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Woord vooraf

De vroegmoderne auteurs, uitgevers en graveurs waarover dit boek gaat, wisselden
voor hun literaire productie materiaal en ideeën uit. Koperplaten gingen van hand tot
hand; opdrachten werden verdeeld; inspirerende voorbeelden vroegen om nieuwe bewerkingen. De routes waarlangs ingrediënten voor literatuur werden aangevoerd en
verspreid zijn de ‘literaire levensaders’ waarnaar de titel verwijst: het zijn de noodzakelijke bestaansvoorwaarden van de vroegmoderne boekenproductie.
Ook dit boek heeft zijn levensaders. Het ontstond mede dankzij de uitwisseling van
materiaal en ideeën met vakgenoten, studenten en betrokkenen. Daarbij was de uitwisseling met Els Stronks voor mijn werk zonder twijfel het meest stimulerend en bepalend. Els is een fantastische coach, die steeds van dichtbij betrokken is geweest, maar
ook ruimschoots de vrijheid gaf om eigen wegen te ontdekken. Ik bewonder haar onuitputtelijke werklust, haar gezonde pragmatisme en de indrukwekkende wijze waarop ze altijd het belang van de afdeling, het departement en het vakgebied boven dat
van haarzelf plaatst. Nu Els’ talenten in de slotfase van mijn onderzoekstraject zijn bekroond met een hoogleraarsbenoeming, heb ik de eer om de eerste te zijn die bij haar
promoveert.
Ik ben blij en trots dat ook na afronding van het onderzoek de prettige samenwerking met Els blijft bestaan. Sinds september 2011 geven we vorm aan een totaal vernieuwde Utrechtse afdeling Vroegmoderne Nederlandse letterkunde, samen met Arnoud Visser, die als jonge onderzoeker voor mij al jaren een inspirerend voorbeeld was.
Het NIAS-symposium over de Augustinusreceptie waaraan ik op uitnodiging van Arnoud begin 2009 deelnam, vormde één van de uitstapjes in mijn onderzoek die achteraf veel belangrijker bleken dan ik dacht toen ik eraan begon. Inmiddels praten Arnoud
en ik over veel meer dan Augustinus en klopjes alleen.
Naast Els stonden twee promotoren die mij, ieder op hun karakteristieke manier,
uitnodigden om onophoudelijk kritisch naar mijn objecten en resultaten te blijven
kijken. Maarten Prak stelde herhaaldelijk de vraag naar ‘de stelling van Dietz’, terwijl
Marc Van Vaeck meer dan eens de twijfel uitsprak of hij mijn redenering en analyse
op detailniveau wel overtuigend vond. Door de omgang met beiden kwam me steeds
scherper voor ogen te staan wat voor onderzoeker ik zelf wil zijn: scherp op het detail,
maar ook uitdagend in het grote verhaal.
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het VNC-project ‘The Religious Emblem Tradition in the Low Countries in the Light of Herman Hugo’s Pia desideria’, gefinancierd
door NWO en FWO Vlaanderen. Behalve met Els en Marc werkte ik binnen dit project
samen met Lien Roggen en Toon Van Houdt. Ik heb het als een verrijking ervaren dat
mijn onderzoek deel uitmaakte van een groter project en profiteerde dankbaar van de
ingelezen deskundigen om mij heen. De vruchten van de samenwerking plukten we
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vooral tijdens het gezamenlijke optreden bij de RSA in Los Angeles en bij de organisatie van het afsluitende internationale congres ‘Crosscurrents of Illustrated Religious
Texts’ in januari 2012 in Utrecht.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de collega’s en vrienden van Momus: Nina
Geerdink, Roeland Harms, Helmer Helmers, Judith Brouwer en Inge Broekman. Onze
bijeenkomsten, vol kritische feedback, ambitieuze toekomstplannen en wijn, vormden een grote inspiratiebron. Ik hoop en verwacht dat we vanuit onze posities op verschillende universiteiten elkaar kunnen blijven opzoeken, uitdagen en aanscherpen.
Het is onmogelijk om alle mensen te bedanken die in de afgelopen jaren een stempel hebben gedrukt op mijn onderzoek, of op de werkzaamheden die ik ontwikkelde
als docent, redacteur, bestuurslid en organisator. Ik noem enkelen: Arie Jan Gelderblom, Marijke Meijer Drees, Judith Pollmann, Nelleke Moser, Marco Prandoni, Joris
van Eijnatten, Johannes Müller, Niek van Poppel, Leo Nellissen, Jan Waszink, Theo
Clemens, David van der Linden, Nico Boerma, Kasia Zawadska, Jan Papy, Evelyne Verheggen, Machteld van Soest, Jeanne Plettenburg en mijn mederedacteuren van De Zeventiende Eeuw.
Ik dank vrienden van binnen én buiten de academie, en de familieleden die mijn leven in de letteren als buitenstaanders, maar met betrokkenheid en bewondering volgen. Ik ben blij dat mijn moeder mij steeds het vertrouwen en de ruimte heeft gegeven
om mijn idealen achterna te gaan. Met mijn broers deel ik grote ambities, ook al uiten
die zich op heel verschillende terreinen.
In het bijzonder dank ik Laurens, die dichtbij mij was vanaf ons eerste college Nederlands, en altijd zo dichtbij is gebleven. Ik kijk al uit naar de Zeelandweek waarin we
ons over zijn proefschrift kunnen buigen.
Ik draag dit boek op aan wie het helaas nooit in handen zal hebben: mijn vader. Niemand kan er zo trots op zijn als hij.

Inleiding

1 Literaire levensaders als aanvoerroutes
In Jodocus van Lodensteins Uytspanningen (1676) staat een lied op de dood van Maria,
een geestelijke vrouw die vermoedelijk jonge kinderen had onderwezen. Met haar sterven is ‘die diere [dierbare] mond gesloten’ die voorheen ‘steeds als ’s levens ader open
stond’. De christenkinderen kunnen zich daardoor niet meer laven aan de ‘dauw’, het
‘sap’, het ‘Hemelsch vogt’ dat Maria als onderwijzeres beschikbaar stelde: het goddelijke onderricht dat de kern – de ‘pit’ en het ‘merg’ – van het leven is.
Nu sal dien dauw
dat pit
die merg
dat sap
Dat Hemelsch vogt van ware wetenschap
Dat Christi kindren gratig [gretig] quamen suypen
Wt die gesloten lippen niet meer druypen!1

De mond van de geestelijke lerares is de levensader: de bron of springader van Gods
wijsheid en de weg waarlangs die wijsheid wordt aangevoerd. De overdracht van goddelijke inzichten is in Lodensteins lied een circulatieproces dat de christenkinderen
doet leven.
Dit boek gaat over de circulatie van literatuur. Ik volg een spoor van literaire levensaders: de aanvoerroutes waarvan de literatuur afhankelijk was en de kanalen waardoor
zij werd overgedragen en verspreid. Zo legt deze studie de omloop van boek, tekst en
plaat bloot, ontrafelt zij netwerken en productielijnen, en presenteert zij buitenlandse
relaties en intermediairs.
Mijn verhaal vertrekt vanuit de levensaders van de geïllustreerde religieuze literatuur; nog specifieker vanuit de sporen die de Zuid-Nederlandse katholieke liefdesembleembundel Pia desideria (Vrome wensen, 1624) in de Republiek achterliet. Ik analyseer
de levensaders van de Noord-Nederlandse Pia desideria-receptie om uitspraken te kun1 Lodensteyn 2005, p. 369.
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nen doen over de praktijk van interconfessionele uitwisseling. De centrale vraag daarbij is of interconfessionele uitwisseling in het literaire domein van de Republiek het resultaat was van sociaal verkeer tussen boekproducenten (auteurs, drukkers, uitgevers,
graveurs) uit verschillende confessies.
Dit boek zal aantonen dat literair materiaal tussen confessies werd overgedragen
zonder dat daarbij direct contact was tussen katholieke en protestantse boekproducenten in de Republiek: materiaal uit een andere confessie werd aangevoerd dankzij
internationale netwerken van gelijkgezinden.

2 De culturele dimensie van het religieuze leven in de Republiek
Literaire uitwisselingspraktijken schets ik in dit boek tegen de achtergrond van twee
debatten over verwante aspecten van het religieuze leven in de Republiek.
Allereerst gaat het om het debat dat religiewetenschappers en theologen – dikwijls impliciet – voeren over de plaats die het piëtisme binnen de verschillende
vroegmoderne kerken innam. Voor dat debat levert dit boek interessante inzichten
op, omdat de literaire en visuele devotie die ik bestudeer grote aantrekkingskracht
uitoefende op gelovigen met belangstelling voor de innerlijke pietas (godzaligheid)
– gelovigen die ik hier zal vangen onder de brede noemer ‘piëtisten’.2 Mirjam de Baar
heeft ons enkele jaren geleden al kennis laten maken met de casus van Jan Swammerdam, die als gereformeerd gelovige met een belangstelling voor spiritualiteit
zijn natuurkundig traktaat verluchtigde met katholieke devotieprenten.3 Onherroepelijk dringt zich de vraag op welke positie dit soort piëtistisch georiënteerde gelovigen hadden binnen hun eigen kerkgemeenschap en in het Noord-Nederlandse
religieuze landschap als geheel. De Baar heeft aanwijzingen dat Swammerdam niet
zo’n sterke band had met de gereformeerde kerk als de hervormde kerkhistoricus
en Swammerdam-deskundige Lindeboom eerder aannam.4 Plaatste een piëtistisch
gelovige als Swammerdam zich buiten of aan de randen van de eigen kerkgemeenschap om de ruimte te vinden voor een katholiek getinte spirituele beleving van
het geloof? Of konden gelovigen zich binnen de gereformeerde kerkgemeenschap
wel degelijk uitstapjes naar een andere confessie veroorloven, zonder dat zij daarmee hun eigen confessie verlieten of zich afscheidden van hun geloofsgenoten? Dat
het gebruik van vroomheidstradities uit andere confessies niet hoefde te leiden tot
vervreemding van de eigen kerkelijke gemeenschap, blijkt wel uit John Exalto’s Gereformeerde heiligen. Daarin is beschreven hoe predikanten uit de Nadere Reformatie
2 De term ‘piëtisme’ is gangbaar als verzamelnaam voor vroomheidsbewegingen binnen het protestantisme. Als sinds
de late zeventiende eeuw wordt de term ‘piëtist’ gebruikt ter aanduiding van een gelovige die een vroom leven leidde
overeenkomstig Gods Woord en die een innerlijke beleving van de kerkelijke leer nastreefde. Vergelijk Van Eijnatten
en Van Lieburg 2006, p. 219; Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995, p. 111.
3 De Baar 2005 schrijft over een exemplaar van Swammerdams Ephemeri vita of afbeeldingh van ’s menschen leven […] met afbeeldingen uit Wierix’ platenserie ‘Cor Iesu amanti sacrum’.
4 Voor de discussie tussen Mirjam de Baar en G.A. Lindeboom zie De Baar 2005, m.n. p. 314-316.
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de katholieke heiligen- en exempeltraditie benutten om uitdrukking te geven aan
hun vroomheidsidealen.5
De studies naar Swammerdam en de gereformeerde heiligentraditie zijn exponenten van een discussie over de precieze positionering van het piëtisme binnen de
(laat-zeventiende-eeuwse) gereformeerde kerk. Vragen naar de positie van het piëtisme zijn in de literatuur regelmatig expliciet opgeworpen, maar speelden vaker en
nog steeds impliciet op de achtergrond mee: is het piëtisme een losgezongen subcultuur, of een nieuwe fase in de binnenkerkelijke vroomheidsbeweging van de Nadere
Reformatie?6
In dit boek blijven de verschillende opvattingen over de plaats van het piëtisme
naast elkaar bestaan. Mijn bronnenmateriaal biedt geen nieuwe informatie over de
openheid van kerkgemeenschappen en de verhouding tussen gelovigen binnen zo’n
gemeenschap. Dat komt vooral omdat boekproducenten zich in hun literaire producten niet of nauwelijks uitlieten over theologische of kerkelijke kwesties – misschien
omdat zij vreesden dat zulke uitlatingen hun kansen op de boekenmarkt zouden verkleinen. Maar door de kerkelijke kringen van boekproducenten zo genuanceerd mogelijk in kaart te brengen en de receptie van publicaties te analyseren, zal ik wel zicht
bieden op processen van netwerkvorming, en op de mate waarin boekproducenten
voor de productie van hun geïllustreerde religieuze literatuur inspiratie konden halen uit hun eigen religieuze gemeenschap. Vertrekkend vanuit literaire activiteiten en
producten kan ik analyseren of en hoe er contacten bestonden tussen piëtistische gelovigen uit verschillende confessies. Het zal duidelijk worden dat op het gebied van
geïllustreerde religieuze literatuur ongeschreven regels de uitwisseling tussen confessies aan banden legden.
Vanuit hier is het een kleine stap naar het tweede debat dat voor dit boek als achtergrond dient: het debat over de confessionele coëxistentie in de vroegmoderne Republiek.7 De stand van zaken in dit debat laat zich beter synthetiseren dan die in het debat over de plaats van het piëtisme, omdat de discussie over het religieuze samenleven
explicieter wordt gevoerd en pogingen tot synthese al vaker zijn ondernomen.
Het debat over de confessionele coëxistentie in de Republiek richtte zich onder protestantse theologen en kerkhistorici aanvankelijk primair op de onoverbrugbaar geachte afstand tussen confessionele subculturen. Protestantse en katholieke culturen
werden strikt van elkaar onderscheiden, vanuit het uitgangspunt van het hegeliaanse
paradigma waarin veel van deze onderzoekers werkten: het protestantisme was een
verder ontwikkelde vorm van het christendom. Dit evolutiedenken, in de Verlichting
ontstaan en opgepakt door Max Weber, leidde tot de overtuiging dat de progressieve
5 Exalto 2005.
6 De vraag wordt expliciet opgeworpen in Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995, p. 165. Van Eijnatten en Van
Lieburg 2006, p. 225 spreken van een piëtistische subcultuur; Graafland 1987, p. 38 van een nieuwe fase van de Nadere
Reformatie. Van Lieburg en Frijhoff suggereerden in 1991 dat er een onderscheid aan te brengen is tussen een ‘officiëel
piëtisme’ en een ‘volkspiëtisme’, dat maakt dat we de ene vorm van vroomheid meer tot de kern van de kerk kunnen
rekenen dan de andere. Zie hierover Frijhoff 1991, p. 360; Van Lieburg 1991b, p. 179-180.
7 De term ‘confessionele coëxistentie’ gebruik ik hier als een term die op neutrale wijze de gelijktijdige aanwezigheid
van verschillende confessies beschrijft. Vergelijk ook Parker 2008, p. 14.
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reformatie in scherp contrast stond met de reactionaire, minderwaardige contrareformatie.8
Deze confessionele hiërarchie werd losgelaten in het confessionaliseringsparadigma, dat in de jaren zeventig in Duitsland werd ontwikkeld. De Europese modernisering en staatsvorming werden niet langer toegeschreven aan het protestantisme,
maar aan het sociale proces van confessievorming dat verschillende confessies ongeveer gelijktijdig en op vergelijkbare wijze doorliepen. In dit confessionaliseringsproces zouden de verspreiding van de eigen ideologische identiteit en de afbakening van
confessionele grenzen centraal staan.9 Hoewel hoofdzakelijk toegepast op de Duitse
vroegmoderne tijd,10 sijpelde deze confessionaliseringsthese ook door in het onderzoek naar confessionele relaties in de Republiek. Vanzelfsprekend waren de Duitse en
Noord-Nederlandse situatie niet in alle opzichten vergelijkbaar: de gedecentraliseerde Republiek kende geen officiële staatskerk en had in de Unie van Utrecht vastgelegd
dat niemand vervolgd of lastiggevallen mocht worden vanwege de geloofsovertuiging
die hij koesterde.11 Maar ‘als untergeordnetes Strukturelement in der gesellschaftlichen Praxis’ voltrok het proces van confessionele segmentering zich volgens Olaf Mörke ook in de Republiek.12 Groenveld heeft de Noord-Nederlandse confessies getypeerd
als gesloten gemeenschappen, die het religieuze leven vanaf 1650 volledig verdeelden.
De ‘starheid binnen de confessioneel bepaalde geledingen’ leidde volgens hem tot een
vergaande ‘verzuiling’ in de vroegmoderne Republiek.13
Toen Groenveld in 1995 schreef over de verzuiling van confessionele subculturen,
hadden verschillende collega-historici inmiddels hun aandacht verschoven naar de
sociale praktijk van het religieuze leven in de Republiek, en daarmee het debat over
de confessionele coëxistentie een nieuwe wending gegeven. De sociaal historici betoogden dat naast het domein van confessionele subculturen een sociale werkelijkheid bestond waarin confessionele grenzen eenvoudig gepasseerd konden worden
om samenleven en -werken mogelijk te maken. Voor deze ‘concrete samenwerking en
toenadering in het dagelijks leven’ introduceerde Willem Frijhoff de term ‘omgangs-

8 Een introductie op het hegeliaanse paradigma geven Reinhard 1977, p. 228; Schilling 2004, p. 25; Brady 2004, p. 5.
Max Weber meende dat het protestantisme ons door een hervorming van het achterhaalde katholicisme dichterbij de
secularisatie zou hebben gebracht, en zo een belangrijke stap in het proces van modernisering zou hebben betekend.
9 De belangrijkste grondleggers van het confessionaliseringsparadigma zijn de historici Wolfgang Reinhard en
Heinz Schilling. Voor een beknopte introductie zie Ehrenpreis en Lotz-Heumann 2002; Lotz-Heumann en Pohlig
2007. Het confessionaliseringsparadigma is niet alleen een reactie op het hegeliaanse denken, maar ook op het kerkhistorisch onderzoek van Ernst Walter Zeeden, dat zich richtte op het ontstaan van confessies in plaats van op de processen van confessionalisering. Zie daarover Ehrenpreis en Lotz-Heumann 2002, p. 63-67; Schilling 2004, p. 22-27. Zowel
Reinhard als Schilling hebben aandacht besteed aan de vorming van duidelijke confessionele grenzen. Zie bijvoorbeeld
Reinhard 1983, p. 262-267; Schilling 1992, p. 216-232; en over hun ideeën ook Headly 2004, p. xviii; Ehrenpreis en LotzHeumann 2002, p. 74.
10 Ehrenpreis en Lotz-Heumann 2002, p. 62.
11 Over de Unie van Utrecht zie bijvoorbeeld Frijhoff en Spies 1999, p. 354; Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 169.
12 Mörke 1990, m.n. p. 59-60.
13 Groenveld 1995, p. 22-60, 71. Kaplan 2009, p. 51 wijst erop dat Groenvelds visie voortbouwt op die van eerdere onderzoekers, die wezen op confessionele ‘kampen’ die de Republiek verdeelden. Zie voor deze visie bijvoorbeeld De Kok
1964.
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oecumeniciteit’.14 Benjamin Kaplan sprak over een vorm van ‘tolerantie’ in de vroegmoderne betekenis van het woord: geen idealistisch concept van een intellectuele elite,
maar een pragmatische ‘form of behavior’ oftewel ‘social practice’.15
Essentieel in de visie van Frijhoff en Kaplan is het onderscheid tussen de private
en publiekelijke geloofsomgang: in het privéleven kon de eigen confessionele identiteit sturend zijn, terwijl in het publieke leven aanpassing en pragmatisme overheersten. Hoe dat evenwicht in de praktijk uitpakte, werd op detailniveau beschreven in
het proefschrift van Judith Pollmann over Arnoldus Buchelius. Pollmann liet zien dat
Buchelius na zijn bekering tot het gereformeerde protestantisme hechtte aan de eigenheid van zijn confessionele subcultuur, maar tegelijkertijd vriendschappen kon
onderhouden met gelovigen van andere gezindten, vanuit het ideaal van een ‘a-confessional Christian piety’.16 Het religieuze leven van de gelovigen in de Republiek kende
dus twee verschillende dimensies: een theologisch leven met sterk verkokerde confessionele subculturen naast een alledaags sociaal bestaan met vriendschappelijke en zakelijke contacten over de grenzen van de eigen confessie heen.
De conclusies over het open sociale domein van de Republiek zijn ook geldig verklaard voor het culturele leven. In de afgelopen decennia hebben onderzoekers erop
gewezen dat het culturele leven zich kenmerkte door een levendig sociaal verkeer tussen alle confessies. Kunsthistorici maakten bijvoorbeeld aannemelijk dat protestanten
en katholieken in de Republiek voor elkaars opdrachtgevers werkten, elkaars schilderijen kochten, dezelfde iconografie gebruikten en dezelfde genres beoefenden.17 Recentelijk boden Shelley Perlove en Larry Silver in hun studie over Rembrandts gebruik
van katholieke beeldmotieven voor protestantse opdrachtgevers nog inzicht in de iconografische uitwisseling tussen de confessies.18 Het onderzoek van Mia Mochizuki
naar het interieur van de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem toonde ons een glimp van
de visuele rijkheid van protestantse kerken in de eerste eeuw na de Beeldenstorm.19 Met
hun nieuwe inzichten namen kunsthistorici, in aansluiting op het onderzoek naar de
visuele cultuur van andere Europese landen,20 afstand van het idee dat de reformatie
14 Frijhoff 1983. Na 1983 herhaalde Frijhoff diverse malen zijn ideeën over de pragmatische omgangsoecumene, zie
bijvoorbeeld Frijhoff 1997b; Frijhoff 1999a; Frijhoff 1999b; Frijhoff 2002a; Frijhoff 2002b.
15 Kaplan 2007, p. 8; vergelijk ook het Woordenboek der Nederlandsche taal, dat ‘tolerantie’ omschrijft als ‘dulden’ en ‘toelaten’.
16 Pollmann 1999; Pollmann 2000; Pollmann 2002. Citaat in Pollmann 2002, p. 76. Dat vrienden en kennissen iemands sociale en economische positie veilig moesten stellen en daarom werden uitgekozen op grond van strategische
in plaats van religieuze overwegingen bleek bijvoorbeeld ook uit Kooijmans 1997, o.a. p. 14, 17; Stegeman 1996, m.n.
hoofdstuk 3.
17 Over de uitwisseling van klanten, opdrachtgevers, motieven en genres zie bijvoorbeeld Manuth 1993-1994; Falkenburg 1999; Benedict 1999, p. 42-43.
18 Perlove en Silver 2007; Perlove en Silver 2009.
19 Mochizuki 2008; Mochizuki 2005.
20 Verschillende onderzoekers hebben laten zien dat bestaande visuele tradities na de reformatie in Europa voort- of
herleefden. Over de voortzetting van de visuele cultuur in Duitsland zie Koerner 2004; Zika 2000; Moxey 1989; Scribner
1981; Dyrness 2004. Voor Engeland zie Watt 1991; Hamling en Williams 2007. Specifiek over de decoratie van kerken zie
Fincham en Tyacke 2007. Over het gebruik van boekillustraties zie Davis 2009; Walsham 2003. Over toneel en visualiteit zie Porter 2009. Verhelderende inleidingen op de ontwikkeling van het kunsthistorische debat bieden Hamling en
Williams 2007; Coster en Spicer 2005.
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een scheiding tussen protestantse woordgerichte en katholieke beeldgerichte culturen
had teweeggebracht.21 Niet langer kon worden volgehouden dat protestantse schilders
slechts seculiere thema’s hadden gebruikt om voor opdrachtgevers van hun eigen gezindte confessionele boodschappen te verspreiden die strookten met hun persoonlijke
religieuze overtuiging.22
Letterkundigen zagen dat ook de literatuur zich kenmerkte door een ‘algemeen
christelijke religiositeit, die over de onderscheiden richtingen heenreikte’.23 In de Republiek, zo stelden zij vast, lazen gelovigen van verschillende confessies elkaars religieuze literatuur.24 Stichtelycke rymen (1624) van de afgezette remonstrantse predikant
Dirck Rafaelsz. Camphuysen vond bijvoorbeeld bij gelovigen uit alle vrome milieus
weerklank, en kon daarom vóór 1700 al 34 keer worden herdrukt.25 Strengholt constateerde op basis van die gegevens dat gedeelde bevindelijkheid belangrijker was dan
leerstelligheid.26 In de woorden van Marijke Spies kenmerkte de productie en receptie van religieuze literatuur zich door ‘een ver doorgevoerd pragmatisme’: ‘van elkaar
gebruiken wat je gebruiken kunt en zolang je dat doet maar liever voorbijgaan aan de
meer principiële verschillen’.27 Omdat ander onderzoek uitwees dat het censuurbeleid
in de Republiek ineffectief was georganiseerd,28 kon het beeld ontstaan van een tolerant literair domein waarin uitwisseling en samenwerking aan de orde van de dag waren. Het was precies dat beeld dat geschetst werd in de jongste literatuurgeschiedenis
Een nieuw vaderland voor de muzen (2008) van Porteman en Smits-Veldt. De auteurs spraken
over een ‘pragmatische omgangsoecumene tussen de confessies; melodieën, liedteksten en emblemata worden zonder bezwaar van elkaar overgenomen’.29
21 Over het iconoclasme zie bijvoorbeeld Eire 1998 en Wandel 1995; over de daaruit voorvloeiende ‘iconophobia’ – een
totale afwijzing van de beeldcultuur – zie bijvoorbeeld Collinson 1988, m.n. p. 117. Over de gescheiden protestantse
woordgerichte en katholieke beeldgerichte culturen zie bijvoorbeeld Dillenberger 1999, p. 190; Eisenstein 1979, m.n.
hoofdstuk 4.
22 Lang werd aangenomen dat de seculiere, realistische landschapskunst bewust afstand nam van bijbelse en religieuze thematiek, zie Falkenburg 1999, p. 343-344. Over de seculiere landschapskunst zie bijvoorbeeld Stechow 1966. Voor
het onderzoek naar de relatie tussen de confessie van een kunstenaar, zijn opdrachtgever en zijn productie zie bijvoorbeeld Swillens 1945-1946; Schouten 1972.
23 Citaat uit Spies 2003, p. 1-2. Ik richt me hier in het bijzonder op de onderzoeksresultaten die betrekking hebben op
de Republiek, maar vergelijkbaar onderzoek is ook verricht in omringende landen. Voor de Duitse situatie lieten LotzHeumann en Pohlig zien dat religieuze poëzie en devotionele literatuur zich kenmerkten door algemeen christelijke
motieven en interconfessionele uitwisseling, zie Lotz-Heumann en Pohlig 2007, p. 54, 57, 61. Voor de Engelse situatie
toonde Walsham 2003 aan dat de katholieke en protestantse bijbeltradities elkaar bevruchtten.
24 Zie bijvoorbeeld Van Strien en Stronks 1999, p. 339-345; Spies 2003; Visser 2004; Frijhoff 2002a, p. 54-56; Kaplan
2007, p. 243; Van Rooden 2006, p. 390-391; Frijhoff en Spies 1999, p. 359.
25 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 467-468.
26 Strengholt 1990, p. 72. De conclusie is bevestigd door Stronks 1996, p. 139-141; Porteman en Smits-Veldt 2008, p.
847.
27 Spies 2003, p. 11.
28 In het verleden is soms een al te rooskleurig beeld opgeroepen van de drukpersvrijheid in de Republiek, zie Enno
van Gelder 1972, p. 9-12. Dat beeld is inmiddels herhaaldelijk bijgesteld, zie bijvoorbeeld Van Marion 2011; Spaans
2007; Groenveld 1986. We weten dat de Republiek vormen van repressieve boekencensuur kende, maar de uitvoering
van het censuurbeleid was door de decentrale organisatie en het slecht ontwikkelde opsporingsbeleid verschillend per
stad en vaak weinig effectief. Zie hierover Weekhout 1998, speciaal toegespitst op Rotterdam, Deventer en ’s-Hertogenbosch.
29 Porteman en Smits Veldt 2008, p. 307; vergelijk ook p. 466-479, 847, 870.
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Zoals de formulering van Porteman en Smits-Veldt illustreert, worden in het onderzoek naar kunst en literatuur processen van sociale toenadering en culturele uitwisseling tussen de confessies direct aan elkaar gekoppeld: het onderling delen van emblemen en liedjes wordt gezien als de uiting van onderlinge interactie. De hoeveelheid
uitgewisselde culturele producten wordt zo een graadmeter voor de mate van toenadering tussen de verschillende confessies. Maar doet dat beeld wel voldoende recht aan
de vroegmoderne werkelijkheid?
Recente studies van Els Stronks en Xander van Eck hebben vraagtekens geplaatst
bij de levendigheid van de interconfessionele uitwisseling en samenwerking in het
culturele leven. Uit Stronks’ Negotiating Differences (2011) is gebleken dat interconfessionele uitwisseling zich niet in alle cultuurvormen evenveel voordeed: zij kwam op
het gebied van geïllustreerde religieuze literatuur veel moeilijker tot stand dan in
de schilderkunst. Protestanten wantrouwden het gebruik van afbeeldingen voor religieuze doeleinden en namen daardoor het gebruik van visuele hulpmiddelen niet
zonder slag of stoot over van de katholieken. Ook werden door hen niet alle genres
binnen de geïllustreerde religieuze literatuur even intensief nagevolgd en gedeeld.
Zo bleef onder protestanten de productie van geïllustreerde bijbels – integrale bijbeledities met afbeeldingen bij de tekst – volledig uit. Protestanten maakten gedurende de hele zeventiende eeuw wel religieuze emblemen, maar dan hoofdzakelijk
in de traditie van Jacob Cats, die in zijn Sinne- en minnebeelden (1618/1627) afbeeldingen
uit het dagelijks leven een religieuze duiding gaf. Het duurde lang voordat in dit
populaire ‘catsiaanse model’ elementen uit de katholieke iconografie en de ZuidNederlandse katholieke liefdesemblematiek werden opgenomen, met als doel de
innerlijke vroomheid via visuele prikkels te intensiveren. Na enkele weinig succesvolle pogingen door eenlingen als Zacharias Heyns, Bartholomeus Hulsius en Petrus Serrarius gingen protestanten pas rond 1680 op grotere schaal over tot de productie van religieuze emblemen in de traditie van de Zuid-Nederlandse katholieke
emblematiek.30
Xander van Ecks Clandestine Splendor (2008) was de andere studie die het beeld van een
cultureel domein met onbeperkte interconfessionele uitwisseling deed wankelen. Uit
het onderzoek van Van Eck kwam naar voren dat kunst voor katholieke schuilkerken doorgaans geproduceerd werd door katholieke kunstenaars. Voor katholieke opdrachtgevers, zo constateerde Van Eck, was het belangrijker dat de schilders met wie
zij samenwerkten hun confessionele overtuiging deelden dan dat zij bijzonder talentvol of ervaren waren.31
Vanzelfsprekend kunnen we Van Ecks conclusie niet probleemloos vertalen naar
de gehele culturele sector, want Clandestine Splendor gaat uitsluitend over de katholieke
kunstwereld. Het maatschappelijke isolement van katholieken – recentelijk nog in

30 Stronks 2011a. Over Hulsius zie ook Stronks 2009e; Both en Stronks 2010; Stronks 2011b. Over Heyns zie ook
Stronks 2009d.
31 Van Eck 2008, m.n. p. 15; vergelijk ook Van Eck 1999. Van Eck gaat in tegen bijvoorbeeld Manuth 1993-1994, die
liet zien dat katholieke schilders werkten voor protestantse opdrachtgevers en andersom.
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historisch onderzoek onder de aandacht gebracht32 – resulteerde mogelijk in een geslotenheid die in de protestantse kunstsector ontbrak.33 Verder richtte Van Eck zich enkel
op kunst die werd vervaardigd voor kerkelijke interieurs. Het is voorstelbaar dat confessionele grenzen flexibeler waren in het geval van de productie van niet-kerkelijke
kunst. Niettemin relativeert Van Ecks onderzoek de aanname dat mensen van verschillende confessies veelvuldig en probleemloos met elkaar samenwerkten in het NoordNederlandse culturele domein.
De studies van Stronks en Van Eck roepen samen de vraag op of de interconfessionele culturele uitwisseling, die dikwijls plaatsvond na een moeizame aanloopperiode,
beschouwd kan worden als het resultaat van sociaal verkeer over confessionele grenzen
heen. Deze vraag ligt aan de basis van dit onderzoek. Zij wordt toegespitst op het literaire domein. Hierin mogen we immers, op basis van Stronks’ bevindingen, gevoeligheden verwachten op het gebied van interconfessionele uitwisseling.

3 Literatuur als praktijk van uitwisseling: religieuze transfusie
Om het proces van interconfessionele uitwisseling in het literaire domein scherper in
beeld te krijgen, besteed ik aandacht aan zowel de praktijk van materiële overdracht
en netwerkvorming als aan het culturele proces van bewerking van gedeelde literaire voorbeelden. Die combinatie van onderzoeksfocussen maakt de keuze voor een
begrippenapparaat complex – ook al omdat er, zoals Peter Burke recentelijk nog betoogd heeft, vele termen in omloop zijn die ‘the process of cultural interaction and
its consequences’ beschrijven.34 Burke onderscheidt begrippen die zich op hergebruik
en overdracht van cultureel materiaal richten (zoals ‘imitatio’ en ‘cultural exchange’),
begrippen die het proces van onderhandeling tussen culturen beschrijven (zoals ‘accommodation’ en ‘negotiation’), en ten slotte begrippen die de mix van culturen benoemen (zoals ‘mixture’ en ‘hybridity’).35 Voor mijn onderzoek naar de organisatie van
interconfessionele uitwisseling is Burkes terminologie grotendeels onbruikbaar. Zoals
Burke ook zelf al opmerkt, zijn de begrippen door onderzoekers niet diepgaand uitgewerkt, waardoor zij nauwelijks handvatten bieden om de processen en activiteiten te
analyseren die een uitwisseling tot stand brengen.36
Een uitzondering vormt het concept ‘appropriation’ of toe-eigening, dat volgens
Burke licht kan werpen op ‘human agency and creativity’.37 Dat concept lijkt in eer32 Charles Parker wees op de ervaringen van intolerantie, geweld en uitsluiting die het leven van Noord-Nederlandse
katholieken tekenden: Parker 2008, o.a. p. 12, 24.
33 Dat lijkt aannemelijk, aangezien protestanten hoger in de confessionele hiërarchie stonden. Over de hiërarchie zie
bijvoorbeeld Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 178-187.
34 Burke 2009, p. 34.
35 Burke 2009, p. 34-65.
36 Zie hierover Burke 2009, p. 54-55.
37 Burke 2009, p. 55. Andere concepten die menselijke activiteit beschrijven zijn volgens Burke ‘accommodation’ en
‘cultural translation’. ‘Accommodation’ gaat over de manier waarop onderdrukten en hun machthebbers compromissen sluiten (zie Burke 2009, p. 42-44). Dit concept is niet zo geschikt voor een onderzoek naar uitwisseling van materi-
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ste instantie wellicht weinig toereikend voor een letterkundig onderzoek met een
brede cultuurhistorische insteek. Immers, letterkundigen die dit concept toepassen,
zien er meestal niet meer in dan een synoniem voor ‘creatieve adaptatie’. Julie Sanders, bijvoorbeeld, gebruikt de term ter aanduiding van een bepaald type bewerking:
een zelfstandig cultureel product waarin de verwerkte brontekst niet noodzakelijkerwijs meer als zodanig herkenbaar is.38 Dit soort creatieve bewerkingen kunnen
in hun sociaal-historische context worden bestudeerd: latinist Yanick Maes sprak
in 2009 nog over de ‘social situatedness of appropriation’.39 Maar het letterkundige
toe-eigeningsonderzoek richt zich eerder op het product dan op het proces van culturele uitwisseling.
Anders en voor mij bruikbaarder is Rogers Chartiers uitleg van het concept toeeigening.40 Voor de cultuurhistoricus Chartier is toe-eigening nadrukkelijk een sociale praktijk:
a social history of the various uses (which are not necessarily interpretations) of discourses and models,
brought back to their fundamental social and institutional determinants and lodged in the specific
practices that produce them.41

Deze definitie is te begrijpen tegen de achtergrond van Chartiers opvatting van cultuur. Die opvatting, wortelend in de traditie van de antropologische geschiedwetenschap,42 deelt Chartier onder meer met Michiel de Certeau en in Nederland met Willem
aal tussen culturen die niet per definitie een ongelijke machtspositie bekleden. Met de term ‘cultural translation’ beschrijft Burke alle soorten van overzetting van de ene cultuur in de andere, zie Burke 2009, p. 55-61. Het is, schrijft Burke
op p. 58, een neutrale term die oog heeft voor menselijk ingrijpen. Ik vermijd deze term om geen verwarring te veroorzaken tussen het culturele vertalen en het vertalen in de betekenis van het overzetten van een tekst in een andere taal.
38 Sanders 2006, o.a. p. 26. Ze maakt een onderscheid tussen ‘adaptation’ en ‘appropriation’, waarbij in het eerste geval de relatie met de brontekst sterker en sturender is, zoals bij een boekverfilming.
39 Maes 2009, p. 5.
40 Chartier wil toe-eigening gebruiken als een cultuurhistorisch concept met een neutraal en descriptief karakter en
neemt daarom afstand van de bestaande traditie, zie bijvoorbeeld Chartier 1995b, p. 89. Hij zegt een andere benadering
van toe-eigening voor te staan dan Paul Ricoeur, die het concept hermeneutisch gebruikt en daardoor geen oog heeft
voor de sociale en historische context van de lezer (zie bijvoorbeeld Ricoeur 1986; Ricoeur 1983, p. 182-193). Chartier
zet zich ook expliciet af tegen Foucaults onderzoek naar de toe-eigening van discoursen als instrumenten van macht,
zie daarover bijvoorbeeld Chartier 1999, p. 173. Burke 2009, p. 38-41 laat zien dat het concept toe-eigening een lange
geschiedenis kent, vaak in gekleurde termen als ‘despoiling’ is gebruikt, maar tegenwoordig door cultuurtheoretici
veelal wordt gezien als een neutraal en beschrijvend concept. Nog steeds echter wordt de term dikwijls ingezet om
vraagstukken rondom recht, ethiek en moraal te bestuderen: is het toegestaan om andersmans producten te ‘stelen’
en kan een onorigineel kunstwerk mooi zijn? De term werd recentelijk vanuit filosofisch perspectief bijvoorbeeld gebruikt door Young 2010; vanuit esthetisch perspectief door Davies e.a. 2009, p. 222; vanuit kunsthistorisch perspectief
in Evans 2009; vanuit juridisch perspectief door Scafidi 2005. Ook in het onderzoek naar kolonisatieprocessen wordt
de term gebruikt om machtsrelaties en processen van culturele hiërarchie en sociale onderdrukking te bestuderen, zie
bijvoorbeeld Ziff en Rao 1997; Root 1996.
41 Definitie overgenomen uit Chartier 1995b, p. 89. Zie voor uitleg en toepassing van Chartiers toe-eigening ook
Chartier 1984, p. 235-236; Chartier 1988, p. 13; Chartier 1989, p. 171; Chartier 1999.
42 Toen de antropologie vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw haar sporen begon na te laten de geschiedwetenschap, werd het cultuurbegrip van historici actiever en dynamischer. Over de invloed van de antropologie op de geschiedwetenschap zie Vries 1991, p. 211-214; Rooijakkers 1994, p. 24-28. Over de veranderingen in het cultuurbegrip
die daardoor plaatsvonden zie Burke 1992, p. 118-126. Burke schreef over een ‘tendency to think of “culture” as active
rather than passive’, zie p. 119.
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Frijhoff. Chartier, De Certeau en Frijhoff beschouwen cultuur allemaal als een dynamische sociale praktijk in plaats van een statisch materieel product – een boek,
tekst, beeld – dat een culturele context belichaamt.43 Zij zijn geïnteresseerd in het
gebruik van culturele producten als creatieve processen. Het lezen of zelfs bezitten
van een boek wordt voorgesteld als een vorm van scheppen, omdat een gebruiker
dat boek altijd transformeert tot een eigen herinnering en dus een hernieuwd product.44
Chartier, De Certeau en Frijhoff bestuderen vanuit hun cultuuropvatting de manier waarop groepen in de samenleving culturele producten uit andere groepen toeeigenen. Zo menen zij inzicht te krijgen in de interactie tussen groepen, en in de strategieën, conventies en praktijken die groepen gebruiken bij de constructie van hun
sociale wereld.45 Vaak gaat het de onderzoekers daarbij in het bijzonder om de vraag
hoe ‘gewone mensen’ de producten uit de elitecultuur gebruiken,46 maar op dezelfde
manier kunnen we ook de uitwisseling tussen confessies onderzoeken. In navolging
van Chartier kan de analyse van interconfessionele uitwisselingsprocessen zich dan
richten op de ‘consideration of gaps’: de afstand tussen het origineel en de bewerking
van een cultureel product. Die afstand maakt de praktijk van creatief hergebruik en
nieuwvorming zichtbaar.47
Daarmee biedt het werk van De Certeau, Chartier en Frijhoff echter nog geen concrete aanknopingspunten om ook het proces van materiële overdracht te beschrijven als een onderdeel van de toe-eigeningspraktijk. De cultuurhistorici richten zich
hoofdzakelijk op de dynamische receptie van teksten door lezers in plaats van door
boekproducenten. Het bewerken van teksten kan voor hen wel een vorm van toe-eigening zijn,48 maar ook bij de bestudering van adaptatieprocessen richten zij zich eerder
op het gebruik van teksten dan op de productie zelf. Vragen over boekproductie en boekproducenten blijven daardoor grotendeels uit beeld: wie gebruikte welke bronnen en
hoe circuleerden die?
Bij de operationalisering van dit aspect van het toe-eigeningsonderzoek word ik geholpen door het cultuurhistorisch onderzoek naar vertalen in de vroegmoderne tijd.49
43 Zie behalve bovengenoemde publicaties van Chartier bijvoorbeeld De Certeau 1980, m.n. de inleiding; Frijhoff
2003, Frijhoff 1997a.
44 Over de productieve ‘activité liseuse’ zie bijvoorbeeld De Certeau 1980, p. 24. Frijhoff beschrijft boekenbezit als
een dynamisch proces van ‘hernieuwde productie’ of ‘nieuwvorming’, zie Frijhoff 2002a, m.n. p. 54-56; Frijhoff 1997b,
m.n. p. 223-224.
45 Vergelijk Cruz 1999, p. 214.
46 Zie voor het onderzoek van Chartier naar populaire cultuur bijvoorbeeld Chartier 1995a; Chartier 1995b; Chartier
1999; Chartier 1984.
47 Chartier 1995a, p. 49.
48 Frijhoff heeft expliciet aangegeven dat ook het bewerken van teksten een vorm van toe-eigening is, zie Frijhoff
2006, p. 63.
49 Het gebruik van concepten uit de vertaalwetenschap ligt voor de hand, omdat het verschil tussen vertalen en bewerken in de vroegmoderne tijd vloeiend was. Korpel heeft laten zien dat vertalen in de zeventiende en achttiende eeuw
prospectief werd benaderd: omdat het retorische effect van een tekst voor de vroegmoderne lezers en schrijvers centraal
stond, dienden vertalers een origineel aan te passen aan de Nederlandse situatie met haar specifieke stijl- en functieeisen. Zie Korpel 1992, en beknopter Korpel 1993.
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In reactie op het theoretische vertaalonderzoek pleiten met name Anthony Pym en Peter Burke voor een bestudering van wat wel de ‘practice’, ‘activity’ of ‘culture of translation’ is genoemd.50 Geïnspireerd door Harold Lasswells communicatietheorie waarin
het effect van informatieoverdracht centraal staat, willen Pym en Burke het vertalen als
een sociaal proces beschouwen.51 Zij zien zichzelf daarom voor de taak gesteld om de
mensen te bestuderen die vertalingen mogelijk maken: de vertalers, die zij ‘intermediairs’ noemen.52
Het begrip ‘intermediair’ komt van Michel Vovelle, die, geïnspireerd door antropologen, in het begin van de jaren tachtig een congres organiseerde en een bundel publiceerde over ‘les intermédiaires culturels’. Zoals velen in die jaren stelde Vovelle zich tot
doel om de interactie tussen elite- en volkscultuur op een genuanceerde en dynamische manier in beeld te brengen. Dat wilde hij doen door mensen op de grensgebieden
van de culturen te onderzoeken, omdat hij meende dat zij kunnen bijdragen aan de
totstandkoming en het behoud van afzonderlijke culturen.53
Een intermediair kan vele gedaanten aannemen – vertaler, priester, bioscoopexploitant, klerk – en daardoor is het concept ook zo breed inzetbaar gebleken.54 Het is
gebruikt in onderzoek naar verschillende soorten culturele interacties – de bemiddeling tussen elite- en volkscultuur, tussen nationale culturen, of tussen kolonisators en
oorspronkelijke bewoners in koloniale gebieden – in verschillende periodes van de geschiedenis.55 Die studies delen het uitgangspunt dat intermediairs zich in ruimtes tus50 Citaten afkomstig uit Burke 2005, p. 18, 24. Zie voor Burkes cultuurhistorische vertaalonderzoek Burke 2005; Burke en Po-chia Hsia 2007. Pym, een Spaanse onderzoeker op het gebied van interculturele studies en vertaalwetenschap,
heeft vergelijkbare ideeën over het vertaalonderzoek. In de woorden van Pym 2000, p. 2, moet de onderzoeksfocus verschuiven ‘from idealized translation to something slightly more human, something a little more active.’ Zie voor Pyms
ideeën m.n. Pym 1992; Pym 1998; Pym 2000; Pym 2004. Ook de nieuwe Oxford History of Literary Translation benadert vertaling vanuit cultuurhistorisch perspectief; zie Braden, Cummings en Gillespie 2005 voor het deel over de renaissance,
waarin het sociale milieu van vertalers en de functie van vertalingen in de culturele wereld uitgebreid worden belicht.
Het cultuurhistorische vertaalonderzoek reageert op het onderzoek naar vroegmoderne vertaaltheorieën. Voor de Nederlandse situatie werd dergelijk theoretisch vertaalonderzoek gedaan door Korpel 1992; Hermans 1996. Zie voor renaissancistische theorieën rondom literaire navolging ook Jansen 2008.
51 Burke plaatst zichzelf en Pym expliciet in de traditie van Lasswell, zie Burke 2005, p. 19 (noot 17). Over het communicatiemodel van Lasswell zie bijvoorbeeld Muth, Finley en Muth 1990, p. 118; over de doorwerking ervan in de sociale
geschiedenis zie Burke 1992, p. 96.
52 Pym pleit voor een onderzoek naar vertalers als ‘intermediairs’ ofwel de ‘human mediation between cultures’, zie
m.n. Pym 2000, p. 2. Burke noemt de vertaler een ‘intermediair’ of ‘go-between’ in Burke 2005, m.n. p. 18.
53 Vovelle 1981; zie ook in een Nederlandse vertaling Vovelle 1985. Voor een recente bespreking van Vovelle, zie Van
Oort 2007, p. 20.
54 Over Brabantse priesters die als culturele bemiddelaars onderhandelden tussen lokale gebruiken en door de Kerk
opgelegde leefregels, zie Rooijakkers 1994, m.n. p. 151-185, 622-623. Over Limburgse bioscoopexploitanten, die bepaalden welke internationale films wel en niet doordrongen tot het Limburgse filmpubliek, zie Van Oort 2007. Over Afrikanen in gekoloniseerde gebieden die als klerk werkten voor de koloniale staat en daardoor een brugfunctie hadden
tussen de koloniale staat en de lokale bevolking, zie Lawrance, Osborn en Roberts 2006. Over kloppen die bemiddelden
tussen de geestelijke en wereldlijke staat, zie Monteiro 1996, p. 99-109.
55 Over de bemiddeling tussen volks- en elitiecultuur, zie Rooijakkers 1994. Over de bemiddeling tussen nationale
culturen in de internationale Republiek der Letteren, zie Berkvens-Stevelinck, Bots en Häseler 2005. Over de bemiddeling tussen kolonisator en gekoloniseerde, zie Lawrance, Osborn en Roberts 2006; Yannakakis 2008. Voor de renaissance
zie bijvoorbeeld Rooijackers 1994; Burke 2005; Höfele en Von Koppenfels 2005; Berkvens-Stevelinck, Bots en Häseler
2005. Voor de twintigste eeuw zie Van Oort 2007.
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sen twee culturen in bevinden: interculturen, of ‘overlaps of cultures’.56 Het zijn mensen met een speciale ‘cross-cultural sensibility’ en ‘cross-cultural competence’, die zich
gemakkelijk tussen verschillende culturen in bewegen.57 Door hun unieke positie zijn
intermediairs bij uitstek in staat om het gesprek tussen culturen op gang brengen en
zo culturele systemen in stand te houden. Met name in het onderzoek naar gekoloniseerde gebieden wordt deze essentiële functie van intermediairs onder de aandacht
gebracht. Koloniale staten zijn afhankelijk van plaatselijke bewoners die door samenwerking met de kolonisator een brug slaan tussen de koloniale staat en de lokale bevolking. Zij maken het koloniale systeem mogelijk en helpen de orde te bewaren58
– bijvoorbeeld heel praktisch door teksten te vertalen naar en uit lokale talen die de
kolonisators zelf niet machtig zijn.59
In dit boek zal blijken dat de Republiek nauwelijks intermediairs kende die materiaal uit de ene confessie naar de andere overdroegen om zo actief een proces van interconfessionele uitwisseling op gang te brengen. Boekproducenten gedroegen zich
niet als boodschappers tussen katholieke en protestantse kringen, maar gebruikten bij
voorkeur het materiaal van gelijkgezinden – vaak afkomstig uit andere landen, waar
de interconfessionele bemiddeling al eerder had plaatsgevonden. Sporen uit een andere confessie bereikten Noord-Nederlandse boekproducenten op die manier indirect,
dankzij de bemiddeling door buitenlandse intermediairs of ‘tussenbronnen’ die tussen de originele bron en een bewerking in stonden – een fenomeen waar ook Burke al
op gewezen heeft.60
Voor het indirecte uitwisselingsproces dat ik hier zal blootleggen, gebruik ik de metafoor ‘religieuze transfusie’. Het Latijnse woord transfusio betekent ‘overgieten’ en impliceert een druppelsgewijze toediening van de inhoud van de ene cultuur in de andere. In deze betekenis is ‘culturele transfusie’ ingezet in het onderzoek naar de manier
waarop immigranten zich aanpassen aan hun nieuwe cultuur. Met de term ‘culturele
transfusie’ wordt het stapsgewijze integratieproces van immigranten aangeduid: van
een totale ontkenning van de nieuwe cultuur komen zij langzaam tot een integratie
van culturen in een ‘intercultural self’, ook wel de ‘Intercultural Transfuga’ genoemd.61
Dit concept transfusie is voor mij bruikbaar, omdat het een druppelsgewijs – eerder dan rechtstreeks – proces kan beschrijven waarbij materiaal uit de ene cultuur binnenkomt in een andere. Aan het bestaande concept zou ik een extra component willen
toevoegen, om het proces van indirecte literaire overdracht nog preciezer te kunnen
beschrijven. Ik laat me daarbij inspireren door de medische invulling van het con56 Pym 2000, o.a. p. 2, 5; over de afstand tussen culturen zie ook Pym 1992, p. 14, 17, 33.
57 Lawrance, Osborn en Roberts 2006, p. 23; Yannakakis 2008, p. 4.
58 Zie bijvoorbeeld Yannakakis 2008, p. 3.
59 Vergelijk Lawrance, Osborn en Roberts 2006 voor het werk van klerken in Afrika.
60 Burke 2005, p. 25. Ook voor de Nederlandse situatie is dit geen nieuw verschijnsel. Zo is bijvoorbeeld bekend dat
gedichten van Petrarca niet rechtstreeks uit het Italiaans in het Nederlands werden vertaald, maar hier doorgaans bekend werden via Franse vertalingen, zie daarover Ypes 1934, hoofdstuk 3. Luijten heeft op basis van zijn gedetailleerde
bronnenonderzoek naar Cats’ Sinne- en minnebeelden aangetoond dat Cats vaak gebruikmaakte van gemeenplaatsboeken
als ‘tussenbronnen’, zie Luijten in Cats 1996, dl 2, p. 62-69.
61 Vieira en Mendes 2010, m.n. p. 962.
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cept transfusie, ook al staat het streng gereguleerde proces van een medische transfusie ver af van de literaire praktijk die ik wil beschrijven. Wat ik leen, is het gegeven dat
een transfusie plaatsvindt op basis van een overeenstemming tussen de ontvanger en
de persoon van wie hij ontvangt. Deze basisvoorwaarde voor een geslaagde transfusie
klinkt door in mijn uitleg van het concept ‘religieuze transfusie’: religieuze transfusie is een proces van literaire overdracht die geschiedt op basis van religieuze overeenstemming. Terwijl die overeenstemming in het geval van een medische transfusie aan
strikte regels is gebonden, is ‘religieuze overeenstemming’ voor mij een brede noemer,
die zich in dit boek op verschillende manieren zal laten invullen. Er kan overeenstemming bestaan tussen ontvanger en gever, of tussen ontvanger en verkregen materiaal.
Vaak zal sprake zijn van confessionele gelijkheid; in andere gevallen vinden religieuze transfusies plaats binnen netwerken met gemeenschappelijke piëtistische idealen
die niet specifiek confessioneel gekleurd zijn. Maar wat steeds opnieuw in het oog zal
springen, is de verregaande consequentie die het streven naar conformiteit kreeg in de
Republiek. Protestanten mengden zich niet rechtstreeks in de literaire praktijk van katholieken om katholieke modellen te verwerven. Zij gebruikten hun eigen kanalen en
konden op die manier – al dan niet bewust – katholieke bronnen in handen krijgen.
Het concept ‘religieuze transfusie’ helpt mij om processen van materiële overdracht
te beschrijven. Die beschrijvingen geven inzicht in de organisatie van het literaire domein in de Republiek en in de specifieke conventies – Shuger noemt ze cultural sensibilities62 – die daar de omgangsvormen tussen boekproducenten van verschillende confessies bepaalden.
Bovendien kunnen via de analyses van religieuze transfusies internationale aanvoerroutes van religieuze literatuur worden blootgelegd. Daardoor kan ik de ontwikkeling van de Noord-Nederlandse religieuze literatuur in een internationaal perspectief
plaatsen: een tot nu toe onderbelicht perspectief, waarvan Stronks het belang onlangs
nog onderschreef.63 In deze studie zal blijken dat dankzij de beschikbaarheid van internationale kanalen de geïllustreerde religieuze literatuur zich kon ontwikkelen zonder
dat direct interconfessioneel sociaal verkeer plaatsvond en zonder dat intermediairs
binnen de Republiek actief waren. Zo leren we de Noord-Nederlandse boekenmarkt
van een ongebruikelijke kant kennen: niet als de boekenmarkt die de buitenlandse
letterkunde faciliteerde,64 maar als de boekenmarkt die van buitenlandse levensaders
afhankelijk was.
Het zijn de religieuze transfusies rondom één object van interconfessionele toeeigening die in deze studie op detailniveau onder de loep worden genomen: de ZuidNederlandse katholieke liefdesembleembundel Pia desideria.
62 Shuger 2007, p. 12 over cultural sensibilities: ‘the laws of God, man, and manners governing how persons should treat
each other’. Het gaat hier om ‘wetten’ die niet juridisch zijn vastgelegd, maar wel de macht hebben om de omgang tussen mensen te reguleren.
63 Stronks 2011a, p. 303.
64 Tot ver in de achttiende eeuw werden enorm veel in Nederland gedrukte boeken afgezet in Europa, zie bijvoorbeeld Hellinga 2001; Dongelmans, Hoftijzer en Lankhorst 2000; Hoftijzer 1987; Hoftijzer 1996, p. 173-174; Porteman
en Smits-Veldt 2008, p. 874.
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4 Casus: de Noord-Nederlandse receptiegeschiedenis van Pia desideria
Pia desideria,65 geschreven door de missionaire jezuïetenpriester Herman Hugo,66 werd
in 1624 gedrukt in Antwerpen als een product van de bloeiende contrareformatie.67 De
bundel beschrijft in ruim vierhonderd pagina’s de relatie tussen mens en God aan de
hand van afbeeldingen (picturae), bijbelplaatsen (motto’s), erudiete Neolatijnse gedichten (subscriptiones) en verzamelingen prozafragmenten uit bijbel- en kerkvaderteksten.
De combinatie van vroomheid en eruditie is kenmerkend voor de Latijnse lyriek die
werd bestudeerd en beoefend op de Zuid-Nederlandse jezuïetencolleges waar Hugo
lesgaf.68 Porteman vermoedt dat Pia desideria oorspronkelijk op de markt was gebracht
voor de gevorderde studenten op deze jezuïetencolleges: de toekomstige intellectuele
en geestelijke elite van de katholieke wereld.69
De Pia desideria-receptie is een geschikte casus om praktijken van interconfessionele uitwisseling op het spoor te komen. Dat komt omdat Pia desideria twee kenmerken
combineert, die ik hier allebei toelicht. Enerzijds brengt de bundel een vroomheidsboodschap waarin gelovigen uit verschillende confessionele milieus iets konden herkennen; anderzijds is het embleemboek door zijn uitstraling onmiskenbaar een exponent van een katholieke literaire traditie.
Inhoudelijk, op de eerste plaats, is Pia desideria geen relaas over de katholieke leer of
de kerk als instituut,70 maar het verhaal van een innerlijke transformatie van een zon65 Over Pia desideria zijn twee monografieën verschenen: Leach 1979; Rödter 1992. In beide boeken worden enkele emblemen op detailniveau geanalyseerd. Leach heeft vooral aandacht voor de afbeeldingen, terwijl Rödter ook de teksten
bespreekt. Een recentere introductie op de bundel biedt Dimler 2003. In 1971 verschenen twee edities van Pia desideria
met inleiding: Hugo 1971a; Hugo 1971b.
66 Voor biografische gegevens over Hugo zie m.n. de onuitgegeven licentiaatsverhandeling Ronse 1944, p. 10-40,
gebruikt door onder meer Leach 1979, p. 1-8; Dimler 2003, p. 351-353; Rödter 1992, p. 22-24. Een bespreking van
Hugo’s literaire werk is te vinden in Leach 1979, hoofdstuk 2 en 3. Behalve van Pia desideria, is van één ander boek van
Hugo een moderne editie verschenen: Obsidio Bredana, zie Hugo 2007. Alle boeken van Hugo’s hand passen binnen
een jezuïtische literaire, religieuze en educatieve context. Zijn populaire en veelgebruikte studie De prima scribendi origine et universa rei literariae antiquitate (1617) behandelt de geschiedenis van de geschreven taal. De vera fide cappasenda (1620)
vormt een felle aanval op de theologische uitgangspunten van de Dordtse synode, die blijk geeft van een enorme eruditie. Samen met zijn Antwerpse studenten schreef Hugo Fama postuma praesulum Antwerpensium (1611) en Litterae Iaponicae (1611): twee uiterst vrome werkjes, die bol staan van de klassieke citaten. Zie Hugo 1611a, Hugo 1611b, Hugo
1617, Hugo 1620.
67 Antwerpen was het drukkerscentrum van de religieuze boeken in dienst van de contrareformatie. Over de drukkersactiviteiten in Antwerpen zie bijvoorbeeld Imhof 1996; Bowen en Imhof 2008; Van Rossum 2008. Over boeken als
instrumenten in de katholieke hervorming zie Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 294 en verder.
68 Hugo werkte op de jezuïetencolleges van Antwerpen en Brussel. Op de colleges werd humanistisch onderwijs aangeboden volgens de richtlijnen die in 1599 waren opgenomen in de Ratio Studiorum, zie Put 1991. Op de colleges werden Latijnse gedichten en emblemen bestudeerd en geproduceerd, zie Porteman 1996; Van Houdt en Van Vaeck 2003;
Guiderdoni-Bruslé 2008; Dietz 2008a en Dietz 2008b. Zie over de activiteiten van Hugo zelf op dit gebied Leach 1979,
hoofdstuk 2. De literatuur van de jezuïetencolleges combineert vroomheid met klassieke verwijzingen, zie Porteman
2006, p. 161; Leach 1979, p. 15.
69 Porteman 2006, p. 161. Veel eerder zochten Polman e.a. de oorsprong van Pia desideria al in een erudiete humanistische onderwijsomgeving. Pia desideria is in hun ogen een ‘verzameling klassieke schooloefeningen’, die Hugo achteraf
heeft gecombineerd tot ‘een samenhangend religieus geheel’, dat is ‘afgestemd op de smaak van een erudiet en heel
speciaal georiënteerd lezerspubliek’. Zie Polman e.a. 1943, p. 53-54.
70 Het is bijvoorbeeld veelzeggend dat er geen kerkgebouwen op de picturae zijn afgebeeld. De enige uitzondering
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dig naar een geestelijk leven.71 Dat verhaal paste uitstekend in de contrareformatorische omgeving waarin het was ontstaan: in het spirituele programma van de contrareformatie vervulde de persoonlijke geloofsbeleving een centrale rol. De aandacht voor
pietas en de individuele liefdesrelatie met God die in de late middeleeuwen al was gegroeid, nam vanaf het begin van de zeventiende eeuw nog verder toe, onder invloed
van onder meer Franciscus van Sales’ traktaat Introduction à la vie dévote (Introductie op
het devote leven, 1608).72 Niet in de laatste plaats de jezuïeten meenden dat geestelijke
lectuur primair in dienst moest staan van een verdieping van het individuele en innerlijke geloofsleven.73
Maar ook op andere vrome milieus had zo’n verinnerlijkte geloofsboodschap zijn
aantrekkingskracht. Vroomheidsbewegingen ontwikkelden zich in alle religieuze
richtingen en vertoonden opvallende onderlinge parallellen.74 Het verhaal van Pia desideria over de inwendige en individuele beleving van het geloof had daardoor de potentie om gelovigen uit verschillende confessies aan te spreken.
Tegelijkertijd – en dat brengt me bij het tweede kenmerk van de bundel – is de verpakking van de vroomheidsboodschap juist katholiek gekleurd, dankzij een specifieke combinatie van woord, beeld en meditatie. Die combinatie kwam voort uit de
overtuiging dat illustraties de beleving van het geloof verdiepten; een overtuiging die
in katholieke kringen gemeengoed was. Katholieken namen aan dat zichtbare objecvormt de pictura uit embleem 36, waarin kerkjes op een globe de verschillende steden verbeelden. Zie over kerkgebouwen op religieuze emblemen en pictura 36 in het bijzonder Stronks 2007, m.n. p. 79.
71 Het is al vaker opgemerkt dat Pia desideria geen specifiek rooms-katholiek theologisch programma verkondigt, maar
eerder een algemeen-christelijke boodschap verspreidt. Dat idee werd al lang geleden opgeschreven door Polman e.a.
1943, p. 43-44, 50; later bijvoorbeeld door Höltgen 1995, m.n. p. 223.
72 Von Achen 2003. Over de zeventiende-eeuwse katholieke spiritualiteit zie Hoppenbrouwers 1996, p. 24-28. Over
Franciscus van Sales en zijn denken over de goddelijke liefde in Introduction à la vie dévote zie Hoppenbrouwers 1996, p. 3339. Een moderne editie van Van Sales’ traktaat in een Nederlandse vertaling is Van Sales 1960.
73 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 294. Een inleiding op de literaire activiteiten van de jezuïeten biedt Porteman
1998. Een overzicht van de literaire productie van de jezuïeten wordt gegeven in Begheyn e.a. 2009. Over de jezuïeten in
Zuid-Nederland handelt Put 1991, met in hoofdstuk 5 aandacht voor de boekenproductie. Over de jezuïeten in zowel
de Zuidelijke als de Noordelijke Nederlanden zie Meeus 1997.
74 Sommerville 1992 en Campbell 1991 laten zien dat aan het einde van de zeventiende eeuw alle confessies streefden
naar verinnerlijking en de persoonlijke affectie voor God. Herhaaldelijk is gewezen op de opvallende parallellen tussen de vroomheidsbewegingen van de verschillende confessies in diverse Europese landen. Verschillende onderzoekers
hebben er daarom voor gepleit om de term ‘piëtisme’ niet slechts te reserveren voor het verinnerlijkingsstreven in het
Duitse lutheranisme onder invloed van mensen als Jakob Spener en August Hermann Francke, zoals dat vaak gebeurd
is. Zij verstaan onder het piëtisme liever de brede protestantse vroomheidsbewegingen met vertakkingen in onder meer
Engeland, Duitsland en de Republiek. Zie voor een dergelijke visie en een schets van het debat daarover Op ’t Hof 2005;
Van Lieburg 2006. Sommige onderzoekers willen ook vroomheidsbewegingen binnen het rooms-katholicisme en sektarische bewegingen tot het piëtisme rekenen, zie Roth 1995, p. 966; Lehmann, Schrader en Schilling 2002; Westerink
2002, p. 34-35. Zie voor een afweging daarvan ook Op ’t Hof 2005, p. 28-35.
Het feit dat de aandacht voor innerlijke vroomheid confessie-overstijgend is, betekent niet dat we een tegenstelling
moeten veronderstellen tussen dogmatiek en confessionalisme enerzijds en een verdiepende geloofservaring anderzijds, zoals dat vaak gebeurt (vergelijk Von Achen 2003, die meent dat de belangstelling voor de homo interior kon groeien
omdat de theologische conflicten afnamen en dogmatische verschillen daardoor minder belangrijk werden). Innerlijke
verdieping en theologie gingen vaak hand in hand, vergelijk bijvoorbeeld Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995,
p. 136 over het belang van de orthodoxie voor het ontstaan van de Nadere Reformatie, die theologische overtuigingen
in concrete daden wilde omzetten.
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ten een toegang boden tot het onzichtbare geloof – volgens Augustinus zelfs de enige toegang die de gelovige ter beschikking stond.75 Al sinds de middeleeuwen werden
daarom beelden gebruikt om het meditatieproces aan te wakkeren. In het bijzonder
in kringen van de Moderne Devotie waren gelovigen zich zeer bewust geweest van de
mnemotechnische en imaginaire krachten van devotionele afbeeldingen. Een passievoorstelling kon de gelovige bijvoorbeeld helpen om zich Christus’ lijden fysiek voor
te stellen en zich vervolgens met Hem te identificeren.76
De specifieke traditie van beeldmeditatie waarin Pia desideria wortelt, was ontwikkeld door Ignatius de Loyola, de stichter van de jezuïetenorde, in zijn Exercitia spiritualia (Spirituele oefeningen). De beeldmeditatiemethode van Ignatius gaat ervan uit
dat de gelovige zich via beelden een situatie voor de geest kan halen (memoria of herinnering), die vervolgens onderzoekt (intellectus of verstand), om daarna tot godvruchtige gevoelens te komen (voluntas of wil).77 De Exercitia spiritualia werden geschreven in
1522 en gedrukt in 1548, maar pas in 1657 werden zij voor het eerst van afbeeldingen
voorzien.78 In de tussentijd ondernamen verschillende jezuïeten, die bekend stonden
om hun belangstelling voor visualiteit, pogingen om Ignatius’ methode in beeld te
brengen.79 Jerome Nadals Evangelicae historiae imagines (Beelden van bijbelse geschiedenissen, 1593) was waarschijnlijk het bekendste en belangrijkste boek dat de meditatietechniek visualiseerde.80 Nadals boek vormde een belangrijke inspiratiebron voor
Herman Hugo,81 wiens Pia desideria gezien kan worden als een nieuwe poging om Ignatius’ meditatietechniek in beeld om te zetten. De drie elementen uit Hugo’s emblemen – de picturae met motto’s, de subscriptiones en de prozateksten – kunnen worden
gekoppeld aan de drie fases van de ignatiaanse meditatiemethode, zo veronderstelde Leach in zijn monografie over Pia desideria.82 In ieder embleem vormt de pictura de
compositio loci: deze richt zich op de verbeelding van de lezer door hem het object van
contemplatie te tonen.83 Daarna wordt het verstand aangesproken door middel van
lyriek die verinnerlijking combineert met een elitair intellectualisme: een geleerd Latijns gedicht vol klassieke verwijzingen drukt de inwendige liefde voor God uit. De
prozateksten, die door hun explicietere boodschappen en uitdrukkingswijze minder
vragen van de verstandelijke vermogens van de lezer, wakkeren het verlangen daarna
verder aan. Niet alle onderzoekers veronderstellen zo’n directe correspondentie tussen enerzijds de onderdelen van Hugo’s emblemen en anderzijds de fasen van de ig75 Een inleiding op Augustinus’ denken over afbeeldingen geeft Dyrness 2004, hoofdstuk 2, m.n. p. 19.
76 Over de middeleeuwse omgang met devotionele afbeeldingen zie Kamerick 2002; Morgan 1998, p. 60-78; Verheggen 2006, p. 15-17; Honée 1994; Freedberg 1989.
77 Mochizuki 2009; Verheggen 2006, p. 27-29. Over Ignatius, zijn werk en een Engelse vertaling van zijn Exercitia spiritualia zie Ganss 1991.
78 Mochizuki in Begheyn e.a. 2009.
79 Over het intensieve gebruik van visuele hulpmiddelen door de jezuïeten zie Porteman 2000.
80 Vergelijk Verheggen 2006, p. 29. Over Nadal zie Dekoninck 2004.
81 Leach 1979, p. 122.
82 Leach 1979, p. 121-122.
83 Over de compositio loci (‘composition of place’ oftewel ‘the mental image of the place’) zie bijvoorbeeld Dimler 2003,
p. 363.
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natiaanse beeldmeditatie. Maar zij zijn het er wel over eens dat door de combinatie
van beeld, lyriek en proza in Pia desideria processen van memoria, intellectus en voluntas gefaciliteerd worden.84
De ignatiaanse meditatietechniek wordt in Pia desideria gekoppeld aan een mystieke
opgang, die traditioneel via boetedoening en heiliging van de ziel tot de eenwording
met God leidt.85 Hoewel het door het gebrek aan een totale versmelting moeilijk is om
Pia desideria een zuiver ‘mystiek’ werk te noemen, wordt de structuur van de bundel bepaald door een mystieke weg: in drie afdelingen van vijftien emblemen volgt de lezer
achtereenvolgens de ‘boetende’, ‘heilige’ en ‘liefhebbende’ ziel.86 Het is bekend dat dergelijke mystieke wegen zowel in katholieke als protestantse meditatieliteratuur zijn te
herkennen,87 maar de opvallende manier waarop de mystieke traditie in Pia desideria is
verwerkt, verraadt de schatplichtigheid aan een jezuïtische traditie. In de afdelingen
van Pia desideria zijn de emblemen niet strikt chronologisch en lineair geordend,88 maar
geven zij ieder afzonderlijk uitdrukking aan de verschillende gevoelens die met de
mystieke fasen gepaard gingen en die de afdelingstitels geëxpliciteerd worden: jammerklachten, wensen en zuchten. Deze omgang met de mystieke traditie stelt Hugo’s
boek op dezelfde lijn met een boek dat de jezuïet Antoine Sucquet in Antwerpen publiceerde: Via vitae aeternae (1620), in het Nederlands vertaald als Den wech des eeuwich levens (1620). Ook dit werk behandelt de mystieke opgang niet als een formele structuur:
‘Men kan hier in geene sekere ordre volghen; maer men moet den H. Geest volghen die
ons sal leyden’. In plaats van een vast patroon, vormen de drie mystieke wegen van zuivering, verlichting en vereniging volgens Sucquet een graduele ontwikkeling die vorm
krijgt aan de hand van specifieke topoi en gevoelens.89
Om een mystiek-emotioneel meditatieproces bij de lezer in gang te zetten, bedient
Pia desideria zich van een welbepaalde beeldtaal. Deze beeldtaal is, geïnspireerd op middeleeuwse voorbeelden,90 in de zestiende eeuw in Zuid-Nederland ontwikkeld om via
de ogen meditatie en contemplatie te stimuleren.91 Anton Wierix heeft met zijn platenserie ‘Cor Iesu amanti sacrum’ (Het hart toegewijd aan de liefhebbende Jezus) uit
omstreeks 1586 een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze icono84 Er zijn ook pogingen gedaan om de ignatiaanse stappen te laten corresponderen met andere onderdelen uit de emblemen: Rödter 1992, p. 86 en Dimler 2003, p. 363 herkennen de ignatiaanse stappen in de gedichten. Zie uitgebreider
over de verwerking van de ignatiaanse meditatietechniek in Pia desideria en de verschillende visies daarop Dietz 2010a.
85 Zie bijvoorbeeld Schilling 1989, p. 285.
86 Gemitus animae poenitentis (Jammerklachten van een boetende ziel), Desideria animae sanctae (Wensen van een heilige ziel)
en Suspiria animae amantis (Zuchten van een liefhebbende ziel).
87 Ze zijn bijvoorbeeld terug te vinden in het werk van de Duitse lutherse piëtist Johannes Arndt.
88 Dat viel ook Porteman op, die signaleerde dat de cohesie in het boek meer wordt bepaald door terugkerende figuren op de platen dan door een driedelige opgang, vergelijk Porteman 2006, p. 161-162. Zie hierover ook Porteman en
Smits-Veldt 2008, 485-486.
89 Sucquet was als rector van het Antwerpse jezuïetencollege waar Hugo werkte een naaste collega en toegankelijke inspiratiebron voor Hugo. Zie over Sucquets visie op de mystiek en Hugo’s verwerking daarvan Black 1995. Het citaat van Sucquet is te vinden in Sucquet 1649, p. 464-465. Over de persoonlijke band tussen Hugo en Sucquet en over
Sucquets invloed op Hugo’s werk zie Leach 1979, p. 128-129; Rödter 1992, p. 26-27; Dimler 2003, p. 367.
90 Voor middeleeuwse voorlopers zie bijvoorbeeld Van Laarhoven 1992, p. 198-199.
91 Over deze iconografie zie Dekoninck 2005; Melion 2009.
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Afb. 1 Anton Wierix’ prentenserie Cor Jesu amanti sacrum. Editie Etienne Luzvic, Cor Deo devotum Jesu pacifici Salomonis thronus regius. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1628, p. 104. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, LBKUN: RAR LMY LUZVIC 1 CONV 1.
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grafie (afb. 1). In zijn serie gravures fungeert het hart als de locus animae: de fysieke plaats
waar God als object van contemplatie aanwezig is.92 Als zodanig representeert het hart
op expressieve wijze de band tussen God en de beschouwer.
Na 1600 werd deze meditatieve beeldtaal veelvuldig benut om de communicatie
tussen God en de gelovige op gang te brengen. Zuid-Nederlandse katholieken – en
in het bijzonder jezuïeten93 – gebruikten haar om een nieuw literair genre tot leven te
brengen: het genre van de religieuze liefdesemblematiek.
Dit genre ontstond als de tegenhanger van de profane liefdesemblematiek, onder meer beoefend in Daniel Heinsius’ Quaeris quid sit amor (Wil je weten wat de liefde
is?, 1601), Otho Vaenius’ Amorum emblemata (Emblemen over de liefde, 1608) en Pieter
Cornelisz. Hoofts Emblemata amatoria (Liefdesemblemen, 1611). Deze profane liefdesemblematiek, vol kleine Cupido’s op de picturae, ontleende zijn thematiek aan klassieke en eigentijdse liefdespoëzie van Ovidius en Petrarca. De beeldtaal greep terug
op de eeuwenoude hiërogliefentraditie, maar ook op de embleemtraditie zoals die
met Emblematum liber (Boek met emblemen, 1531) van ‘embleemvader’ Alciato tot
ontwikkeling was gekomen.94
Otho Vaenius, of Otto van Veen, had de profane liefdesemblematiek voor het
eerst van een religieus karakter voorzien, door zijn Amoris divini emblemata (Emblemen
over de goddelijke liefde, 1615) te publiceren als pendant van zijn Amorum emblemata
(afb. 2-3). In Amoris divini emblemata werden Ovidius’ citaten ingeruild voor Augustinus’ woorden,95 en maakten de profane Cupido’s plaats voor de goddelijke liefde en
de menselijke ziel in de gedaanten van kleine putti: de engel met aureool amor divinus en
het kleine meisje anima.96 Zo ontstond de religieuze liefdesemblematiek als een nieuw
genre, dat in de jaren twintig van de zeventiende eeuw in Zuid-Nederland een periode
van grote bloei zou beleven.97
Pia desideria vindt aansluiting bij dit genre van de religieuze liefdesemblematiek,
zowel door het gebruik van amor divinus en anima als door de verwijzingen naar de bijbel en kerkvaderteksten. Tegelijkertijd voegen de picturae van de hand van de gevierde graveur Boëtius a Bolswert een nieuw aspect toe aan de embleemtraditie zoals die
op dat moment bestond.98 Zoals Porteman heeft betoogd, doen de picturae door een
92 Over de hartsymboliek zie Guiderdoni-Bruslé 2002, m.n. p. 41, 54; Guiderdoni-Bruslé 2004; Sargent 2007.
93 De jezuïeten hadden een groot aandeel in de bloeiende productie van de religieuze emblematiek, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Daly en Dimler 1997, Manning en Van Vaeck 1996. Ook katholieken uit andere ordes maakten echter
religieuze emblematiek. Kapucijner Ludovicus van Leuven maakte bijvoorbeeld Amoris divini et humani antipathia (De onderlinge afkeer van de goddelijke en de menselijke liefde, 1629); benedictijn Benedictus van Haeften onder meer Schola
cordis (School van het hart, 1629).
94 Zie voor een inleiding op de profane liefdesemblematiek bijvoorbeeld Porteman 1977; Porteman in Hooft 1983;
Porteman in Vaenius 1996, p. 9-11; Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 179-183.
95 Visser 2007.
96 Over de wereldlijke en geestelijke liefdesemblematiek van Vaenius zie Buschhoff 2004.
97 Over de bloei in de jaren twintig zie Porteman en Smits-Veldt 2008, m.n. p. 484.
98 De in Bolsward geboren graveur was samen met zijn jongere broer Schelte tot 1617 werkzaam in Amsterdam, waarna zij naar Antwerpen trokken, zie Verheggen 2006, p. 77. Volgens Ruys waren de katholieke geloofsovertuiging van de
broers en de bloeiende Antwerpse graveerschool de belangrijke oorzaken voor de verhuizing, zie Ruys in Bolswert 1910,
p. 71-72. Boëtius a Bolswert verzorgde niet alleen de gravures voor Pia desideria, maar ook voor Den wech des eeuwich levens
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Afb. 2 Otho Vaenius, Amorum emblemata. Antwerpen, Hieronymus Verdussen I, 1608, embleem 6, p. 11.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, LBKUN: RAR LMY VEEN, O 2.

