleen Gelderblom, 
zoals hierboven kort vermeld is: Gelderblom, ‘Leerzaam huisraad, vol van vuur’, 21. 

Na een analyse van de pictura richten wij ons op Luykens subscriptio, die 
veel bewoordingen van Herp in een poëtische parafrase herhaalt. Zo is het werk-
woord ‘vergoden’ in het gedicht terug te vinden.29 Ook de formulering ‘smaeck, 
aen reuck en verwe’ moet van Herp afkomstig zijn, die eveneens schreef dat het 
water ‘verwe, roeke ende smake’ van de wijn overneemt.30 Wij zullen laten zien 
dat perspectief en inhoud van de subscriptio, door Luyken aangepast ten opzichte 
van Herp, de lezer leren om van een zichtbare gelijkenis een persoonlijke erva-
ring te maken. Hoe de teksten in Jezus en de ziel een visuele houding van de 
lezer vragen, is nog niet eerder op detailniveau onderzocht.31 

Afb. 4. Jan Luyken, Jezus en de ziel, Amsterdam 1714. Embleem 39.
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32 Vele emblematici kozen er juist wel voor om de voorwerpen zelfstandig af te beelden. Voor 
de Nederlandse situatie is het werk van Roemer Visscher kenmerkend voor die aanpak. Zie: 
P. Roemer Visscher, Sinnepoppen, ed. L. Brummel, Den Haag 1949. 
33 Jesaja 63:1-3 (Statenvertaling): ‘Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, 
van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, 
Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, 
en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden, en er was 
niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in 
Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik 
bezoedeld.’
34 Luyken, Jezus en de ziel, 1714, 127.
35 Herp, Spieghel der volcomenheit, 191.

De pictura, op de eerste plaats, toont Herps ‘vat met wijn’, dat in de proza-
tekst de ‘vergoding’ van de ziel symboliseert. Luyken koos er niet voor om het 
wijnvat als zelfstandig object te verbeelden,32 maar maakte het vat onderdeel 
van een druk tafereel. Links is een kronkelweg te zien die reizigers naar de 
bergen leidt. In het midden staan de menselijke ziel en Jezus, in bijna dezelfde 
houding achter elkaar. Zij leunen op een wijnpers waaruit de wijn in een vat 
wordt opgevangen. De pers verwijst duidelijk naar het beeld van Christus in de 
wijnpers, dat teruggaat op de christologische interpretatie van Trito-Jesaja, 
waarin God zijn vijanden in een wijnpers vertrapt.33 Vanaf de kerkvaders en 
door de hele Middeleeuwen heen werd dit geïnterpreteerd als een voorafspiege-
ling van het plaatsvervangende lijden van Christus, die Gods toorn op zich 
neemt en zelf vertrapt wordt. De ziel in Luykens afbeelding giet een druppel 
water in het vat met wijn uit de pers. Door de verwijzing naar de lijdende 
Christus wordt de unio mystica hier voorgesteld als conformitas cum Christo 
die deelneemt aan diens lijden en sterven. Luyken gebruikt als onderschrift bij 
embleem 29 Romeinen 6:5. 

Indien wij met hem eene plante geworden zijn in de gelykmaakinge zynes doods, 
zo zullen wy het ook zyn [in de gelykmaakinge zyner] opstandinge.34

De keuze van dit vers is misschien ook uit Herps tekst te verklaren: het woord 
‘plante’ dat de Statenbijbel gebruikt kan Luyken geassocieerd hebben met 
Herps citaat uit Johannes 15:4, waarvan de tekst luidt: ‘Ic ben die wijnstock 
ende ghi sijt die rancken.’35 Deze tekst van Herp werd wellicht al te zeer geas-
socieerd met de katholieke opvatting over de eucharistie om dienst te kunnen 
doen in protestantse kringen. Luyken neemt het vers dan ook noch in zijn pro-
zatekst noch als motto over, maar door het citaat over het ‘met hem eene plante 
worden’ uit de Brief aan de Romeinen krijgt het beeld bij Luyken veel duide-
lijker dan bij Herp de connotatie van de deelname van de gelovige aan het 
lijden en sterven van Christus, en komt de saamhorigheid tussen het goddelijke 
en het menselijke sterker naar voren. De bijna overeenkomstige houding van 
Jezus en de ziel benadrukt de saamhorigheid opnieuw. 