directe expressie van emoties een groot beroep op het gemoed van de beschouwer.
Zo wordt de metafoor ‘smelten van hartstocht’ niet allegorisch of symbolisch in een
motief verpakt, zoals gebruikelijk in emblemen, maar letterlijk uitgebeeld door de
menselijke ziel smeltend voor te stellen (afb. 4).99 Elders stijgt de ziel fysiek op door de
grote aantrekkingskracht die haar geliefde op haar heeft (afb. 5). Voor de beschouwer
zijn hevige religieuze emoties zo in een fysieke vorm zichtbaar geworden. Het proces van identificatie, zo blijkt uit Portemans analyse, is in Pia desideria per definitie een
emotioneel proces: religieuze expressies die via de ogen worden waargenomen, raken
het hart.
van Sucquet uit 1620, Schola cordis van Van Haeften uit 1629 en Duyfkens en Willemijnkens pelgrimagie tot haren beminden binnen
Jeruzalem uit 1627, zie Verheggen 2006, p. 77, 277; Ruys in Bolswert 1910, o.a. p. 78-79.
99 Porteman 2006, p. 161.
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Afb. 3 Otho Vaenius, Amoris divini emblemata. Antwerpen, Martinus Nutius en Joannes Meursius, 1615,
embleem 12, p. 31. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, LBKUN: RAR LMY VEEN, O 6.

De Noord-Nederlandse gelovigen die met Pia desideria in aanraking kwamen, waren
weliswaar vertrouwd met het ideaal van verinnerlijkte vroomheid dat daarin werd uitgedragen, maar niet met de iconografische motieven en de meditatieve processen die
de uitdrukking van dit ideaal ondersteunden. In Pia desideria moeten de gelovigen in de
Republiek een combinatie van tekst, visualiteit en geloof hebben aangetroffen die in
hun eigen omgeving ongebruikelijk was. Dat laat zich vaststellen op basis van Stronks’
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Afb. 4 Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1624, embleem 35, plaat tegenover
p. 305. Exemplaar Bijzondere Collecties, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 871 F 61.
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Afb. 5 Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1624, embleem 39, plaat tegenover
p. 343. Exemplaar Bijzondere Collecties, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 871 F 61.
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recente monografie over geïllustreerde religieuze literatuur in de Republiek. Daarin is
overtuigend aangetoond dat Noord-Nederlandse religieuze boeken – uit protestantse
én katholieke hoek – opvallend schaars geïllustreerd werden gedurende het grootste
deel van de zeventiende eeuw.100 Dat is een opmerkelijke constatering, zeker als we bedenken dat in protestantse kerken decoraties al betrekkelijk snel na de Beeldenstorm
hun herintrede hadden gedaan en schilders oude christelijke motieven konden blijven
gebruiken.101 Volgens Stronks was de beeldarme traditie van religieuze literatuur het
gevolg van de argwaan tegen beelden die Noord-Nederlandse gereformeerden koesterden. Calvijns afwijzing van het gebruik van beelden voor specifieke religieuze doeleinden veranderde in de Republiek in een culturele conventie die de ontwikkeling van
de geïllustreerde religieuze literatuur in alle confessionele kringen in de weg stond.102
Een voorbeeld van een Noord-Nederlandse gereformeerde theoloog die het gebruik van religieuze beelden bestreed, was Willem Teellinck, vooral bekend als de
‘vader’ van de verinnerlijkingsbeweging binnen de gereformeerde kerk: de Nadere
Reformatie.103 Teellinck streefde een doorleefde, zelfs emotionele omgang met het
geloof na – zoals we die ook in Pia desideria aantreffen – maar hij zag in het beeld geen
geschikt middel om de affectieve betrokkenheid op gang te brengen. Hij had afstand
genomen van de prereformatorische uitleg van het bijbelse verbod op afbeelden (het
tweede van de tien geboden in Exodus). Terwijl volgens die uitleg het verkeerd gebruik
van religieuze afbeeldingen ongeoorloofd was, vond Teellinck ieder gebruik van beelden onwenselijk. Aan de basis van deze opvatting lag het idee dat God alleen gekend
kon worden door het medium waarin Hij zichzelf had geopenbaard: het Woord.104
Overeenkomstig dat idee stelde Teellinck in de Sleutel der devotie (1624), gepubliceerd
in het verschijningsjaar van Pia desideria,105 dat ‘[a]l het gene Godt de Heere ons in sijn
H. Woordt gheopenbaert heeft’ en ‘alle het gene dat wy uyt Godts Woordt kennen de
waerheyt te wesen’ geloofd moet worden, maar niets buiten ‘het gene in de H. Schriftuere gheopenbaert is’.106
Dat beelden gevaarlijk waren, was volgens Teellinck het gevolg van de corruptie
van onze verbeelding en zintuigen door de zondeval.107 Zoals uiteengezet in zijn Adam
(1659) was de verbeelding of ‘phantasye’ niet van begin af aan slecht geweest. Zij was
oorspronkelijk één van
100 Stronks 2011a. Pettegree 2005, p. 106 had al opgemerkt dat religieuze literatuur uit Noord-Nederland in vergelijking met die uit andere Noord-Europese landen opvallend weinig illustraties bevatte.
101 Mochizuki 2008; Perlove en Silver 2009.
102 Calvijn wees het gebruik van beelden in de eredienst of de kerk af, maar was niet tegen het gebruik van alle soorten beelden in alle mogelijke contexten, zo blijkt bijvoorbeeld uit Zachman 2009, m.n. p. 339-440; Hardy 1999, m.n.
p. 16. In de Republiek kregen Calvijns ideeën in geradicaliseerde vorm verregaande implicaties, vergelijk Stronks 2011a
p. 34-35. Zie voor uitvoerige bewijsvoering Stronks 2011a, m.n. dl 1 en p. 129-135.
103 Voor een algemene introductie op de Nadere Reformatie zie Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995; over Teellincks ‘vaderschap’ zie m.n. p. 152.
104 Voor een analyse van de opvattingen van Teellinck zie m.n. Stronks 2011a, dl 1. Over visualiteit in het gereformeerde geloof zie ook Dyrness 2004.
105 Voor een introductie op dit werk, zie Op ’t Hof 2008, p. 282-293; 440-444.
106 Teellinck 1978, dl I, p. 32-33.
107 Westerink 2002, p. 168, 170.
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die krachten die Godt de Heere den mensche ghegheven heeft […] op dat hy door de wonderbaerlijckheyt en gerieflijckheydt van dien, soude meer en meer aengeleydt worden tot de kennisse, de liefde, de
vreese, en den dienst Gods des Scheppers, die hem de kracht ingeschapen heeft.108

Maar ‘sins Adam en Eva hebben bestaen te doen tegen den raet, en het gebodt hares Scheppers’, is zij niet meer te gebruiken als instrument om God te eren of te leren
kennen: ‘so is dese kracht seer geschonden, en verkeert; sy is als gesprongen buyten
alle banden, en draegt sich gantsch qualijck en ongeschickt.’109 Teellinck vergeleek de
fantasie in haar huidige toestand veelzeggend genoeg met een ellendige baarmoeder
waarin enkel zonden tot leven gewekt konden worden: ‘Soo dat de phantasie des menschen is als een gantsch vervloeckte baermoeder, welcke daer weet uyt te broeyen alle
het vuyle saet der sonde’.110
In deze situatie kon de ware devotie alleen nog onafhankelijk van visuele waarnemingen opgewekt worden. Teellinck droeg de mensen daarom op om niet meer naar
‘verthooningen’ of ‘schilderijen’ te kijken;111 niet naar katholieke beelden die aan de
gecorrumpeerde fantasie waren ontsproten.112 ‘Wy vereyschen alleene,’ zo legde hij in
het Aenhanghsel aen de sleutel der devotie uit, ‘dat ghy uwe ooghen soudt bedwinghen, dat
sy nae geen ydelheyt en sagen, nae geen sondige dingen, nae geen afgodische beelden,
nae geen onkuysche schilderyen’.113 Het enige juiste oog bevond zich inwendig: ‘d’ooge
des gheloofs’.114
Dergelijke bezwaren tegen het gebruik van visuele middelen hadden een enorme
impact, zo liet het onderzoek van Stronks zien: gereformeerden, protestanten van
andere gezindten en zelfs katholieken publiceerden het grootste deel van hun religieuze literatuur zonder afbeeldingen. Voor de ontwikkeling van de religieuze emblematiek in de Republiek had dat grote gevolgen. Er werden in de Republiek wel
religieuze emblemen gemaakt, maar dat gebeurde dan meestal op de manier zoals
Jacob Cats die had ontwikkeld in zijn Sinne- en minnebeelden (1618/1627). Cats had zijn
picturae voorzien van een drievoudige uitleg: behalve een amoureuze en een zedelijkmaatschappelijke ook een religieuze.115 Maar de afbeeldingen die als de dragers van
christelijke lessen functioneerden, maakten geen gebruik van religieuze beeldtaal.
Het waren realistisch ogende tafereeltjes die doorgaans activiteiten van mensen en
108 Teellinck 1659, p. 100.
109 Teellinck 1659, p. 104.
110 Teellinck 1659, p. 105.
111 Teellinck 1659, p. 104.
112 Westerink 2002, p. 233.
113 In Aenhanghsel aen de sleutel der devotie bespreekt Teellinck de verschillen tussen de echte gereformeerde en de valse
katholieke devotie. De ongevoeligheid voor het zicht is kenmerkend voor de gereformeerde devotie. Zie Teellinck 1978,
dl II, p. 374-376, m.n. p. 275; Op ’t Hof 2008, p. 440-444, m.n. p. 443.
114 Westerink 2002, p. 229-230.
115 In 1618 had Cats zijn emblemen gepubliceerd onder de titel Silenus Alcibiadis, sive Proteus. Het boek bestond uit drie
afdelingen met steeds een ander type teksten bij dezelfde afbeeldingen: de picturae gingen in de eerste afdeling vergezeld van amoureuze teksten, in de tweede van zedelijk-maatschappelijke, en in de derde van godsdienstige. In 1627 gaf
Cats een nieuwe editie uit onder de naam Sinne- en minnebeelden, waarin de indeling in drie afdelingen was losgelaten. Alle
afbeeldingen waren nu maar één keer afgedrukt, met de drie soorten teksten gecombineerd daarnaast. In deze samenstelling en onder de titel Sinne- en minnebeelden is Cats’ embleemboek bekend geworden.
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het gedrag van dieren uitbeelden, met hier en daar een Cupido uit de profane liefdesembleemtraditie.116
Zo is in Sinne- en minnebeelden een jaarlijks evenement te zien waarbij speciaal voor
de gelegenheid gefokte dieren door de stad werden gevoerd – een evenement dat de
vroegmoderne lezer zeker zal hebben gekend (afb. 6).117 Deze realistische voorstelling
krijgt pas door Cats’ bijgaande gedicht een religieuze betekenis. Op moralistische wijze spreekt Cats de lezer toe, om hem erop te wijzen dat dit tafereel niet meer is dan een
vermakelijk spel. De mens moet zich niet bezighouden met vergankelijke zaken, maar
liever de aandacht vestigen op de dood en het laatste oordeel:
Hoe dom is menich mensch! sy rasen, spelen, woelen [zijn druk bezig],
En van dat comen sal en isser geen gevoelen [en zij zijn zich niet bewust van datgene wat komen zal];
Maer hoort een nutte les voor [boven] alle vuyl bejagh [verwerpelijke zaken],
Peyst staech op [denkt voortdurend aan] uw’ vertreck, of aen den jongsten dagh [het laatste oordeel].118

De moraliserende toon is kenmerkend voor Cats, die de tekstuele elementen van de
emblemen gebruikt om zo expliciet mogelijk de gewenste beeldinterpretaties aan
de lezer over te dragen. Steeds is hij degene die de ‘sin’ of betekenis van zijn ‘sinnebeelden’ blootlegt. Voor Cats, zo heeft Porteman laten zien, is emblematiek maken
niet zozeer het ‘verhullen’ van boodschappen door middel van beelden, maar vooral
het ‘onthullen’ van de beeldbetekenissen door middel van tekst.119 Een ‘maniere van
schryven [cursivering FD]’, zo noemt Cats zelf zijn activiteit herhaaldelijk in de voorrede.120
Het werd een vertrouwd model in de Republiek: realistische voorstellingen die op
zichzelf weinig waardevol werden geacht, maar dankzij een moralistische uitleg hun
religieuze betekenis kregen.121 Een van Cats’ ‘volgelingen’ was Johan de Brune, die in
het verschijningsjaar van Pia desideria zijn Emblemata of zinne-werck (1624) publiceerde. De
realistische tafereeltjes in deze bundel zijn volgens De Brune hoogstens een ‘verlustinge der zinnen’. Alleen in combinatie met hun tekstuele toelichting – ‘toe-passinghe’ –
zijn ze levensvatbaar. Ook De Brune noemt de emblematiek een ‘maniere van schrijven’, omdat het beeld even afhankelijk is van het woord als een oester van zijn schelp:
Maer gelijck de oesters, die aen rotsen of zee-hoofden gehecht zijn, het leven verliezen, wanneer haer
de schelpe af-getrocken wert; alzoo en zijn die beelden maer enckele beuzelinghen, zoo zy alleene, en
zonder hare toe-passinghe, aen-gemerckt werden.122
116 Zie voor een uitgebreide introductie op Cats’ emblemen Luijten in Cats 1996, dl 2; specifiek over het uiterlijk van
de afbeeldingen p. 29-31; 81.
117 Luijten in Cats 1996, dl 2, p. 374.
118 Cats 1627a, embleem 19, p. 114. De annotaties zijn gebaseerd op die van Luijten in Cats 1996, dl 2, p. 373.
119 Porteman 1984a, p. 4. In latere publicaties heeft Porteman ook wel de term ‘encoderen’ gebruikt voor dit proces
van ‘onthullen’: de emblematicus encodeert een beeld in de tekst en maakt het de lezer daardoor gemakkelijk om de
betekenis te doorgronden. Zie hierover, weliswaar niet specifiek met betrekking tot Cats, Porteman 1996, p. 23; Porteman 2000, p. 183.
120 Cats 1627a, p. 4-12.
121 Vergelijk Stronks 2011a, m.n. p. 72-79.
122 De Brune 1970, fol. *v. Over de Brunes opvatting van het embleem zie ook Stronks 2003.
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Afb. 6 Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden. Rotterdam, Pieter van Waesberge, 1627, embleem 19, p. 110.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, LBKUN: RAR LMY CATS 1.
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Afb. 7 Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1624, embleem 40, plaat
tegenover p. 351. Exemplaar Bijzondere Collecties, Koninklijke
Bibliotheek Den Haag, 871 F 61.

Voor Noord-Nederlandse lezers die religieuze emblemen volgens het ‘catsiaanse model’ gewend waren, moet Pia desideria een opmerkelijke verschijning zijn geweest. De
afbeeldingen tonen immers geen realistische figuren of voorwerpen, maar de gevisualiseerde allegorieën amor divinus en anima. Met zijn aureool en vleugels is amor divinus zelfs
duidelijk herkenbaar als een goddelijke figuur. Als we een voorstelling uit Pia desideria
met een embleem van Cats vergelijken, zien we duidelijk het verschil. Beide afbeeldingen verbeelden de gevangenschap van de ziel als een vogelkooi, maar alleen bij Cats
stuiten we op een volledig realistische voorstelling van een gekooide vogel, die pas in
de bijgaande tekst wordt geduid als de ‘reine ziele’ (afb. 7-8).
Ook de begeleidende teksten zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden, al voert in
beide gevallen de ziel als ik-figuur het woord. In Pia desideria uit de ziel een meditatieve
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Afb. 8 Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden. Rotterdam, Pieter van Waesberge, 1627, embleem 14, p. 80. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, LBKUN: RAR LMY CATS 1.

klacht. Zij smeekt om bevrijding uit de aardse wereld waarin zij gevangen zit, omdat
zij God, naar wie zij hevig verlangt, pas na die vrijlating in de armen kan sluiten. In
combinatie met het expressieve beeld moet deze lyriek de lezer in het hart raken, en zo
de innerlijke liefde voor God verdiepen.
In Cats’ embleem is de tekst geen affectief instrument, maar een middel om een
leerzame betekenis toe te kennen aan de voorstelling op de pictura. De ziel spreekt de
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lezer in heldere bewoordingen toe, om deze een praktische boodschap mee te geven:
de lezer moet het leven in dienst stellen van God. In de onderwerping aan Hem schuilt
immers de ware bevrijding – namelijk bevrijding van zonden:
Nu ben ick (naer het schijnt) en sooje meent gevangen,
Maer vrient, het is gemist [je vergist je]; ’ken hebbe geen verlangen
Te wesen dat ick was. een harde slaverny
Die maect oock inden dwangh een reine ziele vry.123

In de Republiek, zo kan ik constateren, waren de meditatieve werking, aanblik en toon
van Pia desideria zo ongebruikelijk, dat de bundel daar onmiddellijk moet zijn herkend als ‘katholiek’. Dankzij de specifiek confessionele aanblik die Pia desideria voor de
Noord-Nederlanders had, kan de receptiegeschiedenis van deze bundel dus inzicht geven in de manier waarop confessioneel gekleurd materiaal werd gedeeld door gelovigen in de Republiek. Zij vormt daarom het vertrekpunt van dit onderzoek.

5 Corpus en methode
Mijn corpus bestaat uit de Nederlandse en Latijnse Pia desideria-bewerkingen die in
Noord-Nederland zijn geproduceerd.124 De term ‘Pia desideria-bewerking’ definieer ik
daarbij ruim: een Pia desideria-bewerking is voor mij een gedrukt object of handschrift
dat een picturale relatie onderhoudt met de afbeeldingen uit Pia desideria. Ik beperk
mij niet tot integrale Pia desideria-bewerkingen,125 of tot Pia desideria-bewerkingen die
volgens definities van moderne embleemtheoretici tot het genre van de emblematiek
mogen worden gerekend.126 Bewust bestudeer ik alle beschikbare vormen van Pia desi123 Cats 1627a, embleem 14, p. 84.
124 Zie voor een overzicht van het corpus de bijlage. De Noord-Nederlandse receptie van Pia desideria is tot nu toe
nooit in samenhang bestudeerd. Aspecten van de receptie zijn besproken door Verheggen 2003; Verheggen 2006; De
Vries 1899, p. 46; Dambre 1924, p. 189-190; Wijngaards 1964, p. 126; Van Bemmel 1981, dl 2, p. 165; Van der Wall 1987,
p. 137-148; Meeuwesse 1950a; Meeuwesse 1950b; Stronks 2005, Stronks 2007, Stronks 2008; Frijhoff en Spies 1999, p. 470.
De resultaten hiervan komen verspreid door dit boek ter sprake. De deelstudies bieden op zowel de omvang als het karakter van het Noord-Nederlandse netwerk rondom Pia desideria geen zicht. Dat leidde er toe dat Frijhoff en Spies 1999,
p. 470 konden betogen dat Pia desideria in het Noorden weinig navolging kende: de ‘bewerking die Petrus Serrarius in
1653 […] maakte, is een van de weinige voorbeelden van directe Zuid-Nederlandse invloed op de protestantse religieuze
emblematiek in de Republiek.’
125 Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 112-255, nummers J628-J770 hebben zich in hun Pia desideria-bibliografie beperkt
tot integrale vertalingen, herdrukken en bewerkingen. Mijn definitie is ruimer, en daardoor bevat mijn corpus ook Pia
desideria-bewerkingen die Daly en Dimler niet noemen.
126 Het ‘embleem’ bestaat volgens de gangbare opvatting uit een pictura, motto en subscriptio. Voor een recente definitie van het embleem zie Graham 2011, p. 103-104: emblemen als allegorische woord-beeldcombinaties met een enigszins cryptisch karakter. Emblemen zijn vaak bestudeerd binnen het afgebakende terrein van de ‘embleemstudie’, met
daarin veel aandacht voor definitiekwesties, theorievorming en immanente genreproblemen. Voor de theoretische
embleemstudie zie bijvoorbeeld Schöne 1964 en Russell 1985. De sporen van deze onderzoekslijn zijn voor de Nederlandse situatie duidelijk terug te vinden in Porteman 1977. Later heeft Porteman zich kritisch uitgelaten over de ‘hier
en daar wat maniakaal geworden, navelturende “embleemkunde” ’, en stelde hij voor om de focus te verschuiven naar
de manier waarop emblemen functioneerden ‘binnen grotere gehelen’, zie Porteman 1992a. In dit boek beschouw ik
emblemen als deel van de geïllustreerde religieuze literatuur, op zichzelf een uiting van religieuze cultuur. Ik richt mij
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deria-gebruik in samenhang: embleemboeken, geïllustreerde meditatieteksten, handschriften met afbeeldingen, kinderliteratuur en centsprenten.127 Op deze manier meen
ik een zo breed en veelzijdig mogelijk beeld te krijgen van de manieren waarop Pia desideria gedeeld, gebruikt en bewerkt kon worden.
Om de relatie tussen Pia desideria en een bewerking te kunnen garanderen, heb ik mezelf drie beperkingen opgelegd bij de samenstelling van het corpus. Ik laat allereerst
producten buiten beschouwing met maar een enkele afbeelding naar Pia desideria.128
Ook vallen producten af met afbeeldingen die de sfeer van Pia desideria-picturae ademen,
maar geen directe iconografische en compositorische gelijkenis vertonen.129 Ten slotte
houd ik ongeïllustreerde producten met alleen tekst in de ‘geest’ van Pia desideria buiten het corpus. Omdat meditatieliteratuur doorgaans teruggrijpt op een gedeelde set
motieven, is het vrijwel onmogelijk om op basis van tekstuele gelijkenissen relaties te
leggen tussen Pia desideria en andere meditatieve teksten.130
Aan de hand van het corpus met Pia desideria-bewerkingen beschrijf ik in dit boek de
receptiegeschiedenis van Pia desideria in de Republiek. Deze receptiegeschiedenis gaat
niet over de manier waarop reële lezers Pia desideria of bewerkingen daarvan lazen, hoewel we dat ook onder ‘receptie’ kunnen verstaan. Ik kijk specifiek naar de wijze waarop boekproducenten Pia desideria verwerkten in nieuwe producten. Ik bestudeer de
Noord-Nederlandse Pia desideria-bewerkingen als de vruchten van creatieve toe-eigening door auteurs, uitgevers, drukkers en boekverkopers. Mijn analyses van de bewerkingen richten zich zowel op de organisatie van materiële overdracht als op de adaptatie van de bron.
Onder de organisatie van materiële overdracht valt allereerst de omloop van boeken,
koperplaten en houtblokken met Pia desideria-afbeeldingen. Op basis van vergelijkend
boekhistorisch onderzoek kan ik uitspraken doen over de circulatie van producten
tussen verschillende boekproducenten. Het zal blijken dat Noord-Nederlandse Pia deniet specifiek op de verschillen tussen het religieuze embleem in de enge betekenis van het woord en andere vormen
van geïllustreerde religieuze literatuur.
127 Ik heb geen architectuur gevonden met decoraties naar Pia desideria, zoals besproken wordt door Höpel 2004;
Campa 1997, p. 47-48. Schilderijen gemodelleerd naar Pia desideria heb ik ook niet aangetroffen, hoewel bekend is dat
zeventiende-eeuwse schilderijen vaak emblematische motieven gebruiken die ook in embleembundels te vinden zijn,
zie bijvoorbeeld De Jongh 1967. Losse bidprentjes neem ik evenmin mee in mijn onderzoek. Uit Verheggen 2006 is niet
gebleken dat bidprentjes naar Pia desideria in de Republiek werden geproduceerd.
128 Jan van Hoogstratens Zegepraal der goddelijke liefde (1709) behoort bijvoorbeeld niet tot het corpus. De bundel is op
de eerste plaats een bewerking van Amoris divini et humani antipathia (1629), waarin Pia desideria sporen had achtergelaten.
Van Hoogstratens embleem 19 vertoont veel gelijkenis met het openingsembleem uit Pia desideria, maar verder bevat de
bundel geen directe bewerkingen van specifieke Pia desideria-emblemen.
129 Leach 1979, p. 163 wijst er bijvoorbeeld op dat het motief van de goddelijke geneesheer in embleem 3 uit Pia desideria verwantschap vertoont met het schilderij ‘Het doktersbezoek’ van Jan Steen. Een dergelijke gelijkenis op het gebied van de motieven is voor mij echter onvoldoende om te spreken van een Pia desideria-bewerking. Ik bestudeer ook
geen boeken waarin amor divinus- of anima-figuren optreden, zonder dat de afbeeldingen direct teruggrijpen op voorbeelden uit Pia desideria.
130 Pumplun 1995 heeft een poging gedaan om een ongeïllustreerde lyriekbundel (Geburtsbetrachtungen (1678) van Catharina Regina von Greiffenberg) te bestuderen in het licht van Pia desideria. Zij heeft aannemelijk gemaakt dat zeldzame
combinaties van motieven overeenkomen. In de Noord-Nederlandse ongeïllustreerde lyriek zijn dat soort sterke tekstuele overeenkomsten met Pia desideria nog niet opgedoken.
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sideria-bewerkers nauwelijks teruggrepen op Hugo’s origineel. Zij baseerden zich liever
op Pia desideria-bewerkingen en sets met kopergravures of houtsneden die in hun eigen
religieuze netwerk aanwezig waren. Die constatering gaat in tegen de resultaten van
eerder verkennend onderzoek op het gebied van plaatcirculatie binnen het genre van
de emblematiek en de prozaroman: die hebben juist aanleiding gegeven tot de hypothese dat de (zowel geografische als temporele) nabijheid van plaatmateriaal belangrijker was dan het precieze uiterlijk en de confessionele kleuring ervan.131
Ook de netwerken van boekproducenten maken voor mij deel uit van de organisatie
van materiële overdracht. Mijn netwerkanalyses hebben niet tot doel om relaties die
actoren aangingen uitputtend in kaart te brengen, zoals in een kwantitatieve ‘social
network analysis’ nagestreefd wordt.132 Ik richt mij specifiek op de ‘intersubjectieve
activiteiten’ die in dienst staan van de Pia desideria-receptie: de relaties die in de literaire
sector aangeboord of tot stand gebracht worden om de circulatie van het Pia desideriamateriaal mogelijk te maken.133
Met het doel de processen van netwerkvorming te ontrafelen, ben ik ook geïnteresseerd in de religieuze positionering van de boekproducenten. Ik zal laten zien dat de
productienetwerken waarin Pia desideria werd gedeeld doorgaans één dominante confessie of religieuze agenda kenden en overwegend bestonden uit gelovigen die zich
met deze heersende geloofsovertuiging associeerden. Waar bestaande studies me de
kans bieden die boekproducenten te plaatsen in theologische debatten of kerkelijke
gemeenschappen, zal ik een positieschets geven.134
Naast de organisatie van materiële overdracht analyseer ik de adaptatie van de bron:
de wijze waarop Noord-Nederlandse bewerkers het Pia desideria-materiaal gebruikten.
Tot het ‘Pia desideria-materiaal’ reken ik de visuele composities, iconografische motieven, teksten en ideeën uit Pia desideria. Ik maak in dit boek dus onderscheid tussen
enerzijds de inhoudelijke, thematische en iconografische Pia desideria-elementen als het
gedeelde toe-eigeningsobject en anderzijds de fysieke houtblokken, kopergravures of
zetsels waarmee Pia desideria-bewerkingen geproduceerd werden.
Mijn analyse van de adaptatieprocessen richt zich op verschillen en overeenkomsten
die bewerkingen ten opzichte van hun voorbeeld vertonen, op het gebied van zowel
vorm als inhoud, en in zowel tekst als beeld.135 Ik let daarbij onder meer op de opbouw
131 Het is bekend dat picturae om economische redenen volop werden hergebruikt op een vaak willekeurige manier,
waardoor de relatie tussen woord en beeld in emblemen dikwijls zwak is. Over emblemen met hergebruikte picturae zie
bijvoorbeeld Saunders 2007. Saunders laat goed zien dat door de integratie van bestaande afbeeldingen de verschillende
onderdelen van een embleem soms niet of nauwelijks op elkaar te betrekken zijn. Zo’n pragmatische omgang zien we
in het geval van de Noord-Nederlandse receptiegeschiedenis pas in de achttiende eeuw, zie daarvoor hoofdstuk 6. Met
betrekking tot de drukgeschiedenis van Reinaert de vos is vastgesteld dat de circulatie van houtblokken geografisch georganiseerd werd: in Noord-Nederland lijken volksboeken over Reinaert van de zestiende tot en met de achttiende eeuw
gedrukt met dezelfde houtblokken, terwijl in Zuid-Nederland een andere platencyclus circuleerde. Zie hierover Reinaert
de Vos 1972, p. 40, 58; Wackers 1983, p. 247; Goossens 1983, p. 14-21; Menke 1992, p. 129-144.
132 Voor kwantitatieve ‘social network analysis’ zie bijvoorbeeld De Kruif 2006 en De Nooy 2003.
133 Over ‘intersubjectieve activiteiten’ zie De Nooy 2003, p. 317.
134 De beperkingen van die positieschets heb ik aan het begin van paragraaf 2 toegelicht.
135 In het onderzoek naar Pia desideria en de Pia desideria-receptie kregen teksten tot nu toe weinig aandacht. Onderzoekers namen aan dat de platen van Bolswert in de receptie van Pia desideria een belangrijkere rol speelden in de receptie
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van emblematische eenheden, beeldcomposities, iconografische en tekstuele motieven, beeldspraak en stijlfiguren, versvormen en metra. Steeds vergelijk ik de bewerkingen met het specifieke voorbeeld waarop zij teruggrijpen: in de meeste gevallen
niet de originele Pia desideria uit 1624, maar een latere editie of bewerking.136
Opzet en methode maken dit boek tot een literair-historische studie: ik analyseer
boeken en productieprocessen om inzicht te krijgen in de rol die literatuur in de religieuze praktijken van de Republiek had. Inzichten en methoden uit relevante disciplines (zoals de kunstgeschiedenis, boekgeschiedenis en theologie) worden gebruikt om
die literaire productie in een bredere context te plaatsen. De resultaten van het literairhistorisch onderzoek bieden hopelijk aanknopingspunten om in andere disciplines de
discussies over het religieuze leven in de Republiek verder aan te scherpen. Omdat literaire bronnen ons een glimp tonen van de wijze waarop vroegmoderne gelovigen in
de praktijk met religieuze verschillen en gedeelde vroomheidsidealen omgingen, helpen de opbrengsten van dit onderzoek ook theologen en sociaal historici om inzicht te
krijgen in de vroegmoderne religiositeit.
De keuze voor de Noord-Nederlandse Pia desideria-receptie als één specifieke casus
stelt mij in staat om diepteboringen te combineren met een grote tijdspanne: omdat
de bewerkingen werden geproduceerd tussen 1628 en omstreeks 1800, bied ik in dit
boek zicht op de ontwikkelingen van de confessionele verhoudingen in het literaire
domein gedurende bijna twee eeuwen. Bovendien kunnen aan de hand van de receptiegeschiedenis van Pia desideria de internationale aanvoerroutes van literatuur worden
blootgelegd, omdat Pia desideria in de vroegmoderne tijd door heel Europa intensief
werd vertaald, gebruikt en bewerkt. In het Corpus Librorum Emblematum maken Daly en
Dimler melding van bijna 150 edities en vertalingen die van Pia desideria zijn gemaakt:
behalve in het Latijn en het Nederlands ook in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees, Deens, Russisch, Pools en Italiaans.137 In tegenstelling tot de Nederlandse Pia
desideria-receptie, is die in andere landen in de afgelopen decennia veelvuldig bestudeerd.138 Op basis van de onderzoeksresultaten van mijn buitenlandse collega’s laat
dan Hugo’s teksten, vergelijk Pumplun 1995; Porteman 2006; Verheggen 2006; Stronks 2008. Ik zal laten zien dat ook
het tekstmateriaal uit Pia desideria een belangrijke stempel drukte op de Noord-Nederlandse Pia desideria-bewerkingen.
Zie hierover ook Dietz 2009a.
136 In het internationale Pia desideria-onderzoek zijn Pia desideria-bewerkingen dikwijls niet met de juiste voorbeelden
vergeleken, waardoor herhaaldelijk ongeldige conclusies zijn getrokken over de ingrepen van een bewerker. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Campa 1997. Campa vergeleek de Spaanse Pia desideria-bewerking Affectos divinos (Goddelijke verlangens, 1638) met Hugo’s origineel en stelde vast dat bewerker Pedro de Salas eigenhandig de prozafragmenten had
verwijderd. Op basis van de afbeeldingen kunnen we echter vaststellen dat De Salas gebruik moet hebben gemaakt van
Pia desideria editio 4, waarin helemaal geen prozafragmenten zijn opgenomen. Ook Raspa heeft al gewezen op het belang
van het gebruik van de juiste bronnen in het Pia desideria-receptieonderzoek, zie Raspa 2000, p. 63-64.
137 Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 112-255, nummers J628-J770. Daly en Dimler beperken zich tot herdrukken en integrale vertalingen. Indien vergaande bewerkingen eveneens in de telling betrokken zouden worden, zou de uitkomst
ongetwijfeld nog veel hoger uitvallen.
138 Schilling besprak Duitstalige Pia desideria-bewerkingen, waarna Pumplun het Duitse gedichtenboekje Geburtsbetrachtungen (1678) van Catharina Regina von Greiffenberg las in het licht van Pia desideria. In het proefschrift van Jan van
der Kamp wordt aandacht besteed aan de Duitstalige Pia desideria-bewerking Gottselige Begierden (1706). Campa bestudeerde het Spaanse Affectos divinos (Goddelijke verlangens, 1638) van Pedro de Salas en het Portugese Desejos Piadosos (Goddelijke verlangens, 1688) van Joseph Pereira Velozo: twee bewerkingen waarin Pia desideria werd aangepast aan een groot pu-
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zich onder meer vaststellen dat protestanten in omringende landen Pia desideria eerder
gingen gebruiken dan protestanten in de Republiek. Terwijl in Noord-Nederlandse
protestantse kringen Pia desideria pas in 1653 een rol ging spelen, waren de emblemen
al in 1635 bewerkt door de Engelse protestant Quarles in diens Emblemes,139 en kregen
zij in Duitsland in de jaren veertig al navolging binnen het letterkundig gezelschap
Pegnesischer Blumenorden.140 Die situatie gaf Noord-Nederlandse protestanten de mogelijkheid om inspiratiebronnen en intermediairs uit omringende landen te gebruiken
voor hun eigen Pia desideria-productie. Aan de hand van de Pia desideria-receptie is de internationale context van Noord-Nederlandse productienetwerken daardoor uitstekend te analyseren.
De bijzonder succesvolle receptie van Pia desideria in binnen- en buitenland heeft ook
een belangrijke keerzijde: de receptiegeschiedenis van Pia desideria is niet representatief
voor die van een grotere groep literaire bronnen. Omdat geen enkel embleemboek in
de Republiek en in omringende landen zo vaak bewerkt is als Pia desideria, neemt Hugo’s bundel een uitzonderingspositie in binnen de Europese literaire wereld.141 Tegelijkertijd laat verkennend onderzoek zien dat hier te lande ook interconfessonele bewerkingen van andere embleemboeken werden geproduceerd in gescheiden katholieke
en protestantse netwerken, en dat geïllustreerde religieuze literatuur in het algemeen
vaker boog op buitenlandse voorbeelden.142 Hierin vind ik steun voor mijn overtuiging
dat de receptiegeschiedenis van Pia desideria mechanismen in het Noord-Nederlandse
literaire domein zichtbaar maakt die een grotere geldigheid hebben dan voor deze casus alleen.