Herps beeld van het wijnvat belandt bij Luyken niet alleen in een nieuwe 
omgeving, maar krijgt ook een andere functie. Jezus en de ziel richten hun 
ogen op het vat en vestigen op die manier de aandacht van de lezer op deze 
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36 Jezus en de ziel, 1714, 126.
37 Het motief ‘uitspuwen’ sluit uiteraard ook aan bij Openbaring 3:16: ‘Omdat gij lauw zijt 
[…] zal Ik u uit mijn mond spuwen’. Ook bij Herp wordt het beeld van de druppel water in de 
wijn in verband gebracht met de eucharistie: ‘Ende dese ghelikenisse wort beteykent inder 
missen als men een dropel waters laet vallen inder wijn, diemen consacreren sal.’ (Herp, 
 Spieghel der volcomenheit, 193. Luyken laat deze passage weg.) Dat het motief als beeld 
voor de verschillende oncepties van de unio mystica al bij Justinus en Irenaeus een eucharisti-
sche connotatie had, heeft Jean Pépin benadrukt: ‘le mélange de l’eau et du vin dans 
l’Eucharistie’ is volgens Pépin ‘le signe à la fois de l’union anthropologique du corps et de 
l’âme, del’union hypostatique dans le Christ, et de l’union de la nature et du surnaturel dans le 
chrétien.’ (Jean Pépin, ‘“Stilla aquae modica mvlto infusa vino, ferrum ignitum, luce perfusus 
aer”’, 366.)
38 Johannes 6:56.

 versmelting. Vervolgens stuurt de hand van de Jezusfiguur de ogen van de 
lezer naar buiten, waar reizigers hun weg naar boven afleggen. De door Jezus 
gestuurde waarneming leidt zo tot de eenwording met God, die in de werke-
lijkheid wordt gevisualiseerd, zo lijkt de boodschap. Herps beeld verandert 
op deze manier van een ontoereikend verwijsteken in een goddelijke openba-
ring. 

De subscriptio helpt de lezer om de waarnemingen in de wereld te vertalen 
naar een innerlijke ervaring. Opnieuw gebeurt dat aan de hand van Herps wijn-
vat, waarin God en mens versmelten. 

Gelyk een waterdrup, geplengt in rooden wyn, 
Haar zelf zo gants verliest aan smaak, aan reuk en verwe;
Zo louter moet den geest in God versmolten zyn,
En gants te gronde toe haar wille sterven
 Dat is den eis, die God aan zyne scheps’len doet,
Al wat zich hier verheft en kant, word uitgespoogen;
Dit doet de liefde uit een oprecht en rein gemoed, 
Dat altyd voor zyn God in kleinheid leid beboogen.
 Wat dwaasheid houd ons op van dezen waarden dood?36

De ziel die in God versmelt, zoals de druppel water in de wijn, moet haar 
eigen wil laten afsterven, omdat de eenwording met God anders ongedaan 
wordt gemaakt: ‘Al wat zich hier verheft en kant, wordt uitgespoogen’. In 
dit gebruik van de metafoor wordt verondersteld dat God de wijn drinkt en 
de slechte – ongehoorzame – elementen weer uitspuugt. De eucharistische 
connotaties van het beeld van de wijn worden hier omgedraaid: het is niet 
in eerste instantie de mens die de wijn – het bloed van Christus – drinkt, 
maar God die de ‘vergode’ ziel drinkt.37 Om de wederkerigheid van de 
eucharistische vereniging te onderstrepen, citeert Luyken vervolgens uit 
Johannes: ‘Die mijn vlees eet, en myn bloed drinkt, die blyft in my, en ik 
in hem.’38 Die wederkerigheid in subscriptio en motto – een wending die 
zich bij Herp niet laat vaststellen – zet de vereniging tussen God en mens 
kracht bij. 
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39 Nakayama, ‘Jan Luykens Böhme-Rezeption’, 241, 253.