6 De hoofdstukken in vogelvlucht
In dit boek worden negen vroegmoderne Noord-Nederlandse bewerkers of bewerkerduo’s van Pia desideria gevolgd. Achtereenvolgens zijn dat drukker Pieter Paets, dichter Jan Krul en drukker Cornelis Dircksz. Cool, de anonieme maker van een manusbliek. Ook Black signaleerde een publieksverbreding in het geval van het Franse Les pieux desirs (De vrome wensen, 1627).
Bij Brepols zal een editie van Les pieux desirs verschijnen, bezorgd door Guiderdoni-Bruslé en Smeesters. GuiderdoniBruslé boog zich ook over Guyons’ L’Ame amante de son dieu (De ziel, minnares van haar God), die in 1717 in Amsterdam
werd uitgegeven door uitgever Poiret. Höltgen bestudeerde Quarles’s Pia desideria-bewerking Emblemes (1635). Dimler en
Raspa bespraken hoe Arwaker in zijn Engelse bundel Divine Addresses (1686) Pia desideria aanpaste aan het protestantse lezerspubliek. Höpel bestudeerde de Pia desideria-afbeeldingen in een Deense kerk. Porteman las Bolswerts Duyfkens ende
Willemynkens pelgrimagie (1627) als een ‘spin-off’ van Pia desideria. Over de Poolse receptie van Pia desideria schreef ik samen
met Stronks en Zawadska een artikel. Van een Poolse bewerking van Pia desideria – Lacki’s Poboľne pragnienia (Vrome wensen, 1673) – bezorgde Mrowcewicz een moderne editie. Zie Schilling 1989; Pumplun 1995; Van der Kamp 2011, p. 247253; Campa 1997; Black 1999; Hugo ter perse; Guiderdoni-Bruslé 2004; Höltgen 1995; Dimler 1984; Dimler 1988; Raspa
2000; Höpel 2004; Porteman 2006; Dietz, Stronks en Zawadska 2009; Lacki 1997. Een – helaas onvolledig – overzicht van
het internationale onderzoek naar Pia desideria bieden Daly en Dimler 2002.
139 Quarles 1635; een facsimile-uitgave met inleiding bieden Höltgen en Horden met Quarles 1993.
140 Over de Duitse activiteiten zie bijvoorbeeld Schilling 1989, p. 286-287; Wietfeldt 1975, hoofdstuk III.
141 Dimler 2003, p. 163.
142 Dietz en Stronks 2011.
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cript naar Pia desideria, schrijver Petrus Serrarius, uitgever Johannes Boekholt, diaken
Jan Suderman, uitgeversduo Verheyden, broodschrijver Lieve van Ollefen en drukker
Johannes Seydel. Deze bewerkers en bewerkersduo’s passeren de revue in zes hoofdstukken. Samen vertellen deze hoofdstukken min of meer chronologisch het verhaal
van twee eeuwen receptiegeschiedenis van Pia desideria in de Republiek. Een verhaal
dat zich afspeelt tegen voortdurend wisselende decors, maar met steeds dezelfde ingrediënten: religieuze transfusies met buitenlandse partners faciliteren processen van
interconfessionele uitwisseling en geven zo op verschillende momenten de NoordNederlandse traditie van geïllustreerde religieuze literatuur nieuwe impulsen. Terwijl al vaker is aangetoond dat in Noord-Nederland boeken werden gepubliceerd ten
behoeve van de buitenlandse markt, blijkt hier juist hoe de Republiek afhankelijk was
van literaire ontwikkelingen in omringende landen voor de eigen productie van religieuze literatuur.
In hoofdstuk 1 staat de productie van de katholieke drukker Pieter Paets centraal,
die cultuurgoed uit de Zuid-Nederlandse katholieke reformatie voor de katholieke devotie in de Republiek beschikbaar maakte. Tussen 1628 en 1657 bracht hij verschillende boeken op de markt waarin de picturae en teksten uit Pia desideria waren ingezet, waaronder een herdruk van de originele Latijnse Pia desideria en een speciale proza-editie van
de Pia desideria-bewerking Goddelycke wenschen (1629) van de Antwerpse pastoor Justus de
Harduwijn. Om Noord-Nederlandse lezers optimaal te laten kennismaken met het
beeldmeditatieprogramma van de internationale katholieke reformatie, actualiseerde
Paets ook oudere Zuid-Nederlandse voorbeelden door daarin met Pia desideria-picturae
hechte woord-beeldrelaties aan te brengen.
Hoofdstuk 2 volgt de vertakkingen van het Noord-Nederlandse katholieke netwerk rondom Pia desideria. Daarin vormde, evenals bij Paets, De Harduwijns Goddelycke
wenschen de belangrijke bron van inspiratie. Ik zal Jan Kruls Christelycke offerande (1640) en
een anoniem en ongedateerd handschrift bestuderen als bewerkingen van Goddelycke
wenschen. Aan de hand van die bewerkingen blijkt hoe hetzelfde bronnenmateriaal in
dezelfde gemeenschap op heel verschillende manieren gebruikt kon worden. Medium
en inhoud van de producten werden in overeenstemming gebracht met een specifiek
doelpubliek, aan de hand van bewerkingsstrategieën die we ook elders in de katholieke
wereld tegenkomen. De technieken die in Christelycke offerande werden toegepast om de
religieuze liefdesemblematiek toegankelijker te maken, werden eveneens gebruikt in
Zuid-Nederland omstreeks 1640.
In hoofdstuk 3 staat de mystiek-spiritualist Petrus Serrarius centraal, die de protestantse Pia desideria-receptie een impuls heeft gegeven. Voor de productie van de Pia
desideria-bewerking Goddelycke aandachten (1653) putte hij niet uit het katholieke materiaal dat hem in de Republiek ter beschikking stond. In plaats daarvan sprak hij zijn
internationale netwerk met gelijkgestemde spiritualististen aan. Dankzij dat netwerk
stond hij in verbinding met de Engelse protestantse liefdesembleemtraditie. Hij gebruikte een editie van Pia desidera die in die traditie een belangrijke inspiratiebron was:
Pia desideria editio 4. Dit voorbeeld paste hij aan aan de verinnerlijkte geloofsidealen die
in zijn netwerk gemeengoed waren.
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De gereformeerd-piëtistische uitgever en dichter Johannes Boekholt, in hoofdstuk 4, borduurde voort op de protestantse Pia desideria-traditie in de Republiek. Voor
zijn Goddelyke liefde-vlammen (1691) keek hij daarnaast naar de Duitstalige piëtistische
embleemproductie rondom Pia desideria waarmee hij zich op religieus gebied verwant
voelde. De Duitse boekjes inspireerden hem tot een Pia desideria-bewerking die door
zintuiglijke ervaringen in woord, beeld en klank toewerkte naar het offer van een brandend liefdeshart aan God.
Hoofdstuk 5 richt zich op de Pia desideria-bewerking De Godlievende ziel (1724) van de
doopsgezinde auteur Jan Suderman en doopsgezinde boekverkoper Marten Schagen.
Na de Engelse en Duitse functioneerde nu ook de Franstalige Pia desideria-traditie als
doorgeefluik van Zuid-Nederland naar de Republiek: De Godlievende ziel is een bewerking van Jeanne Marie Guyons L’ame amante de son dieu (De zielenminnares Gods, 1717).
Geïnspireerd door buitenlandse fysicotheologische idealen en door de behoefte aan
een integratie van geloof en rede in kringen van verlichte doopsgezinden, bewerkte
Suderman zijn voorbeeld tot een embleemboek waarin een meditatieve ervaring tot
stand komt via de analyses van waarnemingen.
Slothoofdstuk 6 beschrijft het einde van een door religieuze transfusies georganiseerde Pia desideria-receptie in de Republiek. Toen de Republiek haar internationale
sleutelpositie verloor, gingen boekproducenten van verschillende confessies gemakkelijker met elkaar samenwerken en werden oude platen ingezet voor de binnenlandse commercie. Aan de hand van drie exponenten uit de Pia desideria-receptie – eerst de
herdrukken van verschillende bestaande Pia desideria-bewerkingen door het Verheydens-duo in 1736, dan Lieve van Ollefens verlicht-protestantse kinderboekje met Pia
desideria-plaatjes uit 1780, en ten slotte Johannes Seydels centsprenten met Pia desideria-afbeeldingen uit de laatste decennia van de achttiende eeuw – laat ik zien hoe Pia
desideria-bewerkers aansluiting zochten bij literaire modes en een zo groot mogelijk
lezerspubliek probeerden te bereiken. Zo eindigde een embleemboek uit geleerde jezuïetenkringen in de populaire (kinder)cultuur. Maar toen waren de allegorische, expressieve afbeeldingen eigenlijk al te ver verwijderd geraakt van de contemporaine opvattingen over verlichte literatuur. Na bijna twee eeuwen was de rol van Pia desideria in
de Republiek definitief uitgespeeld.

1 Noord-Nederlands katholicisme in
internationale context
De beeldmeditatieboeken van Pieter Paets

1 Introductie
De vroegste Noord-Nederlandse Pia desideria-bewerkingen zijn sporen uit een missiegebied.1 Zij ontstonden binnen de katholieke gemeenschap, die oogluikend werd toegestaan, maar sinds het officiële verbod op de eredienst uit 1580 niet openlijk haar geloof mocht belijden en daarom haar fraaie kerkgebouwen had moeten inruilen voor
schuilkerken in gewone woonhuizen.2
Tegen deze achtergrond beleden katholieken hun geloof sober en ingetogen, zo is
het traditionele beeld dat wortelt in Rogiers tweedelige studie Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw (1845-1947). In Rogiers woorden waren de
Noord-Nederlandse katholieken ‘killer’ en ‘puriteinser’ dan geloofsgenoten elders in
Europa, uit hun gebrek aan ‘zonnigheid’ en ‘nonchalance’.3
De afgelopen jaren is in diverse studies naar de katholieken in de missio Hollandica dit
eenzijdige beeld bijgesteld.4 Nog steeds bestaat belangstelling voor de specifieke omstandigheden van het ‘minority Catholicism’, dat een zekere ingetogenheid paste.5 Bovendien heeft Parker onlangs nog overtuigend laten zien dat bij Noord-Nederlandse
katholieken gevoelens van onderdrukking en onveiligheid overheersten, ook al traden
de Noord-Nederlandse overheid en publieke kerk over het algemeen verdraagzaam
op.6 Maar behalve voor de eigen Noord-Nederlandse invulling van het katholicisme

1 In de missio Hollandica of ‘Hollandse Zending’ was de bisschop vervangen door een vanuit Rome benoemd apostolisch vicaris, zie Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 182. De eerste apostolisch vicaris trad aan in 1592, zie Pollmann
2006, p. 303.
2 Zie over het verbod op de eredienst Spaans 2004a, p. 387-388. In Holland en Zeeland werd de eredienst zelfs al verboden in 1573, zie Pollmann 2006, p. 300. Over de schuilkerken zie bijvoorbeeld Kaplan 2007, hoofdstuk 7.
3 Rogier 1945-1947, zie m.n. dl 2, p. 795. In zijn voetsporen wezen bijvoorbeeld Polman 1968, dl 2, p. 131-133 en Spiertz
1979, p. 352-353 op de soberheid van het Noord-Nederlandse katholicisme.
4 Het onderzoek naar het leven van katholieken in de missio Hollandica heeft in de afgelopen jaren een opvallende bloei
heeft doorgemaakt, zie Kaplan e.a. 2009; Parker 2008; Van Eck 2008.
5 Voor de term ‘minority Catholicism’ zie Kooi 2001, p. 147-162. De soberheid van de Noord-Nederlandse katholieke
kerk is bijvoorbeeld onder de aandacht gebracht in Spaans 1994, p. 34.
6 Parker 2008, o.a. p. 12. Over negatieve reacties van gereformeerden op de katholieke gemeenschap zie ook Kooi
2004.
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hebben onderzoekers tegenwoordig oog voor de doorwerking van de internationale contrareformatie in de Republiek. Een te eenzijdige ‘nationale’ perceptie van het
Noord-Nederlandse katholicisme, zo stelden Judith Pollmann en Benjamin Kaplan
recentelijk nog vast in hun overzichtsstudie Catholic Communities in Protestant States, heeft
het zicht vertroebeld op de internationale context waarvan katholieken in de Republiek eveneens onderdeel waren.7 Zij pleitten voor onderzoek waarin zowel de internationale context als de specifieke karakteristieken van het Noord-Nederlandse katholicisme worden belicht.8
Aan de hand van de oudste Noord-Nederlandse Pia desideria-bewerkingen, gemaakt door drukker, uitgever en boekverkoper Pieter Jacobsz. Paets (ong. 15871657), verken ik hier hoe het cultuurgoed uit de Europese katholieke reformatie
door de Noord-Nederlandse gemeenschap werd verworven en gebruikt.9 Aspecten
van de doorwerking van het Europese spiritualiteitsprogramma in de Republiek zijn
weliswaar regelmatig bestudeerd, maar bestaand onderzoek richtte zich vooral op
uitingen van vroomheid die in de maatschappij beperkt zichtbaar waren, zoals de
aankleding van schuilkerken met contrareformatorische schilderijen, de lekenspiritualiteit of de imitatie van het kloosterleven.10 In deze voorbeelden gaat het om private vroomheid die zich hoofdzakelijk afspeelde achter de façades van woonhuizen
en zich zodoende weinig of niets hoefde aan te trekken van de beperkingen die katholieken in het publieke leven kregen opgelegd.11 Paets moest dat wel, omdat zijn
productie van literaire voorbeelden uit de Europese contrareformatie zich afspeelde
in de publieke ruimte van de Republiek. Aan de hand van de studie naar Paets’ Pia
desideria-receptie analyseer ik de openlijke confrontatie tussen de specifieke omstandigheden van de Noord-Nederlandse katholieke gemeenschap en de Europese context van de contrareformatie.12
7 Kaplan en Pollmann in Kaplan e.a. 2009, p. 259. De auteurs van Catholic Communities in Protestant States zijn niet de eersten die wijzen op de eenzijdige ‘nationale’ benadering van het Noord-Nederlandse katholicisme. Zie ook Parker 2008,
p. 14-15; Hoppenbrouwers 1996, p. 99.
8 Kaplan en Pollmann in Kaplan e.a. 2009, m.n. p. 249-251, 262; zie ook Frijhoff in Kaplan e.a. 2009, m.n. p. 1-3.
9 ‘This Pieter Iacopsz Paets would be worth investigating’, schreef Lehrmann-Haupt 1975, p. 287.
10 Over de decoraties in schuilkerken zie Van Eck 1994; Van Eck 2008. Over het semi-religieuze leven als klop zie
Monteiro 1996. Over heiligenliederen van Stalpart van der Wielen, die buiten het Delftse begijnhof aanvankelijk een
beperkte verspreiding kenden, zie Van Leeuwen 2001. Over katholieke bedevaarten zie Wingens 1994; Duerloo en
Wingens 2002. Over meditatie met behulp van bidprentjes zie Verheggen 2006. Veel van deze bidprentjes werden buiten de Republiek gedrukt, maar er was ook binnenlandse productie mogelijk (zie daarover Verheggen 2006, hoofdstuk 10); een uiting van katholieke vroomheid die zich dus – evenals Paets’ literaire productie – afspeelde in de publieke ruimte.
11 Zie bijvoorbeeld Kaplan 2007, p. 241.
12 De Noord-Nederlandse katholieke literatuur die het resultaat was van deze openlijke confrontatie, is nog weinig
bestudeerd. Hoppenbrouwers 1996, p. 44 merkte op dat de beperkte kennis over de katholieke boekenmarkt in de Republiek een lacune is in het onderzoek, omdat boekhandelaars vermoedelijk ‘een belangrijke rol [speelden] bij de verspreiding van het contrareformatorische gedachtengoed [sic] in de Noordelijke Nederlanden.’ Van Leeuwen richtte
zich op een exponent van de katholieke literatuur uit deze periode, namelijk de heiligenliederen van Stalpart van der
Wiele. Uit het onderzoek blijkt echter dat de liederen in de jaren twintig en dertig een beperkte verspreiding en populariteit kenden. Aspecten van de katholieke literatuur uit de late zeventiende eeuw en de achttiende eeuw werden bestudeerd door Theo Clemens: Clemens 1985; Clemens 1988a; Clemens 1993.
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Bestaande onderzoeksresultaten hebben geleid tot de onjuiste veronderstelling dat
de Noord-Nederlandse katholieke gemeenschap pas in de jaren veertig van de zeventiende eeuw rijp was geweest voor een product als Pia desideria.13 In werkelijkheid startte
Paets al in 1628 met de productie van zijn Pia desideria-bewerkingen, hier een verzamelnaam voor Paets’ verschillende soorten boeken met Pia desideria-afbeeldingen: van een
getrouwe herdruk van de originele Latijnse Pia desideria tot oude traktaten die met Pia
desideria-plaatjes werden opgewerkt.14 Dankzij Paets’ activiteiten ving de Pia desideria-receptie in de Republiek niet later aan dan in katholieke landen waar de contrareformatie
triomfeerde. Latijnse herdrukken van Pia desideria verschenen ongeveer gelijktijdig in
Frankrijk en Italië;15 in Frankrijk, Zuid-Nederland en Spanje werden vanaf 1627 volkstalige bewerkingen van Pia desideria geproduceerd.16
Paets’ vroege productie was ingrijpend gekleurd door het internationale vroomheidsprogramma. Terwijl Paets volgens de kunsthistorici Peter van der Coelen en Evelyne Verheggen de picturae uit Pia desideria ‘vrij’ en ‘oneigenlijk’ gebruikte om zoveel mogelijk lezers uit alle confessionele kringen te kunnen aanspreken,17 zie ik Paets hier als
een spil in een internationaal katholiek netwerk en als een promotor van een katholiek spiritualiteitsprogramma voor een Noord-Nederlands lezerspubliek. Dat Paets’
uitgaven op verschillende manieren schatplichtig waren aan de Noord-Nederlandse
context waarbinnen zij tot stand kwamen, wil ik niet op de eerste plaats uitleggen als
een poging zoveel mogelijk niet-katholieke lezers aan zich te binden. Paets schipperde
juist zorgvuldig met de ruimte die het Noord-Nederlandse literaire domein hem als
katholiek bood. Zo creëerde hij een draagvlak voor een katholiek meditatieprogramma
in een omgeving die daarmee nog nauwelijks vertrouwd was. Voor Paets was voorzichtigheid de weg naar succes.

13 Volgens Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 163, nummer J683 publiceerde Paets in 1648 de eerste Noord-Nederlandse Pia
desideria-bewerking. Verheggen 2006, p. 79 wees erop dat Paets in 1645 al twee werken had uitgegeven waarin hij houtsneden naar Pia desideria gebruikte. Wijngaards 1964, p. 126 en Van Bemmel 1981, dl 2, p. 165 situeerden de eerste poging
in 1640: de katholieke schrijver Jan Krul maakte in dat jaar zijn Christelycke offerande met woord- en beeldelementen uit
Hugo’s bundel. Kruls bewerking komt ter sprake in hoofdstuk 2, paragraaf 2.
14 Zie voor de acht Pia desideria-bewerkingen van Paets de bijlage, nummer 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 en 13.
15 Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 113, nummer J629, en p. 123, nummer J637.
16 Over het Franstalige Les pieux desirs uit 1627 zie Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 190-192, nummers J701-J702. Van Les
pieux desirs verschenen in 1627 twee edities. De eerste werd uitgegeven door Jan Cnobbaert in Antwerpen en Sebastien
Cramoisy in Parijs; de tweede verscheen bij de Parijse drukker Pierre Landry. Zie hierover Black 1999; voor een moderne editie zie Hugo ter perse. Over het Spaanse Affectos divinos con emblemas sagradas (1633) zie Daly en Dimler 1997, dl 3, p.
252, nummer J768. Campa 1997 bespreekt een editie van Affectos divinos uit 1638. Over de Zuid-Nederlandse Goddelycke
wenschen (1629) van de Antwerpse priester Justus de Harduwijn zie Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 160, nummer J680; Van
Vaeck 2009; Dambre 1926, p. 251-271; Dambre 1924. Volgens Porteman was Goddelycke wenschen daarmee niet de allereerste Nederlandstalige bewerking die in Zuid-Nederland werd gemaakt. Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie (1627), vermoedelijk geïllustreerd én geschreven door Pia desideria-graveur Boëtius a Bolswert, was eveneens een ‘spin-off’ van Pia
desideria, zie Porteman 2006.
17 Over het vrije beeldgebruik zie Van der Coelen 1998, p. 176, 199; Verheggen 2006, p. 79, 240. De teksten van Hugo
speelden volgens Verheggen 2006, p. 83 geen belangrijke rol in de Pia desideria-receptie. Dat weerleg ik in Dietz 2009a.
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2 Paets’ zorgvuldige introductie van een katholiek fonds
In 1620 viel Pieter Paets een modern bedrijfspand aan de toen nog sjieke Amsterdamse
Warmoesstraat ten deel.18 Het pand was in bezit geweest van zijn vermogende vader, de
drukker Jacob Pietersz. Paets.19 Na diens dood in 1612 waren het huis en de zaak aanvankelijk toegekomen aan zijn eerste zoon Claes Jacobsz., maar toen die al vroeg overleed, was Pieter Paets de aangewezen opvolger.20
Het was voor Paets, die in 1621 toetrad tot het gilde van boekverkopers, in veel opzichten niet het aangewezen moment om een carrière op te starten als zelfstandig
uitgever, drukker en boekverkoper van een katholiek devotioneel fonds.21 In de jaren
twintig heerste er juist een anti-katholiek klimaat, zo blijkt uit verschillende gebeurtenissen die zich in dit decennium voordeden. De Dordtse synode en het einde van het
Bestand hadden gevoelens van vijandigheid aangewakkerd, die onder meer resulteerden in een plakkaat tegen de katholieken in 1622 en een herziening van dat plakkaat
in 1629.22 Ook Frederik Hendriks veroveringen van grote katholieke gebieden ten zuiden en oosten van de Republiek beïnvloedden het imago van de katholieke gemeenschap in negatieve zin.23
Het anti-katholieke klimaat vond zijn weerslag op de literaire ontwikkelingen in
de Republiek. Algemene verboden ten aanzien van katholiek drukwerk zijn altijd uitgebleven, maar in de jaren twintig was de productie van katholieke boeken opvallend
mager,24 terwijl de rest van de Amsterdamse boekenmarkt juist in de lift zat.25 Paets
waagde zich dus aan een onderneming die ongewoon was – en ongetwijfeld door menigeen met argusogen werd bekeken.
Omdat hij bij de opbouw van een katholiek fonds nauwelijks kon bogen op successen en ervaringen van katholieke collega’s, maakte Paets weloverwogen gebruik
van de positie van protestantse ‘prominenten’ in de door protestanten gedomineerde
Amsterdamse boekensector. Voordat Paets zelf over een drukpers beschikte, liet hij al
enkele boeken drukken bij de protestant Paulus van Ravesteyn in Amsterdam, die bekend stond als iemand die bereid was tot risicovolle investeringen in kostbare illustratiereeksen.26 Op de titelpagina’s prijkten afbeeldingen van de gevierde houtsnij18 Over de vooraanstaande Amsterdammers aan de Warmoesstraat zie Van der Leeuw-Kistemaker 1972.
19 Leuven 1951, p. 40-41. Toen in 1585 de rijkste tien procent van de Amsterdammers belasting moest betalen voor de
financiering van het leger, behoorde ook vader Jacob Paets tot deze groep, zie Van Selm 1987, p. 179; Van Dillen 1941,
p. 26.
20 Leuven 1951, p. 41, 59.
21 Leuven 1951, p. 59.
22 Kooi 2001, p. 156; Van Eck 2008, p. 27; Israel 1995, p. 637. Zie over de plakkaten Theissing 1935, p. 188-189.
23 Van Rooden 1996, p. 21. In 1629 werd bijvoorbeeld Den Bosch veroverd; in 1627 Groenlo.
24 Over het gebrek aan algemene verboden op katholiek drukwerk zie Weekhout 1998, p. 98. Over de schamele productie van katholiek drukwerk zie de Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa 1954.
25 Porteman en Smits-Veldt 2008, m.n. p. 189.
26 Over Van Ravesteyn zie Leuven 1951, p. 59; Ledeboer 1872, p. 75. Over zijn investeringen in illustraties zie Van Delft
e.a. 2003, p. 66. Samen publiceerden Van Ravesteyn en Paets in 1616 en 1617 verschillende boeken, met op de titelpagina de tekst ‘Voor Pieter Jacobsz. Paets’ en achterin een vermelding van Van Ravesteyn als drukker. Zie Boethius 1616;
Du Verdier 1617a; Du Verdier 1617b. Het ligt voor de hand dat de heren ook samen De kindsheyd onses heeren Iesu Christi
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der Christoffel van Sichem II.27 De familie Van Sichem was evenals de familie Paets al
sinds de zestiende eeuw actief in de boekensector van Amsterdam.28 Een bekering van
vader Christoffel I naar het gereformeerde protestantisme en een latere overstap van
Christoffel II naar de doopsgezinde kerk had de vermoedelijk lang bestaande contacten tussen de Paetsen en de Van Sichems niet doen verwateren.29 In de periode dat de
familie Van Sichem vertoefde in het culturele en intellectuele centrum Bazel, kon zij
zich bijzonder bekwamen in de kunst van het houtsnijden, die daar een rijke traditie
kende.30 Paets zette de talenten en mogelijkheden van deze familie slim in. Met haar
hulp kwam niet alleen een kwalitatief hoogstaand geïllustreerd fonds tot stand,31 maar
kon Paets ook geheel zelfstandig als drukker gaan opereren: in januari 1625 verwierf
hij zijn eigen drukpers uit de nalatenschap van Christoffel I, die in het jaar daarvoor
was overleden.32
Terwijl Paets weloverwogen zijn pionnen inzette, verkende hij ook zorgvuldig de
ruimte die hem ter beschikking stond om katholiek devotioneel drukwerk in de Republiek te verspreiden. Om de subtiele grens tussen het aanvaardbare en het onacceptabele te onderzoeken, lijkt hij bijvoorbeeld de productie van de doopsgezinde drukker
Willem Jansz. Blaeu te hebben gevolgd. Wat leggen de activiteiten van Blaeu bloot over
de speelruimte die Paets voor zichzelf zal hebben gezien?
Blaeu kwam in de jaren twintig regelmatig in de problemen met het katholieke
drukwerk dat hij onder de naam van de Keulse drukker Cornelis van Egmond publiceerde.33 In de acta van de gereformeerde kerk uit oktober 1626 werden klachten opgetekend over Blaeus productie van ‘paapse’ werken. Deze klachten stimuleerden de
Amsterdamse burgemeesters om Blaeu op het matje te roepen en hem te verbieden
nog katholiek drukwerk te verspreiden. Hoewel een schout een oogje in het zeil moest
houden, zette Blaeu zijn activiteiten voort, zodat hij een jaar later opnieuw werd ontboden bij het stadsbestuur. Toen een nieuwe waarschuwing en een onderzoek in opdracht van de kerkenraad Blaeu wederom niet konden stoppen, gaf de overheid ten
uitbrachten, waarvan de titelpagina is afgedrukt in Lehrmann-Haupt 1975, p. 287. Helaas heb ik dat boek niet kunnen terugvinden.
27 Over het gehele werk van Christoffel II, dat deels tot stand kwam in samenwerking met zijn zoon Christoffel III,
zie Hollstein 1949, dl XXVII, p. 39-56. Het eerste product van de samenwerking tussen Paets en Van Sichem was Van de
vertroosting der wijsheid (1616), zie Forster 1985, p. 79; Hollstein 1949, dl XXVII, p. 44, nummer 35.
28 Christoffels opa Cornelis Karelsz., waarschijnlijk geboren in het Brabantse Zichem, was als boekverkoper in Amsterdam gaan werken, zie Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), dl 9, kolom 490.
29 Volgens Wijnman bekeerde Christoffel I zich tijdens zijn verblijf in Bazel, zie Wijnman 1929, p. 234; volgens Forster werd de reis naar Bazel om religieuze redenen ondernomen, zie Forster 1985, p. 15. Christoffel II werd later doopsgezind, zie Wijnman 1929, p. 240.
30 Bazel was de plaats waar Hans Holbein de prentkunst een belangrijke impuls had gegeven en waar bijvoorbeeld
ook Albrecht Dürer een tijd had gewerkt. Christoffel van Sichem II maakte hun werk na, zie Verheggen 2006, p. 240; Van
der Coelen 1998, p. 174. Over de Van Sichems in Bazel zie Forster 1985, p. 15-59. Over Holbein en Dürer en hun belang
voor de prentkunst zie Müller 1997; Rümelin 2006.
31 Over de houtsneden van Christoffel van Sichem II en in het bijzonder over zijn samenwerking met Paets, zie Lehrmann-Haupt 1975, p. 285-294.
32 Wijnman 1929, p. 237.
33 Cornelis van Egmond was een bestaande Keulse drukker. Over Blaeu, Van Egmond en hun samenwerking zie
Schmitz 1997. Omdat de heren allebei drukten, is het soms moeilijk om te bepalen wie wat produceerde.
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slotte de moed op.34 De overheid was in feite machteloos, zo blijkt uit deze casus, maar
voor Paets waren slepende conflicten met het stadsbestuur natuurlijk geen aantrekkelijk vooruitzicht.
Uit de problemen die Blaeu ondervond, is af te leiden welke soorten drukwerk de
gereformeerde kerkenraad meer of minder aanstootgevend vond. In 1626 hadden de
klachten van de kerkenraad over de productie van Blaeu zich specifiek gericht op een
groot geïllustreerd misboek en een getijdenboek van Maria. Deze boeken, die de katholieke liturgie en gebedstraditie ondersteunden, stuitten de gereformeerden kennelijk tegen de borst. In 1627 klaagde de kerkenraad over het feit dat Blaeu werk publiceerde van Robertus Bellarminus, de jezuïet die omstreden was om zijn polemische
geschriften tegen het protestantisme.35
De prereformatorische vrome teksten die Blaeu drukte, veroorzaakten daarentegen
geen problemen. Het waren teksten waarin de gereformeerden geen lasterlijke aantijgingen aan het adres van de protestantse gemeenschap aantroffen en waarin zij niets
lazen over specifiek katholieke praktijken. Ontstaan vóór de geloofstwisten en dus niet
geworteld in de contrareformatie, beschreven zij de liefdevolle relatie tussen mens en
God zoals die zich buiten kerkelijke instituten en dogma’s manifesteerde. Dergelijke teksten voorzagen in een behoefte aan een verinnerlijkte, doorleefde omgang met
het geloof, die binnen de Republiek in alle religieuze richtingen aanwezig was.36 Van
Eijnatten en Van Lieburg zien het algemeen christelijke vroomheidsideaal met name
opbloeien vanaf 1650, maar ook al eerder stond de innerlijke geloofsbeleving in de belangstelling.37 Het vroomheidsideaal vond rond 1620 bijvoorbeeld weerklank bij de
vele gelovigen die een religieus leven leidden buiten de gevestigde kerkgemeenschappen om: de ongebondenen beklemtoonden het belang van een persoonlijk geloof en
een christelijk leven, maar zetten zich af tegen het idee dat die idealen binnen de grenzen van een confessie tot uitdrukking zouden moeten worden gebracht.38 Ook in de
gereformeerde vroomheidsbeweging, bekend onder de noemer Nadere Reformatie,
stond de praxis pietatis centraal.39
Tot de prereformatorische meditatieteksten die Blaeu probleemloos publiceerde,
behoorde Thomas a Kempis’ De Imitatione Christi (De navolging van Christus).40 Deze
tekst was het paradepaardje geweest van de Devotio Moderna, de hervormingsbeweging
van Geert Grote, die een verinnerlijkte en ervaringsgerichte geloofsbeleving voor34 Voor een uitgebreide beschrijving zie Van Eeghen 1953, p. 50-51. De affaire wordt ook kort besproken in Weekhout 1998, p. 99; Leuven 1951, p. 23.
35 Van Eeghen 1953, p. 51.
36 Zie hierover ook de inleiding, paragraaf 4.
37 Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 219.
38 De mensen die geen lid waren van een kerkgemeenschap gaven het christelijk geloof op een individuele wijze
vorm, zie Van Rooden 1996, p. 23. Dat waren er rond 1620 nog veel. Volgens Spaans 1989, p. 104 behoorde in 1620 maar
krap de helft van de bevolking van Haarlem tot een kerk.
39 Zie voor een introductie op de Nadere Reformatie Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995.
40 A Kempis 1622; Begheyn 1997, p. 300, nummer 15. Begheyn heeft ook nog zes herdrukken bij Blaeu gevonden uit
de eerste helft van de zeventiende eeuw (nummers 25, 33, 72, 74, 77, 78), maar Schmitz 1997 heeft aannemelijk gemaakt
dat die niet allemaal werkelijk bij Blaeu werden gedrukt.

2 paets’ zorgvuldige introductie van een katholiek fonds

53

stond.41 A Kempis’ tekst was in de jaren twintig een geliefd vroomheidsinstrument onder protestanten.42 Willem Teellinck, de gereformeerde theoloog en predikant die te
boek staat als de ‘vader’ van de Nadere Reformatie, gebruikte het ‘Boecxken, genaemt
de Naevolginge Christi’ onder meer om in zijn Sleutel der devotie (1624) de ‘overgave onses selfs (te weten aan God)’ te beschrijven.43 In 1628 ging bovendien een bewerking
van de hand van de protestantse theoloog Sebastianus Castellio ter perse. Deze Castellio genoot weliswaar in gereformeerde kringen een omstreden reputatie vanwege zijn
hevige ruzies met Calvijn,44 maar zijn editie van A Kempis kon blijkbaar probleemloos
verschijnen bij Hendrick Laurenszoon, een uitgever die gespecialiseerd was in gereformeerde godsdienstige werken.45
Behalve naar het werk van Thomas a Kempis greep Blaeu probleemloos naar dat van
Augustinus, dat eveneens in zowel katholieke als protestantse kringen populair was.46
In het bijzonder gebruikte hij het devotioneel getinte deel van Augustinus’ oeuvre.
In 1629 herdrukte hij het dertiende boek van Augustinus’ Confessiones (Belijdenissen),
waarin een innerlijk bekeringsproces was beschreven.47 In 1629 en 1631 publiceerde
Blaeu edities van de aan Augustinus toegeschreven teksten Meditationes, Soliloquia et Manuale (Meditaties, Alleenspraken en Handboek).48 In werkelijkheid waren deze traktaten niet door Augustinus zelf vervaardigd, maar in de middeleeuwen samengesteld op
basis van teksten van allerlei theologen, onder wie behalve Augustinus bijvoorbeeld
ook Anselmus en Alcuinus.49 Volgens letterkundige Robert Sturges zijn de traktaten
deel van een overleveringsproces waarin het werk van Augustinus steeds duidelijker
op een devotionele en affectieve manier werd geïnterpreteerd.50 In de vroegmoderne
tijd was deze lezing van Augustinus razend populair, getuige het succes van Meditationes, Soliloquia et Manuale.51 De traktaten werden in heel Europa herdrukt en gebruikt
door gelovigen van verschillende gezindten, vaak zonder dat ingrijpende aanpassingen
41 Over de Moderne Devotie, ontstaan als reactie op de rationalisering van de theologiebeoefening in de veertiende
eeuw, en de invloed van de Moderne Devotie op A Kempis, zie Van Geest 1996, m.n. p. 27-42; De Reuver 2002, p. 64.
42 Over de confessie-overstijgende receptie van A Kempis zie Clemens 1988b; Hoppenbrouwers 1996, p. 30-33; Op ’t
Hof 1989a; Op ’t Hof 1990; Op ’t Hof 1991a.
43 Teellinck wordt wel de ‘vader’ en ‘hoofdvertegenwoordiger’ van de Nadere Reformatie genoemd, zie bijvoorbeeld
Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995, p. 113, 152; De Reuver 2002, p. 101. Vanaf 1607 publiceerde Teellinck een
indrukwekkende stroom van traktaten en gebeden die allemaal een piëtistische beleving van het geloof voorstonden.
Op ’t Hof 2008 geeft een overzicht van de zestig publicaties die Teellinck verzorgde. Voor een introductie op Teellincks
Sleutel der devotie: Op ’t Hof 2008, p. 282-293; 440-444. Zie het citaat in Teellinck 1978, dl I, ‘Voor-reden tot den Leser’, z.p.
Over het gebruik van A Kempis door Teellinck zie Op ’t Hof 1989a; Op ’t Hof 1990; Op ’t Hof 1991a.
44 Zweig 1987.
45 A Kempis 1628c; Frijhoff en Spies 1999, p. 272.
46 Over Augustinus als inspiratiebron voor verschillende confessies in verschillende landen zie Visser 2011. Specifiek
over Luthers beïnvloeding door, maar ook kritische omgang met Augustinus zie Hendrix 2004, p. 41; Fitzgerald 1999,
p. 516; MacGrath 1987, p. 181-184; Leland Saak 1997, p. 367-368; Burger 2005, p. 422-423. Voor Calvijns omgang met Augustinus zie Fitzgerald 1999, p. 117; Van Til 1959, m.n. hoofdstuk 6 en 7. Voor de katholieken zie François 2005. Voor
de jansenisten zie Lamberigts 2005, p. 381.
47 Augustinus 1629b; Begheyn 1997, p. 301, nummer 34.
48 Augustinus 1629a; Begheyn 1997, p. 301, nummer 35 en 47.
49 Over de bronnen die in de traktaten verwerkt zijn zie Frandsen 2006; Sturges ter perse.
50 Sturges ter perse.
51 Frandsen 2006, p. 119; Staykova 2009, p. 7-9.
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nodig waren.52 Dikwijls werden zij daarbij
gecombineerd met twee devotionele traktaten die toegeschreven werden aan Bernardus en Anselmus, maar die in werkelijkheid eveneens middeleeuwse compilaties
van fragmenten zijn.53 Ook Blaeu gaf de
teksten van pseudo-Augustinus, pseudoBernardus en pseudo-Anselmus samen uit.
Paets moet hebben geconstateerd dat
hij met de uitgave van prereformatorische
vrome teksten niet alleen een commercieel
aantrekkelijke activiteit zou aanvangen,
maar ook geen problemen met kerkenraad en stadsbestuur hoefde te verwachten.
In het eerste publicatiejaar drukte hij dan
ook een Nederlandse uitgave van A Kempis’ De Imitatione Christi.54 Hij greep direct de
kans om in hetzelfde jaar eveneens een andere devotionele tekst van A Kempis – namelijk Soliloquium Animae (Alleenspraak van
de ziel) – uit te geven.55 Kort daarna publiceerde hij Nederlandstalige edities van de
traktaten Meditationes, Soliloquia et Manuale
die toegeschreven waren aan Augustinus.56
Afb. 9 Augustinus, Meditationes soliloquia et manuPrecies zoals Blaeu dat al had gedaan, voegale. Keulen, Cornelis van Egmond [=Amsterdam,
de hij de traktaten die op naam stonden
Willem Jansz. Blaeu], 1629, titelpagina. Exemvan Bernardus en Anselmus, aan de bunplaar Regionaal Archief Alkmaar, 130 B 14.
del toe.
Ook voor de visuele aankleding haakte Paets aan bij de activiteiten van zijn collega’s.
Blaeu had het initiatief genomen om zijn uitgaven van Meditationes, Soliloquia et Manuale
van een geïllustreerde titelpagina te voorzien (afb. 9). Dat was op zichzelf al een ongebruikelijke keuze binnen de Noord-Nederlandse traditie van religieuze literatuur, die
– zeker in de vroege zeventiende eeuw – schaars geïllustreerd werd.57 Maar opvallend
52 De traktaten werden bijvoorbeeld gebruikt door de de Duitse lutherse theoloog Andreas Musculus, de Engelse katholieke renaissancecomponist William Byrd, de jezuïtische martelaar Henry Walpole en de Engelse koningin Elizabeth I. Zie
over de receptie McCarthy 2004; Staykova 2009, p. 10-11; Frandsen 2006, p. 119-120; Althaus 1966, p. 99; Kolb 1998, p. 106107, 114-123. Bij de transfer tussen confessies waren ingrijpende aanpassingen meestal niet nodig, zie Staykova 2009, p. 9-10.
53 Verschueren 1935, p. 354; Sturges ter perse.
54 A Kempis 1628b.
55 A Kempis 1628a.
56 Augustinus 1631. Over Paets’ verwerking van Augustinus in woord en beeld, onder meer in Augustinus 1631, zie
Dietz 2012.
57 Zie daarover de inleiding, paragraaf 4. Specifiek over de situatie in de eerste decennia van de zeventiende eeuw zie
Stronks 2011a, hoofdstuk 3.

2 paets’ zorgvuldige introductie van een katholiek fonds

Afb. 10 Augustinus, Meditationes soliloquia et manuale.
Amsterdam, Johannes Janssonius, 1628, titelpagina. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit
Utrecht, THO: PER 143-278.
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Afb. 11 Augustinus, Vierighe meditatien […]. [Amsterdam], Pieter Jacobsz. Paets, 1631, titelpagina.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van
Amsterdam, OMT: OK 62-1670.

was vooral de combinatie van de traditionele Augustinus-iconografie met elementen
uit de Zuid-Nederlandse liefdesemblematiek. Aan de voeten van Augustinus, in bisschopsgewaad met mijter en staf, staat amor divinus met het door een pijl doorboorde
hart dat Augustinus in zijn Confessiones had beschreven.58
Blaeu had met zijn keuze voor een geïllustreerde titelpagina het voorbeeld gevolgd
van zijn buurman, de protestantse drukker Johannes Janssonius, die een jaar eerder
al een uitgave van Meditationes, Soliloquia et Manuale had verzorgd (afb. 10).59 Op de geïllustreerde titelpagina van Janssonius bereikt de liefde van God rechtstreeks het hart
58 Het met Gods liefdespijlen doorboorde hart is een bekend motief in de Augustinus-iconografie, vergelijk Lanzi en
Lanzi 2003, p. 108. Augustinus had het hart beschreven in het negende boek van zijn Confessiones, paragraaf 2.3.
59 Zie Augustinus 1628, een uitgave zonder de traktaten van pseudo-Bernardus en pseudo-Anselmus. Het is bekend
dat Blaeu en Janssonius in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld waren. Janssonius drukte vaak het werk van Blaeu
na. Minder bekend is dat Blaeu ook dikwijls Janssonius’ productie imiteerde, zoals hier het geval is. Zie daarover Keuning 1973, p. 29-30.
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van de biddende Augustinus, wederom afgebeeld als bisschop met mijter en staf.
Op de voorkant van Paets’ uitgave met pseudo-Augustinus’ traktaten uit 1631 verscheen hetzelfde beeld, maar nu als houtsnede (afb. 11). Van de beschikbare voorbeelden was die van Janssonius voor Paets mogelijk de aantrekkelijkste keuze geweest, omdat deze vaker gebruikt werd door protestantse drukkers ter illustratie van devotionele
boeken.60 Het gebruik van dit beeld was daardoor veilig, én – voor een drukker als Paets
ongetwijfeld niet onbelangrijk – waarschijnlijk commercieel aantrekkelijk.
Zo sloeg Paets de weg in die de protestantse gemeenschap al voor hem had vrijgemaakt. Dat was een strategische zet. Wie zich netjes bewoog binnen de bestaande marges, kwam niet in opspraak. De kerkenraad kon tevreden zijn met deze keurige drukker uit de Warmoesstraat.

3 De constructie van een Zuid-Nederlands netwerk
Maar schijn bedriegt. Paets gebruikte vermommingen met als doel woord- en beeldmateriaal uit de internationale katholieke reformatie veilig en effectief in de Republiek
te introduceren. Als de kerkenraad wat beter had gekeken, had zij gezien wat er schuilging achter een vertrouwde naam als Thomas a Kempis of een vaker gebruikte frontispice: Zuid-Nederlandse contrareformatorische liefdesemblemen en tekstversies.
Paets’ editie van Thomas a Kempis’ De Imitatione Christi was niet gekopieerd naar Blaeus
uitgave,61 maar gemodelleerd naar een kersvers product uit Antwerpen: De naervolginghe
Christi, in 1624 verschenen bij Hendrick Aertssens.62 Het ging om een al oude Nederlandse vertaling uit 1648, gemaakt door de Leuvense kanunnik Nicolaus van Winghe,
die aangescherpt was op basis van de nieuwe Latijnse teksteditie van de jezuïet Rosweyde.63 Uit de geactualiseerde versie nam Paets zowel de tekst als het auteursportret
over.64 Op zijn voorkant prijkte het embleem van de jezuïetenorde, dat het werkje nadrukkelijk in een jezuïtische context plaatste. Eerder was bij het uitgevershuis Plantijn-Moretus ook al een editie van Thomas a Kempis’ Imitatione verschenen met op de
voorkant hetzelfde embleem.65
De editie van Thomas a Kempis vormde geen uitzondering binnen Paets’ fonds, dat
zichtbaar gekleurd was door de internationale katholieke vroomheidstraditie. Daar60 Vergelijkbare composities heb ik ook aangetroffen op titelpagina’s gedrukt door de firma Elzevier: Gerhards 1629;
Augustinus 1675.
61 Blaeus keuze was gevallen op de Latijnse editie van de Utrechtse jezuïet Heribertus Rosweyde, in 1617 op verzoek
van het Antwerpse drukkershuis Plantijn tot stand gekomen, zie Clemens 1988b, p. 222. Het is niet duidelijk op welke
manier Blaeu met dit materiaal in aanraking was gekomen.
62 A Kempis 1624.
63 Over de vertaling van Van Winghe zie Clemens 1988b, p. 222. Toen de Utrechtse jezuïet Rosweyde in 1617 op verzoek van drukkershuis Plantijn een nieuwe uitgave van de Latijnse Imitatione had verzorgd, werd de Nederlandse vertaling van Van Winghe daarop aangepast. Hoewel onduidelijk is of Rosweyde zich met de Nederlandse vertaling had bemoeid, prijkte sindsdien Rosweydes naam op de titelpagina’s van heruitgaven van het werk, zie Clemens 1988b, p. 222.
64 Vergelijk A Kempis 1624 en A Kempis 1628b.
65 Vergelijk A Kempis 1607 en A Kempis 1628b.
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mee stond Paets in verbinding via Zuid-Nederland.66 Het heeft er de schijn van dat het
contact met het Zuiden via de Antwerpse drukker Hendrick Aertssens liep. Paets herdrukte Aertssens’ werken immers dikwijls en steeds als eerste in de Republiek. Vaak gebeurde dat binnen enkele jaren na uitgave. Paets maakte niet alleen De navolginghe Christi
op basis van een editie die vier jaar eerder bij Aertssens was gedrukt. In 1628 herdrukte
hij ook Aertssens’ Pia desideria uit 1624. Aertssens’ Nederlandse Pia desideria-vertaling Goddelycke wenschen uit 1629 had hij al in 1631 in handen gekregen.67
Het is denkbaar dat Paets via Aertssens ook boeken van andere Zuid-Nederlandse
drukkers ontving. Vaak zal het dan om ouder materiaal zijn gegaan. Zo herdrukte Paets
in de jaren veertig de werken ’t Bosch der eremyten en Het nieuwe testament, die de Antwerpenaar Hieronymus Verdussen I in respectievelijk 1619 en 1622 had gedrukt.68 Paets’
Historien ende prophecien (1644) was gemaakt naar een voorbeeld van de Antwerpse drukker Simon Cock uit 1535.69 Mogelijk functioneerde Aertssens voor Paets als een bemiddelaar tussen de Noord- en Zuid-Nederlandse boekenwereld; een rol die Antwerpse
drukkers vaker op zich namen.70
Harde bewijzen voor een directe relatie tussen Aertssens en Paets ontbreken helaas,
maar wel wordt al langer aangenomen dat Aertssens contacten onderhield met NoordNederlandse drukkers. Maurits Sabbe sprak zelfs van ‘zeer levendige betrekkingen’,
die werden weerspiegeld in Aertssens’ uitgave van Amstelredams eer ende opcomen (1639),
gemaakt ten behoeve van de katholieke hervorming in de Republiek.71 Verheggen vermoedde dat Aertssens’ suffragia of maandbriefjes eveneens in de Republiek werden
verspreid.72 Bovendien weten we dat de familie Paets al langer in contact stond met
Zuid-Nederlandse drukkers: vader Jacob Pietersz. Paets had in 1618 rechtstreeks brevieren aangekocht bij uitgeverij Plantijn.73
Al kunnen we niet meer reconstrueren hoe intensief Paets’ contact met Zuid-Nederlandse drukkers in werkelijkheid geweest is, duidelijk is wel dat hij erg zijn best
deed om zichzelf op de kaart te zetten als een spil in een Zuid-Nederlands netwerk. Op
de titelpagina’s van zijn boeken noemde hij steeds de Zuid-Nederlandse drukker die
hem in publicatie was voorgegaan. Op de voorkant van ’t Bosch der eremyten (1644) las de
gebruiker bijvoorbeeld dat het boekje ‘Eerst t’Antwerpen, by Ieronymus Verdussen’
66 Veel katholieken in protestantse gebieden stonden via Zuid-Nederland in verbinding met de katholieke wereld,
zie Arblaster 2009, m.n. p. 123.
67 Paets maakte pas een eigen editie van Goddelycke wenschen in 1645 (De Harduwijn 1645), maar in 1631 gebruikte hij
al wel de Nederlandse motto’s uit Goddelycke wenschen in zijn Vierighe meditatien (Augustinus 1631), waarover meer in paragraaf 4 van dit hoofdstuk.
68 Zie Van Gorcum 1644 naar Van Gorum 1619; Van den Leemputte 1646 naar Van den Leemputte 1622.
69 Zie Historien ende prophecien 1644 naar Historien ende prophecien 1535.
70 Hieronymus Verdussen I was rond 1630 zo’n bemiddelaar voor de Utrechtse boekverkoper Jan Everdsen van Doorn,
zie Van Rossum 2008, m.n. p. 314-315. De relatie tussen Verdussen en Van Doorn enerzijds en tussen Aertssens en Paets
anderzijds vertoont echter wel een belangrijk verschil: Van Doorn kocht via Verdussen boeken om in zijn eigen winkel
te verkopen, terwijl Paets zelf boeken drukte naar Zuid-Nederlandse voorbeelden.
71 Sabbe 1924, p. 77-78. Uit het voorwoord blijkt dat dit boekje diende om het katholieke geloof in de Republiek te
ondersteunen: Marius 1639.
72 Verheggen 2006, p. 194. Over de verspreiding van suffragia buiten Antwerpen zie ook Thijs 1993, p. 15-16.
73 Leuven 1951, p. 31.
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was verschenen, en nu was ‘herdruct by P.I. Paets’.74 Op vergelijkbare manier verscheen
Paets’ Vierighe meditatien (1631) ‘Eerst t’Hantwerpen, By Symon Cock’, voordat het bij Paets
ter perse was gegaan.75
In de beginjaren van zijn carrière had Paets zijn Zuid-Nederlandse collega’s niet
als voorgangers, maar zelfs als drukkers van zijn uitgaven opgevoerd. Daarbij koos hij
voor de namen van Zuid-Nederlandse drukkers die bekend stonden om hun katholieke, devotionele uitgaven. Vaak waren dat de drukkers die de werken die hij publiceerde, oorspronkelijk hadden uitgebracht: Die alleen-spraecke der zielen met Godt (1628) werd
toegeschreven aan Ian Maes uit Leuven, terwijl zijn Pia desideria (1628) zogenaamd verscheen bij Hendrick Aertssens.76 Zichzelf presenteerde hij op de titelpagina als compagnon in het drukkersproces – in de functie van boekverkoper of leverancier van de
houtblokken – maar ondanks die subtiele aanwijzingen wist hij met deze strategie
zelfs menig hedendaags onderzoeker op het verkeerde been te zetten. Die beschouwden de werken die Paets tussen 1628 en 1630 onder steeds wisselende valse drukkersnamen publiceerde als ware Zuid-Nederlandse drukken, gemaakt met door Paets
verstrekte houtblokken of vervaardigd om door Paets verkocht te worden.77 De onderzoekers hebben zich kennelijk niet gerealiseerd hoe onwaarschijnlijk ingewikkeld de
operatie was die zij zich voorstelden. Kostbare houtblokken die Paets had laten maken
zouden in oorlogstijd helemaal naar het Zuiden moeten zijn vervoerd, waar zij in hetzelfde jaar in verschillende steden gebruikt zouden moeten zijn.78
Dat de uitgaven in werkelijkheid allemaal afkomstig moeten zijn geweest uit Paets’
drukkerij, heb ik kunnen vaststellen op basis van een vergelijking van de ornamen74 Van Gorcum 1644, titelpagina.
75 Augustinus 1631, titelpagina.
76 A Kempis 1628a; Hugo 1628. Het was, voor zover nog is na te gaan, niet altijd het geval dat Paets de naam gebruikte
van een drukker die zijn werk eerder al had uitgegeven. Zo drukte Paets enkele werken op naam van Franchoys Fabri
uit Leuven. Aan het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw was in Leuven een Franchoys Fabri
actief die devote werken publiceerde, zie bijvoorbeeld Lieflicke oeffeninghe 1590; De Sangere 1628. Maar de uitgaven die
Paets op naam van Fabri drukte, heb ik niet kunnen terugvinden in Fabri’s fonds. (Het is mij overigens niet duidelijk
of de Franchoys Fabri van de devotionele boeken dezelfde is als de François Fabri die de in Leuven gepubliceerde atlas
van het Amerikaanse continent van Cornelis van Wytfliet, Descriptiones Ptolemaicae Augmentum, sive Occidentis Notitia (1597),
in Douia herdrukte en in Franse vertaling publiceerde (zie bijvoorbeeld Wytfliet 1607). Zie over de atlas en de verschillende edities van Fabri Wytfliet 1964, p. viii, xi-xii.)
77 De volgende werken werden gepresenteerd als Zuid-Nederlandse drukken, maar zijn in werkelijkheid door Paets
gepubliceerd: Pia desideria (1628) van Hendrick Aertssens, Die alleen-spraecke (1628) van Ian Maes, De Navolginge Christi (1628)
van Maes, Der zielen lust-hof (1629) van Isbrandt Jacobsz., Het leven vande Heylighe Maghet (1629) en Catholijcke Epistelen ende
Evangelien (1630) van Franchoys Fabri. In de bibliografie zijn de boeken terug te vinden als Hugo 1628 (bijlage, nummer
1); A Kempis 1628a (bijlage, nummer 2); A Kempis 1628b; De la Puente 1629; Rosweyde 1629; Catholijcke epistelen 1630.
Onderzoekers hebben Paets’ strategie niet of slechts gedeeltelijk doorzien. Olthoff 1891, p. 77 beschouwde Paets als een
drukker die actief was in Antwerpen. In 1924 corrigeerde Maurits Sabbe Olthoff: hij veronderstelde dat Paets’ zijn houtblokken uitleende aan Zuid-Nederlandse drukkers, die daarmee vervolgens diverse uitgaven verzorgden, zie Sabbe
1924, p. 77-78. Dat denkt ook Verheggen met betrekking tot Pia desideria (1628) en Alleen-spraecke (1628) (Verheggen 2006,
p. 79, 277 (noot 48)), Begheyn met betrekking tot Het leven vande Heylighe Maghet (1629) (Begheyn in Begheyn e.a. 2009, p.
71). Overigens was Begheyn er eerder juist vanuit gegaan dat Het leven vande Heylighe Maghet – evenals De Navolginge Christi
(1628) en Der zielen lust-hof (1629), maar anders dan Pia desideria (1628), Alleen-spraecke (1628) en Catholijcke Epistelen ende Evangelien (1630) – bij Pieter Paets waren gedrukt (Begheyn 1997, p. 301, nummer 28, 31, 32).
78 Dat is het geval in 1628: 46 Pia desideria-houtblokken werden in hetzelfde jaar gebruikt op naam van Aertssens in
Antwerpen en Maes in Leuven.
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ten en sierlijke hoofdletters in de verschillende fondsen. Omdat een drukker meestal
gebruikmaakte van een vaste set van ornamenten en sierkapitalen die hij doorgaans
tijdens zijn leven niet uitleende aan collega’s, kan via het decoratiemateriaal de drukker van een boek worden geïdentificeerd.79 Als we Paets’ pseudodrukken naast elkaar
leggen, blijken zij allemaal dezelfde decoraties te bevatten, die bovendien overeenkomen met de ornamenten in de boeken die tussen 1628 en 1631 openlijk in de drukkerij
van Paets verschenen: De passie onses Heeren (1629) en Vierighe meditatien (1631) (afb. 12a-b).
Omdat de Zuid-Nederlandse drukkers die op de titelpagina’s vermeld zijn een andere
set ornamenten gebruikten in hun fonds (afb. 12c), lijdt het geen twijfel dat de boeken afkomstig zijn uit één en dezelfde drukkerij: de Amsterdamse drukkerij van Pieter
Paets. Het feit dat enkele van de boeken geen approbatio bevatten, zet deze constatering
alleen maar extra kracht bij. In katholiek Zuid-Nederland was een uitgave zonder kerkelijke goedkeuring een onmogelijkheid.80
Publicerend onder Zuid-Nederlandse drukkersnamen opereerde Paets zo veilig
mogelijk als katholiek in de Republiek.81 Het tekent hem dat hij koos voor een voorzichtige lancering van zijn fonds, en zijn identiteit daarna stapsgewijs en behoedzaam
prijsgaf. Presenteerde Paets zichzelf in 1628 nog slechts als de eigenaar van de gebruikte
houtblokken,82 in 1629 en 1630 werd hij al de ontvanger van de boeken,83 en vanaf 1631
de drukker.84 Ook de openlijkheid waarmee Paets’ naam werd genoemd, groeide met
de jaren. Op de werken uit 1628 prijkten slechts zijn initialen ‘P.I.P.’, op de boeken uit
1629 werd hij al aangeduid als ‘P.I. Paets’, terwijl in 1630 voluit ‘Pieter Jacobsz. Paets’
was te lezen.85 De geleidelijke openbaring correspondeerde met de groei van de verdraagzaamheid in Amsterdam in de late jaren twintig onder het liberale bestuur van
de Bikkers.86 Zoals Vondel in 1631 de macht van de gereformeerde predikanten zozeer
teruggedrongen zag dat hij geen behoefte meer voelde om zijn verzameling hekeldichten jegens hen verder uit te bouwen,87 ervoer Paets in 1631 de vrijheid om zijn producten open en bloot in de markt te zetten.
Maar de publicatie onder Zuid-Nederlandse namen was behalve een veilige vooral ook een tactische stap. Paets wilde zichzelf presenteren als iemand die intensief samenwerkte met een heel scala aan belangrijke drukkers uit het Zuid-Nederlandse
79 Over deze methode zie Dijstelberge 2007.
80 Volgens een ordonnantie die Filips II in 1570 had uitgevaardigd, moest elke tekst voordat hij gedrukt werd langs de
bisschop, die controleerde of de tekst op de indexen voorkwam. Daarna moest een approbatio worden verleend door de
commissarissen die met die taak belast waren. Zie hierover Machiels 1997, p. 115. Verschillende werken van Paets bevatten geen approbatio, zie bijvoorbeeld A Kempis 1628a en A Kempis 1628b. In andere gevallen had Paets de approbatio uit het
Zuid-Nederlandse origineel overgenomen. Het is niet duidelijk waarom hij niet altijd de originele approbatio overnam.
81 Noord-Nederlandse drukkers ‘leenden’ vaker andermans namen, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen, zie
Dermul en Bouchery 1938, p. 23; Begheyn 1997, p. 296; Dela Montagne 1905; Clemens 1992, p. 90.
82 Hugo 1628; A Kempis 1628a; A Kempis 1628b.
83 Volgens de titelpagina’s van Der zielen lust-hof en Het leven vande Heylighe Maghet uit 1629 waren niet alleen de platen
voor Paets bestemd, maar ook de gehele druk. De titelpagina van Catholijcke Epistelen ende Evangelien uit 1630 noemde Paets
als degene aan wie de druk zou toekomen. Zie De la Puente 1629; Rosweyde 1629; Catholijcke Epistelen 1630.
84 Augustinus 1631.
85 Hugo 1628; A Kempis 1628a; A Kempis 1628b; De la Puente 1629; Rosweyde 1629; Catholijcke Epistelen 1630.
86 Hell 2004, p. 268-269; Spaans 2004a, p. 411; Dudok van Heel 2008, dl 1, p. 177, 183.
87 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 396.
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I Augustinus, Vierighe meditatien […]. [Amsterdam],
Pieter Jacobsz. Paets, 1631, traktaat Vierighe meditatien, p. 20.