Vervolgens introduceert Luyken het perspectief van de ziel, die aan de hand 
van de gelijkenis nadenkt over haar vereniging met God. De overpeinzing van 
de ziel gaat gepaard met uitroepen van liefde en verlangen:

Mijn Lief, mijn Bruydegom, mijn allerschoonste Heer! 
Ach eenig eeuwig EEN, mijn rijkdom, mijn hoogwaerde, 
Ghy zijt het eenigh al, en al wat ick begeer, Wie heb ick neffens uw in hemel of 
op aerde.

De aanpak verschilt van die van Herp, die de gelijkenis van het water in het 
wijnvat aankleedt met informatieve toelichtingen en de woorden van Egidius:

Ende daerom bruder Egidius, die derde discipel van Sinte Franiscus [sic], na dat 
sijn geest eens weselike was vereenicht mitten geest Gods, als dat hi God weselic-
ken sach, so was sijn geest alsoe bereet opgetoghen te werden, hadde hi comen 
gaen op eenen wech ende men had alleen dat woert gheseecht ‘paradisus’, hi solde 
ter stont opghetoghen hebben gheweest alleen dat hi sijn ghedachten gheslaghen 
hadde op die ontgeestinghe, daer sijn ziel in ouergheformt was mit God.

Waar Herp het verstand van de lezer aanspreekt, bespeelt Luyken het gevoel 
om zo de innerlijke ervaring van het verlangen naar goddelijke eenwording te 
verwoorden. De gelijkenis uit de aardse werkelijkheid is bij Luyken aanleiding 
voor een persoonlijke reflectie op dit eenheidsstreven. 

Samenvattend blijkt Luykens embleem Herps hoofdstuk 33 zodanig te 
gebruiken, dat prozatekst, subscriptio, pictura en motti allemaal aansturen op 
een visuele perceptie van de aardse werkelijkheid, die een spiegel vormt van 
de vereniging tussen God en de gelovige. Dat het verlangen naar eenwording 
van de mens met God het centrale motief vormt van Jezus en de ziel, en dat 
Luykens gebruik van Böhme met deze thematiek werd verbonden, werd al 
aangetoond door Nakayama.39 Nu we hebben kunnen vaststellen dat ook sporen 
van Herp werden ingezet, aangepast of weggelaten om het eenheidsstreven te 
onderstrepen, kunnen we vermoeden dat het hier gaat om een algemene tendens 
in het bronnengebruik van Luyken. 

Onze analyse heeft ook een ander aspect van Luykens bronnengebruik aan 
het voetlicht gebracht dat door Nakayama niet werd opgemerkt, maar mogelijk 
in meer gevallen een rol speelt: het bronnengebruik stimuleert de visuele lees-
ervaring bij de lezer. Dat gebeurt door Herps vergelijkingen tussen de aardse 
werkelijkheid en de goddelijke eenwording op de voorgrond te plaatsen. Zij 
worden ontdaan van hun toelichtingen en inbedding in een gestructureerd 
betoog, maar sporen de lezer direct aan om de wereld om zich heen op dezelfde 
manier met het oog te onderzoeken. Zo wordt een intellectuele lezing ingeruild 
voor een visuele ervaring. In de subscriptio en de pictura krijgt die nog verder 
gestalte: het perspectief van de subcriptio en de visuele aanwijzingen op de 
pictura stimuleren de lezer zelf de aardse werkelijkheid te bekijken, om ver-
volgens ‘vergood’ te worden. 
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40 Luyken, Jezus en de ziel, 1714, 102.
41 Van der Does, ‘Jan Luyken en de Middeleeuwsche mystieken’, 267. Vergelijk Verschuerens 
voetnoot in: Spieghel der volcomenheit, 93.
42 Herp, Spieghel der volcomenheit, 93