II Augustinus, Vierighe meditatien […]. [Amsterdam],
Pieter Jacobsz. Paets, 1631, traktaat Alleenspraecken,
p. 179.

III Augustinus, Vierighe meditatien […]. [Amsterdam], Pieter Jacobsz. Paets, 1631, traktaat Vierighe
meditatien, p. 8.

IV Augustinus, Vierighe meditatien […]. [Amsterdam],
Pieter Jacobsz. Paets, 1631, traktaat Vierighe meditatien, p. 5.

Afb. 12a, I-IV Ornamenten en sierkapitalen uit Augustinus, Vierighe meditatien […]. [Amsterdam], Pieter
Jacobsz. Paets, 1631. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 62-1670.

3 de constructie van een zuid-nederlands netwerk
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I Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick Aertssens [=Amsterdam, Pieter Jacobsz.
Paets], 1628, p. 19. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, LBKUN: RAR LMY
HUGO 1.

II Thomas a Kempis, Die alleen-spraecke der zielen met
Godt. Leuven, Ian Maes [=Amsterdam, Pieter Jacobsz. Paets], 1628, p. 48r. Exemplaar Bijzondere
Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: ODA 7859.

III Thomas a Kempis, Die alleen-spraecke der zielen met
Godt. Leuven, Ian Maes [=Amsterdam, Pieter Jacobsz. Paets], 1628, p. 24r. Exemplaar Bijzondere
Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: ODA 7859.

IV Thomas a Kempis, Die alleen-spraecke der zielen met
Godt. Leuven, Ian Maes [=Amsterdam, Pieter Jacobsz. Paets], 1628, p. 1r. Exemplaar Bijzondere
Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: ODA 7859.

Afb. 12b, I-IV Ornamenten en sierkapitalen uit boeken die Paets in de periode 1628-1631 onder valse
drukkersnamen publiceerde.
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I Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick
Aertssens, 1624, p. 258. Exemplaar Bijzondere Collecties, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 871 F 61.

II Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1624, p. 10. Exemplaar Bijzondere
Collecties, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 871
F 61.

Afb. 12c, I-II Ornamenten die de Zuid-Nederlandse drukker Hendrick Aertssens gebruikte.

contrareformatorische bolwerk. Dat deed hij door veel verschillende Zuid-Nederlandse drukkers op te voeren en zichzelf als compagnon van deze drukkers een plaats
te geven in het drukproces. Zijn precieze rol verschilde al naar gelang de ruimte die
hij ervoer om zichzelf bloot te geven, maar de boodschap was steeds hetzelfde: deze
man was een spil in een Zuid-Nederlands netwerk. Dat netwerk moest zijn religieuze
rechtzinnigheid onderstrepen, en zo automatisch de betrouwbaarheid van zijn uitgaven benadrukken. Het stempel ‘Zuid-Nederland’ was Paets’ kwaliteitskeurmerk. Het
moest de Noord-Nederlandse lezer ervan verzekeren dat deze een zuiver katholiek
werk in handen had.

4 De exploitatie van het Zuid-Nederlandse meditatiemodel
Behalve Zuid-Nederlandse wortels beloofde het handelsmerk Paets actualiteit. Paets
had Pia desideria al snel na lancering in handen gekregen, en zal daarin een bimediaal
meditatie-instrument hebben herkend dat was opgezet volgens de inzichten uit de
contrareformatie. Het stimuleerde het meditatieproces met expressieve afbeeldingen
die tot identificatie uitnodigden. Via het oog werd het hart van de gebruiker opgewekt en het gevoel van godsverlangen aangewakkerd. Dit meditatiemodel wortelde weliswaar al in middeleeuwse beeldmeditatietradities, maar was in de zestiende
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eeuw dankzij Ignatius de Loyola tot verdere ontwikkeling gekomen en had vooral
in de Zuid-Nederlandse religieuze liefdesemblematiek een bijzondere uitwerking
gekregen. In religieuze liefdesembleemboeken werd een expressieve beeldtaal met
anima en amor divinus gebruikt om de processen van contemplatie en identificatie te
intensiveren. In de picturae uit Pia desideria werd daar een letterlijke uitbeelding van
emoties aan toegevoegd, zodat deze afbeeldingen in vergelijking met andere liefdesemblemen een extra groot beroep deden op de affectieve betrokkenheid van de beschouwer.88
Met dit eigentijdse beeldmeditatiemodel liet Paets de Noord-Nederlandse katholieke lezers kennismaken. In 1628, het jaar waarin hij zijn eerste boeken drukte, publiceerde hij een herdruk van de originele Pia desideria die in 1624 bij Aertssens in Antwerpen was gedrukt.89 Alle 46 emblemen met Hugo’s volledige originele Latijnse tekst
werden in deze herdruk opgenomen. Paets gebruikte kopieën van Boëtius a Bolswerts originele kopergravures, die hij door Christoffel van Sichem II had laten maken
(afb. 13-14). Van Sichem had zelfs de geïllustreerde titelpagina van Aertssens’ editie,
met het brandende hart omgeven door bijbelse figuren, nagebootst (afb. 15-16).90 Met
zo’n getrouwe herdruk van Pia desideria gaf Paets Noord-Nederlandse katholieken de
mogelijkheid om op dezelfde manier te mediteren als hun geloofsgenoten elders in
Europa dat op dat moment ook konden.
Niet alle Zuid-Nederlandse voorbeelden die Paets in handen kreeg, oogden zo
eigentijds als Pia desideria. Zoals hierboven al bleek, verwierf hij ook oudere producten,
ontstaan in een tijd waarin de contrareformatorische beeldmeditatietraditie met haar
allegorische figuren anima en amor divinus nog niet of nauwelijks ontwikkeld was. Een
voorbeeld van zo’n ouderwetser product was Die alleen-sprake der zielen met Godt: een vertaling van Thomas a Kempis’ Soliloquium Animae (vóór 1438) van de hand van de jezuïet
Jacques Stratius.91 In dit product van de Leuvense drukker Ian Maes uit 1601 was alleen de proloog verrijkt met een afbeelding van een groep biddende gelovigen, knielend voor een altaar met daarboven een drieluik met Christus’ kruisiging.92 Paets actualiseerde het werk door in zijn eigen editie van Die alleen-spraecke uit 1628 de tekst te
ondersteunen met zijn houtgesneden Pia desideria-picturae.93 Zo integreerde hij ouder
Zuid-Nederlands materiaal in de moderne contrareformatorische beeldmeditatietraditie.
88 Zie hierover uitgebreider de inleiding, paragraaf 4.
89 Hugo 1628 (bijlage, nummer 1).
90 Over de bijbelse figuren op de titelpagina: linksboven zien we David, herkenbaar aan zijn harp. Linksonder zit Mozes met zijn hoorntjes. Rechts prijken Paulus (boven) en Hieronymus (onder). Allemaal dragen zij een kenmerkende
tekst bij zich. Zo is onder Paulus een citaat weergegeven afkomstig uit zijn brief aan de Filippenzen. David gaat gepaard
met een psalmcitaat. Onderaan de afbeelding, weg van het hart, zit Daniël droevig in zijn leeuwenkuil.
91 Het is niet bekend wanneer deze tekst precies werd geschreven. In 1438 was hij in ieder geval voltooid: uit dat jaar
dateert het oudst bewaard gebleven handschrift waarin de tekst is opgenomen. Zie Waaijman in A Kempis 2004, p. 9.
92 A Kempis 1601.
93 A Kempis 1628a (bijlage, nummer 2). Ik beschouw Paets hier als de editeur van de boekjes. Het is niet uitgesloten
dat (ook) andere editeurs in het spel waren, maar over hen is niets bekend. Omdat Paets ook regelmatig voorwoorden
schreef bij zijn boekjes, ga ik ervan uit dat hij in ieder geval een belangrijke hand heeft gehad in de samenstelling ervan.
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Afb. 13 Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick
Aertssens, 1624, embleem 7,
plaat tegenover p. 53. Exemplaar
Bijzondere Collecties, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 871
F 61.

Het lijkt geen willekeurige keuze om uitgerekend Die alleen-spraecke om te werken tot
een beeldmeditatieboek. In het jaar dat Paets Die alleen-spraecke publiceerde, herdrukte
hij een ander werk van Thomas a Kempis zonder afbeeldingen bij de tekst, namelijk
De navolginghe Christi.94 Alleen Die alleen-spraecke werd opgezet volgens de methode van
stapsgewijze beeldmeditatie, omdat deze tekst door haar specifieke eigenschappen bij
uitstek geschikt is voor een dialoog met Pia desideria-afbeeldingen. Waar De navolginghe
Christi slechts plaatselijk duidelijk spiritueel gekleurd is, drukt Die alleen-spraecke in het
94 De navolginghe Christi (A Kempis 1628b) bevat alleen een korte serie houtsneden van Van Sichem over Christus’ lijden vóór aanvang van de hoofdtekst. Er is geen beeldmeditatieboek tot stand gebracht, waarin woord en beeld geïntegreerd zijn.
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Afb. 14 Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick
Aertssens [=Amsterdam, Pieter
Jacobsz. Paets], 1628, embleem
7, p. 60. Exemplaar Bijzondere
Collecties, Universiteit Utrecht,
LBKUN: RAR LMY HUGO 1.

geheel een inwendig en affectief meditatieproces uit.95 Die alleen-spraecke doet daarbij op
een vergelijkbare manier een beroep op de gebruiker als de afbeeldingen uit Pia desideria: zij nodigt uit tot identificatie, is expressief van karakter en stimuleert het verlangen naar God. In de tekst wordt de liefde voor God overwegend uitgedragen door een
vrome ik-figuur, met wie een gebruiker zichzelf kan vereenzelvigen.96 Die ik-figuur
geeft de lezer het goede voorbeeld door zich expliciet tot God te richten en zo een affectieve relatie met Hem op te bouwen: ‘O mijn GODT, ghy zijt mijn eenigh goedt,
95 Van Geest 2008, p. 84.
96 In Die alleen-spraecke spreekt meestal de ik-figuur, maar af en toe nemen ook God of de ziel het woord. De ‘ziel’ bij
Thomas a Kempis is onderdeel van de ik-figuur. Zij kunnen niet aan elkaar worden gelijkgesteld, omdat de ik-figuur in
staat is van een afstand te reflecteren op de situatie van de ziel. Zie daarover Waaijman in A Kempis 2004, p. 11.
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Afb. 15 Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick
Aertssens, 1624, titelpagina.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Koninklijke Bibliotheek
Den Haag, 871 F 61.

ghy zijt alleen goedt ende soet.’97 Die alleen-spraecke zet veel retorische vragen in om op
een effectieve manier de lezer van godsvruchtige inzichten te overtuigen: ‘ende sonder
u wat heb ick gewilt op der aerden?’98 In Pia desideria komen we dezelfde tekstuele strategieën tegen. Ook daar spreekt de gelovige vaak als ik-persoon en met vergelijkbare
apostrofes: ‘Tu es Domine, spes mea.’ (Heer, U bent mijn hoop).99 Ook worden allerlei prikkelende retorische vragen gesteld: ‘Quid ergo te potentius, quid dulcius, quid
iucundius, quid & nobilius, obsecro?’100 (Ik vraag u, wat is er dan machtiger, wat is er
97
98
99
100

A Kempis 1628a, p. 1-2.
A Kempis 1628a, p. 2.
Hugo 1624, embleem 28, p. 246.
Hugo 1624, embleem 35, p. 311.
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Afb. 16 Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick
Aertssens [=Amsterdam, Pieter
Jacobsz. Paets], 1628, titelpagina. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, LBKUN: RAR LMY HUGO 1.

zoeter, wat is er aangenamer en wat is er voornamer dan u?) Door de overeenkomsten
leent Die alleen-spraecke zich goed voor een transformatie tot beeldmeditatieboek in de
traditie van Pia desideria. De meditatieve processen die A Kempis’ woorden van zichzelf
al stimuleren, kunnen in zo’n beeldmeditatieboek worden geïntensiveerd met visuele
hulpmiddelen.
In totaal worden negentien van de 25 hoofdstukken van Paets’ editie van Die alleenspraecke voorafgegaan door een afbeelding. Daarvan zijn er zeventien afkomstig uit de
Pia desideria-serie van Van Sichem; de overige twee houtsneden behoren tot een reeks
Maria-platen.101 De afbeeldingen uit de Maria-serie tonen knielende gelovigen in com101 Die serie zou Paets onder meer ook gebruiken in Rosweyde 1629.
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binatie met het object van hun gebed: Maria en Jezus.102 Hoewel zij de karakteristieke
allegorische verbeelding van de ziel en de goddelijke liefde uit de religieuze liefdesemblematiek missen, vormen zij evenals de Pia desideria-afbeeldingen een bruikbaar vertrekpunt voor een meditatief proces, omdat zij uitdrukken wat de gelovige zich moest
voorstellen om een relatie met God mogelijk te maken. Waar het enige plaatje in Maes’
oude editie een realistische werkelijkheid verbeeldt, zijn in Paets’ nieuwe versie alle afbeeldingen representaties van de ideale geestelijke voorstellingen in het hoofd van de
beschouwer. Deze afbeeldingen kunnen de gelovige helpen om door een stapsgewijs
meditatief proces de goddelijke liefde te ervaren.
De woord-beeldcombinaties in de verschillende hoofdstukken lijken het resultaat
van een overwogen selectieproces. Paets heeft gezocht naar thematische verwantschap
tussen woorden en beelden, vanuit het idee dat in een goed beeldmeditatieboek de
teksten voortbouwen op visueel aangewakkerde meditatieprocessen. Hij werd daarbij
geholpen door de Nederlandse vertalingen van de Latijnse motto’s uit Pia desideria die
hij onder de plaatjes afdrukte. Paets was de eerste geweest die Nederlandse vertalingen
van de motto’s uit Pia desideria publiceerde; ook in Zuid-Nederland was daartoe op dat
moment nog geen poging ondernomen.103 Wellicht had Paets de vertalingen laten maken door Daniel Bredan, de notaris met wie hij vaker samenwerkte en die regelmatig
katholieke teksten naar het Nederlands vertaalde.104
Met behulp van de Nederlandstalige motto’s bij de Pia desideria-afbeeldingen combineerde Paets hoofdstukken uit Die alleen-spraecke met geschikte platen. De band tussen een hoofdstuk uit Die alleen-spraecke en het motto onder de gekozen afbeelding was
soms zeer sterk: in twee gevallen kwam het motto van de geselecteerde Pia desideria-afbeelding precies overeen met het bijbelcitaat waarmee een hoofdstuk van A Kempis
opende. Dat verschijnsel deed zich – programmatisch – voor in het eerste hoofdstuk
uit Die alleen-spraecke: Thomas a Kempis’ openingszin ‘Het is my goet den HEERE aen te
cleven’ uit Psalm 72 stond ook al onder pictura 28.105
De openingscitaten van de meeste hoofdstukken uit Die alleen-spraecke vonden geen
directe parallel in de motto’s uit Pia desideria. In die gevallen koos Paets meestal een afbeelding uit met een motto dat inhoudelijke overeenkomsten vertoonde met de titel
uit het hoofstuk van A Kempis. Op die manier werden relaties gelegd tussen hoofdstukken en afbeeldingen waarvan titel en motto allebei de geringe beschikbaarheid
van tijd of het verdriet van de ziel beschreven.106 In andere gevallen correspondeerden
102 A Kempis 1628a, fol. A3v; p. 119.
103 Een Zuid-Nederlandse vertaling verscheen pas een jaar later: De Harduwijn 1629.
104 Paets had de letterlijke bijbelcitaten niet overgenomen uit de Moerentorfbijbel, die voor de katholieken de standaardtekst was, zie De Bruin en Broeyer 1993, p. 149. Omdat we geen aanwijzing hebben dat Paets zelf Latijn las, is de
kans groot dat hij het werk uitbesteedde. Bredan verbeterde ook de vertalingen uit Vierighe meditatien, die Paets in 1631
drukte. Bredan heeft zich vaker actief beziggehouden met de promotie van het katholieke geloof. In de jaren dertig vertaalde hij verschillende pro-katholieke pamfletten uit het Latijn of Spaans, zie De Salsedo 1632 en Bredan 1635.
105 A Kempis 1628a, fol. A5v-p. 1. Hetzelfde is het geval bij hoofdstuk 8, waarin het motto onder de afbeelding naar
pictura 20 een echo is van Thomas a Kempis’ openingscitaat uit Psalm 118: ‘Keert mijne ooghen af, dat sy gheen ydelheydt
en aen-schouwen’. Zie A Kempis 1628a, p. 29v-30r.
106 Hoofdstuk 4 ‘Van ’t beclaeghen des tijts ende der versuymenissen’ werd gecombineerd met embleem 13, waar-
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de motto’s met de openingspassage uit A Kempis’ hoofdstuk. Zo kon de vraag die in
een motto was verpakt – ‘Wanneer sal ick comen ende verschijnen voor het aenschijn
GODES?’ – voortkomen uit een verlangen dat de eerste tekstregels nader toelichtten:
DE aendachte mijnder herten is in u aenschouwen altijdt. Wat magh een gheloovighe ziele soeter ofte
gheneuchelijcker wesen dan devootelijck te contempleeren van GODT de HEERE haeren beminden,
op dat sy ten minsten door een neerstighe aendachtinghe den selven haer tegenwoordigh maecke, den
welcken sy met een claere ende salighmaeckende beschouwen noch niet en can gesien.107

De Noord-Nederlandse katholiek die dit hoofdstuk over de aanschouwing van God
tot zich nam, startte zijn meditatie met een expressieve afbeelding die aanzette tot reflectie op de grenzen van het kijken, op de bedrieglijkheid van licht, en de onzichtbaarheid van aanwezige zaken (afb. 17). De gebruiker kon zich identificeren met
anima, wier houding vragend was: wanneer zouden zij en God werkelijk tegenover
elkaar staan? Het motto onder de afbeelding stuurde de gebruiker opnieuw naar die
vraag, waarna A Kempis’ tekst met emotionele uitroepen en retorische vragen het
vuur van verlangen nog heviger aanwakkerde. Het thema van de aanschouwing werd
zo in woord én beeld aangeboden. Het resultaat van de ingrepen was dat Die alleenspraecke een beeldmeditatieproces faciliteerde dat Paets uit de Zuid-Nederlandse traditie kende.
In 1631 gebruikte Paets opnieuw zijn Pia desideria-houtblokken om een al oud ZuidNederlands product te actualiseren.108 Het ging deze keer om Vierighe meditatien, een
bundel van drukker Symon Cock uit 1551.109 Die bevatte de vertalingen van de traktaten Meditationes, Soliloquia et Manuale, toegeschreven aan Augustinus, en van twee traktaten op naam van Bernardus en Anselmus. Verantwoordelijk voor de Nederlandse vertalingen was Anthonius van Hemert, een regulier kanunnik die in klooster Marienhage
bij Eindhoven leefde volgens de regel van Augustinus.110
Paets vond de inhoud van dit product bruikbaar, maar de uitvoering was aan modernisering toe. Hij vroeg Daniel Bredan om de vertalingen aan te scherpen,111 en zorgde bovendien voor een visuele transformatie door de invoeging van Pia desideria-plaatvan het motto in de Nederlandse vertaling luidde: ‘En sal niet het cleyn ghetal mijnder daeghen, binnen corten tijdt
gheeyndight werden? Laet my dan gaen, op dat ick mijne droefheydt een weynigh beclaeghe’. Zie A Kempis 1628a,
p. 13v-14r. ‘Mijn leven is besweecken in droefheyt, ende mijne jaren in versuchtinghen’ is het motto van het vijftiende
embleem uit Pia desideria, dat in Alleen-spraecke samenging met het veertiende hoofdstuk onder de titel: ‘Vander droeffenissen der zielen door het derven der gratien van haeren alder-liefsten’. Zie A Kempis 1628a, p. 61v-62r.
107 A Kempis 1628a, p. 93v-94r.
108 Augustinus 1631; herdruk Augustinus 1645 (bijlage, nummer 3 en 7).
109 Paets lijkt Cocks herdruk uit 1551 (Augustinus 1551) te hebben gebruikt, want hij besloot zijn uitgave met: ‘Voortijden Ghedruckt tot Antwerpen By Symon Cock, in’t jaer 1551.den 20. Martij. Ende nu her-druckt door P.I.Paedts’. Het was
niet de eerste druk van Van Hemerts Vierighe meditatien, want die verscheen in 1547, vergelijk Lub 1962, p. 20. (Axters 1960,
p. 220 noemt onterecht 1548 als eerste publicatiejaar.) Er werden veel herdrukken gemaakt, zie Lub 1962, p. 20; Verschueren 1933, p. 409-416, nummer 10 tot en met 23. Buiten Verschuerens lijst om vond ik nog twee edities via Picarta:
in 1584 werd het werk herdrukt in het Duitse Rees; in 1694 bij Gaspar van Gaesbeeck in Antwerpen.
110 Voor Van Hemert en zijn oeuvre zie Verschueren 1933; Verschueren 1935; Verschueren 1937; Axters 1960, p. 207, 216.
111 Bredans verbeteringen werden aangekondigd op de voorpagina, de titelpagina’s van de afzonderlijke traktaten en
het voorwoord. Over Bredan zie hierboven noot 104.
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Afb. 17 Thomas a Kempis, Die
alleen-spraecke der zielen met Godt.
Leuven, Ian Maes [=Amsterdam,
Pieter Jacobsz. Paets], 1628, p.
93v. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht,
MAG: ODA 7859. Deze pictura is
afkomstig uit embleem 42 van
Pia desideria.

jes.112 Die Pia desideria-picturae waren, in Paets’ eigen woorden, ‘bequamer’ [geschikter] als
uitgangspunt van een intens en stapsgewijs meditatieproces dan de afbeeldingen die
het origineel van Cock bevatte.113 Zoals Cocks uitgave opende met een houtsnede van
een biddende geestelijke die zich een vertoornde God voor ogen stelde, drukte de Pia
desideria-pictura die Paets op deze plaats invoegde, de relatie tussen mens en God uit met
behulp van anima en amor divinus die via een touw in het doolhof van het leven aan elkaar
waren verbonden (afb. 18-19). De gebruiker van Paets’ Vierighe meditatien werd direct uitgedaagd om de symbolische elementen op het plaatje te interpreteren als tekenen van
godsverlangen. Zo begon hij goed voorbereid aan de lezing van de tekst, waarin het
verlangen naar God met emotionele exclamationes verder werd aangewakkerd:
112 Paets’ Vierighe meditatien bevatte ook andere afbeeldingen, maar ik richt me hier speciaal op de Pia desideria-picturae.
113 Vergelijk Augustinus 1631, voorwoord, fol. A2r.
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Afb. 18 Augustinus, Vierighe meditatien […]. Antwerpen, Symon Cock, 1547, traktaat Vierighe meditatien, p. 1.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 62-1670.
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Afb. 19 Augustinus, Vierighe meditatien […]. [Amsterdam], Pieter Jacobsz. Paets, 1631, traktaat Vierighe meditatien, p. 4-5. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 62-1670. Deze pictura
is afkomstig uit embleem 17 van Pia desideria.

O HEERE mijn GODT, gheeft mijn herte dat het u begeere, begerende soecke, soeckende vinde, vindende beminne, ende beminnende mijn sonden af-legge, ende die af-gheleydt hebbende, niet weder
en haele.114

Paets’ overtuiging dat de zestiende-eeuwse Vierighe meditatien zich uitstekend leende
voor een transformatie naar een Pia desideria-beeldmeditatieboek, werd gevoed door Pia
desideria zelf. De inhoud van Pia desideria had hij eenvoudig kunnen bestuderen nu er
een integrale Nederlandse vertaling beschikbaar was gekomen.115 Toen hij in 1628 Die
alleen-spraecke produceerde, was er nog geen Nederlandse vertaling in omloop geweest,
maar inmiddels had Justus de Harduwijn met Goddelycke wenschen (1629) deze lacune gevuld.116 Over deze Nederlandstalige Pia desideria, gedrukt door Hendrick Aertssens in
114 Augustinus 1631, Vierighe meditatien, kapittel 1, p. 5. Elk traktaat in de bundel Vierighe meditatien kent een zelfstandige
paginering. Daarom verwijs ik niet alleen naar het paginanummer, maar ook het betreffende traktaat.
115 Zoals hierboven al bleek, hebben we geen aanwijzingen dat Paets zelf Latijn kon lezen. Het lijkt niet toevallig
dat Paets de inhoud van Pia desideria pas in zijn werk ging betrekken op het moment dat hij over een Nederlandse vertaling beschikte.
116 De Harduwijn 1629.
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Amsterdam, beschikte Paets al snel na uitgave, want hij nam in zijn Vierighe meditatien
bij de Pia desideria-picturae de motto’s in De Harduwijns vertaling op.
De Harduwijns Goddelycke wenschen was weliswaar geen letterlijke vertaling van Pia
desideria,117 maar in opbouw en structuur volgde het product haar voorbeeld zo getrouw, dat Paets via deze Nederlandstalige versie de verschillende onderdelen uit het
origineel goed kon leren kennen: zowel de subscriptiones als de prozateksten waarin teksten uit de bijbel en kerkvadergeschriften bijeen waren gebracht. Het kon Paets daardoor zijn opgevallen dat het proza voor een opvallend groot deel – namelijk bijna een
derde – bestond uit fragmenten die aan Augustinus waren toegeschreven.118 Tot deze
augustiniaanse fragmenten behoorden zowel teksten van de werkelijke Augustinus als
van pseudo-Augustinus, die Hugo – en in zijn voetsporen De Harduwijn – niet van elkaar onderscheidde. Populair als inspiratiebron waren vooral de traktaten Meditationes,
Soliloquia en Manuale, waaraan bijna een derde van de augustiniaanse fragmenten was
ontleend.119 Van deze drie traktaten keerde Soliloquia nog het vaakst terug: maar liefst
een kwart van alle augustiaanse teksten was ontleend aan dit traktaat. Soliloquia werd
daarmee intensiever gebruikt dan Meditationes, waaraan één op de vijf fragmenten waren ontleend, maar was vooral meer in trek dan het traktaat Manuale, dat slechts één op
de twintig keer als inspiratiebron diende.
De traktaten van pseudo-Augustinus waren in Pia desideria zo intensief gebruikt, dat
Paets moet hebben geconstateerd dat Van Hemerts vertalingen van Meditationes, Soliloquia en Manuale uitstekend te combineren waren met Pia desideria-picturae. In zijn editie
van Vierighe meditatien integreerde hij visuele en tekstuele componenten naar het directe voorbeeld van Pia desideria. Zoals Pia desideria het traktaat Soliloquia het meest en Manuale het minst intensief had gebruikt, plaatste Paets de meeste Pia desideria-picturae in
Alleenspraecken (de Nederlandse versie van Soliloquia), en verfraaide hij het Handt-Boecxken
(de Nederlandse versie van Manuale) slechts sporadisch met platen naar Bolswerts ontwerp.120 Het feit dat de Latijnse bronteksten van de twee andere traktaten uit de bundeling Vierighe meditatien – namelijk Devoote aendachten van pseudo-Bernardus en De Strale
der Goddelijcker Liefden van pseudo-Anselmus – in Pia desideria respectievelijk weinig en
helemaal niet waren geciteerd, had ook zijn weerslag op de visuele keuzes van Paets.121
Terwijl Paets slechts één Pia desideria-pictura toevoegde aan het traktaat van pseudo117 Zie daarover m.n. Van Vaeck 2009; in paragraaf 5 ga ik dieper in op De Harduwijns versie van Pia desideria.
118 In de marge noemde Hugo van ieder stukje tekst de herkomst. In totaal bestaan de prozabloemlezingen uit 584
fragmenten; daarvan schreef Hugo er 174 toe aan Augustinus.
119 Hugo citeerde hieruit in totaal 85 keer. Hij leek de fragmenten letterlijk te hebben overgenomen uit een middeleeuwse Latijnse editie van de traktaten, afgaande op de ouderwetse middeleeuwse spelling die hij gebruikte: hij schreef
bijvoorbeeld ‘charissima’ in plaats van ‘carissima’ en ‘pulcra’ in plaats van ‘pulchra’. Zie hiervoor Hugo 1624, embleem
44, p. 391. Welke brontekst Hugo precies gebruikt heeft, is helaas niet bekend. Ik sluit niet uit dat Hugo gebruikmaakte
van een bloemlezing met prozacitaten uit kerkvaderteksten. Dergelijke schriftelijke verzamelingen met spreuken en
formuleringen werden bijvoorbeeld aangelegd en gebruikt op de jezuïetencolleges waar Hugo les gaf. Zie hierover bijvoorbeeld Porteman 1996, p. 45; Porteman 2000, p. 181; Moss 1996, p. 176.
120 In totaal vinden in het traktaat Vierighe Meditatien acht van de 24 platen hun oorsprong in Pia desideria, en in de Alleenspraecken maar liefst tien van de elf. Het Handt-Boecxken ontleende twee van de zeven afbeeldingen aan Hugo’s werk.
121 Hugo citeerde nooit uit pseudo-Anselmus’ De Strale, maar soms wel naar andere teksten van Anselmus, namelijk
in de emblemen 7, 25, 40 en 42.
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Afb. 20 Augustinus, Vierighe meditatien […]. [Amsterdam], Pieter Jacobsz. Paets, 1631, traktaat Vierighe meditatien, p. 110-111. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 62-1670. Deze
pictura is afkomstig uit embleem 44 van Pia desideria.

Bernadus,122 versierde hij De Strale der Goddelijcker Liefden geen enkele keer met een afbeelding uit Pia desideria.
Regelmatig werden specifieke woord-beeldrelaties uit Pia desideria in Vierighe meditatien
gekopieerd. Paets plaatste bij voorkeur een afbeelding bij een fragment dat in Pia desideria al
met die bewuste pictura gecombineerd was. Paets’ gevoeligheid voor Hugo’s woord-beeldrelaties is het beste zichtbaar op de zeldzame momenten dat Paets een Pia desideria-pictura
middenin een hoofdstuk afdrukte in plaats van aan het begin. Hij koos dan precies een
plekje naast het fragment dat Hugo in Pia desideria al met die afbeelding had verbonden.123
Het resultaat van de overname van woord-beeldrelaties was dat de gebruiker van
een hoofdstuk uit Paets’ Vierighe meditatien een zeer vergelijkbaar meditatieproces doorliep als de gebruiker van Pia desideria. Dit effect laat zich goed illustreren aan de hand
van kapittel 25 uit het traktaat Vierighe meditatien en embleem 44 uit Pia desideria. Beide
openen met dezelfde afbeelding van anima met gespreide armen (afb. 20). De aandacht
122 Paets gebruikte alleen de pictura uit embleem 14, namelijk bij de aankleding van het slothoofdstuk. In embleem
14 had Hugo ook uit het traktaat van pseudo-Bernardus geciteerd, zie Hugo 1624, embleem 14, p. 115.
123 Kapittel 36 uit Vierighe meditatien, bijvoorbeeld, opende met een afbeelding van een biddende geestelijke. Pas halverwege de tekst plaatste Paets de pictura uit embleem 8 – niet toevalligerwijs precies bij aanvang van het citaat dat Hugo
in embleem 8 had opgenomen, zie Augustinus 1631, Alleenspraecken, kapittel 36, p. 176. Het citaat dat in Pia desideria in het
Latijn te lezen is, begint onderaan pagina 175.
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van de gebruiker wordt naar de bundel van licht en de open houding van anima getrokken, waarna anima’s kijkrichting het oog van de beschouwer omhoog stuurt. Zo wordt
een proces van identificatie en godsverlangen aangewakkerd. De afbeeldingen gaan gepaard met dezelfde woorden – hoewel vanzelfsprekend in een andere taal opgesteld –
waarin een gelovige ik-figuur het verlangen naar het heilige Jeruzalem opwekt door
middel van een stroom aan exclamationes en herhalingen.
Versie Pia desideria, embleem 44:
Aug. medit. cap. 25
MATER Hierusalem, Civitas sancta Dei, charissima sponsa CHRISTI, te amat cor meum, pulcritudinem tuam amat cor meum, pulcritudinem tuam nimium desiderat mens mea. O quam decora, quam
gloriosa, quam generosa tu es! Tota pulcra es, & macula non est in te.124
Augustinus, Meditationes, kapittel 25
Moeder Jeruzalem, heilige stad van God, waardige bruid van Christus, mijn hart houdt van u, mijn
hart houdt van uw schoonheid, mijn ziel verlangt zeer erg naar uw schoonheid. O hoe bekoorlijk, hoe
eervol, hoe voornaam bent u! U bent in het geheel mooi en er is geen smet in u.

Versie Vierighe meditatien, kapittel 25:
O Moeder Jeruzalem, ô heylighe stadt GODTS alder-liefste Bruyt CHRISTI, mijn herte bemint u, mijn
ziele begheert seer uwe schoonheydt. Och hoe proper, hoe heerlijck, hoe edel zijt ghy. Ghy zijt gantschelijck schoon, ende daer en is gheen vlecke in u.125

Niet iedere woord-beeldcombinatie uit Pia desideria kwam in Paets’ nieuwe beeldmeditatieboek terecht. Omdat één hoofdstuk van pseudo-Augustinus vaak in verschillende
emblemen uit Pia desideria terugkeerde en Paets er geen gewoonte van maakte om meerdere picturae in een hoofdstuk te combineren, moesten keuzes gemaakt worden. Zo
bleek Paets kapittel 25 uit het traktaat Vierighe meditatien met pictura 44 te openen, omdat
in embleem 44 uit de Latijnse versie van dat kapittel was geciteerd. Paets had hier eveneens de pictura uit embleem 34 kunnen gebruiken, waarin Hugo immers ook een citaat
uit kapittel 25 had opgenomen (afb. 21). Allerlei overwegingen konden een rol spelen
in een dergelijk keuzeproces. Paets’ keuze voor pictura 44 hing wellicht samen met het
feit dat kapittel 25 een prominentere plaats innam in embleem 44 dan in embleem 34:
het prozagedeelte in embleem 44 opende met kapittel 25, en citeerde daaruit de lange
en prominente openingspassage. Daarnaast waren de inhoudelijke overeenkomsten
tussen kapittel 25 en embleem 44 opvallend groot: beide hebben het hemelse Jeruzalem tot onderwerp genomen. De woorden van pseudo-Augustinus – ‘Want u muyren
zijn van costelijcke ghesteenten, uwe poorten van den besten peerlen’126 – weerklonken
zo sterk in embleem 44, dat het aannemelijk is dat Hugo bij het schrijven van zijn subscriptio in kapittel 25 een directe inspiratiebron had gevonden:
124 Hugo 1624, embleem 44, p. 391.
125 Augustinus 1631, Vierighe meditatien, kapittel 25, p. 111.
126 Augustinus 1631, Vierighe meditatien, kapittel 25, p. 112.
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Afb. 21 Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1624, embleem 34, plaat tegenover
p. 297. Exemplaar Bijzondere Collecties, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 871 F 61.
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Moenia Taenario defendunt marmore muros,
Limina sunt Parius portaque celsa lapis.127
De verdedigingswerken op de muren zijn van zwart marmer,
De dorpels en de hoge poort van wit.

Werden visuele keuzes vaak direct gestuurd door het aanbod uit Pia desideria, soms koos
Paets ook een geheel eigen weg. Dat blijkt wel uit het feit dat hij in zijn eerste vier
kapittels maar liefst driemaal een pictura naar Pia desideria afdrukte, terwijl Hugo die
bewuste kapittels geen enkele keer had geselecteerd voor zijn prozabloemlezingen.
Met deze zelfstandige ingreep maakte Paets zijn lezers vanaf het begin van zijn boek
vertrouwd met het beeldmeditatiemodel dat de aanblik en structuur van dit boekje
moest bepalen. De lezers konden zich vanaf het allereerste moment laten meevoeren
in een intens meditatieproces, en zelf ervaren dat – in Paets’ inleidende woorden – de
‘schoone Figuyren’ in deze Vierighe meditatien daarvoor ‘veel bequamer [geschikter]’ waren ‘dan in eenighe vande voor-gaende Drucken’.128 Paets haalde alles uit de kast om
zijn Noord-Nederlandse lezers te laten kennismaken met Zuid-Nederlands literair
erfgoed, dat zorgvuldig was geactualiseerd volgens de nieuwste inzichten uit de internationale contrareformatie.

5 Een eigen accent: begrijpelijk proza
Waren Paets’ beeldmeditatieboeken duidelijk schatplichtig aan het materiaal en het
model van Pia desideria, zij weken tegelijkertijd op één punt consequent van Hugo’s origineel af: zij bestonden slechts uit prozateksten.129
Een beschikbaarheidprobleem kon het niet zijn geweest. We zagen hierboven dat
Paets Justus de Harduwijns Goddelycke wenschen al in 1631 in handen had, en daarin Nederlandse versies van de prozafragmenten én de gedichten uit Pia desideria had kunnen
lezen.130 Maar Paets’ interesse was vanaf dat moment al speciaal gericht geweest op de
prozateksten: bij de samenstelling van zijn Vierighe meditatien kopieerde hij specifiek de
relaties die de afbeeldingen met het proza waren aangegaan.
In latere jaren werd Paets’ voorkeur voor het proza steeds zichtbaarder. In 1645
publiceerde hij een herdruk van Goddelycke wenschen die over deze voorkeur geen twijfel meer liet bestaan.131 In de emblemen drukte hij uitsluitend De Harduwijns prozafragmenten af: volledig, letterlijk en in de originele volgorde (afb. 22).132 Hij gaf deze
127 Hugo 1624, embleem 44, p. 387. ‘Taenarisch’ marmer is marmer afkomstig uit een gebergte in Laconië, een gebied in de zuidoostelijke hoek van de Griekse Peloponnesos. ‘Pharisch’ marmer is marmer van het eiland Pharos, in de
Cycladen in de Egeïsche Zee. Het eiland is beroemd om zijn witte marmer.
128 Augustinus 1631, voorwoord, fol. A2r.
129 Dit verschijnsel heb ik eerder besproken in Dietz 2010a.
130 Zie hierover paragraaf 4.
131 De Harduwijn 1645 (bijlage, nummer 8).
132 Alleen de subscriptio bij het openingsembleem behield hij, want dit embleem bevatte geen prozacitaten.
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Afb. 22 Justus de Harduwijn, Goddelycke wenschen. Amsterdam, Pieter Jacobsz. Paets, 1645, embleem 1, p. 1
en plaat tegenover p. 1. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, THO: WRT 57-376.

prozateksten extra nadruk door de verwijzingen naar bijbelplaatsen en kerkvaderteksten niet klein in de marges af te drukken, zoals dat behalve in De Harduwijns uitgave uit 1629 ook in de eerste uitgave van de Pia desideria uit 1624 was gebeurd, maar
door ze in groot lettertype prominent bovenaan de afzonderlijke passages te plaatsen.
Het kon niet per ongeluk of toevallig zijn dat de subscriptiones waren verdwenen,
want daarvoor was Paets veel te zorgvuldig te werk gegaan. In zijn editie van Goddelycke
wenschen waren op de gedichten na immers alle onderdelen uit De Harduwijns origineel
secuur overgenomen. Paets had het voorwerk en de samenvattingen van de emblemen
gekopieerd, voor de titelpagina hetzelfde ontwerp gekozen, en alle zesenveertig picturae
in de kopie van Van Sichem gebruikt.
Paets gebruikte het proza uit Goddelycke wenschen opnieuw in ’t Schat der zielen (1648).133
In deze prentbijbel gebaseerd op het Nieuwe Testament was Goddelycke wenschen met
een aparte titelpagina bijgebonden.134 Nu waren niet alleen de subscriptiones achterwe133 ’t Schat der zielen 1648 (bijlage, nummer 10); Dambre 1926, p. 155; Poortman 1983-1986, dl 2, p. 95; Dietz 2010a, p. 302.
134 De uitgave is overwegend opgebouwd uit de prenten en teksten die twintig jaar eerder verschenen waren in Rosweyde 1629, zie Poortman 1983-1986, dl 2, p. 93-95.

5 een eigen accent: begrijpelijk proza

79

Afb. 23 ’t Schat der Zielen, dat is: Het geheele leven ons Heeren Iesu Christi. Amsterdam,
Pieter Jacobsz. Paets, 1648, embleem 1, p. 726-727. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, THO: WRT 57-376. De tekst bij het eerste embleem opent met het eerste fragment uit De Harduwijns originele prozabloemlezing: een passage uit kapittel 31 van pseudo-Augustinus’ Soliloquia. Het hierop
volgende fragment uit kapittel 33 van dezelfde tekst is verdwenen; de opname
van dit zeer lange tweede fragment was gezien de omvang van de pagina onmogelijk. In plaats daarvan is Paets direct verder gegaan met het derde, vierde en
vijfde fragment uit achtereenvolgens hoofdstuk 17 van pseudo-Augustinus’ Soliloquia, Job van de heilige Gregorius en Psalm 76 in de bewerking van Augustinus. Deze fragmenten nam Paets allemaal onveranderd over. Het zesde tot en
met het negende fragment bleven geheel ongebruikt.
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ge gelaten, maar was ook uit de prozabloemlezing slechts een gedeelte overgenomen
(afb. 23). Het lijkt erop dat de selectie van prozafragmenten op pragmatische wijze tot
stand was gekomen: Paets ruimde in ’t Schat der zielen slechts één pagina per embleem in
en kon daarom eenvoudigweg niet alle prozafragmenten een plaats geven. Hij nam per
embleem de fragmenten uit De Harduwijns prozabloemlezing in originele volgorde
over, totdat de beschikbare ruimte vol was. Te lange fragmenten vielen bij voorbaat af,
want die zouden te veel plaats in beslag nemen.
Ook uit het oudtestamentische bijbelboek Bibels tresoor (1646) blijkt Paets’ voorkeur
voor het proza.135 Die voorkeur was tot nu toe nog niemand opgevallen136 – misschien
wel omdat de bewerkte emblemen nu volledig geïntegreerd waren in het bijbelboek
waaraan zij hun motto ontleenden.137 De emblemen bevatten hier nog minder tekst dan
in ’t Schat der zielen. Omdat per twee emblemen slechts één pagina was voorzien, konden
doorgaans niet meer dan een of twee korte prozafragmenten de picturae vergezellen.138
De voorbeelden laten er geen twijfel over bestaan dat Paets bij het bewerken van Pia
desideria, en specifiek Goddelycke wenschen, voor een Noord-Nederlands publiek het proza in plaats van de lyriek als uitgangspunt nam. Zoals hieronder zal blijken, maakte
hij daarmee een keuze voor een bepaald type tekstoverdracht: hij verkoos directheid
boven klassieke metaforen; eenvoud boven eruditie. De verschillen in prozaïsche en
lyrische vorm van tekstoverdracht in Pia desideria laten zich illustreren aan de hand
van embleem 28 (afb. 24).139 Het proza stimuleert de lezer daar met heldere, tot God
gerichte woorden om zijn hoop op God te vestigen: ‘Tu es Domine, spes mea, haec
vna mihi omnium promissionum caussa; haec tota ratio meae expectationis.’ (God, U
bent mijn hoop, U bent de enige veroorzaker van alle beloftes aan mij, U bent de volledige grond van mijn verlangen.) In het vervolg van het fragment zet de ik-persoon
zich af tegen mensen die vertrouwen op beuzelarijen: zij stellen hun hoop bijvoorbeeld op ‘scientiâ litterarum’ (de wetenschap van de geleerden) of ‘astutiâ saeculi’ (de
listen van de wereld). De hoop van de ik-persoon is, daarentegen, alleen op God gericht: ‘ego verò, ne ipsa quidem, nisi abs te victui necessaria spero’ (ik daarentegen
hoop zelfs niet op de noodzakelijkheden voor het levensonderhoud, behalve dan afkomstig van U).140
Ook in de subscriptio stelt de ik-persoon haar hoop op God, maar de lezer heeft nu veel
meer interpretatieve vaardigheden nodig om die boodschap te ontrafelen. Hier vinden
we geen expliciete lofzang op God, maar een poëtische uiteenzetting van een twistrijk
135 Bibels tresoor 1646 (bijlage, nummer 9); Dietz 2010a, p. 302.
136 Dambre 1926, p. 154 had er al wel op gewezen dat Paets in Goddelycke wenschen en ’t Schat der zielen alleen met het proza
uit De Harduwijns Pia desideria-vertaling aan de slag was gegaan.
137 Pia desideria-emblemen met een motto uit Job, de Psalmen en het Hooglied staan daarom bij elkaar in het betreffende
bijbelboek: Pia desideria-emblemen met een motto uit Job zijn te vinden in Bibels tresoor 1646 vanaf p. 670; emblemen met
een motto uit de Psalmen vanaf p. 678; emblemen met een motto uit het Hooglied vanaf p. 704.
138 Bij de bewerking van het eerste embleem in ’t Schat der zielen zette Paets vier fragmenten op naam van Augustinus
en Gregorius bij elkaar die samen precies de beschikbare ruimte vulden (afb. 23); voor de bewerking van hetzelfde embleem in Bibels tresoor koos Paets alleen een citaatje van Bernardus dat net op de pagina paste.
139 Hugo 1624, embleem 28, p. 239-248.
140 Hugo 1624, embleem 28, p. 246-247.
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Afb. 24 Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1624, embleem 28, p. 239 en plaat tegenover p. 239. Exemplaar Bijzondere Collecties, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 871 F 61.

verleden waarin de vrome ik-figuur nog behoorde tot die mensen die hun heil zochten in wereldse ijdelheden. De vroegere pendant van de ik-figuur wordt voorgesteld
als een oorlogvoerder:
Armaque, spe laudis, sanguinolenta tuli.
Arma dabant animos, & erat spes omnis in armis,
Ceu foret haec votis meta futura meis.141
Ik droeg bebloede wapens, in hoop op eer.
Wapens gaven moed en alle hoop was gevestigd op de wapens,
Alsof deze [namelijk de wapens] het doel zouden zijn van mijn verlangens.

De lezer heeft de taak om de strijder te zien als de mens die zijn vertrouwen in aardse
zaken stelt en daarmee het verkeerde voorbeeld geeft. In de metonymia ‘vel aere’ (met
koper) moet hij een trompet herkennen; het wisselvallige leven ziet hij verbeeld in
heen en weer gegooide ballen: ‘Vt pila, percussu pulsa, repulsa manus’ (Zoals een bal,
heen en weer geslagen door een hand). Bovendien dient hij over voldoende klassieke
141 Hugo 1624, embleem 28, p. 239.
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bagage te beschikken om ‘Gradivus’ gelijk te kunnen stellen aan de oorlogsgod Mars
en daarmee ‘Munera bellegeri Gradivi’ (de taken van de oorlogvoerende Gradivus)
te lezen als ‘oorlogsvoering’.142 Veel gedichten staan bol van dergelijke klassieke verwijzingen. Zo wordt de spirituele nacht in het eerste embleem vergeleken met Pluto’s onderwereld – ‘atra cubilia Ditis’ (de sombere vertrekken van Dis)143 – en met de
nacht waarin twee aardbevingen de vuurtoren op Pharos hadden verwoest: de nacht
‘Pharios quae tremefecit agros’ (die het land van Pharos in angst onderdompelde).144
Metaforen en vergelijkingen worden in de prozateksten niet alleen beduidend minder gebruikt, maar kunnen bovendien eenvoudig begrepen worden door weinig geoefende lezers zonder klassieke scholing. Het proza presenteert God bijvoorbeeld metaforisch
als het ware licht voor de mensen. Over de duiding van dit – uiteraard bijzonder bekende – beeld kan geen enkele verwarring bestaan. ‘Lux’ wordt immers direct gekoppeld aan
‘Domine’, als datgene waarnaar het beeld (vehicle) verwijst (tenor): ‘Tu lux Domine; tu lux
filiorum lucis’ (Heer, U bent het licht; U bent het licht van de kinderen van de wereld’).
Als de lichtmetafoor in de subscriptio opduikt, moet de lezer veel harder werken. Het
licht van de Heer wordt daar afgezet tegen werelds zonlicht, hier aangeduid met verschillende namen die voor de klassieke zonnegod in omloop waren: Phoebus of Titan.
De lezer moet uit de beschrijving zelf constateren dat God als geestelijke zon hier boven de natuurlijke zon is geplaatst.145
Sed nimis haec longas tenebris nox prorogat horas,
Quae tibi mane negat cedere, Phoebe, diem.
Cum redit Arctoo Titan vicinior axi,
Exultat reducis quisque videre iubar.
Scilicet Aurorae gens vertitur omnis in ortus,
Quisque parat primus dicere, Phoebus adest!
Sic ego, saepe oculos tenui sublimis Olympo,
Aspiciens, gemino qui iacet orbe, Polum.
Et dixi tam saepe; Nitesce, nitesce meus Sol!146
Maar al te zeer verlengt deze nacht de lange uren door de duisternis,
de nacht die ’s morgens weigert de dag aan jou over te laten, Phoebus.
Als de opkomende Titan terugkeert aan de hemel,
wil iedereen het licht van de terugkomende zien.
Het hele volk keert zich natuurlijk naar het opkomen van Aurora,
en de een na de ander maakt zich gereed om te zeggen: Phoebus is er!
Zo heb ik mijn ogen dikwijls omhoog gericht naar de Olympos,147
terwijl ik keek naar de Poolster, die in de dubbele kring ligt.148
En ik heb zo vaak gezegd: Begin te stralen, begin te stralen, mijn Zon!
142
143
144
145
146
147
148

Hugo 1624, embleem 28, p. 239-240.
Dis is de god van de onderwereld, beter bekend onder de naam Pluto.
Hugo 1624, embleem 1, p. 1.
Zie voor de interpretatie van deze tekst ook Rödter 1992, p. 186.
Hugo 1624, embleem 1, p. 2.
Olympos: hemel.
Namelijk de Grote en de Kleine Beer.
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In De Harduwijns Goddelycke wenschen, de Nederlandstalige Pia desideria-uitgave die Paets
gebruikte, hebben de specifieke eigenschappen van het proza en de lyriek standgehouden. Terwijl De Harduwijns prozafragmenten vrij letterlijke vertalingen zijn van het
origineel, zijn zijn gedichten bewerkingen met een literair en erudiet karakter.149 De
Harduwijn nam de vele mythologische verwijzingen en literaire opsmuk van Hugo
over, en voegde soms zelfs nieuwe versieringen toe. Hij verving bijvoorbeeld Hugo’s
kille noorderwind door het poëtischer ‘Boreas’, en Hugo’s zuiderwind ‘Notus’ door
haar klassieke personificatie ‘Aeolus’.150
Het verschil tussen de intellectualistische, rijkversierde lyriek en het eenvoudiger
leesbare proza is functioneel in de ignatiaanse beeldmeditatiemethode die Hugo
oorspronkelijk voor ogen had gestaan. Volgens die methode ervaart de mediterende die zich een situatie voor de geest haalt (memoria) niet onmiddellijk een allesoverheersend verlangen naar God (voluntas). Er is daarvoor een extra tussenstap noodzakelijk, waarbij het verstand van de mediterende wordt aangesproken (intellectus).151
Voor die fase van het meditatieproces lijken de gedichten bij uitstek geschikt. Dat
zagen de meeste katholieke Pia desideria-bewerkers in zeventiende-eeuws Europa
kennelijk ook zo, want in hun producten keerden de gedichten altijd terug. Ze werden opgenomen in De Harduwijns Goddelycke wenschen, maar ook in het anonieme
Franse Les pieux desirs (De vrome wensen, 1627), Pedro de Salas’ Spaanse Affectos Divinos
(Goddelijke verlangens, 1633) en in Aleksander Teodor Lacki’s Poolse Poboľne pragnienia (Vrome wensen, 1673).152 Alleen Paets schrapte ze, waardoor de beeldmeditatiedrietrap memoria-intellect-voluntas feitelijk een beeldmeditatie-tweetrap werd: memoria-voluntas.
De verandering stond in dienst van het lezerspubliek dat Paets voor ogen had. De
originele Pia desideria mikte volgens Porteman vooral op de gevorderde studenten op
de jezuïetencolleges, die gewend waren aan een combinatie van vroomheid en eruditie.153 Van Vaeck betoogde dat Pia desideria ook met De Harduwijns Goddelycke wenschen
niet in de handen van het gewone volk belandde – zoals Dambre beweerde toen hij
sprak over de ‘heldere klaarheid’ en ‘grooten eenvoud’ van de teksten154 – maar juist in
die van een goed onderlegde elite, die geïnteresseerd was in de literaire mogelijkheden
van de eigen volkstaal.155 De ‘geest-rijcke lief-hebbers van ons Vader-landt’, zo had De
Harduwijn zijn gebruikers zelf omschreven.156
149 Het literaire karakter van De Harduwijns tekst werd al opgemerkt door Dambre, en recentelijk nog bevestigd
door Van Vaeck: Dambre 1926, p. 268-271; Van Vaeck 2009.
150 Vergelijk Hugo 1624, embleem 32, p. 278 met De Harduwijn 1629, embleem 32, p. 409; en Hugo 1624, embleem
4, p. 30 met De Harduwijn 1629, embleem 4, p. 47.
151 Zie over de ignatiaanse meditatiemethode de inleiding, paragraaf 4.
152 In Dietz 2010a heb ik op bredere schaal onderzocht welke onderdelen uit de originele Pia desideria vroegmoderne
bewerkers gebruikten. Over Les pieux desirs zie Black 1999; over Affectos divinos zie Campa 1997; over Poboľne pragnienia zie
Dietz, Stronks en Zawadska 2009.
153 Porteman 2006, p. 161.
154 Dambre 1926, p. 269.
155 Van Vaeck 2009.
156 De Harduwijn 1629, opdracht aan Bernaerd Campman, fol. *5r.
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Paets mikte op een minder elitair lezerspubliek, wellicht omdat in de missio Hollandica niet zo’n grote onderlegde katholieke bovenlaag aanwezig was als in Zuid-Nederland. We moeten ons de Noord-Nederlandse katholieke gemeenschap zeker niet
voorstellen als te zeer intellectueel en cultureel verarmd, want het is bekend dat tot
de actieve katholieke lekenpopulatie opvallend veel vooraanstaande en hoogopgeleide families behoorden.157 Maar er was in de Republiek wel een gebrek aan een goed
geschoolde geestelijke elite en er bestonden geen jezuïetencolleges vol studenten die
graag intellectualistische vroomheidsliteratuur lazen.158 Voor Paets was het daardoor
waarschijnlijk belangrijk om ook een afzetgebied te vinden in dat deel van de samenleving waartoe de meeste katholieken behoorden: een brede middenlaag van kleine
zelfstandigheden en winkeliers.159 De vormgeving van zijn boeken paste hij op dat
doelpubliek aan: de destijds moderne romeinse drukletter uit Aertssens’ edities werd
ingeruild voor de gotische, die gangbaarder was in de minder vooruitstrevende en gestudeerde kringen.160 Paets’ voorkeur voor het proza is vanuit dit perspectief verklaarbaar: beter dan Hugo’s erudiete poëtische kunstwerken paste het proza uit Pia desideria
bij de brede doelgroep die Paets voor ogen stond. Het was begrijpelijk voor mensen
zonder gedegen klassieke scholing. Bovendien bepaalde de enorme bekendheid en
auctoritas van de gebruikte bijbelcitaten en kerkvaderteksten de aantrekkelijkheid van
Paets’ prozabewerkingen voor een breed lezerspubliek.161
Er waren ook andere redenen om alleen de prozateksten uit De Harduwijns Goddelycke wenschen te gebruiken. De bronnen waarop zij teruggrepen – dikwijls prereformatorische meditatieteksten van, of toegeschreven aan kerkvaders – bleken eerder al veel
acceptabeler voor protestanten dan lyriek uit het hart van de contrareformatie. De prozavorm waarin dat soort teksten was gegoten was voor protestanten bovendien een gebruikelijker meditatieve uitingsvorm dan poëzie: de gereformeerde traditie van meditatieliteratuur werd lang gedomineerd door prozateksten. Dat was misschien ten dele
het gevolg van de literatuuropvatting van de Utrechtse hoogleraar Gisbertus Voetius,
die in de jaren dertig het proza verdedigde en waarschuwde voor een uitbundig gebruik van dichterlijke technieken die geen christelijke wortels hadden.162 Het is bekend
dat Voetius’ denkbeelden een grote invloed uitoefenden op de gereformeerde gemeen157 Spaans 2004b; Parker 2008, m.n. hoofdstuk 5.
158 Over het gebrek aan goedopgeleide priesters zie Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 183.
159 Na de reformatie hadden de allerarmste katholieken zich al snel tot bekering gedwongen gevoeld, omdat zij afhankelijk waren van de hervormde armenzorg. De brede volksmassa volgde hen, evenals de regenten en ambtenaren die
niet het risico konden nemen hun ambt of waardigheid en daardoor hun inkomsten te verliezen. Katholiek bleef een
kleine groep ambtenaren en regenten uit de allerhoogste sociale kringen, de patriciërs, maar vooral de mensen die niet
afhankelijk waren van de armenzorg en ook geen overheidsinvloed te verliezen hadden: een brede middenlaag van kleine zelfstandigheden, winkeliers en vrije werkbazen. Zie hierover Rogier 1945-1947, dl 1, p. 478-480; De Kok 1964, p. 196.
160 Smit 1990.
161 Over de autoriteit van Augustinus zie Visser 2011.
162 Stronks 2011a, p. 130. De verdediging van het proza is te vinden in Voetius’ voorwoord bij Teellinck’s postuum
uitgegeven De worstelinghe eenes bekeerden sondaers in 1631. In Voetius’ inaugurale rede uit 1634, De pietate cum scientia coniungenda (Over godzaligheid te verbinden met wetenschap), waarschuwde hij voor de aantrekkingskracht van poëzie: ‘Ne
Apollo, hoc est genius et facultas poetica, Christum vobis de pectore excutiat’ (Laat niet Apollo, dat is het ingeboren talent voor poëzie, u Christus uit het hart verdrijven). Zie Voetius 1978, p. 48; Schenkeveld-van der Dussen 1994, p. 62-63.
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schap in de Republiek en vaak herhaald zijn door kerkelijke autoriteiten.163 De prozateksten uit Pia desideria stelden Paets in staat meditatieliteratuur te produceren die in
veel opzichten paste binnen de Noord-Nederlandse tradities. Dat was niet onbelangrijk voor Paets, die steeds probeerde om zich te voegen naar de ruimte voor katholiek
drukwerk die de Noord-Nederlandse boekenmarkt hem bood.
Paets’ beeldmeditatieboeken tonen ons mogelijk een glimp van waar dit hoofdstuk
begon: het specifieke karakter van het Noord-Nederlandse ‘minority Catholicism’.
Zonder Rogiers traditionele beeld van een sober en weinig zonnig katholicisme in de
Republiek in ere te herstellen,164 blijken er redenen om aan te nemen het het onopgesmukte proza in Paets’ optiek een Noord-Nederlandse katholiek publiek beter paste
dan uitbundige intellectualistische lyriek. Literatuur uit een internationaal contrareformatorisch meditatieprogramma werd in Paets’ handen niet minder katholiek, visueel of meditatief. Maar de Pia desideria-bewerkingen werden door hun prozavorm wél
speciaal afgestemd op lezers die vertrouwder waren met prereformatorische devotieliteratuur dan met erudiete, rijkversierde poëzie. In een teruggetrokken vroom leven
konden zij Paets’ beeldmeditatieboeken gebruiken om met behulp visuele waarnemingen nader tot God te komen.