2. HERP IN VEELVOUD 

In Jezus en de ziel hebben wij geen passages kunnen identificeren waarin 
 Luyken Herp even letterlijk citeert als in het negenentwinigste embleem. Toch 
veronderstellen wij dat de franciscaanse mysticus meer sporen achterliet in 
Luykens werk. In deze paragraaf laten wij zien dat Luyken vaker motieven 
ontleende aan Herps Spieghel, en ook bij de structurering van zijn Jezus en de 
ziel inspiratie vond bij Herp. Bij de overnames zette Luyken dezelfde visuele 
bril op als in het geval van embleem 29.

Dat Luyken Herps Spieghel vaker inzet ter versterking van de visuele lees-
ervaring in Jezus en de ziel, laat zich goed illustreren aan de hand van embleem 
23. In dit embleem vergelijkt Luyken de ziel met een steen: allebei worden zij 
naar hun bestemming getrokken. 

Werpt een steen om hoog, hy zal weder ter aarde vallen, hy zal niet rusten voor 
dat hy weder op de aarde leid, want de aarde is zyn substantie en zyn oorsprong. 
Ons lichaam, dewyl het ook een aardse substantie is, en zal mede niet rusten voor 
dat het weder in de aarde is: Maar onze edele Ziel, die een Geest is, en na het 
beeld en de gelykenisse Gods, van God geschapen, en een eeuwig wezen in God 
gehad heeft, die is altyd ongerust en ongetroost eer dat zy in God rust, en met 
God vereenigd is.40

Van der Does zocht de oorsprong van deze passage bij Tauler.41 Luyken heeft 
deze passage echter naar alle waarschijnlijkheid ontleend aan Herps Spieghel. De 
teksten van Luyken en Herp delen bijvoorbeeld de woorden ‘rust’ of ‘rusten’, die 
Tauler hier niet gebruikt. Die woorden roepen bij zowel Luyken als Herp remi-
nicenties aan Augustinus’ Inquietum est cor nostrum op: de ziel is ‘altyd ongerust 
en ongetroost eer dat zy in God rust, en met God vereenigd is.’

[…] want also natuerlic alst is een steen nederwaert te vallen, also natuerlic ist 
eender zielen die van allen ongheordeniertheiden ghestoruen ende vry is, sonder 
middel in God te vloeyen ende in Hem verhauen te werden; want God die 
na tuerlike stede is der zielen daer si toe ghescapen is eewelike te rusten ende die 
salicheit te ghebruken […].42

Een voorbeeld als dit maakt duidelijk dat Luyken Herps Spieghel niet alleen 
bij de vervaardiging van embleem 29 las als een ‘plaatjesboek’: ook hier selec-
teert hij een beeldende passage uit Herps tekst om de visuele leeservaring te 
ondersteunen. Opnieuw versterkt hij deze door met een imperatief op de erva-
ring van de lezer in te spelen: ‘Werpt een steen omhoog’. Bovendien beeldt hij 
de gelijkenis wederom uit op zijn pictura. De ziel heeft daar een steen in de 
lucht gegooid, waarna zij hem samen met Jezus met haar ogen en armen volgt, 
om op deze manier de blik van de lezer te sturen (afb. 5). 
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43 Luyken, Jezus en de ziel, 1714, 117.
44 F.J.M. Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke 
spiritualiteit in de Republiek, Den Haag 1996, 24-25. 

Dat Jezus en de ziel behalve motieven ook de structuur van Herps Spieghel 
overneemt, laat zich moeilijker vaststellen. Luyken verdeelt zijn emblemen 
over drie afdelingen, die corresponderen met de driedeling van het geestelijk 
leven. Op drie afzonderlijke titelpagina’s omschrijft hij de inhoud van de afde-
lingen. Hij noemt de eerste afdeling ‘De Ziele door den trek des Vaders opge-
wekt ter bekeringe’, spreekt bij deel twee over ‘het schouwende leven’, en wijst 
als derde op de begeerte van de ziel om ‘haar zelve in den goddelyken afgrond 
in te zinken, als een druppel waters in den wyn’.43 

Luykens driedeling vindt aansluiting bij een wijdverbreid gebruik in mys-
tieke literatuur om de geestelijke opgang naar God te verdelen in drieën.44 Dat 
Jezus en de ziel deze eigenschap deelt met als embleemboeken Pia desideria 
(1624) van Herman Hugo of de Pia desideria-bewerking Goddelycke aandach-
ten (1653) van Petrus Serrarius, is voor een aantal onderzoekers reden geweest 

Afb. 5. Jan Luyken, Jezus en de ziel, Amsterdam 1714. Embleem 23.
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45 Met beroep op Meeuwesse schrijft Vekeman: ‘[…] het is bekend dat de organiserende Luyken 
zich bij deze driedeling liet leiden door het voorbeeld van de Goddelijke Aandachten van Petrus 
Serarius.’ Zie: Vekeman, ‘Jezus en de Ziel. De zinnebeelden I en V’, 58. In een voetnoot verwijst 
Vekeman naar: Meeuwesse, ‘Goddelycke Aandachten. Een teruggevonden werkje van Petrus Sera-
rius’, 317-323. Bij Meeuwesse is verbazingwekkend genoeg geen bewijs voor deze bewering te 
vinden. Hij toont alleen Luykens bekendheid met Serrarius aan, waaruit hij concludeert dat de struc-
tuur van de uit drie delen bestaande emblemen uit Jezus en de Ziel geënt is op Serrarius’ Goddelijke 
Aandachten. Zie: 321f. Meeuwesse gaat uitgebreider in op Goddelycke aandachten in: Karel Meeu-
wesse, ‘Een teruggevonden werkje van Petrus Serrarius’, in: Studia Catholica, 25 (1950), 241-263. 
Vergelijk ook Stronks, ‘Jan Luyken’s first emblem books’, 324, noot 16: ‘From Hugo […], Luyken 
also derived the trinity of penance, consecration, and unification in his emblems’.
46 Hugo sloot hiermee aan bij een werkwijze die Sucquet in zijn Via Vitae Alternae uiteenzette: 
de drie mystieke wegen karakteriseerde Sucquet als stappen die niet verbonden zijn aan een vast 
formeel patroon, maar aan bepaalde onderwerpen en gevoelens. Zie: Lynette C. Black, ‘Popular 
Devotional Emblematics: A Comparison of Sucquet’s Le Chemin de la Vie Eternele and Hugo’s 
Les Pieux Desirs’, in: Emblematica, 9 (1995), 3-5.

om te spreken van een relatie tussen de werken.45 Wij hebben echter goede 
redenen om aan te nemen dat de opbouw van Jezus en de ziel gebaseerd is op 
een soortgelijke driedeling in Herps Spieghel. De titels van de afdelingen uit 
deze twee werken vertonen namelijk opvallende overeenkomsten. Met God-
delycke aandachten en Pia desideria deelt Luyken de gelijkenis niet. De drie 
afdelingen van Pia desideria dragen de titels ‘Gemitus animae poenitentis’ 
(Klachten van een boetvaardige ziel), ‘Desideria animae sanctae’ (Verlangens 
van een heilige ziel), en ‘Suspiria animae amantis’ (Zuchten van een liefheb-
bende ziel). De titels beschrijven allemaal de emotionele toestand van de ziel 
op zijn weg naar God. Lynette Black heeft er terecht op gewezen dat het niet 
zozeer de traditionele, doelmatig geformuleerde mystieke stappen zijn die de 
structuur van Pia desideria bepalen, maar de manifestaties van het gevoel dat 
daarmee gepaard gaan.46 Serrarius vertaalt in Goddelycke aandachten Hugo’s 
afdelingstitels vrij letterlijk in ‘Jonsten eens boetvaerdige ziele’, ‘Jonsten eens 
geheyligde ziele’ en ‘Jonsten eens lief-ryke ziele’. Het enige verschil van bete-
kenis is Serrarius’ constante gebruik van het woord ‘jonsten’, een term met een 
positieve connotatie: een ‘jonst’ is een gunst of een genegenheid. Serrarius 
belicht op deze manier evenals Hugo de gemoedstoestand van de ziel, maar laat 
alleen de veranderlijkheid van emoties buiten beschouwing. 