6 Conclusie
In 1657 verscheen het sluitstuk van Paets’ fonds: Biblia sacra, een herdruk van de Moerentorfbijbel met platen uit onder meer Pia desideria.165 Het was een project waar Paets
minstens zeven jaar aan gewerkt had en waar duizenden guldens mee gemoeid waren
geweest.166 Een waardige afsluiting van een drie decennia durende carrière als drukker,
uitgever en verkoper van katholieke beeldmeditatieboeken. Toen Paets in hetzelfde
jaar stierf, liet hij een fonds na dat blijk gaf van een scherpe neus voor recente internationale ontwikkelingen in de katholieke wereld.
In een periode waarin, voor zover we weten, maar betrekkelijk weinig devotieliteratuur tussen Zuid- en Noord-Nederland werd uitgewisseld,167 verzamelde Paets katholieke voorbeelden en meditatiemodellen uit Zuid-Nederland, dikwijls tamelijk snel na
verschijning. Paets gebruikte Pia desideria binnen vier jaar na eerste publicatie; Goddelycke
163 Over de impact van Voetius’ denkbeelden over het gebruik van literaire middelen en allegorieën zie Stronks
2011a, p. 129-135.
164 Vergelijk hiervoor paragraaf 1 van dit hoofdstuk en Rogier 1945-1947, zie m.n. dl 2, p. 795.
165 Van der Coelen 1998, p. 174; Poortman 1983-1986, dl 1, p. 134; Stronks 2011a, p. 117-178. De Moerentorfbijbel (Biblia sacra 1599) was gemaakt naar de Leuvense bijbel vertaald door Nicolaas van Winghe, maar verbeterd op basis van de
nieuwste Vulgaatuitgave. Deze verbeterde versie was en bleef lang de standaardtekst voor de katholieken. Zie hierover
De Bruin en Broeyer 1993, p. 137-149.
166 Dat blijkt uit Leuven 1951, p. 41. Paets lijkt zó druk met zijn project te zijn geweest, dat hij tussen 1648 en 1657
geen andere boeken publiceerde.
167 Clemens 1992, p. 94 constateert: ‘[T]he traffic of books between the Republic and the Southern Netherlands probably has had hardly any volume’. Pas na 1650 signaleert Clemens, met voorzichtigheid, een toename van de uitwisseling.
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wenschen zelfs binnen twee. Daarmee was hij de eerste Noord-Nederlandse drukker die
Hendrick Aertssens’ producten in handen had en drukte.
Uit onderzoek van Xander van Eck was gebleken dat kunst voor katholieke schuilkerken werd gemaakt door katholieken die zoveel mogelijk samenwerkten met mensen uit de eigen confessionele kring.168 Het patroon dat we bij boekdrukker Paets
zien, is niet precies hetzelfde. Voor Paets was het feit dat de familie Van Sichem afstand had genomen van het katholieke geloof geen reden om haar talenten niet te
gebruiken. Een stap buiten zijn gemeenschap kon hem helpen bij het effectief en
veilig in de markt zetten van zijn katholieke fonds. Dat fonds zélf moest zich echter
duidelijk onderdeel tonen van de internationale katholieke wereld. Via de titelpagina’s van zijn boeken presenteerde Paets zichzelf als de compagnon van Zuid-Nederlandse katholieke drukkers. Het waren drukkers met wie hij soms wel en soms niet
in direct contact zal hebben gestaan: hij noemde namen van drukkers die in eerdere
tijden actief waren geweest, maar ook van een werkzame drukker als Hendrick Aertssens, die mogelijk zijn toegang vormde tot de producten uit de internationale contrareformatie. Met de vermelding van Zuid-Nederlandse drukkersnamen liet Paets
zien dat zuivere religieuze transfusies aan de basis lagen van zijn katholieke producten, en bewees hij hoezeer hij met zijn werk verankerd was in de internationale katholieke wereld.
Graag legde Paets zijn Noord-Nederlandse lezers de nieuwste exponenten uit de
internationale katholieke wereld voor. Op het moment dat Paets Pia desideria naar de
Republiek bracht, begonnen ook katholieken in andere Europese landen de bundel te
gebruiken voor meditatieve doeleinden. Door in oudere Zuid-Nederlandse voorbeelden met Pia desideria-picturae hechte woord-beeldrelaties aan te brengen volgens de recente inzichten uit de internationale contrareformatie, zette Paets zich actief in voor
de verspreiding van het beeldmeditatieprogramma van de katholieke reformatie in de
Republiek. Hij droeg eraan bij dat Nederlandse katholieken evenals buitenlandse geloofsgenoten via het oog tot intense godsvrucht konden worden aangespoord.
De ruimte voor visuele meditatieliteratuur en -methoden uit de internationale katholieke wereld bestond in de Republiek kennelijk al vroeg. Maar het lijkt er wel op
dat die ruimte met enige voorzichtigheid verworven moest worden. Hoe behoedzaam
Paets handelde, blijkt wel uit zijn keuze voor valse drukkersnamen en -plaatsen in de
beginjaren van zijn carrière. In die eerste periode spiegelde Paets zich ook in woord
en beeld aan protestantse uitgaven van prereformatorische teksten, om zo veilig een
weg te bereiden voor de productie van een katholiek geïllustreerd fonds. Achter Paets’
keuze om in verschillende bewerkingen van Justus de Harduwijns Goddelycke wenschen
nooit de erudiete, opgesmukte lyriek op te nemen, maar slechts de prozateksten, gaat
mogelijk ook voorzichtigheid schuil. De prozateksten vol fragmenten van kerkvaders
strookten veel beter dan Hugo’s lyriek met de literaire traditie van protestanten, die
meditatieliteratuur in proza schreven en daarbij gebruik konden maken van prereformatorische devotionele traktaten zoals van (pseudo-)Augustinus.
168 Van Eck 2008, m.n. p. 15.
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Terwijl er geen censuur was op katholiek drukwerk, zag een katholiek als Paets zijn
bewegingsvrijheid blijkbaar wel beperkt door de ongeschreven regels of cultural sensibilities die in het literaire domein van kracht waren.169 Maar als enige voorzichtigheid in
acht werd genomen, bood de Republiek wel degelijk al vroeg de ruimte voor geïllustreerde katholieke meditatieliteratuur die zichtbaar door de internationale contrareformatie was gekleurd. Contrareformatorische vroomheid drong dus niet alleen door
tot schuilkerken, begijnhoven en huisaltaartjes, maar kon via drukwerk ook een zichtbaarder rol in de samenleving innemen. In het grensgebied tussen de privésfeer en het
publieke leven zien we hoe Noord-Nederlandse katholieken bemiddelden tussen nationale en internationale tradities, tussen wensen en mogelijkheden, tussen pragmatiek en idealisme.

169 Shuger 2007, m.n. p. 102.

2 De exploitatie van een katholiek
voorbeeld
Goddelycke wenschen in katholieke kringen van vrome
vrouwen

1 Introductie
Het zou een bekend patroon gaan worden in het verhaal over Pia desideria in de Republiek: Noord-Nederlandse bewerkers grepen niet terug op Hugo’s originele Pia desideria uit 1624, maar gebruikten een bewerking of editie van Pia desideria die in hun eigen
religieuze omgeving voorhanden was. Katholieke bewerkers vonden allemaal een geliefd object van navolging in Goddelycke wenschen (1629), de Nederlandstalige bewerking
die de Antwerpse priester Justus de Harduwijn had gemaakt.1
Nadat in het vorige hoofdstuk Pieter Paets zich al ontpopt heeft als intensief gebruiker van Goddelycke wenschen,2 passeren hier twee andere katholieke bewerkingen van
Goddelycke wenschen de revue: Christelycke offerande (1640) en een anoniem meditatief manuscript (vóór 1666). Deze twee bewerkingen van Goddelycke wenschen werden gemodelleerd naar verschillende edities van De Harduwijns embleembundel. Christelycke offerande vond een voorbeeld in Aertssens’ Antwerpse editie uit 1629; het handschrift in Paets’
Amsterdamse editie uit 1645. In beide gevallen ging het om voorbeelden die aanwezig
waren in katholieke kringen in de Republiek.3
Door een overwogen afstemming van product en publiek konden bewerkingsprocessen binnen dezelfde gemeenschap leiden tot onderling sterk afwijkende eindresultaten. De zeventiende-eeuwse bewerkingen van Goddelycke wenschen vormen daarvan het
bewijs. Op basis van het profiel en de omvang van het beoogde katholieke doelpubliek
kozen de bewerkers hun eigen medium, waarin zij Goddelycke wenschen op een verschillende manier verwerkten. De gedrukte Christelycke offerande wilde met een realistischer
en helder geschreven variant van Goddelycke wenschen een groot en divers publiek aanspreken, terwijl Goddelycke wenschen in manuscriptvorm een eeuwenoude meditatietraditie voedde voor een besloten katholieke gemeenschap.

1 Over Goddelycke wenschen zie Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 160, nummer J680; Dambre 1924; Dambre 1926, p. 251-271;
Van Vaeck 2009.
2 Voor de details over Paets en Goddelycke wenschen zie hoofdstuk 1, paragraaf 4 en 5.
3 Goddelycke wenschen (ed. Aertssens) was in ieder geval sinds 1631 aanwezig: toen maakte Paets gebruik van de editie
voor de productie van zijn Vierighe meditatien (1631), zie hoofdstuk 1, paragraaf 4.
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Door de verschillende toe-eigeningsprocessen van dichtbij te bekijken, bied ik hier
inzicht in de verwevenheid van medium, publiek en inhoud,4 en in de verschillende
lezersculturen en -behoeften binnen de zeventiende-eeuwse katholieke gemeenschap.
Vooral vrouwelijke katholieke lezers komen in beeld, want beide bewerkingen van
Goddelycke wenschen mikten in het bijzonder op vrouwen. Vrouwen in de missio Hollandica genieten de belangstelling van onderzoekers, die hen een wezenlijke rol toedichten
in het voortleven van de katholieke gemeenschap.5 De literaire wereld van katholieke vrouwen werd al eerder bestudeerd door Marit Monteiro en Charles van Leeuwen,
maar nog nooit specifiek met het oog op de literaire en mediale strategieën waarmee
verschillende groepen vrouwen werden bediend.6

2 Goddelycke wenschen in een concrete werkelijkheid
2.1 Christelycke offerande in het fonds van ‘Den Vergulde Passer’
De Goddelycke wenschen-bewerking Christelycke offerande (1640) was een product van de katholieke firma ‘Den Vergulde Passer’, die al in de zestiende eeuw door drukker en plaatsnijder Jan Ewoutsz. was gesticht.7 Het bedrijf was overgegaan via zoon Harmen Jansz.
Muller, de bekende drukker en plaatsnijder, naar diens zoon Jan Harmensz. Muller.
Toen die in 1628 stierf, kwam de firma in handen van de echtgenoot van Jans zus Maritgen Harmensdr.: Cornelis Dircksz. Cool.8 Hoewel Cool op dat moment nog niet zolang deel uitmaakte van de familie, was hij een geschikte opvolger: hij was al ruim tien
jaar actief als uitgever en boekbinder, en had in die periode waarschijnlijk al vaker met
de Mullers samengewerkt.9 Cool zette de lijn van het familiebedrijf voort door mid4 Medialiteit staat momenteel in de belangstelling van vroegmodern letterkundigen. Over de relatie tussen gedrukte
en geschreven teksten zie het onderzoek van Nelleke Moser, bijvoorbeeld Moser 2007. Over de relatie tussen (massa)
media en hun (grote) publiek zie het onderzoek van Roeland Harms: Harms 2011a en Harms 2011b.
5 De missiekerk kampte met een ernstig tekort aan priesters met een goede theologische scholing, zie Van Eijnatten
en Van Lieburg 2006, p. 183. Daarom was zij in hoge mate afhankelijk van de inzet van leken, en met name vrouwen.
Over het belang van vrouwen voor de missiekerk zie bijvoorbeeld Parker 2008, m.n. p. 44, 130, 241. Belangrijk waren
vooral de kloppen: semi-religieuze vrouwen die een geestelijk leven leidden buiten de kloostermuren. Zij leverden zowel materiële als immateriële bijdragen aan de katholieke gemeenschap, zie Monteiro 1996, hoofdstuk II.4; Van Eck
1994, p. 64-66; Van Eck 2008, p. 12, 203-204. Voor het onderzoek naar katholicisme en vrouwen of klopjes zie in het bijzonder Van Heijst en Derks 1994; Monteiro 1996; Verheggen 2006; De Baar 2004.
6 Monteiro 1996 bespreekt kloppenboeken; Van Leeuwen 2001 de heiligenliederen van Stalpart van der Wiele, primair
geschreven voor de begijnen in zijn Delftse begijnhof. Over de literatuur geschreven door katholieke vrouwen zie Monteiro 1996 en enkele lemma’s in Met en zonder Lauwerkrans over de literatuur van katholieke vrouwen, geschreven door Monteiro en Schenkeveld-van der Dussen: Schenkeveld-van der Dussen 1997, p. 147-149, 160-163, 181-183, 190-193, 219-223.
7 Krul 1640 (bijlage, nummer 4).
8 Over de verschillende familieleden, hun werkzaamheden en het bedrijf zie Filedt Kok 1999, dl 1, p. xi-xiv, dl 3, p. 1524; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), dl 7, kolom 424, 894-896. Over boeken en prenten van de Mullers,
zie de catalogi in de verschillende delen van Filedt Kok 1999. Over Jan Harmensz. Muller zie ook Filedt Kok, Hinterding
en Van der Waals 1994; De Roever 1885; Golahny, Mochizuki en Vergara 2006, p. 80.
9 Filedt Kok 1999, dl 1, p. xiv; Leuven 1951, p. 57. Cool gebruikte in 1614 een gravure van Jan Harmensz. Muller in
zijn uitgave van Spieghels Hart-spieghel. Vanaf 1615 werkte hij in de Sint Jansstraat, tegenover de Warmoesstraat. In 1625
trouwde hij met Maritgen Harmensdr. Muller, nadat zijn eerste vrouw was overleden.
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Afb. 25 Jan Krul, Christelycke offerande. [Amsterdam, Cornelis Dircksz. Cool], 1640, p. 41r. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: Gregorius 115.
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Afb. 26 Justus de Harduwijn, Goddelycke wenschen. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1629, embleem 21,
plaat tegenover p. 234. Exemplaar Fries Historisch en Letterkundig Museum, A 563. Voor De Harduwijns
Goddelycke wenschen uit 1629 zijn dezelfde koperplaten van Boëtius a Bolswert gebruikt als voor Hugo’s
originele Pia desideria, gedrukt door Hendrick Aertssens in 1624. De afbeeldingen uit Goddelycke wenschen die
in dit boek opgenomen zijn, zijn allemaal afkomstig uit Pia desideria.
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del van herdrukken van de boeken van zijn schoonvader en de platen van Jan Ewoutsz.
Doorgaans verluchtigde hij zijn almanakjes, prozaromans en goedkope devotieboekjes met houtblokken die soms al een eeuw in het bedrijf aanwezig waren, om daarmee
een publiek met een kleine portemonnee en een beperkte scholing aan te spreken.10
In het fonds van Cool vormde Christelycke offerande een uitzondering: in plaats van versleten, wormstekige houtsneden bevatte het werk zes mooie gravures die speciaal voor
deze gelegenheid waren vervaardigd.11 Die waren zichtbaar gemodelleerd naar Bolswerts picturae uit De Harduwijns Goddelycke wenschen (1629, ed. Aertssens) (afb. 25-26).12
De katholieke dichter Jan Harmensz. Krul (1601/1602-1646) had daarbij gedichten geschreven, vrijelijk bewerkt naar De Harduwijns subscriptiones.13 De teksten werden aangevuld met meditatieve gedichten, gebeden en liedjes van Kruls hand.
Christelycke offerande was speciaal afgestemd op een publiek van kloppen, zo nemen
letterkundigen al ruim een halve eeuw aan.14 Kloppen of geestelijke maagden waren
vrouwen die een geestelijk leven leidden buiten de kloostermuren, omdat het kloosterleven in de Republiek niet was toegestaan. In de katholieke gemeenschap waren dit
soort kloppen prominent en in groten getale aanwezig.15 Zij vingen deels het tekort aan
katholieke zielzorgers op, waarmee de missiekerk met name in de eerste decennia van
de zeventiende eeuw kampte.16 Als geestelijk leider, ziekenverzorger of lerares onder10 Een overzicht van door Cool gepubliceerde boeken geeft Filedt Kok 1999, dl 3, p. 207-209 en 253-302, nummer 99101 en 120-151. Voor een beschrijving van het fonds zie ook Filedt Kok 1999, dl 3, p. 23. Vóór 1640 publiceerde Cool
overwegend almanakken, beschreven door Salman 1999, p. 71, 120, 168, 192-193, 196, 231-233, 278, 310, 389. Over Cools
herdrukken van oude boeken zie Filedt Kok 1999, dl 3, p. 23. Cool drukte bijvoorbeeld Vertroostinghe in alle lyden (z.j.) naar
het voorbeeld van Harmen Jansz. Mullers Vertroostinghe in alle Lijden (1587, 1591). Ook publiceerde hij Vijfthien bloedtstortinghen ons Heeren Jesu Christi (z.j.) naar Mullers Die XV. bloetstortinghen ons Heeren (z.j.). Over het herdrukken van platen van Jan
Ewoutsz. zie Filedt Kok 1999, dl 1, p. xiv. Cool herdrukte bijvoorbeeld diens ‘Ecce homo’, zie Filedt Kok 1999, dl 1, nummer 1, p. 13. Over het gebruik van oude houtblokken in boeken zie Filedt Kok 1999, dl 3, p. 23. Over Cools gebruik van
het beschikbare fonds van de Mullers zie ook Filedt Kok, Hinterding en Van der Waals 1994, p. 354.
11 Vergelijk Filedt Kok 1999, dl 3, p. 23.
12 In Goddelycke wenschen (ed. Aertssens) waren de gravures gebruikt die Boëtius a Bolswert voor de originele Pia desideria
had gemaakt. De titelpagina van Christelycke offerande werd bewerkt naar pictura 10, de afbeelding op fol. A5v naar pictura 20, de
afbeelding op p. 17r naar pictura 32, de afbeelding op p. 36r naar pictura 30, de afbeelding op p. 41r naar pictura 21. De afbeelding op p. 25r, ten slotte, is niet direct terug te voeren op een specifieke plaat van Bolswert, maar de gravure combineert
verschillende beeldelementen uit eerdere afbeeldingen. (De platen op p. 25r en 41r zijn per ongeluk omgewisseld. De afbeelding op p. 25r hoort eigenlijk bij de tekst die begint op p. 42v; de afbeelding op p. 41r hoort bij de tekst vanaf p. 25v.)
13 De subscriptiones uit de volgende emblemen van De Harduwijn zijn bewerkt in Christelycke offerande: 20, 21, 30, 32, 33.
De overgenomen rijmwoorden verraden de bron. In Goddelycke wenschen (1629, ed. Aertssens), embleem 32, p. 408 dichtte
De Harduwijn: ‘Gaet, en haelt my uyt Chloris schoot / Al haere rooskens wit en root’. (Chloris is de bloemengodin, ook
wel bekend als Flora.) In Christelycke offerande, p. 18r is dat geworden: ‘Gae, hael my roosjes wit en root, / Ey! gae en hael
uyt Chloris schoot’.
14 Wijngaards bracht het kloppenpubliek van Christelycke offerande voor het eerst onder de aandacht in Wijngaards 1959;
later in Wijngaards 1964, o.a. p. 98, 127. De aanname is overgenomen door Van Strien en Stronks 1999, p. 155; Porteman
en Smits-Veldt 2008, p. 485.
15 Over kloppen en de kloppenstaat zie m.n. Monteiro 1996. Monteiro schat dat aan het einde van de zeventiende
eeuw in de Republiek ongeveer 4800 kloppen actief waren. Ze representeren in de tweede helft van de eeuw ongeveer
1,6 procent van de katholieke populatie, zie Monteiro 1996, p. 54-55. Een statie telde gemiddeld maar liefst negentien
kloppen, zie Monteiro 1996, p. 54-55. In de grote steden waren er zelfs staties van vijftig of meer kloppen.
16 Volgens Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 183 waren rond 1600 nog maar 70 van de 1300 parochies voorzien
van een pastoor, die dikwijls slecht opgeleid was. Daardoor speelden leken een heel belangrijke rol in de katholieke gemeenschap, zoals blijkt uit Parker 2008.
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steunden zij de werkzaamheden van de pastoor in de staties, zoals de parochies in de
missio Hollandica genoemd werden.17
Dat Christelycke offerande kloppen moest aanspreken, maakte het product echter nog
geen ‘kloppenboek’. Kloppenboeken, bestudeerd door Marit Monteiro, waren normatieve traktaten die meestal opgesteld waren door geestelijken, vol met instructies over
de leefwijze van kloppen en legitimeringen van de kloppenstaat.18 Bij de kloppenboeken stak Christelycke offerande opvallend attractief af. En dat was niet voor niets. Dit product moest aantrekkelijk zijn voor klopjes, maar liefst ook aangeschaft worden door
zoveel mogelijk andere lezers – zelfs door de ruim vertegenwoordigde groep katholieken zonder een uitgebreide literaire bagage.19
Het plan voor de productie van zo’n breed inzetbare meditatiegids naar het voorbeeld van Goddelycke wenschen was mogelijk afkomstig van Krul, die al vaker emblemen
had gemaakt.20 Maar Christelycke offerande zou ook heel goed Cools initiatief kunnen zijn
geweest. Hij was in ieder geval bekend met de geestelijke maagden die Christelycke offerande wilde bedienen: zijn eigen dochter Hendrickje en nicht Claertje Pieters Breevelt
leefden als klopjes.21 Misschien had Cool zichzelf speciaal voor deze gelegenheid extra
investeringen toegestaan, omdat hij wist dat een verzorgd product met nieuwe koperplaten meer in de smaak zou vallen bij de kloppen, die dikwijls uit de betere katholieke
families afkomstig waren.22
Het idee om uitgerekend Goddelycke wenschen als inspiratiebron te nemen, had Cool mogelijk van Pieter Paets, zijn bijna-buurman. ‘De Vergulde Passer’ was gevestigd op nummer 151 van de Warmoesstraat, tussen de Sint Jansstraat en het Beursplein in. Een ruime
honderd meter verderop, op de hoek met de Pijlsteeg, bevond zich de werkplaats van
Paets.23 Ongetwijfeld hebben Cool en Paets elkaar gekend. Ze behoorden beiden tot één
van de vermogende katholieke drukkersfamilies van Amsterdam; hun voorouders hadden nog samengewerkt.24 Mogelijk was Cool wel degene geweest die Paets in 1616 op het
17 Over de bezigheden van kloppen zie Monteiro 1996, m.n. hoofdstuk II.4.
18 Over de kloppenboeken zie Monteiro 1996, p. 122-133; ook Parker 2008, p. 130. Monteiro presenteert een lijst van
kloppenboeken uit de jaren 1570-1730 op p. 355-360. In die lijst ontbreekt Christelycke offerande logischerwijs.
19 Zie over het katholieke lezerspubliek, waarin verschillende sociale groepen vertegenwoordigd waren, ook hoofdstuk 1, paragraaf 5.
20 In paragraaf 2.2 ga ik nader in op Kruls emblematiek.
21 Over Hendrickje Cool zie Kleerkooper en Van Stockum 1914-1916, dl 1, p. 150; Monteiro 1996, p. 85. Hendrickje
zou na Cools dood in ‘De Vergulde Passer’ prentjes, boeken, rozenkranzen en suffragia te koop aanbieden, zie Monteiro
1996, p. 85; Filedt Kok 1999, dl 1, p. xv; Filedt Kok, Hinterding en Van der Waals 1994, p. 352-354. Over nicht Claertje Pieters Breevelt – de dochter van Lysbeth Muller, zus van Cools vrouw – met wie Hendrickje samenwoonde, zie Monteiro
1996, p. 85; Filedt Kok 1999, dl 1, p. xv.
22 Kloppen waren dikwijls van goede komaf en hooggeschoold, zie bijvoorbeeld Po-Chia Hsia 1998, p. 40; De Groot
2001, p. 33; Monteiro 1996, p. 82; Parker 2008, p. 157. Daardoor waren kloppen regelmatig in staat om materieel bij te
dragen aan de statie of de inrichting van de schuilkerken, zie Monteiro 1996, p. 75-82; Van Eck 1994, p. 64-66; Van Eck
2008, p. 12, 203-204.
23 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), dl 9, kolom 744.
24 De families Paets en Muller-Cool behoorden tot de drie rijkste katholieke drukkersfamilies in zeventiende-eeuws
Amsterdam, zie Leuven 1951, p. 40-41, 57-59. Pieter Paets’ vader Jacob Pietersz. Paets had een werk laten drukken bij
Ewout Cornelisz. Muller: Tafel spel 1596. Ewout Cornelisz. Muller was een kleinzoon van Jan Ewoutsz., die het drukkersvak had geleerd bij zijn oom Harmen Jansz. Muller. De verwevenheid tussen de families Paets en Muller-Cool blijkt
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idee had gebracht om enkele geïllustreerde boeken te laten drukken bij Paulus van Ravesteyn, want dat had Cool kort daarvoor zelf ook gedaan.25 Op zijn beurt had Cool weer bij
Paets kunnen zien hoe effectief het was om katholiek drukwerk anoniem of onder een
fictief Zuid-Nederlands adres te verspreiden. Ook Cool zou werk als Leuvens materiaal
voorwenden; zijn zoon Cornelis Cornelisz. Cool zou zelfs gaan publiceren als ‘Christoffel
Fabri’ uit Leuven: een pseudoniem dat veel weg had van de naam ‘Franchoys Fabri’, waaronder Paets regelmatig had gedrukt.26 Cornelis Dircksz. Cool moet geweten hebben dat
Paets omstreeks 1640 Pia desideria-bewerkingen publiceerde. Het is zelfs voorstelbaar dat
hij via Paets de beschikking had gekregen over Goddelycke wenschen (ed. Aertssens).27
Hoewel de katholieke firma’s aan de Warmoesstraat ongetwijfeld elkaars Pia desideriaproductie kenden en elkaar daarin mogelijk bijstonden, waren hun bewerkingen niet
inwisselbaar. Terwijl Paets uitsluitend het proza uit Goddelycke wenschen hergebruikte,28
publiceerde ‘Den Vergulde Passer’ toegankelijke versbewerkingen. Elementen uit Goddelycke wenschen werden in Christelycke offerande bovendien gekoppeld aan thema’s en voorstellingen waarmee vrome katholieken in de Republiek in hun dagelijks leven te maken hadden. Christelycke offerande was een Goddelycke wenschen-bewerking geworden die
begrijpelijk was van toon, herkenbaar in onderwerpskeuze, en aantrekkelijk van uitstraling.
2.2 De talenten van Jan Krul
De katholieke dichter Jan Harmensz. Krul had de expertise en ervaring in huis om een
leerrijke en aantrekkelijke katholieke meditatiegids als Christelycke offerande te maken.29
Krul, in het dagelijks leven ijzerhandelaar, had een invloedrijke positie in het literaire
leven van de Republiek. Volgens zijn biograaf Wijngaards had hij zich met zijn toneelstuk Diana (1623) ‘met één slag […] in de rijen van mannen als Coster, Hooft, Rodenburg en Vondel’ geplaatst, en werd hij als leider van de Amsterdamse kamer De Eglantier
‘een figuur van betekenis’.30 De niet-geleerde dichter was een soort katholieke Cats, zo
constateerden contemporaine lezers. Zij plakten op hem al snel Cats’ epitheton ‘zoetvloeyende poëet’.31
bijvoorbeeld ook uit het feit dat de bij Jan Ewoutsz. opgeleide Christoffel van Sichem I – en vooral zijn zoon Christoffel
II – samenwerkte met Pieter Paets, zie Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), dl 9, kolom 490.
25 In het vorige hoofdstuk, paragraaf 2, bleek al dat Paets in 1616 en 1617 enkele boeken bij Van Ravesteyn drukte,
namelijk Boethius 1616; Du Verdier 1617a; Du Verdier 1617b. In 1614 en 1615 drukte dezelfde Van Ravesteyn voor Cool
Spieghels Hart-spieghel.
26 Filedt Kok 1999, dl 1, p. xiv-xv; Filedt Kok 1999, dl 3, nummer 151, 153, 155, p. 300-301, 304, 309-317. Volgens De
Vlieger-De Wilde 2004, nummer 298, p. 134 werd het Amsterdamse pseudoniem ‘Christoffel Fabri’ al in 1628 gebruikt,
maar ik ken alleen boeken onder deze naam die Cornelis Cornelisz. Cool in de tweede helft van de zeventiende eeuw
heeft gepubliceerd.
27 In 1640 had Paets nog niet zijn eigen editie van Goddelycke wenschen gepubliceerd, maar al wel de editie van Aertssens
gebruikt bij de productie van zijn Vierighe meditatien (1631), zie hoofdstuk 1, paragraaf 4.
28 Zie hierover hoofdstuk 1, paragraaf 5.
29 Over Kruls leven en werk zie m.n. Wijngaards 1964. Voor het toneelwerk van Krul, en in het bijzonder de muzikale
aspecten daarvan, zie Veldhorst 2004. Een bibliografisch overzicht van Kruls werken is te vinden in Van Bemmel 1981.
30 Wijngaards 1964, p. 25-26. Over Kruls populariteit als toneelauteur zie Veldhorst 2004, m.n. p. 30.
31 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 372; Wijngaards 1964, p. 294. Ook onderzoekers hebben gewezen op de catsi-
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In 1640 stond Kruls werk volop in de belangstelling. Nog maar een jaar eerder was
zijn verzamelbundel Minne-spiegel ter deughden gedrukt, vol toneelstukken, emblemen,
liedjes en prozateksten die deels al wel en deels nog niet eerder gepubliceerd waren.32
De bundel lijkt snel zo populair te zijn geworden, dat hij al in 1640 tweemaal werd
herdrukt.33
Niet alleen maakten zijn populariteit en toegankelijkheid Krul geschikt als katholieke dichter van een meditatiegids als Christelycke offerande. Aantrekkelijk was ook Kruls
vaardigheid om een specifiek vrouwelijk lezerspubliek te bekoren. Zijn literatuur lijkt
in het bijzonder bij vrouwen aftrek te hebben gevonden.34 Dat blijkt onder meer uit de
opname van Kruls pastorale liedjes in Gesina ter Borchs Poesie-album en uit het drempeldicht van Krul bij Johanna Hoobius’ Lof der Vrouwen (1643).35
Kruls profiel als katholiek dichter wordt des te beter zichtbaar als we Krul afzetten
tegen Joost van den Vondel, de nóg beroemdere Amsterdamse katholieke dichter. In
vergelijking met Vondel was Krul toegankelijker voor het grote publiek,36 en liet hij
een vreedzamer katholiek geluid horen. Krul verspreidde katholieke ideeën over de
genade als de vrucht van goede werken,37 maar zocht daarbij nooit de confrontatie met
andersgelovigen op. Hij was het tegenovergestelde van de onruststoker die Vondel geweest lijkt te zijn.38 Met Palamedes (1625) en de hekeldichten jegens contraremonstrantse leiders had Vondel zich een religieus polemist getoond.39 Aan het einde van de jaren
aanse stijl van Krul, vergelijk Luijten in Cats 1996, dl 2, p. 74. Witsen Geysbeek 1821-1827, dl 4, p. 130 beschouwde bijvoorbeeld Kruls ‘dichttrant […] nagenoeg in den smaak van dien van Cats’, en ook Smilde 1938, p. 289 plaatste Krul
‘[s]terk onder Cats’ invloed’.
32 Krul 1639a; zie hierover Van Bemmel 1981, dl 2, p. 142-151. Deze bundel werd zonder Kruls medeweten gepubliceerd door Cornelis Danckertsz. van Zeevenhoven. Er waren al eerder vergelijkbare verzamelbundels met Kruls werk
verschenen: Krul 1628 en Krul 1634.
33 In 1640 bracht Cornelis Danckertsz. van Zeevenhoven al een extra editie op de markt, zie Van Bemmel 1981, dl 2,
p. 160-163. Ook Joost Hartgersz. publiceerde een herdruk om snel op het succes in te haken, zie Van Bemmel 1981, dl
2, p. 154-159.
34 Over het vrouwenpubliek van Krul zie Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 395.
35 Over Gesina ter Borchs Poesie-album zie Luijten 1988. Over Krul en Hoobius zie Stronks in Schenkeveld-van der Dussen 1997, p. 226-235.
36 Over het verschil in toegankelijkheid tussen Krul en Vondel vergelijk bijvoorbeeld Veldhorst 2004, p. 30. Over het
verschillende publiek dat zij daardoor bereikten zie Wijngaards 1964, p. 293-294.
37 Onlangs had hij in zijn Minne-Spiegel ter Deughden, specifiek in de tekst Wegh-wyser ter deughden, de deugdzaamheid bijvoorbeeld nog gepresenteerd als ‘de trappe om te klimmen nae die eeuwighe vruchten des Hemelsche levens’, zie Krul
1639, p. iii. Dat was een andere visie op deugdzaamheid dan die we bijvoorbeeld terugvinden in het werk van de gereformeerde Cats. In zijn Sinne- en minnebeelden (1618/1627) was ‘de kracht der […] deuchden’ niet het middel tot een goed
christelijk leven, maar het resultaat daarvan. Als ‘stichtelijcke gesetheyt [bedaardheid]’ de ‘ydelheyt der jonckheyt’ heeft
overwonnen, zo stelde Cats 1627a, p. 6, kon de deugdzaamheid worden opgewekt. De overwinning is niet de eigen verdienste van de mens: ‘Gods sonderlinge [bijzondere] goedertierenheyt’ is verantwoordelijk voor de verandering van
staat. Deze overtuiging vindt een oorsprong in één van de drie sola’s waarin het reformatorisch gedachtegoed kan worden samengevat: sola gratia of ‘alleen genade’, de overtuiging dat het geluk van de mens geen vrucht van goede werken
is, maar alleen een gave van God. Zie daarover Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 143.
38 Vergelijk Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 357, waar Vondel ‘een omstreden figuur’ wordt genoemd.
39 In Palamedes had hij bedekt maar zeer kritisch commentaar geleverd op de executie van Johan van Oldenbarnevelt.
Vondel werd aangeklaagd en moest een forse boete betalen. De meeste exemplaren van Palamedes werden vernietigd en
herdrukken werden verboden. Zie hierover Meijer Drees 2009. Over de hekeldichten zie Bostoen 1987; Bostoen 1989;
Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 357-359.

96

2 de exploitatie van een katholiek voorbeeld

dertig had Vondel een relletje veroorzaakt met zijn Gysbreght van Aemstel (1637), waarin
de paapse sporen volgens de stadsbestuurders zo opzichtig aanwezig waren geweest,
dat de uitvoering van het toneelstuk uitgesteld werd.40
Het is maar zeer de vraag of Cool omstreeks 1640 Vondel, die zich pas in 1640 of 1641
tot het katholicisme bekeerde, als alternatieve compagnon overwogen heeft.41 Het feit
dat Vondel in de jaren vijftig tot Cools kennissenkring behoorde,42 betekent nog niet
dat ze elkaar in 1640 al kenden. Maar het zal in ieder geval geen toeval zijn dat Cool
graag zijn project aanving met een katholiek dichter als Krul. Een vreedzaam en zoetvloeiend geluid zou goed passen bij het soort werk dat Christelycke offerande moest worden: geen product dat hoge bestuurders zou choqueren, maar een attractief boek dat
probleemloos de weg naar zijn publiek kon vinden.
Kruls geschiktheid werd ook – en misschien wel vooral – bepaald door zijn expertise op het gebied van de emblematiek. In 1639 werden zijn emblemen uit Minnelycke
sangh-rympies herdrukt,43 en bewees hij zich in Minne-spiegel ter deughden opnieuw als dichter van profane liefdesemblemen in moralistische, catsiaanse stijl.44 Op de afbeeldingen
uit Minne-spiegel ter deughden waren Cupidofiguren geïntegreerd in realistische tafereeltjes. De teksten daarbij stimuleerden tot een zinnebeeldige interpretatie van de voorstelling, die steeds resulteerde in een wijze les over de liefde. Krul gebruikte het proces
van allegorische zingeving dus als een didactisch instrument, waarvan hij de werking
in het eerste embleem expliciet uitlegde (afb. 27). Hij vertelde daar de lezer hoe in de
voorstelling van een blinde met zijn hond een leerzaam zinnebeeld voor geliefden kon
worden herkend:
Soo haest den blinden Mensch vertoonden voor mijn ooghen;
[Zodra de blinde man voor mijn ogen verscheen]
Ben ick tot hoger lust van leringh op getoghen;
Ick heb een Zinne-beelt in mijne gedaght ghemaekt,
Een Zinne-beelt dat meest verliefde zinne raekt [dat vooral verliefde mensen raakt],45

Het leerproces, zo legde Krul uit, verliep via het oog naar de geest, waar het kijken omgezet werd in kennis over trouw in de liefde:
Leer bid ick niet alleen, naer ’t oogh: maer inde geest,
Hoe desen blinden mensch geleydt wert van een beest;
40 Prandoni 2007, p. 25. Was Vondels Gysbreght voor zeventiende-eeuwse stadsbestuurders kennelijk te paaps van karakter, letterkundigen lezen het toneelstuk tegenwoordig doorgaans niet als een zuiver katholiek werk. Koppenol 1999
spreekt zelfs van een anti-katholiek werk; Prandoni 2007, p. 180 pleit ervoor om de ‘confessionele bril’ af te zetten om
‘recht te doen aan de complexiteit van het werk’.
41 Pollmann 2011. Het is wel duidelijk, zo blijkt uit tekstvoorbeelden die Pollmann geeft, dat Vondel al in de jaren
dertig niet meer zo trouw was aan de doopsgezinde confessie waartoe hij eerder behoorde.
42 Vondel schonk in 1651 zijn gedrukte gedichten vergezeld van een persoonlijke, handgeschreven opdracht aan
Cool, zie De Roever 1885, 269; Unger 1884, p. 301.
43 Krul 1639b. De emblemen waren eerder al gepubliceerd in de verzamelbundel Eerlycke Tytkorting, zie Krul 1634.
44 Kolfin 2002, p. 195-199 merkte ook op dat Cats en Krul beiden elementen uit de moraal-didactiek en het petrarkisme in hun emblemen combineerden.
45 Krul 1639a, p. 3.
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Afb. 27 Jan Krul, Minne-spiegel ter deughden. Amsterdam, Cornelis Danckertsz. van Zeevenhoven, [1639],
p. 1. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: Gregorius 115.
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Denckt [Bedenkt] dat u door dit beest getrouheyt staet te leeren,
Wanneer u lieve lust het minnen sal begeeren:
Leer, hoe ghy leeren moet mins [liefdes-] dwalinge ontgaen,
Leer, hoe ghy leeren moet vast op getrouheyt staen;46

Deze dichter, aantrekkelijk voor een groot en ook vrouwelijk publiek, wist precies hoe
hij met visuele middelen een didactische boodschap aan zijn lezers kon overbrengen.
2.3 Een nieuwe beeldtaal: menselijk, herkenbaar en concreet
Maar dat Krul zich al als emblematicus had bewezen, betekende nog niet dat hij zich met
Christelycke offerande op bekend terrein begaf: deze bundel vroeg om een ander soort gevoeligheid voor woord en beeld. Vanuit de catsiaanse emblemen in Minne-spiegel ter deughden was
de stap naar de religieuze liefdesemblematiek groot, ook al leek dat op het eerste gezicht
misschien niet zo, omdat Cats zijn voorstellingen ook zowel amoureus als godsdienstig
had geduid.47 In Sinne- en minnebeelden (1618/1627) is bijvoorbeeld een luit afgebeeld die zo
goed gestemd is, dat bij aanraking van een snaar door de resonantie een andere snaar mee
in beweging wordt gebracht (afb. 28). Dit beeld is op de eerste plaats een les over de harmonie tussen twee geliefden: ‘Siet; daer twee herten zijn op eenen toon gepast [overeengestemd] / Daer voeltmen menichmael ooc datmen niet en tast [wat men niet aanraakt]’.48
Maar hetzelfde beeld wordt ook religieus geduid. Dan is de meeklinkende snaar de ‘soete vreugt’ die ‘op de zielen daelt’ als God hem met prachtige klanken confronteert.49
Dit ‘catsiaanse model’ van zinnebeeldige religieuze duiding was toonaangevend in
de Noord-Nederlandse traditie. Religieuze beeldmotieven werden in dat model niet
gebruikt, of er een enkele keer in geïntegreerd.50 Krul, die zich al een volleerd catsiaans
emblematicus had getoond, had eenvoudig kunnen inhaken op deze traditie en via realia en profane taferelen religieuze lessen kunnen verspreiden.
Maar wat Krul in Christelycke offerande te doen stond, was iets anders dan het religieus
duiden van realistische voorstellingen. De picturae van Bolswert, waar de afbeeldingen
uit Christelycke offerande op gebaseerd werden, droegen religieuze emotie over via de directe
expressie van de gevoelens van anima, in plaats van religieuze kennis door middel van realistische en profane voorstellingen. De Pia desideria-afbeeldingen vroegen dus een ander soort vaardigheid van de gebruiker dan de catsiaanse emblemen.51 Deze moest zich
nu identificeren met een onrealistische, engelachtige figuur, om via het oog in het hart
geraakt te worden. Zo kon hij zich door het kijken de uitgedrukte emoties eigen maken: hij zou zelf de vernedering van boetedoening ervaren, en vervolgens het verlangen
naar goddelijke eenwording voelen (afb. 29-30).
46 Krul 1639a, p. 4.
47 Zie over het catsiaanse model van religieuze emblematiek ook de inleiding, paragraaf 4.
48 Cats 1627a, embleem 43, p. 255.
49 Cats 1627a, embleem 43, p. 258.
50 Zacharias Heyns (Emblemes chrestiennes et morales, 1625) veroorloofde zich een uitstapje naar de katholieke iconografie,
maar integreerde de religieuze beeldmotieven zoveel mogelijk in het bestaande catsiaanse model, zie Stronks 2009d;
Stronks 2011a, p. 79-94.
51 Zie over het verschil ook de inleiding, paragraaf 4.
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Afb. 28 Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden. Rotterdam, Pieter van Waesberge, 1627, embleem 43, p. 254.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, LBKUN: RAR LMY Cats 1.
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Afb. 29 Justus de Harduwijn, Goddelycke wenschen. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1629, embleem 4, plaat
tegenover p. 45. Exemplaar Fries Historisch en Letterkundig Museum, A 563.
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Afb. 30 Justus de Harduwijn, Goddelycke wenschen. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1629, embleem 27,
plaat tegenover p. 337. Exemplaar Fries Historisch en Letterkundig Museum, A 563.
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De lezers in de Republiek waren niet geoefend in dit soort visuele vaardigheden.
Vrome katholieken hadden wellicht al eens kennisgemaakt met spirituele liefdesemblemen uit de contrareformatie via de handvol uitgaven die Paets vóór 1640 had verzorgd of door de import van drukwerk uit Zuid-Nederland.52 Maar zij waren vertrouwder met realistischer, menselijker voorstellingen: in Noord-Nederland geproduceerde
bidprenten toonden veelzeggend genoeg doorgaans heiligen of bijbelse figuren, waarmee een gebruiker zich gemakkelijker kon identificeren.53
Die situatie gaf aanleiding om de originele gravures van Bolswert intensief te bewerken voor Christelycke offerande; een klus die Pieter Nolpe waarschijnlijk op zich heeft
genomen.54 Omdat we nauwelijks iets weten over Nolpes maatschappelijke en religieuze achtergrond, is moeilijk te bepalen hoe en waarom Cool en Krul uitgerekend bij
deze kunstenaar uitkwamen. Misschien kenden Cool en Nolpe elkaar persoonlijk uit
de wereld van de schilderkunst: Cool was actief kunstverzamelaar; Nolpe schilderde
landschapstukken.55 Mogelijk werd Nolpe aangetrokken vanwege zijn expertise op het
gebied van religieuze afbeeldingen: hij graveerde bijvoorbeeld een Maria-aanbidding
en een kruisiging van Christus naar een voorbeeld van dezelfde Boëtius a Bolswert die
ook de Pia desideria-picturae had gemaakt.56
Om de toegankelijkheid van de originele Pia desideria-plaatjes te vergroten, zijn op de
kopergravures van Christelycke offerande veel gevisualiseerde allegorieën vervangen door
concrete en herkenbare beeldmotieven. Zo is anima een jonge vrouw van vlees en bloed
geworden, met wie een vrouwelijk lezerspubliek zich gemakkelijker kan identificeren.
Bij de selectie van picturae is speciaal rekening gehouden met de mogelijkheid om anima tot een waarheidsgetrouwe vrouwfiguur te transformeren. Afbeeldingen die anima
52 We weten bijvoorbeeld dat in Zuid-Nederland gedrukte bidprentjes ook in Noord-Nederland circuleerden en daar
zelfs werden verkocht in boekhandels, zie Thijs 1995, p. 278, 282-283; Verheggen 2006, p. 241. We weten niet hoeveel
Zuid-Nederlands materiaal er omstreeks 1640 al aanwezig was in de Republiek, maar waarschijnlijk moeten we ons
daarvan geen al te optimistische voorstelling maken. Pas in de loop van de zeventiende eeuw leek de import uit ZuidNederland eenvoudiger te worden, zie Verheggen 2006, p. 259. Clemens 1992, p. 94 veronderstelt eveneens dat er weinig
uitwisseling van katholieke boeken bestond tussen Noord en Zuid. Hij heeft aanwijzingen dat die uitwisseling tussen
1650 en 1720 groeide. De Canck 2000 en Verhoeven 2004 laten ook zien dat Zuid-Nederlandse uitgevers hun afzet in de
Republiek vergrootten in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
53 Over de Noord-Nederlandse productie van bidprentjes zie Verheggen 2006, hoofdstuk 10. Pia desideria-bidprentjes
die we kennen uit het onderzoek van Verheggen zijn allemaal niet in de Republiek geproduceerd. Verheggen 2006, p.
80 noemt de volgende graveurs en uitgevers: Theodoor van Merlen, Suzanna Verbruggen, Lodewijk Fruytiers, Gerard
Donck, Michiel Cabbaeij of Cabbaey en Cornelis Galle. Verbruggen en Fruytiers waren achttiende-eeuwse uitgevers in
Antwerpen, zie De Meyer 1962, p. 41-42. De overige heren waren graveurs uit Zuid-Nederland, zie bijvoorbeeld Verspaandonk 1975, p. 10. Thijs 1995, p. 283 noemt precies dezelfde mensen als de Zuid-Nederlandse makers van onder
meer in de Republiek circulerende prentjes. In Verspaandonk 1975, p. 38-39 zijn twee Pia desideria-bidprentjes opgenomen, maar ook deze zijn van Antwerpse herkomst: plaatje 44 is gesigneerd door Theodoor van Merlen en plaatje 47 door
Fruytiers. (Ten onrechte schrijft Verspaandonck ook plaatje 43 op p. 38 toe aan Pia desideria.)
54 De afbeeldingen zijn niet gesigneerd, maar toegeschreven aan Nolpe door Dozy 1897, aflevering 1, p. 38-39, nummer 15-20. Dozy benadrukt dat het toeschrijvingsproces zorgvuldig is verlopen: Dozy 1987, aflevering 1, p. 24-25. Helaas ontbreken de argumenten die aan de toeschrijving ten grondslag lagen.
55 Over Cool als kunstverzamelaar zie Filedt Kok 1999, dl 1, p. xiv; Leuven 1951, p. 57. Over Nolpe als landschapschilder zie Dozy 1897, aflevering 1, p. 28-30.
56 Voor de bijbelse en kerkelijke voorstellingen van Nolpe zie Dozy 1897, aflevering 3, nummer 156-171, p. 2-12. De
prenten zijn helaas niet gedateerd, dus we weten niet of ze al gemaakt werden vóór 1640, vergelijk Dozy 1897, aflevering 4, p. 26.
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vliegend, in een vogelkooi, of aan een paardenmolen tonen, komen niet terug in Christelycke offerande.57 Er is steeds gekozen voor picturae waarop de allegorie van de ziel in een
menselijke houding en een voorstelbare situatie is verbeeld, waardoor de transformatie van anima tot jonge vrouw mogelijk en aannemelijk is. Zo ogen de plaatjes niet alleen vertrouwder voor gebruikers die gewend zijn aan realistische voorstellingen. Ook
zijn de taferelen nu concreter voorstelbaar en dus invoelbaar, waardoor het identificatieproces gemakkelijker kan verlopen.
Dankzij de beeldtransformatie kunnen de lezers van Christelycke offerande zich wanen
in een sobere schuilkerk of wellicht een gewoon woonhuis met een huisaltaartje; voor
de katholieken in de missio Hollandica waarheidsgetrouwe plaatsen van geloofsbelijdenis (afb. 31). Bij het altaar zullen de lezers een klop hebben herkend, compleet met het
‘sleghte [eenvoudige] Maeghden kleet’ dat sommigen van hen zelf ook zullen hebben
gedragen.58 Het zal de lezers weinig moeite hebben gekost om zichzelf in deze herkenbare omgeving te verplaatsen.
De afbeelding in Christelycke offerande geeft uitdrukking aan dezelfde geloofsstrijd
als afgebeeld op het voorbeeld, Bolswerts pictura 20 uit Goddelycke wenschen (afb. 32).
Daar wordt anima, gesitueerd in een arcadische omgeving, heen en weer geslingerd
tussen wereld en God, die worden uitgebeeld met behulp van gevisualiseerde allegorieën: de weelderige Vrouwe Wereld en amor divinus. De bewerking in Christelycke offerande geeft een concretere invulling aan dit innerlijke conflict. Op de voorgrond is in
plaats van Vrouwe Wereld nu een herkenbare aardse verleiding voorgesteld, waarmee
gelovigen in de dagelijkse realiteit te maken krijgen: de profane liefde. Een aantrekkelijke, goedgeklede minnaar met een kaartspel in de hand wordt ontvangen door
een levensechte, prachtig uitgedoste jonge vrouw. Op de grond slingeren concrete
voorwerpen die de ijdelheid verbeelden, zoals juwelen, muntstukken, een kam en
een waaier.
Het geloof neemt hier de gedaante aan van objecten die we met de katholieke eredienst associëren: een altaar, een beeldje van een lijdende Christus, een schilderij boven het altaar en een drieluik achter tegen de muur. De aartsengel, met in zijn hand de
lelie als het symbool voor de maagdelijke liefde, is als Gods boodschapper aanwezig.59
Het motief van de aartsengel bewijst dat de concrete voorstellingen in Christelycke
offerande niet steeds volledig waarheidsgetrouw hoeven te zijn. Abstracte religieuze zaken die niet in de zichtbare werkelijkheid bestaan, worden liever op onrealistische
wijze verbeeld dan helemaal niet. Als de verbeelding achterwege gelaten zou worden,
zou de beschouwer immers zelfstandig een voorstelling moeten vormen, en dat lijken
de makers van Christelycke offerande te hebben willen voorkomen. Steeds brengen de platen uit Christelycke offerande de door de tekst opgeroepen situatie zo precies mogelijk in
beeld, om deze voor de gebruiker tot op detailniveau voorstelbaar te maken.
57 De volgende platen uit Goddelycke wenschen kwamen bijvoorbeeld niet in Christelycke offerande terecht: 4, 40, 43.
58 Citaat afkomstig uit Krul 1640, fol. A7v. Klopjes droegen sobere, zwarte kleding, maar waren niet herkenbaar aan
een heel specifieke dracht, zie Monteiro 1996, p. 51.
59 De aartsengel is nadrukkelijk aanwezig in het contrareformatorische beelddiscours, zie Van Laarhoven 1992, p. 271;
Knipping 1939, dl 1, p. 169 en verder.
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Afb. 31 Jan Krul, Christelycke offerande. [Amsterdam, Cornelis Dircksz. Cool], 1640, fol. A6r. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: Gregorius 115.
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Afb. 32 Justus de Harduwijn, Goddelycke wenschen. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1629, embleem 20,
plaat tegenover p. 231. Exemplaar Fries Historisch en Letterkundig Museum, A 563.
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Afb. 33 Justus de Harduwijn, Goddelycke wenschen. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1629, embleem 32,
plaat tegenover p. 407. Exemplaar Fries Historisch en Letterkundig Museum, A 563.
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Afb. 34 Jan Krul, Christelycke offerande. [Amsterdam, Cornelis Dircksz. Cool], 1640, p. 17r. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: Gregorius 115.
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Afb. 35 Justus de Harduwijn, Goddelycke wenschen. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1629, embleem 30,
plaat tegenover p. 381. Exemplaar Fries Historisch en Letterkundig Museum, A 563.