Herp vestigt met de opbouw van zijn Spieghel niet de aandacht op de emo-
tionele toestand van de gelovige, maar op de geestelijke ontwikkelingsstadia 
die hij doormaakt. Hij onderscheidt het ‘werkende leven’, het ‘scouwende 
leven’ en het ‘overweselic scouwende leven’. Daarmee staat hij in de traditie 
van de middeleeuwse mystieke literatuur, waarin het ‘werkende’ en ‘schou-
wende’ leven regelmatig opduiken als boek- of deeltitels. Herp is echter uniek 
in de volgorde van de drie ‘levens’. Andere mystici beschreven het ‘schou-
wende leven’ in het slotdeel van hun werk, waarin de gelovige de eenwording 
met God bereikte door het goddelijke in de geest te ‘schouwen’ of waar te 
nemen. Alleen bij Herp komt de gelovige al in de tweede afdeling tot een 
geestelijk schouwen. In zijn derde afdeling belandt de gelovige in het ‘overwe-
selic scouwende leven’, een titel die niet alleen verwijst naar de geestelijke 
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47 Ludovicus van Leuven, Amoris divini et humani effectus, Antwerpen 1629. Te raadplegen via 
de website van het Emblem Project Utrecht: http://emblems.let.uu.nl/ad1629.html. De digitale 
versie van embleem 33 uit afdeling twee is te raadplegen via http://emblems.let.uu.nl/
ad1629_2_033.html.
48 Karel Porteman, ‘Nieuwe gegevens over de drukgeschiedenis, de bronnen en de auteur van de 
embleembundel Amoris divini et humani antipathia’, in: Ons Geestelijk Erf, 49 (1975), 193-213, 
zie 202. Later in zijn proefschrift zal Porteman de verwijzing herhalen. Zie K. Porteman, De 
mystieke lyriek van Lucas van Mechelen, 1595/96-1652, Gent 1977-1978, 160. 
49 In het Emblem Project Utrecht wordt zelfs gedacht dat ‘Harp’ verwijst naar Harpocrates, een 
mythologische, Egyptische figuur: de zwijgende. Dat is een onjuiste lezing, die ook niet strookt 
met de inhoud: het gaat hier om een blinde in plaats van een zwijgende. Zie: http://emblems.let.
uu.nl/ad1629_2_033.html.

waarneming, maar ook naar de vergeestelijkte natuur – de ‘vergoding’ – van 
de mens. 

De inhoudsomschrijvingen van Luykens afdelingen vertonen opvallende 
overeenkomsten met de deeltitels uit Herps Spieghel. Ook Luyken omschrijft 
de tweede fase in het geestelijk leven als het ‘schouwende leven’ – een titel die 
niet toevallig de waarneming weer centraal stelt. Luykens derde afdeling neemt 
niet Herps titel ‘overweselic scouwende leven’ over, maar vertoont wel een 
inhoudelijke parallel: het slotdeel handelt volgens de titelbeschrijving eveneens 
over de vergoding van de ziel. Alleen Herps eerste titel lijkt Luyken niet te 
hebben kunnen inspireren. Maakt de term ‘werkende leven’ de katholieke wor-
tels wellicht al te goed zichtbaar? 

De voorbeelden maken duidelijk dat niet alleen bij de vervaardiging van 
embleem 29 Herps Spieghel Luyken wist te inspireren tot een visuele herlezing. 
Ook andere embleemmotieven en zelfs de afdelingstitels van Jezus en de ziel 
zijn terug te voeren op de Spieghel. Luykens streven naar een visuele leeserva-
ring lijkt steeds doorslaggevend bij de selectie en vormgeving van elementen. 