2

GODDELYCKE WENSCHEN

in een concrete werkelijkheid

109

Afb. 36 Jan Krul, Christelycke offerande. [Amsterdam, Cornelis Dircksz. Cool], 1640, p. 36r. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: Gregorius 115.
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In hun letterlijke verbeelding van beschreven situaties gaan de platen in Christelycke offerande verder dan die in Goddelycke wenschen. Zo zijn bij de bewerking van pictura
32 engeltjes boven de hoofden van de vrouwen toegevoegd, om zo preciezer uitdrukking te geven aan het bijbelse motto dat de afbeelding begeleidt: ‘Onderset my met
bloemen, omringhet my met Appelen, want ik queel van liefde’ (afb. 33-34). Dankzij
de ingreep kan de beschouwer precies voor zich zien hoe God – in de gedaante van
goddelijke engeltjes – bloemen uitstrooit over de meisjes, terwijl de appels al rondom hen liggen.
Ook de bewerkte dertigste pictura biedt een nauwkeuriger visualisatie van de tekst
dan het origineel. Bolswerts pictura die de afwering van de aardse muzikaliteit begeleidt, toont opzij geschoven blaasinstrumenten die De Harduwijns tekst onbesproken
laat (afb. 35).60 In Christelycke offerande zien we alleen een luit die in het begeleidende gedicht wordt genoemd (afb. 36).61 Bovendien is de relatie tussen woord en beeld versterkt
doordat een extra element uit de tekst aan de voorstelling is toegevoegd: de herder die
graag zingt en muziek maakt als hij met zijn schapen op pad is.62
De afbeeldingen in Christelycke offerande blijken de gebruikers op allerlei manieren te
helpen om religieuze ervaringen voorstelbaar te maken en het proces van inleving op
gang te brengen. Figuren hebben een realistische, menselijke gedaante; situaties worden zo letterlijk en precies mogelijk vertaald in concrete voorstellingen. De taferelen
ogen bij voorkeur herkenbaar voor de gebruikers, of refereren zelfs direct aan de dagelijkse leefwereld van vrome katholieken in de Republiek.
De Noord-Nederlandse religieuze beeldtraditie met haar hang naar alledaagse taferelen en concrete verbeeldingen van religieuze zaken heeft ongetwijfeld haar stempel
gedrukt op dit specifieke beeldgebruik in Christelycke offerande. Tegelijkertijd verschillen de afbeeldingen in Christelycke offerande duidelijk van het in de Republiek dominante
‘catsiaanse model’ van religieuze emblematiek: zij bevatten katholieke iconografische
motieven (zoals de aartsengel) en stimuleren tot identificatie en empathie. Wat we
in Christelycke offerande zien, is een poging om met behulp van realistische en concrete
beeldtaal de toegankelijkheid en het meditatieve potentieel van de religieuze liefdesemblematiek te vergroten.
In de katholieke wereld staat Christelycke offerande niet op zichzelf. Ook in Zuid-Nederland worden figuren en motieven uit de religieuze liefdesemblematiek realistischer
en menselijker voorgesteld, om zo het genre laagdrempeliger te maken. Dat gebeurt
bijvoorbeeld al vroeg in Boëtius a Bolswerts Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie (1627),
een ‘spin-off’ van Pia desideria. De – waarschijnlijk vooral vrouwelijke – lezers uit de
Zuid-Nederlandse contrareformatie konden zich identificeren met menselijke vrouwfiguren die hun pelgrimstocht naar God afleggen.63 Als in 1641 een berijmde bewer60 De Harduwijn 1629, embleem 30, p. 382.
61 Krul 1640, p. 38v.
62 Krul 1640, p. 38r. Kruls pastorale emblemen toonden vaker herders. Zie over Kruls pastorale emblemen en toneelstukken en de realistische toonzetting daarvan Smits-Veldt en Luijten 1993.
63 Voor een editie van Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie zie Bolswert 1910. Ruys betoogt dat Pia desideria-graveur Boetius a Bolswert voor het anoniem uitgegeven Duyfkens en Willemijnkens pelgrimagie behalve de platen ook de teksten ver-
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king van de hand van Prosper de Vinck verschijnt, wordt het moraliserende karakter
van het werk nog meer naar de voorgrond geschoven.64
Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie wordt beschouwd als een vroege voorloper op
het populaire embleemoeuvre van de Zuid-Nederlandse jezuïetenpater Adriaan Poirters.65 Zoals in analyses van Marc Van Vaeck en Lien Roggen naar voren is gekomen,
heeft Poirters’ werk zich stapsgewijs in de richting van concrete, realistische religieuze
emblematiek bewogen.66 Deze verandering in het oeuvre van Poirters vertoont gelijkenis met de wijze waarop Christelycke offerande het voorbeeld Goddelycke wenschen transformeert. Ik zal Poirters’ ontwikkeling hier daarom nader bekijken, aan de hand van een
voorbeeld uit Ydelheyt des werelts (1645) en Het masker van de wereldt afgetrocken (1646).67
Poirters’ Ydelheyt des werelts bevat picturae uit Typus mundi (Beeld van de wereld, 1627),
een bundel die was samengesteld naar aanleiding van een feestelijke embleemtentoonstelling van retoricastudenten van het Antwerpse jezuïetencollege.68 Van de 32
koperplaten die in Typus mundi de gevaren van de wereld verbeelden, zijn er zestien
hergebruikt door Poirters.69 Zo kiest Poirters een afbeelding met een wipdraaibank
uit om het belang van de passiemeditatie onder de aandacht van zijn lezers te brengen (afb. 37).70 De houtdraaier amor divinus perst hier de wereld – de aardglobe met het
kruis – tussen de vaste en de beweeglijke kop van de draaibank. Met een beitel snijdt
hij ondertussen de verwerpelijke ijdelheden uit de wereld weg: sieraden, kronen en
kammetjes vliegen in het rond. Poirters gebruikt de afbeelding om uit te leggen dat de
gelovige zich van aardse pracht en praal moet afkeren om de aandacht te vestigen op
Christus’ lijden, hier onder meer verbeeld in het pedaal van de wipdraaibank. In de bijgaande tekst legt Poirters uit dat het kijken naar de Heer boven uiterlijk vertoon gaat:
Neen, neen, leght af den sijden rock,
En bindt eens in de ydel lock,
Als ghy soo siet hier uwen Heer [Als jij hierin de Heer kunt waarnemen],
Dan is ’t gheen tijdt van proncken meer.71

zorgde, zie Bolswert 1910, p. 64-91, m.n. 84-91. Deze overtuiging delen Porteman 2006, p. 159; Porteman en Smits-Veldt
2008, p. 488. Over Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie als ‘spin-off’ van Pia desideria, speciaal gericht op de vrouwen in de
Zuid-Nederlandse contrareformatie, zie Porteman 2006; Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 487-488.
64 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 488.
65 Over Poirters’ emblematiek zie Rombauts 1930; Rombauts 1637; Roggen 2009a; Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 488491, 682-688. Poirters hergebruikte in zijn werk soms de beelden en motieven uit Pia desideria, zie Rombauts 1930, p. 178;
Roggen 2009b. Over Bolswert als voorloper van Poirters zie Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 488; Porteman 2006, p. 167.
66 Zie m.n. Van Vaeck 2008 en Roggen 2009a.
67 Eerder schreef Poirters al de Nederlandstalige teksten bij de emblemen uit de Afbeeldinghe van d’eerste eeuwe der Societeyt
Jesu (1635). Zie daarover Van Vaeck 2007; Roggen 2010. De eerste druk van Ydelheyt des werelts verscheen eind 1644, maar
het titelblad vermeldt 1645 als jaar van uitgave.
68 Over de ontstaans- en functioneringscontext van Typus mundi zie Guiderdoni-Bruslé 2008. Over de embleemtentoonstelling op het Antwerpse jezuïetencollege zie Porteman 1996, p. 33.
69 Dezelfde koperplaten werden gebruikt, maar ze zijn hier en daar een beetje opgewerkt, vergelijk De Vries 1899,
p. lxxv, nummer 128.
70 Poirters 1645, p. 122-137. Over het originele embleem in Typus mundi zie Guiderdoni-Bruslé 2008. Over de bewerking ervan door Poirters zie Van Vaeck 2008.
71 Poirters 1645, p. 124.
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Afb. 37 Adrianus Poirters, Ydelheyt des werelts. 2e verb. druk. Antwerpen, weduwe en erfgenamen van Jan Cnobbaert, 1645, p. 122. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht,
MAG: 221 G 37.
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Afb. 38 Adrianus Poirters, Het masker vande wereldt afgetrocken. 6e druk. Antwerpen, weduwe en erfgenamen van Jan Cnobbaert, 1649, p. 318. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht,
LBKUN: RAR LMY Poirters 12.
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Onder de nieuwe titel Het masker van de wereldt afgetrocken (1646) komt Poirters korte tijd
later met een bewerking van zijn Ydelheyt des werelts, met daarin allemaal nieuwe platen.
Sommige voorstellingen zijn rechtstreeks ontleend aan Mundi lapis lydius (1639) van de
Bruggeling Antonius à Burgundia,72 wiens emblemen volgens de auteur zelf alledaagse
zaken voor ogen stellen, omdat lezers didactische boodschappen beter kunnen begrijpen als zij de voorstellingen herkennen.73 Dit embleemconcept van Burgundia weerklinkt in de aanpak die Poirters voor Het masker kiest: de gevisualiseerde allegorieën uit
zijn Ydelheyt des werelts zijn grotendeels vervangen door alledaagse voorstellingen.74
Voor de allegorische engelendraaibank is in Het masker geen plaats meer. De passiemeditatie wordt nu behandeld aan de hand van een tafereel met twee jonge vrouwen
in een huiselijke omgeving (afb. 38).75 De voorste vrouw staat zichzelf uitgebreid te
bewonderen in de spiegel, terwijl zij met haar linkerhand haar lokken streelt, die gedeeltelijk met strikken zijn opgestoken. De achterste vrouw, de aardglobe aan de voeten achteloos verwerpend, bekijkt aandachtig een voorstelling van de lijdende Christus. Haar houding is vrijwel identitiek aan die van de voorste vrouw, maar de gebogen
hand ondersteunt nu de kin, terwijl de andere een crucifix vasthoudt. Van Vaeck herkent hierin de kenmerkende houding van de ‘beschouwende melancholica’, zoals ook
veel gebruikt in de Maria Magdalena-iconografie.76
De strategieën die Poirters Het masker inzet om het genre van de religieuze liefdesemblematiek toegankelijker te maken, kennen we uit Christelycke offerande. Menselijke
vrouwfiguren nemen de plaats in van gevisualiseerde allegorieën, alledaagse omgevingen vergroten de herkenbaarheid van het tafereel, en abstracte religieuze thema’s
worden concreet voorgesteld. In het besproken voorbeeld uit Het masker helpt Poirters
de lezer door het gedrag van twee meisjes in één voorstelling uit te beelden – een techniek die we ook al zagen in het schuilkerktafereeltje uit Christelycke offerande (afb. 31): het
voorste meisje geeft het slechte voorbeeld en het achterste het goede. Christelycke offerande blijkt zo onderdeel van een poging om het genre van de religieuze liefdesemblematiek een herkenbare en concrete uitstraling te geven.
2.4 Klare taal
Behalve de platen dragen ook de teksten uit Christelycke offerande bij aan de toegankelijkheid van de bundel. Krul bewijst dat hij het stijlideaal van de perspicuitas (helderheid)
uitstekend beheerst: zijn taal is toegankelijk en zijn boodschap glashelder. Zoals uit
het embleem over de blinde met zijn hond al was gebleken, legt Krul visuele motieven
in zijn tekst zorgvuldig uit, zodat de lezer precies weet hoe hij de waarnemingen moet
72 Zie bijvoorbeeld de overeenkomstige voorstelling met vechtende echtelieden in Burgundia 1639, p. 14 en Poirters
1649, p. 366. Een Nederlandse bewerking van Mundi lapis lydius, Des wereldts proefsteen, werd in 1643 gemaakt door de Brugse
begijnhofpastoor Pieter Geschier, zie daarover Porteman 1982; Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 488.
73 Burgundia 1999, p. 51; Van Vaeck 2008, p. 237.
74 Vergelijk hiervoor ook Van Vaeck 2008, m.n. p. 237.
75 Poirters 1649, p. 318-345.
76 Van Vaeck 2008, p. 238. Over de Maria Magdalena-iconografie zie Baert 2006.
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duiden. Dubbelzinnigheden vermijdt hij, want die zouden onnodige verwarring teweegbrengen.77
Dankzij Kruls expertise op dit gebied worden De Harduwijns erudiete en hoogliteraire gedichten uit Goddelycke wenschen getransformeerd tot begrijpelijke verzen, waarin
stijlfiguren en metaforen zijn weggehaald, duidelijk uitgelegd of vervangen door een
eenvoudiger alternatief.78 Kruls werkwijze blijkt uit een vergelijkende detailanalyse
van De Harduwijns en Kruls versies van het gedicht bij embleem 21: een embleem over
de innerlijke schoonheid als de basis van de liefdesrelatie met God (afb. 25-26).79
De Harduwijn opent zijn tekst naar het voorbeeld van Pia desideria met een indrukwekkende uiteenzetting van alle activiteiten die anima zou willen ondernemen om
zichzelf te verfraaien en bij haar minnaar in de smaak te vallen. Ze zou met blanketsel
haar huid blank maken, met speciaal tandpoeder haar tanden schoonwrijven en zichzelf besprenkelen met de geurstof muskus.80 Ongeveer halverwege neemt De Harduwijns tekst een wending. Anima realiseert zich nu dat de goddelijke minnaar niet geïnteresseerd is in haar uiterlijk vertoon:
Maer soo my dunckt gh’en zijt niet t’houwen
Met het vercierssel der Iongh-vrouwen [U geeft niet de voorkeur aan de verfraaiing van jongedames]
Waer door den minnaer wort ghewinckt [gewenkt];81

Krul, aan de andere kant, vindt het onwenselijk om ijdele schoonheidsbehandelingen
prominent centraal te stellen en de afzwering ervan zo lang op zich te laten wachten. In
zijn tekst blijft de opsomming van uiterlijke praalmethoden daarom volledig achterwege, en weet de ik-figuur al bij aanvang van de tekst precies wat God verlangt:
Ik weet wat liefde ghy my draeght [voor mij koestert],
Wat weder-liefd’ dat u behaeght?
Dies [daarom] ik mijn hert, en ook mijn sin
Wil voegen naer uw’ lieve min.82

Deze ik-persoon heeft in haar jeugd weliswaar de ijdelheid nagestreefd, maar wil nu
‘het werelts [wereldse] […] versmaen [verachten]/ Om in mijn Minnaers gunst te staen.’
De afzwering van het aardse beschrijft Krul in strak metrische verzen vol retorische vragen, enumerationes en parallellismen.
77 Over de perspicuitas zie Jansen 1997, m.n. p. 80-81. Jansen besteedt aandacht aan de theoretische uiteenzetting van
perspicuitas die de geleerde Vossius in zijn encyclopedische Institutiones oratoriae (Lessen in de retorica, 1606) gaf. In de woorden van Vossius was perspicuitas ‘de toegankelijkheid van de taal met het oog op het begrijpen van de inhoud’. Deze toegankelijkheid en begrijpelijkheid bewerkstelligt een dichter, eveneens volgens Vossius, door dubbelzinnigheden te
vermijden. Dat betekent bijvoorbeeld dat woorden alleen overdrachtelijk mogen worden gebruikt als de begrijpelijkheid van de taal er niet onder lijdt.
78 Over het karakter van De Harduwijns poëzie zie Van Vaeck 2009.
79 De Harduwijn 1629, embleem 21, p. 247-262; Krul 1640, p. 25r-28r.
80 De Harduwijn 1629, embleem 21, p. 247. Het zijn allemaal schoonheidsbehandelingen die destijds algemeen bekend waren.
81 De Harduwijn 1629, embleem 21, p. 249.
82 Krul 1640, p. 25v.
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Wat is doch hovaerdy en praght?
Wat is de rijkdom, en de maght?
Wat is doch al het werelts goet
Wanneer de ziel verhuysen moet [naar de hemel gaat]?
Wat is dan schoonheyt? niet met al [volstrekt niets]
Mits [om die reden dat] sy in d’aerde rotten sal,
Wat is dan alle werelts lust
Als ’t doode vleesch ten grave rust?83

De literaire stijlmiddelen die Krul kiest, staan de heldere informatieoverdracht nooit
in de weg, maar onderstrepen steeds de didactische boodschap. Metaforen gaan vergezeld van de juiste interpretatie om iedere mogelijke verwarring te voorkomen. Wanneer wereldse zaken worden vergeleken met een bloem die plotseling kan verwelken,
wordt niet alleen het beeld (vehicle: ‘een bloempjen’) van de metafoor benoemd, maar
ook dat waarnaar het beeld verwijst (tenor: ‘het werelts’). Zelfs hun punt van overeenkomst (ground: de snelle vergankelijkheid) wordt toegelicht.
’t Is met het werelts soo ghestelt
Ghelijk een bloempjen op het velt
Dat heden aen sijn struykjen bralt [prijkt],
En morgen los ter aerden valt.84

Beeldspraak gerelateerd aan de klassieke oudheid wordt zoveel mogelijk geschrapt;85
verwijzingen naar bijbelse figuren of heiligen neemt Krul wel graag over. Hij kopieert drie van de vier geschiedenissen van heilige vrouwen die als navolgenswaardige
exempla hun aardse schoonheid afzweren. Hij verwijdert alleen het verhaal over Wilgefortis, die het huwelijk met een heidense prins kan voorkomen door Christus om
een lange, onaantrekkelijke baard te verzoeken.86 Krul kiest in de plaats daarvan liever voor het exemplum van de heilige Susanna, die de marteldood moet sterven als zij
een heidens huwelijk weigert.87 Expliciet legt Krul uit dat Susanna’s deugdzaamheid
haar lichaam doet afsterven en daarmee haar ziel tot bloei brengt: ‘Deughd die de
ziel ten leven voed / Terwijl het lichaem rotten moet.’88 Duidelijker dan Wilgefortis’ voorbeeld kan hij aan de hand van Susanna geestelijkheid boven lichamelijkheid
plaatsen.
De drie andere exempla neemt Krul van De Harduwijn over, maar niet zonder de lezer extra te helpen bij de interpretatie ervan. De Harduwijn omkleedt het verhaal over
83 Krul 1640, p. 27r.
84 Krul 1640, p. 26v.
85 In Goddelycke wenschen is, in navolging van Pia desideria, juist erg graag en veel met klassieke verwijzingen gestrooid,
zie hoofdstuk 1, paragraaf 5. Het gedicht bij embleem 21 gaat bijvoorbeeld over het ‘salfken dat Poppaea vandt’, verwijzend naar het schoonheidsmaskertje dat was genoemd naar Poppaea Sabina, Nero’s tweede echtgenote, die door Nero
werd vermoord. Zie De Harduwijn 1629, embleem 21, p. 247.
86 Over Wilgefortis en de iconografische traditie rondom deze heilige, zie Friesen 2001.
87 Het verhaal over Susanna is uitgebreid beschreven door Hillegeer 1867, p. 168-195.
88 Krul 1640, p. 27r.

2

GODDELYCKE WENSCHEN

in een concrete werkelijkheid

117

Euphemia, de vrouw die haar lippen afhakt om de mannen van zich af te houden, met
veel beeldspraak.89 Euphemia is bij hem degene die, voordat ze tot haar heldendaad
overgaat, het vermogen bezit om met ‘alle bey haer lipkens root’ een ‘staelen herte’
(pars pro toto voor de man) te ‘doorwonden’ (metafoor voor ‘tot verliefdheid aanzetten’).
De beeldspraak past in een petrarkistische traditie, waarin gevoelens van liefde voor de
man resulteren in het fysiek lijden. In dit geval zijn het niet Cupido’s pijlen die harten doorboren, maar Euphemia’s lippen die in overdrachtelijke zin hetzelfde teweegbrengen.
Krul stuurt de lezer in de duiding van deze beelden. Euphemia’s lippen verwonden
bij hem niet een ‘staelen herte’ als een pars pro toto, maar ‘meenigh Minnaer’. Het effect van Euphemia’s lippen wordt door hem bovendien expliciet benoemd: haar mond
werkt verliefdheid in de hand.
Euphemia (wiens roode mondt
Soo meenigh Minnaer had ghewondt,
En minnens oorsaek Minnaers gaf)
Sneed selver beyd haer lipjes af.90

Vereenvoudigde gedichten zoals deze combineerde Krul met eigen teksten, vaak zingbaar op bestaande melodieën, die soms ook al gebruikt waren door de katholieke priester Stalpart van der Wiele.91 Op deze manier werd Christelycke offerande een embleem- én
liedbundel. Dat was aantrekkelijk, want rond de verschijning van Christelycke offerande
moet in de Republiek een zekere belangstelling hebben bestaan voor boeken die religieuze onderwerpen behandelden aan de hand van zowel emblemen als liedjes. Precies
in 1640 werd Bellerophon of lust tot wysheyt (1614) van de gereformeerde drukker en dichter Dirck Pietersz. Pers, een bundel met een serie emblemen en daarna liedjes, uitgebreid met een extra afdeling.92 Vijf jaar eerder was er al een nieuwe editie verschenen
van Cornelis Biens’ Handtboecxken der christelijcke gedichten (1627), waarin de gedichten en
liedjes werden aangevuld met plaatjes, die overwegend dagelijkse tafereeltjes in catsiaanse geest toonden.93 Zelf had Cats nog niet zo lang geleden ook een bundel doen uitkomen waarin emblemen en liedjes waren samengekomen: Klagende maeghden (1633).94
Met Christelycke offerande werd aan deze reeks van gecombineerde embleem- en liedboekjes een katholieke exponent toegevoegd. Een literair modeverschijnsel werd zo
benut om katholieke geloofslessen op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier te
89 Over Euphemia van Chalcedon, heilige en martelares zie De Voragine 1993, dl 2, p. 181-183.
90 Krul 1640, p. 27v.
91 De liedjessectie begint op pagina 49r van Christelycke offerande. De liedjes beginnend op p. 49r, 55v, 61r, 64v, 79r, 80r
en 81v zijn ook gebruikt door Stalpart van der Wiele, zo heb ik vastgesteld met behulp van de Nederlandse Liederenbank. Stalpart van der Wiele was de vruchtbaarste katholieke lieddichter van de zeventiende eeuw, zie Porteman en
Smits-Veldt 2008, p. 478. De populariteit van Stalparts liedjes lijkt buiten zijn Delfste begijnhof lange tijd beperkt te
zijn geweest, zie Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 478; Van Leeuwen 2001, p. 20-21. Er zijn echter wel aanwijzingen dat
gelovigen in Amsterdam het werk kenden, zie Van Leeuwen 2001, p. 22.
92 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 252; Stronks 2011a, p. 95-96. Ik heb gebruikgemaakt van Pers 1641.
93 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 473; Stronks 2011a, p. 136-137.
94 Cats 1633.
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verspreiden onder Noord-Nederlandse katholieke lezers. Het ideaal van de wereldverzakende maagd dat de afbeeldingen met bijbehorende gedichten uitdrukten, kon nu
zingend worden herhaald:
Geluckigh acht ik sulk een Maeght,
Die ’t werelts [wereldse] wallight, en mishaegt,
Die niet meer met de werelt popt [speelt],
Maer ’t werelts als met voeten schopt.95

Samen deden de herkenbare afbeeldingen, klinkende liedjes en heldere gedichten een
beroep op het soort kennis dat de katholieke lezers vanuit hun religieuze achtergrond
voldoende bezaten: de kennis van geloofsbeginselen, katholieke heiligen en bijbelse
exempla. Een diepgravende klassieke scholing en een brede literaire bagage vormden
geen vereisten. Christelycke offerande bood de ideale laagdrempelige én aantrekkelijke ingrediënten voor een beeldmeditatieproces.
2.5 Christelycke offerande als een praktische meditatiegids
Het beeldmeditatieproces in Christelycke offerande heeft een nieuw accent gekregen door
een visuele en tekstuele transformatie van de religieuze liefdesemblematiek. Nu menselijke handelingen het visuele uitgangspunt vormen, hebben de emblemen een andere uitwerking op hun gebruikers. De originele Pia desideria-picturae wekken via het oog
het verlangen naar God op. Op Bolswerts pictura uit embleem 32 van Goddelycke wenschen
is bijvoorbeeld te zien hoe de hevige liefde voor God de fysieke gesteldheid van anima
volledig aantast (afb. 33). De gebruiker die zich met deze anima kan vereenzelvigen, zal
op dezelfde manier door passies overrompeld raken. De gebruiker van de bewerkte afbeelding in Christelycke offerande identificeert zich met een als mens uitgebeelde vrouw,
die zich uit liefde voor God gemotiveerd voelt om met veel aandacht en op actieve wijze
goddelijke bloemen en appels te ontvangen (afb. 34). De nieuwe afbeelding zet zo niet
alleen aan tot een emotie, maar stimuleert de gebruiker ook om godsvruchtige gevoelens om te zetten in concreet gedrag.
Zo wordt Christelycke offerande een praktischer meditatieboek dan Goddelycke wenschen:
een gids die concrete handelingen aanmoedigt, vanuit de overtuiging dat de ware
deugd niet schuilgaat in godsvruchtige emoties en zuivere intenties, maar alleen in
goede activiteiten zelf:
De deughd bestaet alleen in ’t doen, en niet in ’t wenschen,
De wensch tot deughd, en is geen deughde inder daet:
Maer die de deughde doen, zijn deughdelijke menschen,
In ’t wenschen niet, maer [in] ’t doen alleen de deughd bestaet.96

95 Krul 1640, p. 55v. Dit is een typisch katholiek vrouwbeeld: de calvinisten stelden liever de gehoorzame echtgenote,
lieve moeder en hardwerkende huisvrouw ten voorbeeld. Over de verschillende vrouwbeelden in het katholicisme en
calvinisme zie Kloek e.a. 1983.
96 Krul 1640, p. 66v. In de laatste zin ontbreekt ‘in’, waarschijnlijk omwille van het metrum.
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De nieuwe inhoudelijke koers wordt al uitgezet in de titel. De Harduwijn stelt met
zijn keuze voor ‘Goddelycke wenschen’, letterlijk vertaald naar Pia desideria, het verlangen
als religieuze emotie centraal, terwijl met de nieuwe titel Christelycke offerande het offer
aan God onder de aandacht wordt gebracht. Tot dat offer aan God behoort zeker het
offer van de maagdelijkheid dat de kloppen brachten als zij hun semi-religieuze staat
aannamen.97 Maar het offer is groter dan dat. Het bestaat, zo dicteert Krul in het voorwoord, uit alle handelingen gericht aan God: de ‘oeffeninge van Godtvrugtigheydt;
arbeyt ter deughden; Christelyke liefde tot Godt ende onse naesten’. Allemaal samen
staan die handelingen in dienst van de ‘Hemelsche ende Goddelyke wellusten’.98
Op de titelpagina is dit proces van offerande in beeld gebracht. Van het originele
beeldontwerp van Bolswert is alleen de compositie overeind gebleven: de zittende figuur achter een tafel op een troon, een boek op de tafel, een kleine figuur voor de tafel
en een grotere persoon daarachter (afb. 39-40). De voorstelling zelf verschilt duidelijk
van het voorbeeld. Waar we in Goddelycke wenschen een doodsbange ziel bij het laatste
oordeel treffen, alludeert Christelycke offerande – zo blijkt ook uit het voorwoord – op de
parabel van Lazarus en de rijke man.99 Volgens deze parabel laat de rijke man de zwerver Lazarus niet profiteren van zijn overvloedige feestmaaltijd. Na zijn dood wordt hij
voor zijn egoïsme gestraft, terwijl de brave Lazarus zelf in de hemel belandt.100 Van dit
verhaal waren in 1640 al veel voorstellingen in omloop. Vrijwel alle kunstenaars kozen
ervoor het moment uit te beelden waarop de rijke man met gasten eet, terwijl Lazarus
in een hoekje crepeert.101 In Christelycke offerande krijgt het verhaal echter een andere wending: de rijke man deelde gretig uit aan Lazarus en de andere armen op de afbeelding.
Op deze manier staat hij, precies zoals het voorwoord aanmoedigt, met ‘tydelijke rijkdommen’ de armen bij, en gebruikt hij zijn bezittingen dus ‘ter eeren syne H. Majesteyt naem’.102 Terwijl de afbeelding in Goddelycke wenschen voornamelijk angst voor het
laatste oordeel inboezemt, laat de voorstelling in Christelycke offerande zien hoe de gelovige zelf actief kan bijdragen aan een positief oordeel van God: hij kan zijn aardse bezittingen en activiteiten aan Hem opofferen.
Zo presenteert Christelycke offerande zich vanaf de titelpagina als een praktische gids
voor vrome katholieken. Die gids beoogt speciaal de kloppen, die zich verbeeld zien
in de figuren en zich herkennen in het thema van de maagdelijkheid. Maar het motief
van de vrome vrouw heeft ook buiten kringen van geestelijke maagden zijn aantrekkingskracht op vrouwen én mannen.103 Die vrouwen en mannen kunnen met Christelycke offerande hun deugden leren offeren, geholpen door de parabel over Lazarus of de
vele teksten die vanuit een belerende verteller katholieke deugdzaamheid propageren.
97 Vergelijk Wijngaards 1964, p. 127; Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 485.
98 Krul 1640, fol. A4r-A4v.
99 Krul 1640 fol. A4r. Ook elders in het boekje komt de parabel nog regelmatig ter sprake.
100 Vergelijk Lucas 16:19-33.
101 Dit stel ik vast op basis van het materiaal dat aanwezig is in het digitale Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie:
www.rkd.nl. Ook Nolpe zelf zal op een later moment in zijn carrière zo’n ‘traditionele’ voorstelling van Lazarus vervaardigen, zie Dozy 1897, aflevering 3, p. 8-9, nummer 165.
102 Krul 1640, fol. A3v.
103 Over de brede aantrekkingskracht van literatuur over vrouwelijke heiligen zie Van Marion 2005, p. 234.
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Afb. 39 Justus de Harduwijn, Goddelycke wenschen. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1629, embleem 10,
plaat tegenover p. 105. Exemplaar Fries Historisch en Letterkundig Museum, A 563.
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Afb. 40 Jan Krul, Christelycke offerande. [Amsterdam, Cornelis Dircksz. Cool], 1640, titelpagina. Exemplaar
Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: Gregorius 115.
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Heil moet met goede werken worden verdiend, zo is de katholieke gedachte die als een
rode draad door het boek heen loopt en in alle Noord-Nederlandse katholieke oren
herkenbaar moet hebben geklonken: ‘Men moet goe werken doen / Om Christelijk te
leven / Ghelijk Godts Woorden dat / Aen ons te kennen gheven.’104

3 Goddelycke wenschen in een geestelijke werkelijkheid
3.1 Goddelycke wenschen in kringen van vrome vrouwen
Voor het tweede luik van dit hoofdstuk trekken we ons terug in de afgezonderde
leefwereld van (semi-)religieuze katholieke vrouwen, die in de zeventiende eeuw regelmatig Pia desideria gebruikten om hun geestelijk leven te verdiepen.105 Eén van de
overgeleverde manuscripten met sporen uit Pia desideria is ingebonden in een zeventiende-eeuws ogende verzamelband die momenteel in de universiteitsbibliotheek van
Nijmegen wordt bewaard.106 Voor de anonieme maker ervan stimuleerde het Pia desideria-materiaal tot een gecombineerd lees- en schrijfproces. De emblemen nodigden uit
tot de lezing van steeds weer nieuwe meditatieve boeken, zodat met teksten en beelden
stapsgewijs de relatie met God vormkreeg. Waar Christelycke offerande een poging bleek
te doen om het Pia desideria-materiaal te vertalen naar een concrete en soms zelfs ronduit alledaagse werkelijkheid, droeg hetzelfde materiaal hier bij aan de creatie van een
eigen geestelijke wereld.
Het is helaas niet meer te achterhalen of het manuscript op Noord-Nederlandse bodem tot stand is gekomen. Er is echter wel voldoende aanleiding om het te bestuderen in het licht van de Noord-Nederlandse traditie, omdat Paets’ editie van Goddelycke
wenschen (1645) model lijkt te hebben gestaan voor de manuscriptschrijver.107 Dat blijkt
zowel uit de keuze om alleen prozateksten te gebruiken als uit de titelpagina’s van de
104 Krul 1640, p. 8r. Wijngaards 1964, p. 131-132 wees er al op dat Krul hier refereert aan een belangrijk geschilpunt
tussen katholieken en reformanten: ‘Juist wat Jacobus [Jakobus 2:18, FD] schreef over de rechtvaardiging door de werken, werd immers door Luther verworpen en […] door diegenen aangevoerd, die het ‘sola fide’ zo verstaan, dat de goede
werken niet kunnen worden uitgeschakeld’.
105 Over de doorwerking van Pia desideria in de Europese manuscriptcultuur, zie uitgebreider Dietz 2010b. Zie de bijlage, nummer 31, voor een handschrift met Pia desideria-plaatjes van een Haarlemse begijn: Regels en onderrichting der maagden.
In dit manuscript zijn religieuze leefregels opgesierd met 21 plaatjes, waarvan vijf afkomstig uit Pia desideria. De leefregels en plaatjes zijn bij elkaar gezocht op basis van hun thematische verwantschap. Het hoofdstuk ‘Van de gedachten
die de begijn moet hebben bij het opstaan’ werd bijvoorbeeld toepasselijk gecombineerd met een plaatje uit Pia desideria waarop te zien is dat anima uit bed springt om amor divinus achterna te gaan. Het plaatje hielp de begijn om het op het
eerste oog alledaagse ritueel van het opstaan de gewenste geestelijke invulling te geven. Het maakte haar erop attent
waar haar gedachten in de vroege ochtend moesten zijn: niet bij de wereld, maar bij God. Het handschrift is beschreven
in Verheggen 2006, hoofdstuk 2; Dietz 2010b, p. 158.
106 Het manuscript ligt in de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen, nummer 325. Zie voor
details de bijlage, nummer 30. Het manuscript is ook beschreven in Dietz 2010b. In het proefschrift van Verheggen is de
relatie tussen Pia desideria en het handschrift al kort ter sprake gekomen, maar Verheggen realiseerde zich niet hoe intensief Pia desideria in het manuscript was verwerkt: de teksten naar Pia desideria werden door haar ten onrechte omschreven
als ‘meditaties die de schrijfster zelf bij de prenten componeerde’. Zie Verheggen 2006, p. 82.
107 Zie over Paets’ Goddelycke wenschen hoofdstuk 1, paragraaf 5.

3

GODDELYCKE WENSCHEN

Afb. 41 Handschrift 325, titelpagina deel 1. Exemplaar Radboud Universiteit Nijmegen.

in een geestelijke werkelijkheid

123

Afb. 42 Justus de Harduwijn, Goddelycke wenschen.
Amsterdam, Pieter Jacobsz. Paets, 1645, titelpagina
deel 1. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, THO: WRT 57-376.

afzonderlijke afdelingen. Die tonen de deeltitels in navolging van Paets in een versierde omlijsting; een decoratief element dat ik in geen enkele andere editie van of naar Pia
desideria heb aangetroffen (afb. 41-42).
De handgeschreven bewerking van Goddelycke wenschen werd opgebouwd uit een serie katernen met zowel bedrukte als beschrijfbare vellen papier. Op de bedrukte vellen
waren Pia desideria-picturae in hun oorspronkelijke volgorde afgebeeld. Omdat Bolswerts
originele koperplaten waren gebruikt, kunnen we aannemen dat de set in Zuid-Nederland gedrukt was. De lege vellen, een klein beetje dikker dan de bedrukte, waren
met behulp van nette kimmetjes zorgvuldig aan de pagina’s met Pia desideria-gravures
bevestigd. Daarna waren de vellen gevouwen en aan elkaar genaaid, waardoor katernen ontstonden met Pia desideria-picturae op de versozijde en lege pagina’s om zelf te
beschrijven. Het nauwgezette knip- en plakwerk lijkt het product van een vakman te
zijn geweest. Mogelijk werden in boekhandels dergelijke prentenseries verkocht met
speciale lege pagina’s om zelf te beschrijven.108
108 Het is bekend dat prentenseries als geheel konden worden verspreid en hergebruikt, zie bijvoorbeeld De Baar
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Het manuscript circuleerde in een kring van geestelijke vrouwen, zo bewijst de notitie achterin het convoluut. Daarin heeft Maria van Heel geschreven dat zij het boek
van zuster Catharina Simons had gekregen toen zij op 29 augustus 1666 in een klooster intrad:
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. 109

Het is aannemelijk dat de tekst ook werd geschreven door een vrouw uit een religieuze
gemeenschap. Dat zal niet Van Heel zelf zijn geweest, zoals Verheggen aannam, want
de hand die de eigendomsnotitie te boek stelde, is zichtbaar niet dezelfde als die de meditaties schreef.110 Het is waarschijnlijk dat het handschrift al vervaardigd was in 1666,
toen Maria het volgens de notitie ontving uit handen van collega-zuster Catharina Simons. Simons heeft wellicht zelf de teksten opgetekend, maar kan ook het boek bij een
eerdere schenking hebben ontvangen.
Waar in het Nederlandse taalgebied we de gemeenschap moeten situeren waarin het
manuscript ontstond en circuleerde, is helaas onbekend. Voordat het manuscript in de
jaren zeventig van de vorige eeuw in de universiteitsbibliotheek van Nijmegen terechtkwam, lag het in de kloosterbibliotheek van het Zuid-Limburgse klooster Wittem, waar
paters en broeders redemptoristen sinds 1836 samenleven.111 Een deel van de handschriftencollectie van dat klooster was aan het einde van de negentiende eeuw geschonken
door de Amsterdamse vader van een intredende monnik.112 Het convoluut was mogelijk
deel van die schenking en heeft dus wellicht in Amsterdam gecirculeerd. Het zou kunnen
dat het manuscript werd vervaardigd op het Amsterdamse begijnhof, waar Paets’ Goddelycke wenschen op nabije afstand was geproduceerd en vermoedelijk ook aanwezig was.113
Het ligt echter minder voor de hand dat het manuscript nog in Amsterdam was
toen Maria van Heel het in 1666 verwierf. Van Heel sprak immers in haar eigendomsnotitie over een professie tot een ‘clooster’, terwijl het kloosterleven in de Noordelijke
Nederlanden sinds 1580 verboden was en vrome vrouwen slechts als klop of begijn een
semi-religieus leven konden leiden.114 Het is desondanks wel mogelijk dat Maria van
2005, p. 312, 329; Verheggen 2006, o.a. p. 73; Porteman 1975. Ook weten we dat speciale met wit papier doorschoten
embleembundels dienst konden doen als alba amicorum, zie Thomassen 1990. Voorbeelden van te koop aangeboden in
elkaar geplakte prentenseries met lege pagina’s zijn niet bekend.
109 Handschrift 325, geen folionummer. De interpunctie is van mij.
110 Verheggen 2006, p. 82.
111 Voorin het convoluut zit een ex-libris van het klooster.
112 De kloosterbibliotheek in Wittem staat bekend om de rijke collectie van oude boeken en handschriften. Een deel
van de collectie bestaat uit schenkingen. Een aantal manuscripten is in 1886 geschonken door A.H. Walter uit Amsterdam, wiens zoon was ingetreden, zie Huisman 1997, p. xiii. Het is onbekend of het manuscript dat hier centraal staat
tot de schenkingen behoorde.
113 Een editie van Goddelycke wenschen die aanwezig is in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam is afkomstig uit de
Amsterdamse begijnhofbibliotheek (OTM: OK 06-390). Het is helaas niet meer te achterhalen vanaf wanneer het boek
in het begijnhof heeft gelegen.
114 Sinds het verbod op de katholieke eredienst waren kloosters genoodzaakt hun poorten te sluiten. Nieuwe zusters
konden niet meer intreden, zie bijvoorbeeld Monteiro 1996, p. 16.
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Heel een Amsterdamse was, namelijk wanneer zij met de term ‘clooster’ verwees naar
een leefgroep van kloppen of begijnen, die hun gemeenschap graag met het kloosterleven wilden vergelijken.115 De toetreding tot een kloppengemeenschap werd regelmatig gemarkeerd met een geestelijke bruiloft, waarbij de nieuwe klop de gelofte van
zuiverheid aflegde.116 Toen Maria van Heel zichzelf ‘geprofeset’ noemde, zou zij tot de
categorie kloppen kunnen hebben behoord die na hun formele intreding ‘geprofessyde Kloppen’ werden genoemd.117 Misschien verwees Maria van Heel zelfs wel naar het
Amsterdamse begijnhof toen zij in haar eigendomsnotitie sprak over een ‘clooster’. De
‘professie’ zou dan kunnen duiden op de gelofte die zij als begijn aflegde.118
Toch is het waarschijnlijker dat het klooster waarin Maria van Heel in 1666 intrad
buiten de grenzen van de Zeven Provinciën lag. Van Heel zou een Zuid-Nederlandse zuster kunnen zijn geweest, maar haar klooster kan ook in de Generaliteitslanden
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 soms nog mogelijk.119 Wellicht zat Van Heel in het klooster in Emmerik. Apostolisch vicaris Johannes van Neercassel schreef op 4 april 1684 een brief aan Roskam, rector van het regularissenklooster in Emmerik, even ten oosten van Nijmegen. De brief werd in één adem
genoemd met een brief aan onder meer ene ‘Soror van Heel’.120 Bevond deze ‘Soror’
zich op dat moment ook in Emmerik – en zou zij wellicht zuster Maria van Heel kunnen zijn? Mogelijk lagen de wortels van het manuscript dan in dit vrouwenklooster;
een soort context waarin devote teksten ter ondersteuning van de meditatie veelvuldig
werden verspreid en geproduceerd in manuscriptvorm.121
115 Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt het begrip ‘kloosterhuis’ in deze toepassing gebruikt: ‘woning
van geestelijken die, zonder eigenlijke kloosterlingen te zijn, samenwonen en volgens zekere 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 1911, p. 150 gaf de ‘kloosterachtige inrichting’ aanstoot in het zeventiende-eeuwse Amsterdam, die de labadisten deed uitwijken. Er zijn mij geen voorbeelden bekend van kloppen en begijnen die de term ‘klooster’ gebruikten
om hun vorm van samenleven aan te duiden.
116 Over de feestelijke intreden van kloppen zie Monteiro 1996, p. 68-73, 102.
117 De kloppen die ‘geprofessyde Kloppen’ werd genoemd, waren de kloppen die toetraden tot de wereldlijke derde
orde en daarmee een erkend religieus karakter hadden. De kloppen van de Amsterdamse augustijnen-statie De Star traden bijvoorbeeld tot de derde orde toe, zie Monteiro 1996, p. 68-73.
118 Ook begijnen deden professie. Zie bijvoorbeeld met betrekking tot het Haarlemse begijnhof Verheggen 2006,
p. 43-44.
119 Israel 1995, p. 658-660. Probleemloos 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 als tijdens de bezetting door de Republiek
geen nieuwe zusters mochten intreden. De strenge plakkaten tegen katholieken die de Staten-Generaal in de zestiende
eeuw afkondigde en regelmatig herhaalde, lijken buiten de provinciën niet altijd even zorgvuldig te zijn opgevolgd: in
1657 gaf prins Frederik Hendrik de Bredase norbertinessen officieel zelfs toestemming nieuwe zusters aan te nemen, op
voorwaarde van een verhuizing naar Oosterhout. Zie hierover Sponselee-De Meester 2004, p. 96.
120 Bruggeman 1982, p. 1319. Over Roskam als rector van het regularissenklooster in Emmerik zie Rogier 1945-1947,
dl 2, p. 398.
121 In het proefschrift van Verheggen vinden we veel voorbeelden van handschriften van religieuze vrouwen: Verheggen 2006, zie m.n. de hoofdstukken 2, 4 en 5. Over religieuze manuscripten van vrouwen, zie ook De Jeu 2000, p. 165;
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3.2 Het vernieuwde lezen met de pen
Goddelycke wenschen werd bewerkt volgens een lees- en schrijfpraktijk die in kringen van
katholieke geestelijken al een lange traditie kende. Deze praktijk van gecombineerde
tekstproductie en -reproductie, door de mediëvist Thom Mertens treffend het ‘lezen
met de pen’ genoemd, was vooral karakteristiek voor de laatmiddeleeuwse katholieke
verinnerlijkingsbeweging Devotio Moderna. Moderne Devoten, en zeker ook de vrouwen
onder hen,122 schreven fragmenten over uit meditatieve teksten die zij zich eigen wilden maken. Zo stelden zij rapiaria samen: schriftjes of wastafeltjes waarin losse aantekeningen vaak betrekkelijk associatief op thematische verwantschap geordend waren. De
creatie van een persoonlijk tekstueel universum was voor de geestelijken een manier
om in zichzelf te keren en in afzondering God te ontmoeten.123
Het anonieme manuscript dat hier centraal staat, bewijst dat de gecombineerde
lees- en schrijfpraktijk haar functie had behouden voor vrouwelijke religieuzen in de
vroegmoderne periode. Recentelijk heeft Ann Blair nog laten zien dat het verzamelen
van teksten in aantekeningenboeken en bloemlezingen in de vroegmoderne tijd een
gangbare praktijk was, die voortkwam uit oudere – klassieke en middeleeuwse – tradities en veelal educatieve en mnemotechnische doelen diende.124 Het meditatieve lezen
en schrijven dat aan de basis van dit manuscript lag, is te beschouwen tegen de achtergrond van deze veel bredere praktijk.
De auteur had een product samengesteld dat bestond uit emblemen, bijbelse
motto’s en prozafragmenten. Het was gemaakt naar het voorbeeld van Paets’ prozaeditie van Goddelycke wenschen, dat door de opbouw uit losse fragmenten zelf al iets
weg had van een rapiarium. Maar nergens nam hij – de anonieme schrijver die heel
goed vrouwelijk kan zijn geweest, maar die ik bij gebrek aan bewijs daarover aanduid met ‘hij’ – de vertalingen van De Harduwijn klakkeloos over. In plaats daarvan werd hij door Goddelycke wenschen geïnspireerd om terug te gaan naar de bronnen
waaruit in de prozateksten was geput. Met behulp van fragmenten uit verschillende
kerkvaderteksten en bijbelboeken werd een nieuw literair product gecreëerd dat de
persoonlijke relatie met God ondersteunde. Het handschrift maakt dus een meditatieproces zichtbaar waarin Paets’ Goddelycke wenschen functioneerde als een model bij
het schrijven, maar ook als een uitnodiging om nieuwe boeken te lezen met de pen
in de hand.
Hoe dat meditatieve lees- en schrijfproces in zijn werk is gegaan, is te zien aan de
bewerking van het derde embleem in het manuscript, dat exemplarisch is voor de
werkwijze van de manuscriptschrijver (afb. 43).125 Op de pictura bij de bewerking van
Monteiro 1996. Ook middeleeuwse voorbeelden zijn ruim voorhanden, zie bijvoorbeeld Scheepsma 1997; Winston-Allen 2004; Stoop 2009; Lingier 1992, p. 289-293; Mertens 2004; Bollmann 2004; Scheepsma 2004.
122 Scheepsma 1997, p. 80-86.
123 Mertens 1989, p. 187-200; Mertens en Bollmann 2008, m.n. p. 34.
124 Blair 2010, p. 62-116, m.n. p. 63, 72-73, 75-80. Over de praktijk van bloemlezen en commonplacing in de renaissance
zie ook Blair 1992.
125 De bewerking is te vinden in Handschrift 325, fol. 5v-6r. Bij de vergelijkende analyse maak ik gebruik van Paets’
proza-editie van De Harduwijns Goddelycke wenschen uit 1645. Embleem 3 staat daar op p. 16-29.
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Afb. 43 Handschrift 325, embleem 3. Exemplaar Radboud Universiteit Nijmegen.

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, want ick ben cranck gheneest
my heere, want alle myn beenderen syn heel ontstelt’.126 Haar klacht wordt voortgezet
in prozacitaten:
Ghy hebt cruijden ende medicinen laten wassen opter aerden om onse cranckeden te genesen, ghy
hebt teghen een ijegelyck quaet ons overcomende een sonderlinghe solaes ende vertroostinghe gheschapen.127

Het fragment betreft een Nederlandse vertaling van hoofdstuk 20 van de tekst Soliloquia, toegeschreven aan Augustinus.128 De manuscriptschrijver had niet De Harduwijns versie van de tekstpassage overgenomen,129 maar was via de verwijzing bij de tekst
126 Handschrift 325, fol. 6r.
127 Handschrift 325, fol. 6r.
128 Soliloquia is in werkelijkheid een compilatie van fragmenten uit verschillende teksten van Augustinus en andere
middeleeuwse theologen, zie daarover ook hoofdstuk 1, paragraaf 2 en 4.
129 De Harduwijn 1645, embleem 3, p. 18: ‘De medicijnen der aerden hebt ghy gheschaepen, om te helpen een ieders
verderffenisse, voor alle quaelen hebdy bereyt bysondere baten.’
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uitgekomen bij een al bestaande Nederlandse vertaling van Soliloquia: Anthonius van
Hemerts Alleenspraecken uit 1547, die was opgenomen in de vaak herdrukte bloemlezing
Vierighe meditatien.130
Bij de vervaardiging van het derde embleem van het manuscript greep de auteur behalve naar Van Hemerts Alleenspraecken ook tweemaal naar diens vertaling van pseudoAugustinus’ Meditationes: Vierighe meditatien.131 Daarnaast ontleende hij twee 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 Emmerik in 1603 en werd daarna veelvuldig herdrukt.132 De maker zal Van Hemerts en Semmius’ vertalingen uit de bibliotheek hebben gehaald, en schreef de fragmenten eruit over.
De brontekst die de manuscriptschrijver vond en overschreef, had een sturende
functie. Aan hoofdstuk 40 van pseudo-Augustinus’ Meditationes had Hugo oorspronkelijk 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.
Praesta mihi Domine medicinam unde mea possint curari vulnera: Da mihi, domine, timorem tui,
cordis compunctionem, mentis humilitatem, & conscientiam puram. Praesta mihi, domine, ut fraternam 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.133
Heer, geef mij een medicijn, waardoor mijn wonden kunnen worden genezen. Heer, geef me ontzag
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 Harduwijn had de aanpassing in zijn vertaling overgenomen. Dat Hugo’s fragment
afweek van de originele bron, had De Harduwijn waarschijnlijk niet opgemerkt: uit
het feit dat hij de verwijzing naar Augustinus’ tekst verkeerd overnam, kunnen we opmaken dat hij de originele brontekst niet had geraadpleegd:134
O Heere verleent my eenighe medicijne, door de welcke ick mach worden ghenesen, draeght sorghe
voor my die ben on-lustigh, gheneest my die flauw ben, ende verweckt my die ghestorven ben.135
130 Zie over Van Hemerts bloemlezing en de herdrukken daarvan hoofdstuk 1, paragraaf 4. Ik weet niet welke editie
de manuscriptschrijver heeft gebruikt, maar ik kan op basis van de tekst wel vaststellen dat het niet de door de Amsterdamse notaris Bredan verbeterde vertaling was die voor het eerst werd uitgegeven bij Paets in 1631. Ik heb hier gebruikgemaakt van Augustinus 1547, de eerste druk van Van Hemerts Vierighe meditatien.
131 Ook dit traktaat is deel van de bloemlezing Vierighe meditatien uit de vorige noot.
132 Augustinus 1603. Volgens De Rynck en Welkenhuysen 1992, p. 106 is dit de oudste en vaak herdrukte vertaling
van de Confessiones. De manuscriptschrijver gebruikte een fragment uit hoofdstuk 28 en 30 uit boek 10 van deze uitgave.
133 Hugo 1624, embleem 3, p. 21.
134 De Harduwijn verwijst naar kapittel 4 in plaats van 40. Paets nam deze vergissing over in zijn uitgave van Goddelycke wenschen: De Harduwijn 1645, embleem 3, p. 19.
135 De Harduwijn 1645, embleem 3, p. 19.
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De maker van het manuscript, daarentegen, was teruggegaan naar het Nederlandse
pseudo-Augustinuscitaat uit Van Hemerts Vierighe meditatien. Hij liet zich leiden door
deze tekst in plaats van door Hugo’s voorbeeld: de passage die Hugo had geschrapt,
werd nu gewoon gebruikt. Tegelijkertijd werd ook in Van Hemerts bron ingegrepen.
De maker liet namelijk de laatste zinnen uit het fragment weg:
Versie Vierighe meditatien, kapittel 40:
Geeft my Heere een medecijne daer mijn wonden af moghen ghenesen worden. Gheeft my Heere uwe
vreese, berouwe des herten, ootmoedicheyt des geests, ende een suyver conscientie. 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.136

Versie Handschrift 325, embleem 3:
Gheeft mijn heere een medesyne daer mijn wonden af mogen ghenesen worden, gheeft myn heere 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.137

De religieuze teksten die de maker door de lezing van Pia desideria raadpleegde, nodigden niet alleen uit tot creatieve ingrepen, maar konden bovendien zelf ook weer de
aanleiding zijn tot nieuwe lezingen en schrijfproducten. Toen de maker door Goddelycke wenschen naar hoofdstuk 28 uit het tiende boek van Augustinus’ Belijdenissen werd
gestuurd, las hij niet alleen de door Hugo gebruikte en door De Harduwijn vertaalde
passage, maar ook die daaromheen.138 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 Goddelycke wenschen, maar dat boek heeft er wel indirect
naar toe geleid.
Myn godt en is t’leven der menschen niet een stryt opter aerden, wie soude geeren moeyelyckheyt
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.139

De maker voegde op deze manier soms nieuwe fragmenten toe aan het aanbod dat
Goddelycke wenschen presenteerde. Nog vaker schrapte hij echter stukken tekst: van de 32
prozafragmenten in het derde embleem had de maker er maar zes gebruikt.
Het ligt voor de hand dat de maker de fragmenten wegliet waarover hij zelf niet in
vertaling beschikte. Dat was echter niet altijd het geval: zijn eerste embleem bevatte
niet het fragment uit hoofdstuk 17 van pseudo-Augustinus’ Soliloquia, terwijl we op
136
137
138
139

Augustinus 1547, Vierighe meditatien, kapittel 40, p. 57v.
Handschrift 325, fol. 6r.
Augustinus 1603, hoofdstuk 28.
Handschrift 325, fol. 6v.
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grond van andere passages in hetzelfde embleem kunnen vaststellen dat de manuscriptschrijver op dat moment Van Hemerts vertaling bij de hand moet hebben gehad.140 Bovendien werden soms in het handschrift fragmenten opgenomen die in de zeventiende eeuw nog niet in een gedrukte Nederlandse vertaling beschikbaar waren.141
Nooit schreef de maker in die gevallen teksten letterlijk over van De Harduwijn: zelfs
de Nederlandstalige titels van de drie afdelingen verschillen van die uit De Harduwijns
versie. Zou de maker een Latijnse Pia desideria naast zich op de werktafel hebben gelegd,
waaruit hij regelmatig eigenhandig vertaalde of liet vertalen? Dat lijkt goed voorstelbaar. In De Harduwijns Goddelycke wenschen – ook in de editie van Paets – waren Hugo’s
bronverwijzingen bij de prozafragmenten soms verkeerd overgenomen. De manuscriptschrijver zou de originele Latijnse Pia desideria geraadpleegd kunnen hebben om de
juiste bronvermeldingen terug te vinden. Of schreef de auteur wellicht verschillende
fragmenten over uit andere handschriften? Misschien beschikte hij zelfs wel over andere Nederlandstalige rapiaria naar het model van Pia desideria of Goddelycke wenschen, die
wij nu niet meer kennen.
De observaties maken het in ieder geval aannemelijk dat de maker de fragmenten
met zorg selecteerde, geïnspireerd door het Pia desideria-aanbod en de Nederlandse vertalingen van meditatieve teksten. Die overwogen keuze droeg bij aan de samenhang in
de prozabloemlezing. Voor de bewerking van het derde embleem zijn bijvoorbeeld alleen maar fragmenten gekozen waarin God direct werd aangesproken, en niet de fragmenten die in de derde persoon over Hem spraken. Zo werd een consequent perspectief tot stand gebracht.
Bovendien heb ik de indruk dat de selectie binnen de fragmenten 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 van Paets’ Goddelycke wenschen wordt het motto, waarin de ziel haar ziekte onder de aandacht brengt en de Heer
om genezing smeekt, direct opgevolgd door enkele regels uit pseudo-Augustinus’ Soliloquia waarin eveneens melding wordt gemaakt van de ziekte en het verlangen naar
de Heer:
[motto] Heere weest my bermhertigh, want ick ben kranck: Heere gheneest my, want mijn ghebeenten zijn beroert.
[eerste fragment] Ick ben sieck, ick roepe naer den Medicijn: ick ben blindt, ick haeste my tot het licht:
ik ben doot, ende ick versuchte maer het leven. Ghy zijt den Medicijn, ghy zijt ’t licht, ghy zijt het
leven ô IESU van Nazareth.142

In het manuscript plaatst het fragment ook direct achter het motto geplaatst, maar
werd de eerste zin uit de tekst niet overgenomen. Ik vermoed dat de eerste regel opzettelijk is weggehaald om herhaling met het hieraan voorafgaande motto te voorko140 Handschrift 325, fol. 1r.
141 Volgens De Rynck en Welkenhuysen 1992, p. 112 verscheen de eerste gedrukte Nederlandse psalmvertaling naar
Augustinus pas in 1729. In de Index Aureliensis Catalogus Librorum Sedecimo Saeculo Impressorum heb ik ook geen oudere psalmvertalingen aangetroffen, zie Index Aureliensis 1962, dl 1, boek A, vol. 5.
142 De Harduwijn 1645, embleem 3, p. 17.
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men. De maker van het manuscript slaagde er door de ingreep in om een redenering
op te bouwen met een logische gevolgtrekking: Heer, genees mijn ziekte, omdat u mijn
dokter bent.
[motto] Ontfermt u mynder heere, want ick ben cranck gheneest my heere, want alle myn beenderen
syn heel ontstelt
[eerste fragment] Ghij syt die medecijn meester, ghy syt dat licht ghy syt dat leven o iesu van nasarenen143

Een voorbeeld als dit wijst erop dat van het manuscript een geconstrueerde en gecomponeerde eenheid werd gemaakt – af en toe zelfs méér dan de originele Pia desideria of
Goddelycke wenschen dat was in de prozabloemlezingen. Dat blijkt al uit de presentatie
van de tekst. Terwijl Hugo bij de fragmenten duidelijke verwijzingen in de kantlijn
had opgenomen en in Paets’ editie van De Harduwijns bewerking de referenties zelfs
prominent boven de afzonderlijke passages waren geplaatst, gaf dit manuscript de
fragmenten achter elkaar weer als een doorlopend geheel. Slechts sporadisch heeft de
maker verwezen naar de bron, en dan alleen onopvallend aan het einde van een fragment zonder aanpassing van de kleur of de lettergrootte.
Het manuscript laat zien dat Paets’ Goddelycke wenschen gebruikt kon worden als een
opstap naar de al lang bestaande praktijk van het lezen met de pen. Vertrouwd was de
tekstuele werkelijkheid die werd gecreëerd om zich in volledige afzondering voor de
Heer te kunnen openstellen. Maar met de Pia desideria-traditie als leidraad werd tegelijkertijd een eigentijdse invulling gegeven aan een eeuwenoude vroomheidstraditie.
Nieuw was de keuze voor één gedrukt werk als vertrekpunt, met een opvallend samenhangend rapiarium als eindresultaat. Bovendien werd de meditatie naar het voorbeeld
van de eigentijdse emblematiek bimediaal georganiseerd: beeld en tekst stimuleerden
in hun onderlinge confrontatie het verlangen naar God. Goddelycke wenschen was bewerkt
tot een product dat nieuw én vertrouwd was voor de besloten gemeenschap van devote
vrouwen waarin het functioneerde.

4 Conclusie
Toen Pieter Paets Zuid-Nederlandse embleembundels had verworven en regelmatig
in eigen drukwerk verwerkt, had hij de basis gelegd voor de receptie van Pia desideria in
katholieke kringen. De twee producten uit dit hoofdstuk zijn allebei niet los te zien
van de stappen die Paets had gezet. Christelycke offerande werd gedrukt bij een katholieke
collega van Paets uit dezelfde straat, wiens carrière en familiegeschiedenis raakvlakken
vertoonden met die van Paets. Voor het anonieme manuscript stond Paets’ proza-editie van Goddelycke wenschen model. Pia desideria-bewerkingen die Paets produceerde, konden voor andere katholieken dus weer een object van bewerking worden.

143 Handschrift 325, fol. 6r.
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In de katholieke Pia desideria-receptie was een centrale rol weggelegd voor De
Harduwijns Nederlandstalige Pia desideria-bewerking Goddelycke wenschen. Vanaf het moment dat deze bewerking in 1629 beschikbaar was gekomen, werd hij het model voor
de Noord-Nederlandse katholieken. Niet alleen Paets gebruikte deze Nederlandstalige bewerking veelvuldig, maar ook de makers van Christelycke offerande en het anonieme
handschrift grepen terug op Goddelycke wenschen – hoewel niet steeds op dezelfde editie.
Alle katholieke bewerkers gebruikten Goddelycke wenschen om hun eigen geloofsidealen
tot uitdrukking te brengen.
De gedeelde uitgangspunten leidden echter niet naar dezelfde eindresultaten. Er
bestond ruimte om eigen keuzes te maken op het gebied van vorm, inhoud en medium. De twee Pia desideria-bewerkingen in dit hoofdstuk verschilden hemelsbreed
in toon, uitstraling en toegankelijkheid – ook al was tweemaal het beoogde publiek
overwegend vrouwelijk. Dankzij een afstemming tussen publiek en product kon katholieke (vrouwen)literatuur in de zeventiende eeuw klaarblijkelijk heel verschillende
gedaanten aannemen.
Voor een besloten gemeenschap van geestelijke vrouwen werd Goddelycke wenschen
onderdeel van een creatieve lees- en schrijfpraktijk die intensieve meditatieprocessen ondersteunde. In het anonieme manuscript is het materiaal vermengd met oude
vroomheidstradities; een bewijs voor de continuïteit van de spiritualiteit van vóór en
na de katholieke reformatie.144 Hoe bloeiend de traditie van het lezen met de pen in de
zeventiende eeuw nog was, is op grond van deze ene casus moeilijk te bepalen. Maar
het bestaan van speciale prentenseries met ingebonden lege pagina’s doet vermoeden
dat de creatieve omgang met teksten nog steeds een verbreide praktijk was.
Jan Kruls Christelycke offerande was een praktische meditatiegids die het nuttige met
het aangename combineerde. Hierin werd een poging ondernomen om de religieuze
liefdesemblematiek voor een breed zeventiende-eeuws lezerspubliek toegankelijk te
maken. Met menselijke figuren, concrete voorstellingen en een transparante toon bereikte Goddelycke wenschen de gewone leek in de Republiek. De combinatie van realiteit
en devotie zal op een Noord-Nederlands publiek haar aantrekkingskracht hebben gehad, want Christelycke offerande werd vier jaar na publicatie opgenomen in Kruls verzamelbundel Pampiere wereld (1644). Uitgegeven in zowel kwarto- als folioformaat bediende Pampiere wereld lezers met grote en kleine portemonnees.145
Christelycke offerande en het anonieme manuscript waren beide onderdeel van ontwikkelingen en tradities binnen een katholieke wereld die groter was dan de Republiek.
De populariseringstrategieën waarmee in Christelycke offerande geëxperimenteerd werd,
144 Vergelijk Parker 2008, p. 174, waar betoogd wordt dat tussen de spiritualiteit van vóór en na de katholieke reformatie veel meer continuïteit bestaat dan wij geneigd zijn aan te nemen.
145 Krul 1644a; Krul 1644b (bijlage, nummer 5 en 6). Krul gaf dit werk zelf uit (dat had hij in 1640 niet gedaan; de
boekjes waren toen wel al bij hem te koop). Hij was zich volgens Wijngaards en Van Bemmel gaan bezighouden met
de uitgave van zijn eigen boeken om te voorkomen dat zijn werk zou worden uitgegeven zonder dat hij het wist, zoals dat gebeurd was bij Minne-Spiegel ter Deughden, zie Wijngaards 1964, p. 108-109; Van Bemmel 1981,dl 2, p. 210-211.
De Pampiere wereld werd na Kruls dood nog herdrukt in 1681; zie voor de bibliografische gegevens de bijlage, nummer 14.
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zien we ook terug in Zuid-Nederlandse liefdesembleemboeken; het manuscript werd
waarschijnlijk gemaakt met behulp van een in Zuid-Nederland gedrukte prentenserie en lijkt te hebben gecirculeerd onder vrome vrouwen die buiten de grenzen van de
Zeven Provinciën een teruggetrokken geestelijk bestaan leidden. Evenals in het vorige
hoofdstuk al bleek, speelde de katholieke Pia desideria-receptie in de Republiek zich af
tegen de achtergrond van een Europese, in het bijzonder Zuid-Nederlandse, traditie
van katholieke literatuur.

3 Vernieuwing in het protestantisme
De literaire wereld van mystiek-spiritualist Serrarius

1 Introductie
De mystiek-spiritualist Petrus Serrarius (1600-1669) was een buitenbeentje in het
Noord-Nederlandse literaire domein van omstreeks 1650.1 Hij maakte de Pia desideria-bewerking Goddelycke aandachten (1653), een meditatieve embleembundel die naar
katholiek voorbeeld devote gevoelens aanwakkerde met behulp van expressieve afbeeldingen.2 Geen enkele protestant in de Republiek ondernam op dat moment een
dergelijke poging. Dat bleek wel uit de al genoemde studie van Els Stronks over de
Noord-Nederlandse geïllustreerde religieuze literatuur, waarvan de belangrijke opbrengsten in de inleiding zijn beschreven.3 Katholieke iconografie werd gedurende
het grootste deel van de zeventiende eeuw nauwelijks gebruikt in protestantse literatuur, en zeker niet met het doel om religieuze emoties te stimuleren of processen van
meditatie op te wekken. Pas in het laatste kwart van de zeventiende eeuw signaleerde
Stronks op dit punt een verandering, die leidde tot de acceptatie van het genre van geïllustreerde geloofsliteratuur door protestanten. Tegen deze achtergrond was Serrarius’
keuze voor een Pia desideria-bewerking in 1653 opvallend. Een excentriekeling, noemde
Stronks Serrarius begrijpelijkerwijs.4
Serrarius’ handelen roept onmiddellijk vragen op. Hoe opereerde zo’n excentrieke
christen in de Republiek van omstreeks 1650? Op welke manier en waarom maakte
hij een product dat zo opvallend afstak tegen de rest van de literaire traditie en daarin lange tijd ook nauwelijks weerklank vond? Het waren vragen die Stronks niet kon
beantwoorden, omdat zij de geïllustreerde religieuze literatuur vanuit een nationaal
perspectief beschreef.

1 Over Petrus Serrarius, of Pierre Serrurier, zie met name Van der Wall 1987. De term ‘mystiek-spiritualist’ kies ik in
navolging van Van der Wall 1987, p. 13. In paragraaf 3 van dit hoofdstuk ga ik dieper in op het mystiek-spiritualistische
denken van Serrarius.
2 Serrarius 1653 (bijlage, nummer 11). Meeuwesse heeft als eerste de aandacht gevestigd op Goddelycke aandachten: Meeuwesse 1950a; Meeuwesse 1950b; Meeuwesse 1952, p. 10-14.
3 Stronks 2011a, m.n. hoofdstuk 4 en 5; vergelijk de inleiding, paragraaf 4.
4 Stronks 2011a, p. 180-183.
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Ik zal het blikveld verruimen om de internationale achtergrond van Serrarius’ handelen zichtbaar te maken. Wat binnen het Noord-Nederlandse literaire domein een
excentrieke poging was, blijkt een natuurlijke stap in de context van Serrarius’ eigen
wijdvertakte, internationale netwerk. Hij functioneerde in een netwerk van spirituele christenen met protestantse wortels, die elkaar vonden in het streven naar een algemeen, supraconfessioneel christendom, dat in hun opvatting een verinnerlijkte en
geestelijke godsdienst moest zijn. Omdat Pia desideria uitdrukking gaf aan een inwendige vroomheid, is het begrijpelijk dat de bundel juist in deze context een aantrekkelijk object van navolging kon worden.
De productie van zijn Pia desideria-bewerking organiseerde Serrarius binnen zijn eigen kring. In zijn internationale netwerk waarin teksten en ideeën over meditatie en
visualiteit circuleerden, vond Serrarius inspiratie en ingrediënten voor zijn Pia desideriabewerking. Met de specifieke Pia desideria-editie die hij als voorbeeld koos, sloot hij zich
aan bij de protestantse liefdesembleemtraditie in Engeland, waar protestanten al veel
eerder dan in de Republiek katholieke iconografie gebruikten in literatuur. Hoe open
en onpartijdig zijn blik ook was, Serrarius haakte niet in op de bestaande Noord-Nederlandse katholieke Pia desideria-traditie en zocht geen rechtstreekse uitwisseling met
de katholieke boekproducenten uit de eigen stad. Serrarius’ Pia desideria-bewerking was
het resultaat van een religieuze transfusie met buitenlandse partners die als intermediair optraden tussen de katholieken en protestanten in de Republiek.
Opererend in een internationaal georganiseerd netwerk, vernieuwde Serrarius het
Noord-Nederlandse literaire domein van buitenaf. Vanuit deze positie kon hij in het
centrum van de literaire wereld weinig stof doen opwaaien. Het leek geen liefde op het
eerste gezicht te zijn geweest tussen de lezers in de Republiek en het zo ‘on-Nederlandse’ product waarmee zij omstreeks 1650 werden geconfronteerd. Maar de stap in
de marge liet op langere termijn wel degelijk haar sporen na. Serrarius legde een fundament waar 25 jaar later op voortgebouwd zou gaan worden.

2 Een buitenbeentje in de literatuur rond 1650
In de Republiek landde Goddelycke aandachten in een omgeving waarin protestanten op
diverse manieren aansluiting konden zoeken bij katholieke en prereformatorische culturele tradities. Uit eerder onderzoek werd duidelijk dat katholieke beeldmotieven op
protestantse schilderijen prijkten,5 protestantse kerken naar katholiek gebruik gedecoreerd werden,6 en dat rond protestantse geloofshelden een cultus ontstond die parallellen vertoonde met de katholieke heiligenverering.7
Maar op het gebied van illustraties in religieuze literatuur vonden dergelijke kruisbestuivingen rond 1650 nauwelijks plaats, zo bleek uit het onderzoek van Els Stronks.8
5
6
7
8

Voor Rembrandt zie Perlove en Silver 2007; Perlove en Silver 2009; Manuth 1993-1994.
Mochizuki 2008.
Exalto 2005.
Stronks 2011a, m.n. hoofdstuk 3 en 4. Zie voor een introductie hierop ook de inleiding, paragraaf 4.
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Protestanten – vooral die in kringen van de Nadere Reformatie – zochten weliswaar in
toenemende mate inspiratie in katholieke en prereformatorische devotionele literatuur ter ondersteuning van een doorleefde ervaring van God,9 maar zij gebruikten geen
visuele middelen om de processen van verinnerlijking te intensiveren. Het is veelzeggend dat de protestanten dankzij het werk van Cornelis Boey al sinds 1644 over een eigen Nederlandse vertaling van Thomas a Kempis’ De Imitatione Christi beschikten, maar
die pas vanaf 1676 voorzagen van afbeeldingen die zichtbaar wortelden in de katholieke iconografie.10
Rond 1650 was bij Noord-Nederlandse protestanten al wel het bewustzijn aanwezig
dat het zicht de innerlijke beleving van God kon versterken. Dat besef resulteerde echter niet in een toenemend gebruik van afbeeldingen, maar vooral in verrassende pogingen om perceptieve ervaringen op te wekken zónder visuele hulpmiddelen. Jacob
Cats maakte tussen 1647 en 1654 drie meditatieve dichtbundels waarin, in navolging
van Joseph Halls Occasional meditations, de waarneming van concrete situaties steeds de
aanleiding tot vrome bespiegelingen vormde. Slechts een minderheid van de gedichten was geïllustreerd, maar de activiteit van het kijken was steeds zozeer het uitgangspunt van de meditatie, dat de ongeïllustreerde gedichten emblemata nuda – emblemen
zonder plaatjes – genoemd kunnen worden.11
Ook in het genre van de passielyriek, populair in deze jaren, probeerden dichters
door middel van beeldende en affectieve taal Christus’ lijden fysiek voorstelbaar te maken.12 In Jeremias de Deckers Goede Vrydag ofte het Lijden onses Heeren Jesu Christi (1651), dat
in de jaren vijftig maar liefst vier uitgaven kende,13 werden ervaringen van horen (‘Ik
hoor de spijckeren met ysselijcke slagen’) en zien (‘Sie daer het wondenbloed verspreyt
in twee paer beken’) beschreven om het voorstellingsvermogen van de lezers te prikkelen.14 De tekst stimuleerde de lezers om via de waarnemingen zelfinzicht te verwerven.
Zijn zichtbare wonden zijn immers het gevolg van de lezers’ zonden:
Mijn siele (seg ik) sie, maer sie met een uw’ sonden
Den oorsprong van sijn’ wonden
En onverdiende pijn;
Hier siet ghy watse sijn, en watse waerdig sijn.15

9 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 658-676. Over het gebruik van katholieke of prereformatorische bronnen in de
kringen van de Nadere Reformatie zie Op ’t Hof 1987; Op ’t Hof 1991b; Op ’t Hof 2006.
10 Over Boeys vertaling, waarin een rooms gedeelte over de eucharistie was weggelaten en gereformeerd-piëtistische
accenten waren aangebracht, zie Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 659; Frijhoff en Spies 1999, p. 367. Over de afbeeldingen zie Stronks 2009a, p. 24. Algemener over de confessie-overstijgende receptie van Thomas a Kempis in de zeventiende eeuw zie Clemens 1988b; Hoppenbrouwers 1996, p. 30-33; Op ’t Hof 1989a; Op ’t Hof 1990; Op ’t Hof 1991a.
11 Cats maakte Dootkiste voor de Levendige (1647), Hof-Gedachten (ca. 1653) en Invallende Gedachten (ca. 1654). Zie over het
meditatieproces in Cats’ emblemata nuda Porteman 1992b. In hoofdstuk 4, paragraaf 3 komt het genre van de gelegenheidsmeditatie uitgebreider aan bod.
12 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 651-654. Populair was bijvoorbeeld de bloemlezing Verscheyde Nederduytsche gedichten (1651) met daarin een verzameling lijdensmeditaties.
13 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 651; De Decker 1978, p. 72-77.
14 De Decker 1978, p. 112-113.
15 De Decker 1978, p. 113.
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Het kijken resulteerde in hevige emoties: ‘Dit lijden, soo ghy siet, / Breekt harde steenen self, en breekt u ’t herte niet?’16 Het lyrisch ik leefde zozeer mee, dat het de situatie
door Christus’ ogen waarnam: ‘Twee moorders siet hy hier met sich ter wedersijden /
Een selve straffe lijden’ en ‘Hy siet sijn’ moeder hier met half gebroken’ oogen / Tot in
haer siel bewogen’.17 Het bekijken van Christus resulteerde zo in een meekijken met Christus, en dat was een affectief proces dat vanuit de waarneming vertrok.18 Maar de waarneming van Christus’ lijden werd niet begeleid door expressieve afbeeldingen, zoals
dat wel gebruikelijk was in katholieke meditatieliteratuur.19
Het zou overdreven zijn om te stellen dat religieuze literatuur van protestanten omstreeks 1650 geen enkele afbeelding kon bevatten. Dat kon zij wel. Zo gebruikten gereformeerden langzamerhand vaker emblematische afbeeldingen voor hun titelpagina’s,20 en plaatste de doopsgezinde Schabaelje rond 1650 zijn prentbijbels in de traditie
van Hiëls Imagines et Figurae Bibliorum: een laat-zestiende-eeuwse prentbijbel, waarin een
spirituele lezing van de bijbel op basis van afbeeldingen was gepropageerd en gerealiseerd.21 Bovendien hadden pelgrimsplaatjes van Verhemelde ziele (1658) van de gereformeerde predikant Simon Simonides een religieuze embleembundel gemaakt, hoewel
de afbeeldingen duidelijk ondergeschikt waren aan de teksten en daarmee nergens expliciet in verband werden gebracht.22
Dergelijke activiteiten wijzen weliswaar in de richting van een beginnende acceptatie van visuele stimuli in literatuur, maar religieuze boeken met afbeeldingen
vormden wel een minderheid. De Republiek verschilde op dit punt van omringende
landen, zoals blijkt uit een voorbeeld uit Serrarius’ directe omgeving: de drukgeschiedenis van de geïllustreerde boeken van zijn vriend Jan Amos Comenius.23 Comenius’
Janua linguarum reserata (De poort der talen ontsloten, 1631), met plaatjes van de ziel en
de goddelijke drie-eenheid,24 verscheen in de Republiek ongeïllustreerd.25 Van het elders populaire prentenboek Orbis sensualium pictus (De wereld van het waarneembare in
16 De Decker 1978, p. 124.
17 De Decker 1978, p. 114.
18 Vergelijk voor een analyse van De Deckers passiegedichten Konst 1990. De Decker gaat behoorlijk ver in het invoelbaar maken van Christus’ lijden, maar er blijft een afstand bestaan tussen God en mens: de dichter kijkt mee met
Christus, maar dat betekent niet dat de lezer volledig met Hem kan samenvallen. Over de afstand tussen menselijkheid
en goddelijkheid in protestantse meditatieliteratuur zie Van Dijkhuizen 2010, p. 210-211.
19 Uit Karsemeijer 1934, bijlage III blijkt dat het pas in de achttiende eeuw gebruikelijk werd om De Deckers geïllustreerd uit te geven. Karsemeijer ontdekte wel nog afbeeldingen in enkele zeldzaam voorkomende exemplaren van de
editie van Goede Vrydag uit 1656. In de meeste exemplaren van deze editie ontbreken de illustraties echter.
20 Zie hierover Stronks 2011a, p. 183-187.
21 Het gaat om Schabaeljes Grooten Figuer-Bibel (1646), Emblemata Sacra (1653) en Den Grooten Emblemata Sacra (1654), waarin
hij de spirituele leeswijze, de afbeeldingen, of de teksten uit Hiëls Imagines et Figurae Bibliorum als inspiratiebron gebruikte. Zie hierover Stronks 2011a, p. 177; Van der Coelen 1998, p. 165-166, 169. Over Hiël en zijn spirituele groepering Het
Huis der Liefde zie Zijlstra 2000, p. 210-213.
22 Stronks 2011a, p. 187-191.
23 Over de doorwerking van Comenius en zijn geschriften in de Republiek zie Groenendijk en Sturm 1992; Van Vliet
1992.
24 Groenendijk en Sturm 1992, p. 19; Niemeijer 1834, p. 104.
25 Tussen 1640 en 1660 werd het werk in de Republiek vijftien keer gedrukt, zie Frijhoff 1994, p. 24. Ik heb in de STCN
geen geïllustreerde uitgaven kunnen vinden.
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afbeeldingen, 1653-1658) werd alleen een korte beschrijving opgenomen in het in Amsterdam gedrukte verzamelde werk van Comenius, Opera didactia omnia (Alle onderwijskundige werken, 1657/1658). In die beschrijving werd het gewenste didactische proces
van aanschouwelijkheid uiteengezet, maar niet met visuele middelen ondersteund.26
Door de keuze om het meditatieve proces op te wekken met expressieve afbeeldingen uit de Zuid-Nederlandse liefdesembleemtraditie, week Goddelycke aandachten af van
wat verder in het Noord-Nederlandse literaire landschap van omstreeks 1650 aanwezig was. De vernieuwende stap werd mogelijk gemaakt door het uitzonderlijke profiel van Serrarius: hij was een mystiek-spiritualistisch gelovige met een internationaal
blik- en werkveld.

3 Serrarius als mystiek-spiritualist
Serrarius kon in het Noord-Nederlandse literaire landschap een verandering in gang
zetten dankzij zijn omhelzing van een mystiek-spiritualistisch standpunt dat niet specifiek confessioneel gekleurd was. In 1600 geboren in Londen als zoon van uit ZuidNederland gevluchte protestanten, was Serrarius opgegroeid binnen de Waalse gemeente: een calvinistische kerk met leden afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden en
Frankrijk.27 Serrarius’ vader vervulde als diaken en kerkenraadslid een vooraanstaande
positie binnen het Waalse kerkleven in Londen. Toen de familie van Serrarius’ vierde
tot zijn achtste levensjaar in Amsterdam woonde, was zij opnieuw ingeschreven bij de
Waalse kerk en werd vader wederom benoemd tot diaken.28
Na een korte studieperiode in Oxford trok Serrarius op twintigjarige leeftijd voor
een studie theologie naar Leiden, waar het opleidingsinstituut van de Waalse kerken
gevestigd was. Op het Collège Wallon, een kerkelijk seminarie dat het midden hield
tussen een universiteit en een illustere school, werd Serrarius onder het toeziend oog
van kerkelijk leiders en de synode in de theologie opgenomen.29 Hij werd als proponent te werk gesteld in Zeeland, waar hij hulpprediker was in de Waalse kerken van
Vlissingen, Middelburg en Ter Groede.
In 1626 vertrok Serrarius naar Keulen om als predikant te dienen in de Waalse kerk.30
In deze periode laat zijn ontwikkeling van orthodox-gereformeerd protestant tot mys26 Groenendijk en Sturm 1992, p. 20-21; Comenius 1657, dl III, kolom 827-830. Volgens de titelpagina van Comenius
1657 verscheen het werk in 1657, maar volgens Blekastad 1969, p. 568 was dat in werkelijkheid 1658. De populariteit van
Orbis sensualium pictus blijkt uit de bibliografie, zie Pilz 1967. Overigens noemt Pilz wel één geïllustreerde uitgave van Orbis sensualium pictus met een Nederlandse tekst, gedrukt in Amsterdam in 1673, zie Pilz 1967, nummer 24, p. 122-123. Niemand heeft die editie echter gezien, dus we moeten het bestaan ervan in twijfel trekken, vergelijk Frijhoff 1994, p. 39.
27 Over Serrarius’ jonge jaren zie Van der Wall 1987, p. 20-61.
28 De Amsterdamse Waalse kerk was overwegend gevuld met Franstalige lidmaten, vergelijk Gelderblom 2000, p. 174.
Zij deelde in de Republiek de voorrechten die de publieke kerk genoot, zie Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 178;
Perk 1907, p. 15. Specifiek over de bevoorrechte positie van de Waalse kerk in Amsterdam zie Gelderblom 2000, p. 172.
De Waalse kerk had weliswaar een eigen synode, maar vertoonde wat betreft inhoud, bevoegdheden en organisatie veel
overeenkomsten met de Nederduitse kerk, zie Van Deursen 1974, p. 143, 166, 213; Perk 1907, p. 11-17.
29 Over het Collège Wallon in Leiden zie Posthumus Meyjes 1975, p. 31-49, m.n. p. 48; Perk 1607, p. 23.
30 Löhr 1975, p. ix, 128.
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tiek-spiritualist zich situeren. Zijn opvattingen raakten langzaamaan zozeer verwijderd van de lijn die de Waalse kerk voorstond, dat de synode hem in 1628 dwong om
zijn ambt neer te leggen.31 Vanaf zijn aftreden als predikant functioneerde hij voornamelijk buiten het kerkelijke instituut, dat hij een ‘schijn’- of ‘naam’-christendom verweet, omdat het gebaseerd was op levenloze formaliteiten in plaats van op praktische
vroomheid.32 Volgens Van der Wall laat zijn denken zich vanaf dat moment het beste
vangen onder de noemer ‘mystiek-spiritualisme’. Als spiritualist geloofde Serrarius in
de directe werking van de geest in de gelovige; als mystiek theoloog stelde hij het lijden
van Christus centraal en streefde hij naar een innerlijke wedergeboorte om in de eenheid met Christus een oprecht religieus leven te kunnen leiden.33
De mystiek-spiritualist Serrarius zou nooit meer naar de Waalse orthodoxie terugkeren, maar van een definitieve breuk tussen Serrarius en de Waalse kerk was toch geen
sprake. In 1637 werd Serrarius op eigen verzoek officieel in de schoot van de kerk heropgenomen. Van der Wall heeft haar vraagtekens geplaatst bij het gewicht dat aan Serrarius’ verzoening met de Waalse kerk moet worden toegekend. In een officiële verklaring herriep Serrarius weliswaar zijn vroegere dwalingen en beloofde hij een leven
volgens de voorschriften van de kerk, maar in de praktijk nam hij geen afstand van zijn
‘dwalingen’ en werd hij door de synode daardoor ook ongeschikt verklaard om opnieuw als predikant in dienst te treden.34 Het blijft een raadsel hoe we Serrarius moeten plaatsen binnen de Waalse gemeenschap. Deerde het de Walen niet dat Serrarius
iets anders beweerde dan praktiseerde? Of zagen ze hem überhaupt niet meer als één
van hen? Het is hoe dan ook intrigerend dat Serrarius lid kon zijn van een kerkgemeenschap, terwijl hij in de praktijk een mystiek-spiritualisme beleed dat niet strookte met
de theologische lijn die zijn gemeenschap voorstond.
Vanaf de jaren vijftig ging Serrarius’ denken bovendien filosemitische en chiliastische trekken vertonen die de gereformeerden tegen de borst stootten.35 Serrarius’ geloof in een Messiaans vredesrijk dat in de nabije toekomst op aarde zou aanbreken en
de voorbode zou zijn van het eeuwige koninkrijk gold in de zeventiende eeuw bij de
officiële gezagdragers van de gereformeerde kerk als een vorm van ketterij.36 Voor de
gereformeerde predikant Franciscus Ridderus was het chiliasme bijvoorbeeld één van
de dwalingen en ketterijen die hij met zijn Worstelende kercke (1679) poogde te bestrijden.37 Met name één specifieke vorm van chiliastisch denken – door Van Campen het
31 Van der Wall 1987, p. 44.
32 Van der Wall 1987, p. 12, 45.
33 Van der Wall 1987, p. 13, 45-46.
34 Van der Wall 1987, p. 81-86.
35 Over Serrarius als uitgesproken filosemiet, die zich in liefde verbonden voelde met de joden zie Van Campen 2006,
p. 22, 131; Van der Wall 1987, p. 166, 392-398; Van den Berg 1976, p. 46-50.
36 Over het chiliasme zie m.n. Laursen en Popkin 2001. Specifiek over Serrarius’ chiliastische denken Van der Wall
1987, p. 149-199; Van den Berg 1977.
37 Ridderus schreef bijvoorbeeld over de gnosticus Cerinthus (100 voor Christus), die ‘valsche leeringen’ verkondigde.
Tot zijn ‘dwalingen’ behoorde de overtuiging ‘[d]at Jesus koninckrijcke, na de opstandinge sal zijn Aerdts, in ’t welcke
de Christenen sullen leven in Jerusalem, en in overvloedt van spijse, dranck, en allerley wellusten, ende dat daer toe
bestemt zijn duysent jaren.’ Citaten in Ridderus 1679, p. 10-11, vergelijk ook p. 13. Over Ridderus’ bestrijding van het
chiliasme zie ook Van Campen 2000, p. 24-28.
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‘prechiliasme’ genoemd – was voor velen onaanvaardbaar. De ‘prechiliasten’ verspreidden namelijk ideeën die volgens critici ‘onbijbels’ waren: ze geloofden bijvoorbeeld in
een dubbele lichamelijke wederkomst van Jezus en in de fysieke regering van Christus
op aarde vanuit Jeruzalem. Ook de revolutionaire en soms zelfs gewelddadige aanpak
van de prechiliasten werd sterk gewantrouwd door kerkelijke gezaghebbers.38
In het denken van Serrarius zijn allerlei noties terug te vinden van het als ketters
beschouwde prechiliasme.39 Zij gaven aanleiding tot hevige discussies in het geleerdencircuit van de Republiek. Nadat Serrarius zijn chiliastische denkbeelden in 1662 in
een traktaat had opgetekend en de tekst uit vriendelijkheid had toegezonden aan de
Groningse hoogleraar theologie Samuel Maresius, brak een drie jaar durende controverse uit over het chiliasme van Serrarius.40 Maresius, die het chiliasme beschouwde als
‘de pest’ en als een boze droom die uit joodse fabels ontsproten was,41 liet zich openlijk
zeer negatief uit over de ‘fanaat’ Serrarius.42 Maar er klonken ook andere geluiden: Serrarius’ vriend Jacob Alting meende dat iemand als Serrarius een chiliast van het goede
en oprechte soort was, omdat hij geen duizendjarig rijk vol wellusten verwachtte en
geen geweld nastreefde.43
Serrarius’ chiliastische denkbeelden hebben sterk de aandacht getrokken van tijdgenoten en onderzoekers. Voor mijn studie is deze kant van Serrarius echter van ondergeschikt belang, omdat het chiliasme geen zichtbare sporen naliet in Goddelycke aandachten, maar zich pas ná 1653 bij Serrarius openbaarde.44 Ten tijde van de verschijning
van de Pia desideria-bewerking in 1653 had Serrarius zich al wel ontwikkeld tot mystiekspiritualist. Over de vorm van het lidmaatschap van de Waalse kerk waarmee hij zijn
mystiek-spiritualisme combineerde, tasten we in het duister. Duidelijk is alleen dat
hij dankzij zijn godsdienstige ontwikkeling blijkbaar voldoende afstand had genomen
van de gereformeerde theologie om in de Noord-Nederlandse geïllustreerde religieuze
literatuur een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten.

38 Van Campen 2006, p. 269.
39 Van Campen 2006, p. 132. Serrarius geloofde bijvoorbeeld in de tweevoudige wederkomst van Christus. De theoloog Mathijs van Campen heeft hem om die reden in zijn proefschrift tot de ‘prechiliastische non-conformisten’ gerekend, zie Van Campen 2006, p. 547.
40 Over de controverse zie Van der Wall 1987, hoofdstuk 8 en 9. Serrarius’ traktaat luidt Brevis dissertatio de fatili et admiranda illa omnium planetarum in uno eodemque signo […] conjunctione die 1/11 dec. anno 1662 futura. Er verscheen in 1662 ook een
Nederlandse vertaling onder de titel Naeder bericht wegens die groote conjunctie ofte t’samenkomste van allen planeten in het teecken des
hemels ghenaemt de schutter, te geschieden den 1/11 december anno 1662.
41 Van Campen 2006, p. 133, 332-333, 336; Nauta 1935, p. 335.
42 Dat deed Maresius vooral in zijn Chiliasmus Enervatus, ad D.P. Serarium (Het chiliasme ontkracht, aan meneer P. Serrarius, 1664). Zie Van Campen 2006, p. 132; Nauta 1935, p. 332-335, m.n. p. 335.
43 Van Campen 2006, p. 336-337. Over de het conflict tussen Maresius en Alting zie ook Nauta 1935, p. 369-385.
44 Serrarius’ chiliastische ideeën openbaarden zich voor het eerst in zijn Assertion du règne de mille ans (Verklaring over
het duizendjarig rijk, 1657). In Serrarius’ vroege mystieke werk waartoe Goddelycke aandachten behoort, klinken de chiliastische idealen nog niet door, vergelijk Van der Wall 1987, p. 121-148.
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4 Visualiteit volgens Serrarius en zijn inspiratiebronnen
Serrarius’ keuze voor Pia desideria is te begrijpen tegen de achtergrond van het internationale netwerk waarvan hij sinds de jaren veertig van de zeventiende eeuw deel uitmaakte: de Hartlib circle of Comenian group, vernoemd naar spilfiguren Samuel Hartlib en
Serrarius’ eerdergenoemde vriend Comenius. Dat netwerk, dat zich vooral uitstrekte
over Engeland, Duitsland en de Republiek, bestond uit correspondenten en reizigers
die religieuze, maatschappelijke en wetenschappelijke vernieuwingen nastreefden.45
Hoewel Serrarius zichzelf vrij snel na zijn predikantentijd in Keulen in Amsterdam zou
vestigen en daar tot zijn dood in 1669 zou blijven,46 bleef hij een kosmopoliet, die zijn
wijdverbreide (correspondentie)netwerk onderhield en voortdurend uitbreidde. Het
waren overwegend christenen van gereformeerde of lutherse huize met wie hij in contact stond, vaak oorspronkelijk theoloog of predikant, en al dan niet actief betrokken
gebleven bij hun kerkelijke gemeenschap. De mensen binnen de Hartlib circle deelden
een ‘verlangen naar een algemene, christelijke godsdienst, naar het “ware” christendom’.47 Dat zuivere christendom was in hun ogen inwendig en geestelijk: een mystieke
spiritualiteit die buiten kerkelijke instituties om bestond.48
In Serrarius’ netwerk werd mystiek-spirituele literatuur gebruikt om de innerlijke
beleving van het geloof te verdiepen en te bevorderen.49 De aandacht ging zeker niet
alleen uit naar meditatieliteratuur voorzien van afbeeldingen, maar visualiteit stond
binnen de Hartlib circle wel in de belangstelling als een instrument om kennis te verwerven. De personen binnen het netwerk die zich verdiepten in de alchemie, veronderstelden een directe relatie tussen de micro- en macrokosmos, en meenden dat dat verband visueel uitgedrukt kon worden.50 Het observeren van materiële verschijnselen, zo
namen alchemisten aan, zou tot goddelijke inzichten leiden.51 Vanuit die overtuiging
45 Over de Hartlib circle en de rol van Serrarius daarin zie Van der Wall 1987, m.n. p. 87-120. De correspondentie van het
netwerk is bestudeerd door Turnbull 1947; Turnbull 1953. Op basis van de Hartlib papers bestudeerde Webster 1975 het
netwerk, met speciale aandacht voor de natuurwetenschappelijke activiteiten in Engeland. Over het netwerk rondom
Comenius zie Blekastad 1969. Over Comenius als spil in zijn internationale netwerk zie Mout 1994.
46 Tussen het verblijf in Keulen en de vestiging in Amsterdam zat enkel nog een tweejarige studie medicijnen in Groningen, zie daarover Van der Wall 1987, p. 51-61.
47 Over het religieuze gedachtegoed van de Hartlib circle zie Van der Wall 1987, p. 89-91, 118-120. Over Comenius en
zijn religieuze denkbeelden zie Rood 1970; Ëapková 1994b. Over Hartlib en zijn religieuze denkbeelden zie Greengrass, Leslie en Raylor 1994. Over het chiliastisch wereldbeeld binnen de Hartlib circle zie Popkin 1994; Van der Wall
1987, p. 91.
48 Daarin verschilden zij volgens Van der Wall 1987, p. 119 van irenici, die verzoeningsplannen eerder zochten binnen
de grenzen van de officiële kerken dan in een verinnerlijkt christendom dat los stond van kerkelijke gemeenschappen.
Zie over het protestantse irenicisme Posthumus Meyjes 1984, m.n. p. 78.
49 Van der Wall 1987, o.a. p. 90, 107.
50 Zie bijvoorbeeld Dickson 1998, p. 173, 206; Wilkinson 1970; Young 1998. Specifiek over de rol van Comenius en
Hartlib in de ontwikkeling op het gebied van alchemie zie Fanning 2009, m.n. hoofdstuk 6 en 7.
51 Voor de uitgangspunten van de alchemie zie bijvoorbeeld Roberts 1994, p. 26: ‘entities and events in the heavens
were mirrored by these on earth’. Over alchemie als een instrument van kennis zie Schwarz 1980, p. 58. De verbondenheid van alchemie met visualiteit komt ook tot uitdrukking in de vormgeving van veel alchemistische geschriften. Alchemistische geschriften kenmerken zich ook door beeldende, metaforische taal, zie Roberts 1994, p. 44. Ook werden
alchemistische emblemen gemaakt, gebaseerd op de aanname dat via het beeld de sensus spiritualits kan worden verworven, zie Adams en Linden 1998.
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zette Hartlib samen met enkele geestesverwanten in de jaren vijftig een collegium op
dat speciaal gewijd was aan alchemistisch onderzoek.52
Een opvallend grote interesse in visualiteit legde Comenius aan de dag, een van de
leidende figuren uit de kring. In zijn jeugdjaren was deze Tsjech al vertrouwd geraakt
met het geïllustreerde gezangenboek van zijn Boheems-Moravische Broedergemeente, de hervormde kerkgenootschap gesticht door Jan Hus. Tijdens zijn studieperiode
bij Johann Heinrich Alsted in Herborn schreef Comenius een traktaat over het fysische
proces van waarneming.53 Was kijken voor Comenius op deze manier al vroeg verbonden geraakt met zijn religieuze leven, later zou visualiteit uitgroeien tot een belangrijk
instrument in de grootschalige transformaties die hij nastreefde: de innerlijke transformatie van het menselijk individu en de universele transformatie van de samenleving. De twee omwentelingen waren nauw met elkaar verweven, want een zuiver
innerlijk geloofsleven kon volgens Comenius alleen tot stand komen in een eendrachtige en evenwichtige wereld, waarvan universele kennis de basis vormde. Comenius
ontwikkelde een ‘pansofisch’ educatiemodel waarin afzonderlijke kennisdomeinen
met elkaar verenigd waren om samenleving en mensen te kunnen hervormen.54 In dat
educatiemodel speelde visualiteit een belangrijke rol, zo bleek wel uit het programma
van de pansofische school die Comenius oprichtte in Sárospatak. Comenius probeerde
zijn schoolkinderen tot evenbeelden van God te maken door hen via een gelijktijdige
prikkeling van zintuigen, verstand en geloof in contact te brengen met alle mogelijke
aspecten van het leven.55 Hij meende dat mensen hun zintuigen nodig hadden om iets
te kunnen leren – en van de zintuigen was het oog daarvoor nog wel het beste toegerust.56 Daarom moest zijn hele school van schilderijen en emblemen worden voorzien
en maakte hij eigen lesboeken waaraan illustraties waren toegevoegd.57 Al vroeg in zijn
carrière vervaardigde hij het, hierboven al genoemde, geïllustreerde talenleerboek Janua linguarum reserata, gebaseerd op een voorbeeld van een Spaanse jezuïet.58 Later kwam
het encyclopedische prentenboek Orbis sensualium pictus tot stand.59 Daarin waren woord
en beeld direct op elkaar betrokken om het educatieve proces zo effectief mogelijk te
laten verlopen. Via nummers op de plaatjes werd de lezer naar passages in de tekst gestuurd, precies zoals dat ook in diverse Zuid-Nederlandse embleemboeken gebeurde.60
52 Dickson 1998, p. 206.
53 Kok en Molnár 1992, p. 19, 98-99. Over Comenius’ studietijd in Herborn zie Schaller 1985, dl 1. Specifiek over de invloed
van Alsted op de ontwikkeling van Comenius’ educatieve programma, zie Hofmann 1985. Ook Alsted zelf was geïnteresseerd in emblemen, en schreef hierover in zijn Encyclopaedia (1630), in het deel over de dichtkunst, zie Höpel 1987, p. 199-203.
54 Hunt 1995, p. 7; Ëapková 1992; Ëapková 1994a; Ëapková 1994b, m.n. p. 78, 81-82. Specifiek over de relatie tussen
Comenius’ theologische en pedagogische idealen zie Bellerate 1985.
55 Kok en Molnár 1992, p. 88.
56 Cunningham, Fisher en Mays 2005, p. 60; Pettersson 2002, p. 61-62; Dickson 1998, p. 160.
57 Kok en Molnár 1992, p. 19, 88; Hunt 1995, p. 7-8.
58 Poliĝensk´y 1994, p. 70.
59 Drukken onder de titel Orbis sensualium pictus zijn pas bekend vanaf 1658, maar onder de titel Lucidarium – die Comenius zelf aan het werk had gegeven – verscheen al een druk in 1653: Pilz 1967, p. 72-76, nummer 1. De eerste editie
was in het bezit van Hartlib, zie Pilz 1967, p. 72. Die had grote interesse in het educatieve programma van Comenius en
streefde ook naar een integratie van afzonderlijke kennisdomeinen, zie Ëapková 1994b, p. 83; Webster 1970.
60 Pettersson 2002, p. 61. Voor deze techniek in de Zuid-Nederlandse embleemtraditie zie bijvoorbeeld David 1601;
Nadal 1593.
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De katholieke iconografie uit de Zuid-Nederlandse embleemtraditie gebruikte Comenius niet, maar deze was in de Hartlib circle niet onbekend. Hartlib zelf correspondeerde in de jaren veertig van de zeventiende eeuw met John Hall, die aan St. John’s
College in Cambridge studeerde. Hall werkte in die periode aan verschillende vertalingen en tekstedities, en vond in Hartlib een ‘mentor’ die hem hielp en adviseerde.61 In
maart 1647 schreef Hall aan Hartlib dat hij devotionele emblemen had gemaakt.62 Het
moet hier gaan om de emblemen naar het voorbeeld van Michel Hoyers Flammulae amoris (Liefdesvlammetjes, 1629), een religieuze liefdesembleembundel uitgegeven door de
Antwerpenaar Hendrick Aertssens, die ook Hugo’s originele Pia desideria had gedrukt.63
Halls bewerkingen werden op het moment van schrijven gedrukt bij Daniel Rogier,
de universiteitsdrukker van Cambridge.64 Die had kort daarvoor ook al de religieuze
liefdesemblemen van Francis Quarles uitgegeven, gemaakt naar Pia desideria en de Antwerpse bundel Typus mundi (1627).65
Halls Emblems with Elegant Figures droeg overduidelijk het stempel van de katholieke
iconografie en beeldmeditatietraditie. Quarles schreef in een voorwoord bij de bundel
dat deze emblemen de lezer konden vervullen ‘with the influence of that Divine love’
en dat daardoor de ziel ‘with excesse of appetite’ gevoed zou worden.66 In de emblemen
zelf kon de gebruiker via de waarneming van expressieve afbeeldingen de hevige verlangens ervaren die in de meditatieve teksten waren uitgedrukt (afb. 44). Door de kijkprocessen werd deze gebruiker zich bovendien bewust van de verschillen tussen soorten waarnemingswijzen, die bedrieglijk of juist godsvruchtig konden zijn. Zo was het
kijken naar wereldlijke vrouwen een onzuivere vorm van waarnemen: ‘Their beauty is
but borrowed’.67 God was de ‘center of all light! whom none / Can look upon’.68 Alleen
door van het wereldse licht weg te kijken, kon Gods schoonheid worden waargenomen: ‘Thy beauty shall / Stand while the dying sun shall fall.’69
Zoals blijkt uit een volgende brief die Hall aan Hartlib schreef, was de auteur aanvankelijk van plan geweest zijn liefdesemblemen aan natuurkundige Robert Boyle op
te dragen, die als naaste vertrouweling van Hartlib ook functioneerde in de Hartlib cir-

61 Turnbull 1953, p. 221; Harwood 1991, p. iv.
62 Turnbull 1953, p. 224. Turnbell weet niet zeker of deze brief afkomstig is uit 1646 of 1647, maar de tweede optie is
aannemelijker dan de eerste, omdat ook een tweede brief over de emblemen uit april 1647 is overgeleverd.
63 Over Halls voorbeeld Flammulae amoris zie Visser 2007.
64 Turnbull 1953, p. 224. Over Rogier als universiteitsdrukker zie de Britsh Book Trade Index (BBTI). De eerste editie van
Halls emblemen die we kennen, werd volgens de titelpagina als Emblems with Elegant Figures gedrukt in 1658, bij Daniel
Rogier in Londen. Zie Hall 1658; een facsimile-uitgave met inleiding biedt Hall 1970. Op basis van zowel de inhoud van
Halls brieven aan Hartlib uit 1647 als de datering ‘1648’ op de titelpagina van het tweede deel van Halls embleembundel, neem ik aan dat de emblemen oorspronkelijk al in 1648 moeten zijn gedrukt. Dat veronderstelt ook Horden in de
ongepagineerde inleiding op Hall 1970.
65 Het gaat om Quarles’ Emblemes (1635), door Daniel Rogier in 1643 uitgegeven samen met Hieroglyphikes (1638), zoals
vaak zou gebeuren. Voor Emblemes zie Quarles 1635; voor een facsimile-uitgave met een inleiding van Höltgen en Horden zie Quarles 1993.
66 Hall 1970, ‘The Preface to the Reader’, z.p.
67 Hall 1970, p. 68.
68 Hall 1970, p. 38.
69 Hall 1970, p. 68.
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Afb. 44 John Hall, Emblems with Elegant Figures. Londen, Roger Daniel, 1658, p. 68. Exemplaar Stirling Maxwell Collection, University of Glasgow, Sp Coll S.M. 540.
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cle.70 Boyle het verzoek lijkt te hebben geweigerd,71 maar Halls voornemen bewijst dat
Hartlib en Boyle op de hoogte waren van Halls emblematische praktijken. Het ligt
voor de hand dat zij zijn embleemboek met Zuid-Nederlandse wortels hebben gekend. Mogelijk droegen ze bij aan de verspreiding ervan binnen de Hartlib circle.72
Serrarius zal zeker in aanraking zijn gekomen met opvattingen over literatuur en
visualiteit en met voorbeelden van geïllustreerde boeken die in de Hartlib circle circuleerden. Hij stond via zijn netwerk in contact met vele alchemisten en liefhebbers van
mystieke literatuur.73 Hartlib kende hij al zeker vanaf de jaren veertig;74 Comenius was
zelfs één van zijn beste vrienden.75 De vriendschap tussen Comenius en Serrarius bereikte weliswaar pas haar hoogtepunt toen Comenius zich in 1656 in Amsterdam vestigde, maar de heren hadden elkaar waarschijnlijk al in 1642 ontmoet.76
De idealen uit zijn netwerk gaven Serrarius’ denken over visualiteit een impuls.
Voor Serrarius was de innerlijke navolging van Christus het hoogste doel, en hij presenteerde de waarneming als een belangrijk instrument om dat eindstation te bereiken. Zo schreef hij in 1647 dat een gelovige Christus moest waarnemen voordat hij tot
navolging kon overgaan – net zoals een schilder eerst zijn object zorgvuldig bestudeert
voordat hij het namaakt. Pas wie Christus ‘als eenen voorbeeldt’ en ‘als eenen Spiegel’
voor zich heeft gehad, zo redeneerde Serrarius, kon ‘eenmael met het selfde Beelt verandert ende overformt worden’.77
Naast Christus moest de gelovige ook zichzelf waarnemen, zo legde Serrarius uit
in het voorwoord van Goddelycke aandachten. Het was een vorm van waarneming die
inwendig plaatsvond en onderzoekend van karakter was, en twee effecten beoogde.
Ten eerste zou de zondigheid binnen in het ‘zelf’ aangetroffen worden; op de tweede
plaats zou, door de gerichtheid op het ‘zelf’, het oordeel over buitenstaanders verdwijnen. ‘En als wy dan met ons zelfs aldus waar te neemen, met ons zelfs op het nauwst
t’onderzoeken, waarlijk zullen bevonden hebben onzen elend, […] dan laaten wy lichtelijk allen oordeel over andere vaaren.’78
Wie zichzelf via de waarneming losmaakte van andere mensen, kon volgens Serrarius de ‘eygen inwendigheyd’ beter zien: ‘wy moeten het Oordeel over andere, die
70 Turnbell 1953, p. 224.
71 Harwood 1991, p. iv.
72 Op 21 december 1646 beloofde Hall in een brief Hartlib honderd exemplaren van zijn nieuwe gedichten. Wellicht
doelde hij hiermee op de gedichten bij zijn emblemen, vergelijk Harwood 1991, p. lv. Het ligt voor de hand dat Hartlib
die honderd exemplaren onder zijn kennissen verspreidde.
73 Over Serrarius’ contacten in de jaren veertig zie Van der Wall 1987, p. 95-118. Belangrijk waren zijn contacten met
Johannes Moriaen (zie over hem ook Young 1998), Henricus Appelius en John Dury. De laatste was één van de leidende
figuren uit het netwerk, zie Van der Wall 1987, p. 88. Over Dury en Serrarius zie ook Blekastad 1969, p. 569, 574, 591.
74 Van der Wall 1987, p. 96.
75 Van der Wall 1987, p. 104, 260; Blekastad 1969, p. 569.
76 Over de Amsterdamse periode van Comenius vanaf 1658, zie Blekastad 1969, p. 585 en verder. Over Comenius’ bezoek aan Amsterdam in 1642, zie Frijhoff 1994, p. 20; Frijhoff 1989, p. 183; Groenendijk en Sturm 1992, p. 13. In 1642 was
Comenius al een beroemdheid onder geleerden in de Republiek, vergelijk Frijhoff 1989, p. 183. Het is waarschijnlijk dat
ook Serrarius Comenius al in 1642 ontmoette, vergelijk Van der Wall 1987, p. 105.
77 Serrarius schrijft hierover in zijn voorwoord bij het aan Tauler toegeschreven traktaat Aendachtighe oeffeningen over het
leven ende lijden Iesu Christi (1647), zie Tauler 1647, fol. 1v.
78 Serrarius 1653, fol. *5r.
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buyten ons zijn, t’eenemaal vaaren laaten, en moeten in ons zelven inkeeren, ons
eygen inwendigheyd vlijtig waarnemen.’79 De inwendige waarneming en verinnerlijking bevruchtten elkaar dus wederzijds: wie niet over een ander oordeelde, kwam
meer tot zichzelf; wie dichter bij zichzelf was, kon zichzelf met meer vlijt waarnemen. Die cumulatieve beweging was heel essentieel, want alleen degene die zichzelf
heel nauwkeurig kon waarnemen, zou ‘zelfs leeren oordeelen, of ook Christus met zijn
lief-rijke, vreedzaame, ootmoedige en zachtmoedige, reyne, kuysche Geest daar inne
heersche’.80 Als dat niet het geval was, moest Christus worden toegelaten. Het gevolg
daarvan zou zijn dat de ‘weezentlijcke tegenwoordigheydt Godts in ’t binnenste van
ons, in den grond onzer zielen’ zou gaan wonen, en daar een ‘Rijke Gods in ons’ oprichtte.81 Zo werd een inwendig christendom – ‘een geestelijke Stad, een innerlijcke
Tempel, een wezentlijcken en redelijcken Godtsdienst’ – bereikt, dat nu naar Serrarius’ smaak te zeer uit het leven van de mensen was verdwenen.82 Serrarius zag in de
juiste waarneming van het ‘zelf’ en van Christus dus een opstap naar de innerlijke geloofspraktijk en de geestelijke transformatie die hij met zijn internationale vrienden
nastreefde.
Zijn Goddelycke aandachten ondersteunt dit inwendige waarnemingsproces met afbeeldingen. De Pia desideria-plaatjes, alle 46 hergebruikt, verbeelden precies datgene dat
een gelovige volgens Serrarius moet waarnemen om de gewenste staat van verinnerlijking te bereiken: het eigen binnenste en Christus, in de gedaantes van anima en amor
divinus. Zo kan de gebruiker op een van de afbeeldingen met eigen ogen aanschouwen
hoe de ziel aandachtig naar de gekruisigde Christus kijkt (afb. 45). De bijgaande tekst
legt uit dat de gerichtheid op de kruisiging een heilzame werking heeft. Voor wie aandacht heeft voor Christus’ lijden en zichzelf met dat lijden kan vereenzelvigen, wordt
de kruisboom een plaats van troost en Christus’ kruisiging een krachtig inwendig medicijn:
Als ik maar denk aan dy, en aan dijn lijden groot,
Zoo is my ’t kruys geen kruys, de nood is my geen nood,
Als ik mijn smerten kan, en mijn ellendigheden
Fijn [nauwgezet] brengen over een met ’t geen gy hebt geleden;
Zoo is my als een mensch, die, in een dorre land,
Van hitte half versmacht, een frisschen Linden vand;
Onder wiens koele lucht, en groene loof gezeten,
Hy zijn geleden nood en elend moght vergeten;
Want dijn kruys is mijn troost, dijn uytgeharde pijn
Is my, in merg en been, een heylzaam medecijn.83

79
80
81
82
83

Serrarius 1653, fol. *4v.
Serrarius 1653, fol. *4v-*5r.
Serrarius 1653, fol. *3r.
Serrarius 1653, fol. *3r.
Serrarius 1653, afdeling 2, embleem 14, p. 60.
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Afb. 45 [Petrus Serrarius], Goddelycke aandachten ofte Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en lief-rijcke
ziele. Amsterdam, Salomon Savrij, [1653], afdeling 2, embleem 14, p. 61. Exemplaar Bijzondere Collecties,
Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 62 5695.
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De gebruiker van het embleem kan via de waarneming van de afbeelding zichzelf vereenzelvigen met zowel de ziel als de lijdende Christus. Dankzij dat proces zal hij op
een nieuwe manier naar de kruisboom gaan kijken: als een plaats van inwendige troost.
Zo helpt Serrarius de gebruiker op weg naar een geestelijk christendom, met behulp
van de letterlijke verbeeldingen van inwendige waarnemingen. Tegen de achtergrond
van het religieuze en visuele programma van de Hartlib circle lijkt dat een logische stap
te zijn geweest. Geïnspireerd door de idealen uit zijn internationale netwerk, had Serrarius een product gemaakt dat beter paste in de literaire en visuele tradities van omringende landen dan van de Republiek. Niet toevallig zal hij voor de productie ervan in
zee zijn gegaan met een graveur en drukker met een internationaal blik- en werkveld:
Salomon Savrij.84 Savrij had in de jaren dertig een poosje als graveur gewerkt in Engeland en daar mogelijk al het soort iconografie leren kennen dat in Goddelycke aandachten
gebruikt werd.85 Sindsdien verzorgde Savrij vaker illustraties voor (religieuze) boeken
naar buitenlands voorbeeld en verkocht hij werken van de Duitse mysticus Jakob Böhme.86 Omdat hij was geoefend in het nasnijden van bestaande plaatontwerpen, was het
kopiëren van Pia desideria-afbeeldingen hem op het lijf geschreven.87
De Pia desideria-editie die als voorbeeld aan Goddelycke aandachten ten grondslag lag, zal
Serrarius via zijn internationale netwerk hebben verworven. Waarschijnlijk vond hij
inspiratie in Engeland, waar protestanten al veel vroeger dan in de Republiek katholieke iconografie integreerden in hun religieuze boeken.88 Steun voor deze hypothese vinden we in de manier waarop Serrarius met behulp van zijn internationale netwerk zijn
literaire productie organiseerde en zijn materiaal selecteerde. Maar ook zal blijken dat
de specifieke Pia desideria-editie die model stond voor Serrarius uitgerekend in kringen
van Engelse protestantse liefdesembleemmakers circuleerde.