3. IN DE SPIEGEL VAN ANTIPATHIA

Een korte excursie naar Ludovicus van Leuvens religieuze liefdesembleembun-
del Amoris divini et humani antipathia (1629) zet de suggestie kracht bij dat 
de visuele verwerking van Herps Spieghel kenmerkend is voor Luykens speci-
fieke werkwijze. In Antipathia behandelt de kapucijn Ludovicus van Leuven 
uiteenlopende aspecten van de goddelijke liefde. Bij de behandeling van de 
‘caligo amoris’ (de duisternis van de liefde) in embleem 33 van de tweede 
afdeling maakt hij gebruik van Herps Spieghel.47 Porteman heeft, in een bij-
drage aan dit tijdschrift, al in 1975 vastgesteld dat de tekst in dit embleem was 
ontleend aan hoofdstuk 58 van de Spieghel der volcomenheit.48 Het gebruik van 
de Spieghel in Antipathia is echter sindsdien geen onderwerp van studie 
geweest.49

Tekstvergelijkend onderzoek wijst uit dat Ludovicus van Leuven woordelijk 
een fragment overnam uit de Latijnse versie van de Spieghel der volcomenheit 
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50 Herp, Theologia mystica, CLXXIIr.
51 Onze vertaling: ‘De hond is het symbool van de geur, de geur is het symbool van de trouw; 
de ziel wordt geleid door deze hond. Zij wordt door onvoorwaardelijke trouw, zonder tussenkomst 
van het intellect en direct door de kracht van de liefde, bewogen tot de contemplatie Gods, en in 
een bepaalde duisternis geplaatst, die niet kan worden begrepen door de ratio of het intellect en 
waarin de van liefde vervulde ziel begint te ervaren dat al deze contemplerende en intuïtieve ken-
nis die er eerst was in beelden en gelijkenissen, en zelfs alles wat door het menselijk intellect en 
de naakte waarneming kan worden voorgesteld, oneindig veel verschilt, door zijn eigen ongelijk-
heid, van de waarheid van het goddelijk wezen.’
52 Over de ingewikkelde drukgeschiedenis van Antipathia: Porteman, ‘Nieuwe gegevens over de 
drukgeschiedenis, de bronnen en de auteur van de embleembundel Amoris divini et humani antipa-
thia’. De plaatjes in Ludovicus’ boekje zijn gebaseerd op die in twee oudere edities van hetzelfde 
boekje: Michels van Lochom pirateneditie van Amoris divini et humani antipathia (1628) door de 
Parijse uitgever Guillaume le Noir, en de uitgave Amoris divini et humani effectus varii (1626) door 
Michiel Snijders. Ludovicus’ uitgave bevat echter meer afbeeldingen dan die van zijn voorgangers. 

zoals verschenen in Herps verzamelboek Theologia mystica, uitgegeven door 
de Keulse kartuizer Dirk Loer van Stratum.50 

Versie Antipathia Versie Theologia mystica

CAnis est symbolum odoris, odor est sym-
bolum fidei; anima hoc cane ducitur, quae 
nuda fide absque vlla intellectus operati-
one, immediate per ardore amoris mouetur 
ad contemplandum Deum & constituitur in 
quadam caligine, quae non potest ratione 
aut intellectu comprehendi in quâ amorosa 
anima experiri incipit, quod omnis illa 
contemplans & intuitiua cognitio quæ 
 præcessit in imaginibus & similitudinibus, 
& etiam omne quod per intellectum huma-
num & cogitationem nudam imaginari 
valet, ab ipsa veritate diuinæ essentiæ in 
infinitum sua dissimilitudine distant.51

Vocatur etiam caligo, 

quia amorosa anima experiri incipit, qoud 
omnis illa contemplatio & intuitiua cogni-
tio, quæ prπcessit in imaginibus & simili-
tudinibus, & etiam omne quod per intel-
lectum humanum & cogitationem nudam 
imaginari valet, ab ipsa veritate diuinæ 
essentiæ in infinitum sua dissimilitudine 
distant.

De visuele verwerking van Herps tekst die we bij Luyken aantreffen, ontbreekt 
hier. Ludovicus van Leuven kopieert, zonder rekening te houden met een even-
tuele visuele potentie van fragmenten, Herps woorden vrijwel letterlijk, precies 
zoals hij steeds picturae combineert met bestaande teksten van kerkvaders en 
middeleeuwse mystici. Ludovicus voegt enkel een nieuwe gelijkenis toe, waarin 
de hond wordt opgevoerd als het symbool van de geur, die op zijn beurt weer 
als teken voor trouw fungeert. Met deze bescheiden ingreep laat Ludovicus de 
tekst beter aansluiten op de afbeelding van de hond – een pictura die hij niet 
speciaal liet maken, maar al langer in omloop was (afb. 6).52

Omdat Ludovicus en Luyken op verschillende wijzen en in hun eigen con-
text werkten, kunnen Antipathia en Jezus en de ziel niet evenwichtig met elkaar 
worden vergelijken. Het voorbeeld maakt echter mooi duidelijk dat het visuele 
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gebruik van Herps Spieghel niet kenmerkend is voor vroegmoderne emblema-
tiek – of zelfs vroegmoderne religieuze liefdesemblematiek – in het algemeen, 
maar Luykens specifieke werkwijze typeert. 

4. CONCLUSIE

Hendrik Herps Spieghel der volcomenheit is zichtbaar aanwezig in Jan Luykens 
Jezus en de ziel. Zoals blijkt, gebruikt Luyken de Spieghel letterlijk, maar 

Afb. 6 Ludovicus van Leuven, Amoris divini et humani effectus, Antwerpen 1629. 
Deel 2, embleem 33.
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 zelfstandig: bijbelse citaten en thema’s uit Herp worden associatief met elkaar 
in verband gebracht en verweven tot nieuwe motieven. Intellectualistische ver-
wijzingen worden ingeruild voor expliciete instructies aan de lezer om in de 
aardse wereld de goddelijke werkelijkheid te ontdekken.

Daarnaast laat Luyken zich ook in de vormgeving van zijn gravures door 
zijn middeleeuwse voorbeeld leiden. Terwijl Ludovicus in Antipathia een 
nieuwe vergelijking toevoegt om de inhoud van Herps tekst in beeld zichtbaar 
te maken, bepalen bij Luyken de motieven uit Herps werk zelf het beeld-
programma. Herps tekst levert Luyken het materiaal voor de emblematische 
uitbeelding van geestelijke realiteiten achter de aardse wereld: de zichtbare 
werkelijkheid presenteert zich als de ‘uytgeboorte’ van de innerlijke wereld 
en maakt deze kenbaar. Herps motieven functioneren bij Luyken niet als 
louter verwijzingen, maar als daadwerkelijke realiteiten die in de empirie 
zichtbaar worden. Herps tekst wordt zo van zijn eerdere intellectualistische 
traktaatvorm ontdaan en herbereid voor een visuele leeservaring die in dienst 
staat van het eenheidsverlangen van de gelovige. 
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SUMMARY

The Mirror in the picture: Hendrik Herp’s Spieghel der volcomentheit (‘Mirror of 

Perfection’) in Jezus en de ziel (‘Jesus and the Soul’) of Jan van Luyken

This article focuses on an unknown source of Jan Luyken’s religious emblem book Jezus 
en de ziel (1678, ‘Jesus and the soul’): the Spieghel der volcomenheit (‘Mirror of perfec-
tion’) by the medieval mystic Hendrik Herp. Luyken reuses the Spieghel in a literal but 
creative way; Biblical quotes and themes from the Spieghel are combined with new 
visual and textual motifs, in order to transform a medieval unillustrated tract into an early 
modern visual meditation instrument. Herp’s complicated and allusive fragments are 
replaced by Luyken’s instructive words. By encouraging the reader to take a close look 
at the picturae and by offering aid to the reader’s inner imagination, these texts stimulate 
the identification of our daily reality as God’s world.
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