5 Pia desideria editio 4 in Serrarius’ literaire wereld
Serrarius vervulde in zijn internationale netwerk een vooraanstaande positie, zo weten
we uit het onderzoek van Ernestine van der Wall: hij trad regelmatig op als vertrouwenspersoon en stelde zijn woning aan de Prinsengracht beschikbaar voor bijeenkomsten en voor kortere of langere logeerpartijen.89 Die centrale plaats in het netwerk was
84 Over het geslacht Savrij zie De Vries 1886, p. 73-78. Savrij was maker en uitgever van prenten, en trad soms ook als
uitgever van boeken op, zie Schaeps 2006, p. 45; Waller 1938, p. 284. Over Savrijs platenproductie zie Hollstein 1949, dl
xxiv, p. 5-127.
85 Savrij had in Engeland platen gesneden voor een uitgave van Ovidius’ Metamorphoses (1632), zie Hodnett 1978, p. 74.
Er zijn meer Nederlandse graveurs die in de zeventiende eeuw naar Engeland gingen om daar te werken, zie bijvoorbeeld voor het geval van Simon en Willem de Passe Veldman 2001, p. 243-246; 249-251.
86 Savrij graveerde titelpagina’s bij Nederlandse vertalingen van Böhmes traktaten, zie Geissmar 1993, p. 169, afbeelding 5 en 6. Ook zorgde hij voor de titelgravure van de Nederlandse edities van de Engelse Eikon Basilike, zie hierover Helmers 2011, p. 125. Over Savrij als verkoper van Böhmes teksten zie Van der Wall 1987, p. 674 (noot 45).
87 Schaeps 2006, p. 45.
88 Vergelijk Watt 1991; Hamling en Williams 2007; Davis 2009.
89 Van der Wall 1987, o.a. p. 111, 621. De Baar 2004, p. 313 introduceert Serrarius als de ‘Amsterdamse spil in het internationale netwerk van mystieke spiritualisten en chiliasten’.
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onlosmakelijk verbonden met literatuur. In de Hartlib circle werd literatuur verspreid
via persoonlijke wegen, en in dat proces heeft Serrarius belangrijke functies vervuld:
hij was doorgeefluik en afnemer, vertaler en editeur.90
Dat Serrarius zo’n spil kon worden in het netwerk van literaire uitwisseling, had
ongetwijfeld te maken met zijn standplaats. In de Republiek, en in het bijzonder
Amsterdam, bestond door de vrijheid van geweten en het gebrek aan een effectieve
censuurpraktijk betrekkelijk veel ruimte om (nonconformistische) literatuur te produceren en door heel Europa te verspreiden.91 Vanuit Amsterdam kon Serrarius daardoor bijdragen aan de verspreiding van Comenius’ traktaten en aan de internationale
uitwisseling van Böhmes teksten.92 Daarnaast kon hij assisteren bij de productie van
literatuur voor een internationaal publiek – zeker in combinatie met zijn enorme talenkennis en zijn achtergrond als corrector bij een Amsterdamse boekdrukker. Van
1630 tot in de jaren veertig had Serrarius correctiewerk uitgevoerd, zeer waarschijnlijk voor de protestantse drukker Johannes Janssonius.93 Van zijn expertises maakten
buitenlandse kennissen graag gebruik. Zo transcribeerde Serrarius op verzoek van
Robert Boyle en zijn secretaris Henry Oldenburg een tekst van hun vriend Adam Boreel, toen deze daar wegens ziekte zelf niet meer toe in staat was.94 Bovendien benutten vrienden zijn contacten in de Amsterdamse boekenwereld. Een werk van Johannes Sophronius Kozack, een medisch en alchemistisch auteur die Serrarius via zijn
vriend John Dury kende, lijkt bijvoorbeeld bij Janssonius te zijn gedrukt na Serrarius’ bemiddeling.95
Zoals Serrarius zijn buitenlandse kennissen hielp met de verspreiding van literaire
producten, profiteerde hij op zijn beurt van het materiaal dat vrienden hem ter beschikking stelden. Voor de productie van oorspronkelijke literatuur of vertalingen uit
het Engels of Latijn putte hij steeds uit eigen gelederen: hij verwierf materiaal en ideeen dankzij de uitwisseling met internationale, gelijkgestemde partners.96 Zo vertaalde
hij een bekeringsgeschiedenis van het Engelse meisje Sarah Wight doordat hij met de
uitgever ervan, Henry Jessey in Londen, correspondeerde.97 Vermoedelijk kreeg Serra90 Van der Wall 1987, o.a. p. 107. Van der Wall spreekt over een netwerk dat ‘naast de kanalen van de officiële boekhandel’ opereerde, maar ‘langs andere, meer persoonlijke wegen’ wel dezelfde functie vervulde.
91 De Republiek, in het bijzonder Amsterdam, staat bekend als een veilig toevluchtsoord voor geloofsvluchtelingen
(Kuijpers 2005, m.n. p. 15-16), waar drukpersen gereed stonden om buitenlandse religieuze of wijsgerige teksten te
drukken die in eigen land omstreden of verboden waren (zie bijvoorbeeld Heijting 2007, p. 209). Schillings 1997, p. 5
omschreef de Republiek als de plaats van waaruit men ‘beter dan vanuit welk ander land dan ook gestalte [kon] geven
aan het ideaal van de Republiek der Letteren’. De omstandigheden waren daar gunstig: ‘De grote vrijheid die de talrijke boekdrukkers genoten en de soepele censuurpraktijk zorgden er voor een ongekend grote toeloop van schrijvers
uit heel Europa’. Ook voor Comenius was de Republiek een geschikt toevluchtsoord geweest vanwege de internationaal georiënteerde boekenmarkt, zie Mout 1994, p. 63. Zoals al bleek in de inleiding, noot 28, was de Republiek niet vrij
van censuur, maar de drukkersmogelijkheden waren hier relatief groot, vergelijk bijvoorbeeld Koopmans 2005, p. 221.
92 Van der Wall 1987, p. 111, 261-262.
93 Van der Wall 1987, p. 63, 66, 649 (noot 54), 650 (noot 68). Janssonius kwamen we ook in hoofdstuk 1, paragraaf 2 al
tegen als uitgever van devotieliteratuur.
94 Van der Wall 1987, p. 266-267.
95 Van der Wall 1987, p. 105-107.
96 Zie de bibliografie van Serrarius’ werken in Van der Wall 1987, p. 776-783.
97 Over Jesseys religieuze positionering zie White 1977.
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rius via Jessey ook Joshua Sprigges preken in handen, waarvan hij in 1649 en 1654 gebundelde vertalingen uitbracht.98
Ook als Serrarius voorbeelden uit de prereformatorische of katholieke vroomheidstraditie gebruikte, ontving hij die via zijn eigen contacten. Er is geen enkele aanwijzing
dat Serrarius contacten onderhield met katholieken om zijn literaire activiteiten tot
bloei te kunnen brengen. Zijn vertaling van mystieke teksten van Johannes Tauler uit
1647 plaatste hij bijvoorbeeld niet in de traditie van de Nederlandse Tauler-vertaling
door de kapucijner Gabriël van Antwerpen uit 1631.99 Hij zocht daarentegen aansluiting bij de vertalingen die in 1621 gemaakt waren door Daniël Sudermann, aanhanger
van het Schwenckfeldianisme, een protestantse hervormingsstroming.100 Op de titelpagina van het derde deel legde Serrarius expliciet uit dat zijn werk ‘Uyt het Hoogduyts
in de Nederlandsche tale overgeset’ was, en dat daarbij gebruikgemaakt was van ‘de
Francfurtsche copy, in ’t Iaer MDCXXI. gedruckt’.101
Het productieproces van Goddelycke aandachten lijkt niet anders te zijn verlopen dan
dat van zijn andere boeken. Serrarius had bij de productie van een Pia desideria-bewerking aansluiting kunnen zoeken bij de katholieke Pia desideria-traditie in de Republiek,
gebaseerd op de originele Latijnse editie van Pia desideria uit 1624 en bovenal op Justus
de Harduwijns Goddelycke wenschen.102 Maar dat gebeurde niet. Zijn Goddelycke aandachten werd gemodelleerd naar een Latijnse uitgave van Pia desideria die in de katholieke
Noord-Nederlandse receptie helemaal geen rol speelde: Pia desideria editio 4. Deze editie
van Pia desideria circuleerde in verschillende katholieke gebieden in Europa – Zuid-Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk – en werd regelmatig herdrukt door drukkers met
een katholiek fonds, die hun uitgave soms expliciet van een jezuïtisch stempel voorzagen.103
98 Van der Wall 1987, p. 130.
99 Van der Wall 1987, p. 123-124. Dat deze vertaling in 1631 was voltooid, blijkt uit Porteman 1977-1978, dl 1, p. 161.
De tekst werd in 1647 bij Hieronymus Verdussen II in Antwerpen gedrukt, samen met Johannes Lixbona’s vertalingen
van Taulers preken in Gheestelycke Sermoenen ghemaeckt door den hoogh-verlichten leeraer Joannes Taulerus […]. Zie hierover Porteman 1977-1978, dl 1, p. 142 (noot 106), 161, 163-164.
100 Sudermann 1959.
101 Zie Tauler 1647. Met zijn woorden verwijst Serrarius naar Sudermanns Duitse vertalingen uit 1621, onder de titels Nachfolgung des armen Lebens Christi en Ein edles Buchlein […] wie der Mensch moge ernsthaffig […] werden. Vergelijk ook Van der
Wall 1987, p. 123-124.
102 Zie hoofdstuk 1 en 2.
103 Editio 4 werd voor het eerst gedrukt in 1628 door Henrick van Hastens in Leuven. Zie deze eerste druk in Daly en
Dimler 1997, dl 3, p. 119, nummer J633. Over Van Hastens – van huis uit calvinistisch, aanvankelijk werkzaam als drukker in Leiden en vanaf zijn bekering tot het katholicisme in de jaren twintig van de zeventiende eeuw in Leuven – zie
Simoni 2003; Coppens 1987. Na Van Hastens dood in 1629 is de editie regelmatig herdrukt, zie Hugo 1629; Hugo 1636;
Hugo 1645; Hugo 1668; Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 120, 125-126, 135, nummer J634, J640-641, J651. Sporen van editio
4 vinden we al vroeg in Milaan, waar Giovanni Baptiste Bidelli in 1634 een herdruk verzorgde, zie Daly en Dimler 1997,
dl 3, p. 123, nummer J637. De jezuïet Pedro de Salas maakte in het katholieke Spanje de Pia desideria-bewerking Affectos
divinos (Goddelijke verlangens, 1633), waarbij Pia desideria editio 4 als voorbeeld diende. Zie over (een latere editie van) Affectos divinos Campa 1997. Ook in Frankrijk belandde Pia desideria editio 4 in de wereld van de jezuïeten. In 1647, 1654, 1661,
1670 en 1689 werden herdrukken verzorgd door de Parijse uitgever Jean Henault, een drukker die zich – zo blijkt uit
zijn fonds – vol overgave inzette voor de publicatie van jezuïtische werken, zie Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 127, nummers J643, J646, J650, J652, J658. Ook Pierre Guillimin uit Lyon maakte in 1679 een herdruk, zie Daly en Dimler 1997,
dl 3, p. 140, nummer J656.
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Over deze specifieke bron heeft Serrarius zelf geen uitsluitsel gegeven – hij schrijft
slechts zijn voorbeeld ‘in ’t Latijn’ te hebben leren kennen – maar na nadere bestudering van de platen en teksten kan elke twijfel worden uitgesloten.104 Dat Serrarius
Pia desideria editio 4 gebruikte, blijkt duidelijk uit de 46 afbeeldingen, die op sommige
punten afweken van die originele Pia desideria-koperplaten van Bolswert. Zo was in embleem 17 van Goddelycke aandachten de globe te zien uit editio 4 in plaats van het labyrint
dat Bolswert had ontworpen (afb. 46-48). Ook de titelpagina van Goddelycke aandachten
werd gekopieerd naar die van editio 4, die wederom verschilde van de frontispice van
Hugo’s eerste editie van Pia desideria. Terwijl op de oorspronkelijke titelpagina een
groot brandend hart werd omgeven door bijbelse helden (afb. 15), was dat hart op het
ontwerp van editio 4 en Goddelycke aandachten onderdeel geworden van een handeling van
de hoofdpersonen uit Pia desideria zelf: anima draagt het hart, terwijl amor divinus het vuur
erin aanwakkert (afb. 49-50).
De tekstuele aanpassingen die in editio 4 ten opzichte van het origineel werden doorgevoerd, vinden we ook terug in Goddelycke aandachten. Evenals in editio 4 bestond ieder
embleem uit Goddelycke aandachten uit een pictura en een subscriptio met slechts één prozafragment, in plaats van met een lange reeks van bijbel- en kerkvaderteksten. Bovendien
volgde Serrarius editio 4 in de nummering van de emblemen: terwijl de originele Pia desideria een doorlopende nummering kende, telden editio 4 en Goddelycke aandachten in de
drie afdelingen afzonderlijk de emblemen steeds van één tot en met vijftien.
Waarschijnlijk kreeg Serrarius de inspiratie voor het gebruik van Pia desideria editio 4
uit Engeland, waar deze Pia desideria-editie een centrale rol speelde in de protestantse
traditie van religieuze liefdesemblematiek. Anders dan in de Republiek was de ZuidNederlandse religieuze liefdesemblematiek rond 1650 voor Engelse protestanten al
geruime tijd vertrouwd terrein.105 Vanaf het begin van de zeventiende eeuw maakten
Engelsen op hun grand tour over het continent kennis met Zuid-Nederlandse embleembundels, die zij regelmatig mee naar huis namen.106 Het werk van deze intermediairs
bracht de Engelse embleemtraditie tot bloei. Francis Quarles, hierboven al even genoemd, baseerde zijn Emblemes (1635) naar Pia desideria en Typus mundi op de voorbeelden die zijn vriend en mecenas Edward Benlowes op zijn grand tour had verzameld.107
Quarles was niet de enige Engelse protestant die vanaf de jaren dertig creatief aan de
slag ging met Zuid-Nederlandse liefdesemblemen. John Hall, zo bleek al, maakte zijn
Emblems with Elegant Figures (1648) naar het voorbeeld van Flammulae amoris. Christopher
Harvey baseerde zich in zijn The School of the Heart (1647) op Benedictus van Haeftens
Schola cordis (School van het hart, 1629).108
104 Serrarius 1653, fol. *5v.
105 Een introductie op de Engelse embleemtraditie en de relaties met de Zuid-Nederlandse emblematiek bieden Daly
1997, Silcox 2008. Over het belang van de continentale traditie voor de ontwikkeling van de Engelse emblematiek zie
de verzamelbundel Daly 1988.
106 Joseph Hall had tijdens zijn reis een bezoek gebracht aan de boekhandel Plantijn-Moretus in Antwerpen, waar
Davids embleemboeken lagen, zie bijvoorbeeld Mantz, Gardner en Ramsden 1997, p. 255-256.
107 Zie hierover Jenkins 1952, p. 78-79; Höltgen 1986, p. 33; Höltgen 1997, p. 135. Over Quarles en Benlowes zie ook
Hill 1985.
108 Over de hartsemblematiek van Harvey en Van Haeften zie Scholz 1997.
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Afb. 46 [Petrus Serrarius], Goddelycke aandachten ofte Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en liefrijcke ziele. Amsterdam, Salomon Savrij, [1653], afdeling 2, embleem 2, p. 37. Exemplaar Bijzondere
Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 62 5695.
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Afb. 47 Herman Hugo, Pia desideria editio 4. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1636, afdeling 2, embleem 2, p. 66. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 94 13.
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Afb. 48 Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1624, embleem 17, plaat
tegenover p. 135. Exemplaar Bijzondere Collecties, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 871 F 61.
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Voor de Engelse religieuze liefdesembleemtraditie vormde Pia desideria editio 4 een belangrijk model. De beste bewijzen daarvoor zijn te vinden in het laatste kwart van de
zeventiende eeuw. De Londense drukker Robert Pawlet verzorgde in 1677 een heruitgave van editio 4 naar de druk van de Fransman Jean Henault.109 Ook Edmund Arwaker
greep met zijn populaire Pia desideria-bewerking Divine Addresses (1686) duidelijk terug
op Pia desideria editio 4. Evenals in editio 4 zijn Arwakers emblemen per afdeling genummerd en sluiten zij steeds af met één prozafragment, dat precies overeenkomt met het
ene fragment uit editio 4. Ook de compositie van de titelpagina die aan Arwakers emblemen voorafgaat, is zichtbaar verwant aan die van de titelpagina van editio 4 (afb. 50-51).110
Hoe Pia desideria editio 4 de Engelse protestanten precies heeft bereikt, weten we helaas
niet. Jean Henaults uitgave van editio 4, die in 1677 het voorbeeld zou zijn voor Pawlets
herdruk, kwam mogelijk al snel na de verschijning in 1647 in Engelse handen, omdat
de Franse en Engelse uitgeverswerelden hecht samenwerkten op het gebied van katholieke embleemboeken: Engelse katholieke emblemen werden dikwijls uit veiligheidsredenen in Frankrijk gedrukt om pas daarna naar Engeland te worden verscheept.111
Maar het lijkt erop dat ook al vóór 1647 Pia desideria editio 4 een model was in de Engelse protestantse Pia desideria-traditie. Quarles’ Emblemes vertoont namelijk opmerkelijke
overeenkomsten met de opzet van editio 4: de emblemen in deze Pia desideria-bewerking
zijn per afdeling genummerd en besluiten met een sterk ingekorte bloemlezing van
meestal een of twee prozafragmenten, soms zelfs precies gelijk aan die uit editio 4.112 Het
kan bijna niet anders dan dat Quarles Pia desideria editio 4 kende en zich door het model heeft laten inspireren. Deze editie van Pia desideria had Engeland dus waarschijnlijk
109 Voor Pawlets Pia desideria zie Hugo 1677. De uitgave werd herdrukt bij Pawlet in 1703. Aan de tekst op de titelpagina, Henaults opdracht aan Franciscus Molé en de spiegelbeeldige afbeeldingen is op te maken dat Pawlet (een van) de
Parijse Pia desideria editio 4 als voorbeeld heeft genomen. In Parijs drukte Jean Henault in 1647, 1654, 1661, 1670 en 1689
uitgaven van editio 4, zie Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 127, nummers J643, J646, J650, J652, J658. De Pia desideria-herdrukken van Jean Henault zijn getrouwe herdrukken van de Zuid-Nederlandse exemplaren van Pia desideria editio 4, met secuur gekopieerde gravures.
110 Arwaker 1690. Over Arwakers gebruik van Pia desideria editio 4 zie Raspa 2000, m.n. p. 63-65. Opvallend is wel dat de
afbeeldingen niet gebaseerd zijn op die uit editio 4. In het embleemboek van Arwaker is het labyrint is bijvoorbeeld niet
vervangen door de wereldbol, zoals dat in editio 4 wel het geval is. Arwakers bundel werd regelmatig herdrukt: Daly en
Dimler 1997, dl 3, p. 174-178, nummers J689-J693 noemen vijf edities.
111 Jean Cousturier in Rouen gaf bijvoorbeeld veel zeventiende-eeuws katholiek Engels drukwerk uit, zie Höltgen
2000, p. 600. Omdat katholieken onder het Franse katholieke bewind meer vrijheid genoten dan in protestants Engeland (vergelijk Po-chia Hsia 1998, p. 80-84, 66-73), werden bijvoorbeeld Henry Hawkins Engelse embleemboeken Partheneia Sacra (Heilige maagdelijkheid, 1633) en The Devout Hart (1634) om veiligheidsredenen gedrukt bij Jean Cousturier
in Rouen, in de buurt van Parijs waar Henault zijn Pia desideria zou uitgeven. Zie hierover Höltgen 2000, p. 600. Over de
uitgave van Engelse katholieke literatuur in het buitenland zie Rostenberg 1971, hoofdstuk 2.
112 Quarles 1635. De compositorische overeenkomsten tussen Quarles’ Emblemes en Pia desideria editio 4 zijn nog niet
eerder ter sprake gebracht, ook al is in de loop der jaren veel onderzoek verricht naar Quarles’ emblemen en de relatie
met zijn bronnenmateriaal. De relatie tussen Emblemes, Pia desideria en Typus Mundi werd al opgemerkt door Praz 1934, p.
137-138. Kort daarna wijdde Haight 1936 aan Quarles’ bronnengebruik een artikel, en Freeman een hoofdstuk in haar
overzichtstudie over de Engelse emblematiek, zie Freeman 1948, p. 114-147. Daarna is Quarles’ bewerking van ZuidNederlandse embleemboeken regelmatig onderwerp van studie geweest. Er ontstond een discussie tussen onderzoekers die meenden dat Quarles zijn katholieke voorbeelden protestants maakte (Lewalksi 1979, p. 192; Hill 1985, p. 196;
Gilman 1986), en onderzoekers die betoogden dat Emblemes evenals Pia desideria eerder algemeen christelijk van karakter
is dan specifiek confessioneel gekleurd (Höltgen 1978, p. 201-234; Dimler 1984, p. 360; Höltgen 1986, p. 53-65; Røstvig
1994, p. 371-372, Höltgen 1995; Höltgen 1996; Höltgen 1997).
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Afb. 49 [Petrus Serrarius], Goddelycke aandachten ofte Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en lief-rijcke
ziele. Amsterdam, Salomon Savrij, [1653], titelpagina. Exemplaar Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 62 5695.
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Afb. 50 Herman Hugo, Pia desideria editio 4. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1636, titelpagina.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 94 13.
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Afb. 51 Edmund Arwaker, Pia Desideria; or, Divine Addresses. 4e druk. Londen, voor Henry Bonwicke,
1712. Exemplaar Bijzondere Collecties, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 03080063619.
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al vroeg bereikt – mogelijk via reizigers zoals Quarles’ mecenas Edward Benlowes,113
via de Engelse priesterscholen en jezuïetencolleges,114 of via naar Engeland gevluchte
Zuid-Nederlandse uitgevers die producten uit hun vaderland importeerden en verhandelden.115
Met Pia desideria editio 4 als voorbeeld vindt Serrarius’ Goddelycke aandachten aansluiting
bij een Engelse protestantse Pia desideria-traditie. Het valt helaas niet te achterhalen hoe
Serrarius zijn bronnenmateriaal heeft verworven en welke druk van editio 4 hij precies
heeft gebruikt,116 maar in de periode voorafgaand aan de publicatie van zijn Goddelycke
aandachten kon Serrarius op verschillende manieren met de Engelse embleemtraditie in
contact zijn gekomen en zo mogelijk Pia desideria editio 4 in handen hebben gekregen.
Met de Engelse literaire traditie was Serrarius ongetwijfeld al lang vertrouwd: in
zijn jonge jaren had hij in Engeland gewoond en gestudeerd;117 later ontving hij via
zijn netwerk van Engelse gelijkgestemden regelmatig inspiratie voor zijn literaire productie. Hierboven bleek al dat emblemen van Hall en Quarles bekend moeten zijn geweest binnen de Hartlib circle, en mogelijk door Hartlib werden verspreid onder literaire
vrienden als Serrarius. Serrarius kon dit soort materiaal ook hebben kunnen leren via
een vriend als Henricus Appelius: de Duitse arts, alchemist en pedagoog die jarenlang
in Engeland was verbleven en een speciale interesse voor meditatieliteratuur aan de
dag legde. Halverwege de jaren veertig woonde Appelius een tijdje bij Serrarius in huis,
terwijl hij ondertussen nauwe banden onderhield met Engeland en graag bemiddelde
tussen zijn gastheer en zijn Engelse vrienden.118
Ook via Engelse drukkers met wie Serrarius in contact stond, konden embleemboeken als Pia desideria editio 4 in zijn handen zijn beland. Hierboven bleek al dat Serrarius materiaal verwierf via Henry Jessey. Daarnaast wisselde hij bijvoorbeeld literatuur uit met de Londense drukker Humphrey Blunden.119 Serrarius had verschillende
Engelse vertalingen van Böhme in zijn bezit die bij Blunden waren gedrukt en onge113 Benlowes verzamelde zijn embleembundels in Antwerpen in 1627 (zie Höltgen 1997, p. 135), dus vóór de eerste
druk van Pia desideria editio 4 in 1628. Benlowes’ grand tour duurde echter tot 1631 en ook daarna bleef hij een directe lijn
met Zuid-Nederland behouden via de Brusselse drukker Jan Schoren, die Benlowes op een groot deel van zijn reis had
vergezeld en zich op diens verzoek in Engeland had gevestigd als drukker. Zie hierover Jenkins 1952, p. 45, 53, 102.
114 De jongens op de Engelse priesterschool in Douai zouden verantwoordelijk kunnen zijn geweest voor de oversteek, vergelijk Po-chia Hsia 1998, p. 83. In de drukkerij van het Engelse jezuïetencollege in Saint Omer werd vaak illustratiemateriaal gedrukt naar Zuid-Nederlandse voorbeelden, zie Watt 1991, p. 147, 178-179. Over de drukpers in Saint
Omer zie Rostenberg 1971, bv. p. 18, 68, hoofdstuk 9.
115 Hans Woutneel is een voorbeeld van een Zuid-Nederlandse vluchteling die aan het einde van de zestiende eeuw
in Londen werkzaam was als boekdrukker en handelaar in prenten. Hij functioneerde als intermediair tussen Zuid-Nederland en Engeland. Hij kwam regelmatig in Zuid-Nederland en importeerde Zuid-Nederlandse boeken, waaronder
die van Christoffel Plantijn. Over Woutneel zie Veldman 2001, 81-83; Griffiths 1998, p. 17-18; Gerard 1996.
116 Op basis van de gegevens in zijn voorwoord – hij schrijft zijn voorbeeld ‘in ’t Latijn’ te hebben leren kennen – mogen we wel veronderstellen dat het om een Latijnse uitgave zal zijn gegaan.
117 Van 1617 tot 1619 studeerde Serrarius in Oxford, zie Van der Wall 1987, p. 21-26.
118 Van der Wall 1987, p. 107-108; Webster 1975, p. 387.
119 Van der Wall 1987, p. 710. Uit brief van Moriaen aan Hartlib blijkt dat Blunden en Serrarius in ieder geval briefcontact hebben in 1657. Serrarius en Blunden correspondeerden waarschijnlijk onder meer over het werk van de alchemist Johann Rudolph Glauber, dat Blunden naar het Engels wilde vertalen en waarvan Serrarius door zijn vrienden als
kenner werd gezien, zie Van der Wall 1987, p. 291-292.
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twijfeld door hem geschonken.120 Het is mogelijk dat Serrarius op zijn beurt het materiaal had geleverd voor deze uitgaven: Blunden drukte in 1647 een Engelse vertaling
van Vierzig Fragen von der Seelen, waarvan Janssonius een Latijnse uitgave had gepubliceerd
in de periode dat Serrarius bij hem werkzaam was.121 Omdat Blunden de drukker van
Christopher Harvey’s religieuze liefdesembleembundel The School of the Heart was, is het
aannemelijk dat tot de boeken die op en neer werden gestuurd, ook embleemboeken
behoorden. Mogelijk kreeg Serrarius via deze weg de beschikking over Pia desideria editio
4, om daarmee de Noord-Nederlandse geïllustreerde religieuze literatuur een onverwachte impuls te geven.

6 Geestelijke dialogen voor de liefhebbers
Op alle mogelijke manieren was Goddelycke aandachten dus geen typisch Nederlands
product: het was gemaakt met buitenlands materiaal door mensen met een internationaal perspectief en werkveld, die zich door buitenlandse impulsen gestimuleerd
hadden gevoeld. En toch zal Serrarius hebben aangenomen dat in de Republiek een
Nederlandstalig lezerspubliek bestond voor het ‘on-Nederlandse’ product dat Goddelycke aandachten was. Want terwijl hij op veel andere momenten expliciet een internationaal lezerspubliek aansprak in het Latijn, Frans of Duits, schreef hij deze bundel in
de Nederlandse taal.
Het waren mogelijk vooral de spiritualisten in zijn directe omgeving die Serrarius
met Goddelycke aandachten bereikte. Dat bevriende geloofsverwanten zich door de bundel
lieten inspireren, blijkt wel uit een heruitgave van de embleembundel uit 1657.122 Deze
werd gemaakt door Christoffel Luyken, die kort daarvoor in Amsterdam als drukker
van start was gegaan.123 Hij was de zoon van collegiant en böhmist Casper Luyken, met
wie Serrarius al in de jaren dertig vriendschap had gesloten, en van Hester Cores, die hij
lang geleden had leren kennen als de huisgenoot van een goede vriend. Serrarius was
een huisvriend van de Luykens, die op vele manieren innig met de familie verbonden
was. Hij had contact met hun zoons Christoffel en de veel jongere Jan, die later de beroemde graveur en emblematicus zou worden.124 Ook Hester Cores’ zus Rijckje en haar
echtgenoot Volckert van de Velde behoorden tot Serrarius’ naaste vriendenkring.125
Ook buitenlandse kennissen van Serrarius die in de Republiek verbleven, moet Goddelycke aandachten hebben aangesproken. De bundel inspireerde hen zelfs om voor spiritualisten in hun thuisland iets dergelijks te maken. In 1661 verscheen bij Hendrick
120 Van der Wall 1987, p. 292.
121 Böhme 1632.
122 Serrarius 1657 (bijlage, nummer 12).
123 De uitgave van een böhmistisch-alchemistisch traktaat vormde de aftrap van zijn carrière, zie Van der Wall 1987,
p. 145.
124 Van der Wall 1987, p. 69-70. Over Casper Luyken en Serrarius zie ook Van ’t Veld 2000, p. 39. Hester Cores had Serrarius leren kennen toen zij als jonge Middelburgse vrouw in Amsterdam intrek had genomen bij haar neef Justinus
van Assche, die bevriend was met Serrarius en bij hem in de straat woonde, zie Van ’t Veld 2000, p. 34.
125 De Baar 2004, p. 315-316, 658 (noot 28). In de jaren vijftig woonde Van de Velde zelfs een tijdje bij Serrarius in huis.
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Beets in Amsterdam Emblemata sacra (Heilige emblemen), een Duitstalige bewerking
van Goddelycke aandachten.126 Deze Beets, die voor de productie van Emblemata sacra de set
koperplaten van zijn vaste compagnon Christoffel Luyken had geleend, was een naaste
vriend van Serrarius.127 Toen hij in 1654 vanuit Lübeck naar de Republiek was gekomen
om zich als drukker en uitgever te vestigen, woonde hij enige tijd bij Serrarius in huis
aan de Prinsengracht.128 Al snel vond Beets eigen woonruimte, maar de heren hielden
contact en voelden zich zozeer aan elkaar verwant, dat Beets Serrarius zelfs als erfgenaam in zijn testament opnam.129 De Duitstalige teksten uit Emblemata sacra waren van
de hand van Christian Hoburg, een Duitse lutherse piëtist met wie Serrarius vermoedelijk eveneens vriendschap had gesloten, en met wie hij onder meer een belangstelling voor het werk van de mysticus Johannes Tauler deelde.130
Ook de vorm en de inhoud van Goddelycke aandachten ondersteunen de hypothese dat
Serrarius vooral een product had geleverd voor een groep van geloofsverwanten. Voor
hen was de bundel aantrekkelijk door zijn herkenbaarheid: Goddelycke aandachten gaf
uitdrukking aan het vroomheidsprogramma dat Serrarius met zijn vrienden deelde.
Om dat te bewerkstelligen, had Serrarius eigen accenten aangebracht in zijn voorbeeld Pia desideria editio 4. De wijzingen hebben voor een belangrijk deel betrekking op
de vorm van de emblemen. Het is niet langer de katholieke beeldmeditatiemethode
die de embleemopbouw in Goddelycke aandachten bepaalt: de methode van de stapsgewijze memoria, intellectus en voluntas.131 Dankzij een nieuwe structuur stelt Goddelycke aandachten de relatie tussen mens en God voor als een innerlijke dialoog, die gevoed wordt
door bijbelpassages.132
Een eerste afwijking van het patroon van de katholieke beeldmeditatie vinden we in
het karakter van de gedichten. Die doen geen groot beroep op het intellect en de literaire bagage van de lezers, maar zijn beknopt en gespeend van klassieke verwijzingen
en exempla. Voor het gedicht bij het eerste embleem uit de eerste afdeling heeft Serrarius met acht regels minder dan een zesde nodig van de ruimte die Hugo had genomen.
Geschrapt zijn precies de zinnen met verwijzingen naar klassieke of bijbelse thema’s.
Bij Serrarius wordt de nacht waarin de ziel verkeert niet meer vergeleken met de nacht
126 Hoburg 1661a.
127 Over Beets zie m.n. Heijting 2007. Over Beets’ samenwerking met Christoffel Luyken m.n. p. 218.
128 Van der Wall 1987, p. 303.
129 Van der Wall 1987, p. 303-304; Heijting 2007, p. 224.
130 Over de vriendschap tussen Hoburg en Serrarius, zie Van der Wall 1987, p. 307. Hoburg was als luthers predikant
in Duitsland regelmatig geschorst en ten slotte uit zijn ambt ontzet. Zijn carrière in de Republiek begon in Latum in
Gelderland, waar hij als predikant ging werken. Toen hij wederom werd ontslagen, trok hij naar Amsterdam en besloot hij zich toe te gaan leggen op het schrijven en vertalen van mystiek-spirituele, pacifistische werken. Hij behoorde enige tijd tot de sektarische groep rondom De Labadie, sloot zich daarna aan bij de spirituele leefgemeenschap van
Antoinette Bourignon, en eindigde als voorganger van een doopsgezinde gemeenschap in het Duitse Altona, waar hij
in 1675 stierf. Over Hoburgs Nederlandse periode zie Van der Wall 1987, p. 306-307; De Baar 2004, p. 317, 551. Evenals
Serrarius had ook Hoburg een uitgave verzorgd van aan Tauler toegeschreven teksten. Over Hoburgs Göttliche Lehren
(1644) zie Van der Wall 1987, p. 123, 670.
131 Zie hierover de inleiding, paragraaf 4.
132 In de analyse die nu volgt, vergelijk ik Goddelycke aandachten met Pia desideria editio 4. Omdat Hugo’s subscriptiones in
editio 4 precies gelijk zijn aan die uit de originele Pia desideria uit 1624, maak ik gebruik van de subscriptiones uit Hugo 1624.
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Afb. 52 [Petrus Serrarius], Goddelycke aandachten ofte Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en lief-rijcke
ziele. Amsterdam, Salomon Savrij, [1653], afdeling 1, embleem 1, p. 3. Exemplaar Bijzondere Collecties,
Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 62 5695.
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waarin het Egyptische eiland Pharos door aardbevingen trilt, of met de afschrikwekkende verblijven van de god van de onderwereld.133 Serrarius benoemt de ellende van
de nacht alleen rechtstreeks, in een vers met een heldere opbouw: het eerste kwatrijn
beschrijft de duisternis, die ook visueel wordt uitgedrukt (afb. 52), terwijl het tweede
vraagt om licht.
Ey my, wat grouzaam [afschrikwekkende] nacht, wat dikke duysterheden
Hebben aan alle kant bezeten all’ mijn leden?
Hel-donker en vol schriks is binnen mijn gemoed,
En buyten vind’ ik niet, waar heen ’k my keeren moet:
Och, dien my heeft gemaakt, dat dien ook eens geliefde
Een straaltje van zijn licht, een blikje van zijn liefde,
Te geven aan mijn ziel, waar door ik, met bescheyd [bedaard],
Den weg eens treffen mocht die tot het leven leyd.134

Behalve het karakter van de subscriptiones verandert ook de volgorde van de elementen
uit het embleem: het beeld gaat nu niet meer aan het woord vooraf zoals in Pia desideria
editio 4, maar sluit het embleem juist af. Voor Serrarius is de pictura één van de onderdelen van het embleem die de gelovige gelijktijdig bereikt, zoals dat gebruikelijk is in
protestantse meditatieliteratuur.135 Uit de bespreking van Serrarius’ visuele programma bleek al eerder dat beeld en woord naar Serrarius’ overtuiging samenwerken in plaats
van dat zij na elkaar de meditatie verdiepen: processen van verinnerlijking en waarneming versterken elkaar over en weer, want wie scherper waarneemt, nadert het inwendige ‘zelf’, en kan de eigen geestelijke staat zien en beoordelen. Dat inzicht is nodig om
Christus van binnen te ontmoeten, en met Hem een ‘geestelijke Stad’ of ‘innerlijcke
Tempel’ op te richten.136
Door de nieuwe volgorde van woord en beeld verliest de pictura haar rol als vertrekpunt van een meditatieproces: de compositio loci. De opbouw ondersteunt niet langer de
klassieke katholieke beeldmeditatieprocedure, die de gebruiker vanuit de waarneming
tot intense Godsliefde laat komen, en zo in staat stelt om uit zichzelf te treden en met
God samen te vallen. Serrarius’ meditatieproces is er niet op gericht het ‘zelf’ aan God
uit te leveren, maar juist om God op het ‘zelf’ te betrekken. Het is gebruikelijk in protestantse kringen om de relatie tussen God en mens voor te stellen als een puur geestelijk
proces, zoals Lewalski betoogde in haar studie over protestantse meditatieliteratuur.137
Vanuit het streven naar de louter verinnerlijkte verhouding met God, die centraal staat in Serrarius’ vroomheidsprogramma, krijgen de emblemen een nieuwe gedaante. Serrarius’ emblemen zijn geen monologen van een gelovige op weg naar God,
133 Hugo 1624, embleem 1, p. 1.
134 Serrarius 1653, afdeling 1, embleem 1, p. 2.
135 Vergelijk Huntley 1981, p. 4-7.
136 Serrarius 1653, fol. *3r; vergelijk ook paragraaf 2.
137 Terwijl de katholieke mediterende ‘seeks to apply himself to the subject, so that he participates in it’, is de ‘typical
Protestant procedure […] the reseverse’: ‘instead of the application of the self to the subject, it calls for the application
of the subject to the self’. Aldus Lewalski 1979, p. 149.
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maar presenteren een inwendige dialoog, die zich binnen in de gelovige afspeelt: een
‘t’Zaamenspraak, tusschen de Ziele en God’.138 In alle emblemen van Serrarius spreekt allereerst de ziel in een gedicht tot God, en antwoordt de Heer vervolgens aan de ziel in
een passage onder de titel ‘Goddelyk antwoort’. Deze goddelijke antwoorden vervangen de ingekorte prozacitaten uit Pia desideria editio 4, daar veelal afkomstig uit de teksten van kerkvaders. Het is veelzeggend dat Serrarius de kerkvaderteksten schrapt en
zijn goddelijke antwoorden ontleent aan dé autoriteit onder de protestanten: de bijbel. Serrarius kiest uit de bijbel geschikte passages waarin God zelf spreekt, maar ook
fragmenten waarin hij te horen is via Christus, in Serrarius woorden de ‘wezentlijcke
tegenwoordigheydt Godts’.139 Als de ziel bijvoorbeeld vraagt: ‘Waar mede heb ik doch
zo groten straf verdient?’, legt God uit: ‘Ghy en hebt my niet aangeroepen, ghy en hebt
my niet geoffert’.140 En wanneer de ziel vraagt naar ‘die sterke Man, / Die nu, uyt dezen
nood, mijn ziel verlossen kan’, begint het daarop volgende goddelijke antwoord met:
‘Zoo spreekt dijn Verlosser: Ik heb u verhoort’.141 In de innerlijke dialogen die zo ontstaan, verpakt Serrarius de kernpunten van het vroomheidsprogramma dat hij wil uitdragen: het proces van wedergeboorte, de verinnerlijkte relatie tussen God en mens, en
de universele liefde van God.

7 Naar een ‘Een-weezig-leeven met God’
Serrarius stelt zich het proces van wedergeboorte voor in drie af te bakenen levensfasen.
Bij het opnieuw geboren worden gaat de gelovige ‘van graad tot graad, door een Boetvaardig Leeven, tot een Geheyligt, en van een geheyligt, tot een God-formig, lief-rijk
Een-weezig-leeven met God’.142 In het voorwoord legt Serrarius uit dat zijn emblemen
door de gekozen ordening uitdrukking geven aan ‘deeze drie Standen’:
D’eerste XV Zinne-beelden vertoonen, als in een Taaffereel, de Oeffeninghen eens Boetvaardigen Levens […]. De
tweede XV. Zinne-beelden vertoonen, als voor oogen, d’Oeffeningen eens Geheylighde Levens […]. De derde XV.
Zinne-beelden vertoonen en drucken uyt den standt des menschen, daar de Goddelijcke Liefde de overhandt in heeft.143

De driedelige structuur die met de ontwikkeling in drie stappen correspondeert, ontleent Serrarius rechtstreeks aan Pia desideria editio 4, die ook is opgebouwd uit drie afdelingen met vijftien emblemen. Hugo’s afdelingstitels zijn vrij letterlijk vertaald.144
138 Serrarius 1653, fol. *6r.
139 Serrarius 1653, fol. *3r. Voor Serrarius is de relatie tussen de gelovige en Christus de voorbode van die tussen de
gelovige en God: als Christus ‘in den grondt onzer zielen’ is, kan God ook binnenkomen.
140 Serrarius 1653, afdeling 1, embleem 7, p. 14. Citaat uit Jesaja 41: 22-24.
141 Serrarius 1653, afdeling 1, embleem 9, p. 18. Citaat uit Jesaja 41: 8.
142 Serrarius 1653, fol. *6r.
143 Serrarius 1653, fol. *5r-*5v.
144 Hugo’s titels luiden Gemitus animae poenitentis (Jammerklachten van een boetende ziel), Desideria animae sanctae (Wensen van een heilige ziel) en Suspiria animae amantis (Zuchten van een liefhebbende ziel). Serrarius gebruikt bijna dezelfde
titels, maar dan in het Nederlands: ‘Jonsten eens boetvaerdige ziele’, ‘Jonsten eens geheyligde ziele’ en ‘Jonsten eens
lief-ryke ziele’.
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Afb. 53 [Petrus Serrarius], Goddelycke aandachten ofte Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en lief-rijcke
ziele. Amsterdam, Salomon Savrij, [1653], afdeling 1, embleem 15, p. 31. Exemplaar Bijzondere Collecties,
Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 62 5695.

166

3 vernieuwing in het protestantisme

Afb. 54 [Petrus Serrarius], Goddelycke aandachten ofte Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en lief-rijcke
ziele. Amsterdam, Salomon Savrij, [1653], afdeling 2, embleem 15, p. 63. Exemplaar Bijzondere Collecties,
Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 62 5695.
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Maar meer dan bij Hugo het geval is, zorgt Serrarius ervoor dat de verschillende afdelingen op zichzelf staande levensfasen presenteren.
Zo markeert Serrarius de overgang van de eerste naar de tweede levensfase door toevoeging van de motieven ‘sterven’ en ‘tot nieuw leven komen’. De pictura in het laatste
embleem van de eerste afdeling toont een kwijnende anima naast een gevleugelde amor
divinus (afb. 53). Is zij in Pia desideria editio 4 een verdrietige ziel, bij Serrarius wordt zij in
de begeleidende tekst stervend voorgesteld: ‘Dus moet ik varen heen, en in mijn hoogste nood, / Geen ander toeverlaat gevoelen dan de dood’.145 Het Goddelijk antwoord
spreekt het verlangen naar ‘eenen nieuwen Hemel en een nieuwe Aarde’ uit.146 Op deze
manier markeert Serrarius het einde van het boetvaardige leven, waarna hij in het eerste embleem van afdeling 2 de ziel geboren laat worden in het geheiligde leven. ‘Ghy
zijt mijn Zone, heden heb ik u gegenereert’,147 zo kondigt het Goddelijk antwoord de
nieuwgeborene aan. De ziel zelf legt in het gedicht expliciet uit de wereldse zonden te
hebben verlaten en zich in het nieuwe leven aan God te zullen spiegelen:
Dus wijkt nu werelts lust, wijkt eygen liefde al,
God is ’et dien ik meen [probeer te bereiken], en dien ik minnen zal;
Zijn gebod is mijn lust, zijn wille mijn vernoegen,
Na wil zijnen precys gaan ik voortaan my voegen. [Ik zal mij voortaan precies naar zijn wil voegen]148

Daarnaast versterkt Serrarius de consistentie binnen de levensfasen door motieven als
een catenatio door de afdeling te laten lopen. Dat laat zich illustreren aan de hand van
het embleem met de gekruisigde amor divinus, dat hierboven al is behandeld (afb. 45).149
Serrarius zorgt ervoor dat het motief van het kruis in de teksten uit het voorgaande en
volgende embleem ook een rol speelt, waardoor een sterke samenhang tussen de afzonderlijke emblemen ontstaat. Zo vormt het kruis het bruggetje naar de afzwering
van muziek, het thema dat in het volgende embleem centraal staat. Juist omdat de
ziel nu genoegen heeft kunnen vinden in het kruis, zo is Serrarius’ betoog, kan aards
genot haar niet meer bekoren en moet de luit achteloos terzijde geschoven worden
(afb. 54).
En nu ik in dijn kruys, en in dijn bitter lijden,
Eens smaak gevonden heb: hoe zoud’ ik my verblijden
Met yets dat werelts is? hoe zoud’ ik hier voortaan
Eenig verganklijk vreugd oft blijdschap nemen aan?
Neen, neen: my kan geen Luyt, geen Muzijk meer vermaken,
Niets dat ter wereld is kan my het herte raken150
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Serrarius 1653, afdeling 1, embleem 15, p. 30.
Serrarius 1653, afdeling 1, embleem 15, p. 30. Citaat uit Jesaja 65: 17.
Serrarius 1653, afdeling 2, embleem 1, p. 34. Citaat uit Psalm 2: 7.
Serrarius 1653, afdeling 2, embleem 1, p. 34.
Serrarius 1653, afdeling 2, embleem 14, p. 60-61.
Serrarius 1653, afdeling 2, embleem 15, p. 62
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Afb. 55 [Petrus Serrarius], Goddelycke aandachten ofte Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en liefrijcke ziele. Amsterdam, Salomon Savrij, [1653], afdeling 3, embleem 8, p. 81. Exemplaar Bijzondere
Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 62 5695.
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De derde afdeling ontleent haar consistentie voor een belangrijk deel aan de staat van
‘vergeestelijking’ waarin de ziel nu verkeert. Terwijl deze afdeling in Pia desideria editio 4
uitdrukking geeft aan het verlangen om naar God op te stijgen, toont Goddelycke aandachten hier een ziel die zozeer ‘omgevormd’ is dat zij God in zichzelf ontmoet. Het verschil tussen Hugo’s en Serrarius’ subscriptiones in de derde afdeling wordt bijvoorbeeld
duidelijk als we de verschillende interpretaties van de afbeelding van de ziel in het skelet met elkaar vergelijken (afb. 55). Volgens Hugo’s subscriptio is het skelet het sterfelijke
lichaam waarin de ziel gevangen zit, waardoor zij God niet kan bereiken. In Serrarius’
interpretatie toont het skelet juist de afsterving van de uitwendige leden van de mens,
met als gevolg dat de inwendige ziel nu ‘na den Geest’ leeft.151
Voor Hugo’s anima blijft God zelfs in het voorlaatste embleem een nog onbereikbaar
hoog object van verlangen.152 Maar door Serrarius’ vergeestelijkte ziel kan de ‘openbaringe der heerlijkheyt Godts’ op dat moment al ‘in den Vleesche’ worden genoten. Het
gedicht vertelt hoe de ‘Goddelijke Throon’ nu ‘in der zielen grond’ aanwezig is, waardoor de ziel ‘waarachtig’ kan zien en horen wat ‘[n]oyt steeg in ’s menschen hert’.153 Die
laatste woorden zijn voor twee interpretaties vatbaar. De lezer kan hier lezen dat het
‘menschen hert’ in tegenstelling tot het vergeestelijkte hart nooit zulke waarnemingen doet, maar ook dat het hart niet eerder de goddelijke zaken aanschouwd heeft. Beide
interpretaties geven aanleiding tot dezelfde conclusie: de ziel blijft bij Serrarius weliswaar in de aardse wereld, maar is door haar nieuwe vergeestelijkte toestand in staat om
met God te leven. De situatie is anders dan in Pia desideria editio 4, waar de opgang vanaf
de aarde naar God het ultieme doel vormt.
Het verinnerlijkte leven met God is volgens Serrarius een leven in onvoorwaardelijke, onbegrensde liefde. In Hugo’s eerste embleem wordt nog de mogelijkheid opengelaten dat God de zondige mens ieder straaltje licht zou onthouden:
Sol mihi tam multos non venerate dies!
Exorere, exorere, & medios saltem exere vultus,
Vel scintilla tui sola sat esse potest.
Si quoque vel tanti renuis mihi luminis usum,
Sufficiet vultus expetiisse tuos.154
Zon, zoveel dagen niet door mij aanbeden!
Verschijn, verschijn, en toon tenminste uw gezicht midden op de dag,
Zelfs een enkel vonkje van jou kan voldoende zijn.
Als je me zelfs ook het voordeel van zo’n klein beetje licht weigert,
Dan zal het genoeg zijn naar jouw gelaat te hebben verlangd.

In Serrarius’ gedicht ontbreekt die optie en wordt in het Goddelijk antwoord zelfs
benadrukt dat God iedereen zal helpen die Hem begeert en aanroept: ‘Hy begeert
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Serrarius 1653, afdeling 3, embleem 8, p. 80-81; Hugo 1624, embleem 38, p. 333-342.
Hugo 1624, embleem 44, p. 387-398.
Serrarius 1653, afdeling 3, embleem 14, p. 92.
Hugo 1624, embleem 1, p. 2.
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mijns, zoo wil Ik hem uythelpen: Hy roept My aen, zo wil ik hem verhooren’.155 Serrarius’ boodschap komt voort uit zijn overtuiging dat Gods liefde onpartijdig is, omdat
Christus voor de hele mensheid heeft moeten sterven en Zijn voldoening daarom universeel is.156 Dat betekent niet dat mensen aanspraak kunnen maken op Gods liefde op
het moment dat zij zondigen, maar zij zullen deze wel altijd ontvangen als zij zich van
hun zonden afkeren, zoals blijkt uit het Goddelijk antwoord bij het tweede embleem
uit de eerste afdeling: ‘Indien de Godlooze hem bekeert van alle zijne zonden die hy
gedaan heeft, & c. Alle zijne overtredingen, die hy bedreven heeft, en zal niet gedacht
[herinnerd] worden, Ezech. 18.157’
In een geschrift dat hij enkele jaren later zou publiceren, nam Serrarius expliciet afstand van de katholieke genadeleer, die de onpartijdige liefde van God naar zijn overtuiging onterecht aan banden legde: de katholieke gedachte dat liefde en genade konden worden verdiend door goede werken impliceerde dat God de goede christenen
liefhad, maar dat zondaars Hem moesten vrezen.158 Het is een simplistische voorstelling van de katholieke genadeleer, die in de zeventiende eeuw door de katholieken zelf
van veel nuanceringen en kanttekeningen werd voorzien.159 Maar voor Serrarius moet
het tiende embleem uit Pia desideria editio 4 een illustratie zijn geweest van de onwenselijke katholieke begrenzing van Gods liefde. De wanhopige klacht van de zondige anima, trillend voor het goddelijk gerechtshof, boezemde de lezer onterecht angst voor
God in. In Serrarius’ bewerking van dit embleem in Goddelycke aandachten verzekert God
de ziel ervan dat Hij met zijn universele liefde haar overtredingen kan uitwissen.160
De universele liefde die Serrarius zo in woord en beeld propageert, is onderdeel van
de universele, inwendige godsdienst die hij voorstaat. Confessioneel gekleurd is Serrarius’ bundel over de progressie van de innerlijke wedergeboorte niet geworden, maar
op verschillende manieren zocht Goddelycke aandachten wel afstand van de katholieke traditie van meditatieliteratuur waar Pia desideria in wortelde. De emblematische structuur
ondersteunde niet langer het klassieke katholieke beeldmeditatieproces maar een zuiver inwendige dialoog tussen God en mens. Ook kreeg de bijbel een centralere rol toebedeeld, die er mede voor zorgde dat de mogelijkheid op goddelijke genade kansrijker
werd voorgesteld. De wijzigingen in de originele Pia desideria waren nodig om uitdrukking te geven aan dat vroomheidsprogramma dat álle christenen zou moeten aanspre155 Serrarius 1653, afdeling 1, embleem 1, p. 2. Citaat uit Psalm 91: 15.
156 Serrarius zou zijn genadeleer uiteenzetten in Serrarius 1661, bv. p. 155. Zie voor een interpretatie van Serrarius’
predestinatieleer Van der Wall 1987, m.n. p. 240, 243, 245, 247.
157 Serrarius 1653, afdeling 1, embleem 2, p. 4. Citaat uit Ezechiël 18:27-28.
158 Van der Wall 1987, m.n. p. 241; vergelijk Serrarius 1661.
159 In de zeventiende en achttiende eeuw was ook onder katholieken de genadeleer onderwerp van discussie. Zij discussieerden over de mate waarin de menselijke wil vrij was en over de grenzen van de goddelijke macht en voorbeschikking. Hoppenbrouwers maakt een schematische onderverdeling tussen enerzijds de katholieken die in navolging van
de jezuïet Molina de gelovige beschouwden als een ‘knecht van God’ die de wil bezat om samen met God met de gegeven genade te werken, en anderzijds de jansenisten die de gelovige in navolging van Jansenius zagen als een ‘slaaf van
God’ die zich geheel aan Hem moest onderwerpen. Zie Hoppenbrouwers 1996, m.n. p. 7-11; specifiek over genade en
vrije wil binnen het molinisme zie Marthaler 2003, dl 9, p. 771-772. Voor een introductie op de verschillende katholieke
visies op de genade zie Marthaler 2003, dl 6, p. 383-405; Phole 1909.
160 Hugo 1624, embleem 10, p. 73-80; Serrarius 1653, afdeling 1, embleem 10, p. 20-21.
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ken, maar rond 1650 vooral in kleine vrome kring van gelijkgestemde spiritualisten. In
een nieuwe vorm zette Pia desideria een ontwikkeling in gang binnen de geïllustreerde
religieuze literatuur in protestantse kringen, die na enkele decennia haar stempel zou
gaan drukken op de commerciële literaire markt.

8 Conclusie
Wonende aan de Prinsengracht maakte Petrus Serrarius in de jaren vijftig ongetwijfeld regelmatig een wandelingetje door Amsterdam.161 In de nabijgelegen boekwinkels
van Pieter Paets en Cornelis Dircksz. Cool, die op dat moment nog volop bedrijvigheid
vertoonden, had hij verschillende bewerkingen van Pia desideria kunnen zien liggen, allemaal gebaseerd op de originele Latijnse Pia desideria uit 1624 of op De Harduwijns Nederlandse vertaling van Goddelycke wenschen uit 1629.162 Toen Serrarius zelf met Pia desideria
aan de slag ging, keek hij echter niet naar het materiaal dat zijn katholieke stadsgenoten hadden gebruikt of vervaardigd. Met de keuze voor zijn voorbeeld voor Goddelycke
aandachten, Pia desideria editio 4, zocht Serrarius aansluiting bij de protestantse liefdesembleemtraditie in Engeland, waar hij via zijn internationale netwerk van spiritualisten
met protestantse wortels vele contacten had.
Gelovigen in Noord-Nederland waren, zo lijkt het, bij de productie van literatuur
in verregaande mate gericht op hun eigen religieuze kring met bijbehorende agenda.
Zij konden daardoor beter op de hoogte zijn van de activiteiten van hun geloofsgenoten honderden kilometers verderop dan van andersgelovige buurtbewoners. Zo ook
Serrarius, wier literaire activiteiten werden gestimuleerd door zijn internationale netwerk van protestantse spiritualisten. Hij gebruikte literaire voorbeelden die binnen
zijn eigen kring circuleerden, om aan te sluiten bij visuele en meditatieve methodes
die in zijn netwerk al gebruikt werden om verinnerlijkingsprocessen te stimuleren.
Ook de bewerkingsstrategieën die hij gebruikte, werden gestuurd door de spirituele
idealen die hij met zijn kennissen deelde. Op geen enkele manier vormde de bestaande
Noord-Nederlandse katholieke Pia desideria-traditie in het bewerkingsproces een inspiratiebron. Serrarius volgde niet Paets in zijn poging het proza uit de Pia desideria-traditie
centraal te stellen, of Krul in zijn keuze om Pia desideria-emblemen te combineren met
liedjes en gedichten die het belang van de goede werken benadrukten. Serrarius’ Pia desideria-bewerking werd een bundel die aan de hand van de innerlijke tweespraak tussen
ziel en God de geestelijke wedergeboorte van de mens ondersteunde.
Tussen Serrarius en zijn internationale gemeenschap bestond een fascinerende afhankelijkheidsrelatie. Enerzijds hadden buitenlandse vrienden via Serrarius toegang
161 Van der Wall 1987, p. 303.
162 Paets was actief tot 1657, het jaar waarin zijn Biblia sacra verscheen. Cornelis Dircksz. Cool zou hij tot 1666 nog meditatieboeken uitgeven. Na zijn dood in 1669 bouwden zijn kinderen de specialisatie verder uit: terwijl dochter Hendrickje een handel in meditatieinstrumenten had, drukte zoon Cornelis devotieboeken. Krul gaf zijn Christelycke offerande
in 1644 tweemaal uit in de verzamelbundel Pampiere wereld: Krul 1644a en Krul 1644b. Zie over de activiteiten van Paets,
Cool en Krul hoofdstuk 1 en 2.
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tot de Noord-Nederlandse boekenmarkt, waar dankzij de relatief soepele censuurpraktijk teksten konden worden uitgegeven die elders omstreden waren vanwege een
religieuze, politieke of wetenschappelijke inhoud. Serrarius, op zijn beurt, gebruikte
de buitenlandse contacten om nieuwe vormen van geïllustreerde meditatieliteratuur
in de Noord-Nederlandse protestantse gemeenschap te introduceren. In de steun die
Serrarius en zijn internationale partners elkaar over en weer boden, wordt het subtiele
evenwicht zichtbaar tussen de openheid en het conservatisme van de Noord-Nederlandse boekenmarkt. Die boekenmarkt faciliteerde de verspreiding van vernieuwende
of zelfs radicale denkbeelden door heel Europa, maar was tegelijkertijd voor haar ontwikkeling op het gebied van geïllustreerde literatuur schatplichtig aan buitenlandse
ontwikkelingen.
Wie door geloofsgenoten van buiten geïnspireerd raakte, kon in de Republiek de
ruimte nemen om literaire vernieuwingen in gang te zetten. Het was niet eens noodzakelijk om de nieuwe input te integreren in bestaande literaire tradities, zo bewijst
Goddelycke aandachten: de bundel verscheen op een moment dat in de Republiek geen
traditie van geïllustreerde meditatieliteratuur bestond. In een poging met literatuur
gelijkgestemde christenen te bedienen, deed Serrarius geen moeite om aansluiting
te zoeken bij andere religieuze literatuur die omstreeks 1650 in de Republiek geproduceerd werd. Hij profiteerde simpelweg van de praktische omstandigheden die de
Noord-Nederlandse boekenmarkt hem bood om het vroomheidsprogramma uit te
dragen waarmee hij zich in een internationale context verbonden voelde.
De ‘on-Nederlandse’ aanblik van Goddelycke aandachten zal de Noord-Nederlanders
vermoedelijk niet zijn ontgaan. Stimuleerde die misschien Gillis Joosten Zaagman
om een herdruk van Goddelycke aandachten uit te breiden met een vrome afbeelding ontleend aan Londense drukken van Lewis Bayly’s Practice of Piety (1611), waarop zelfs Engelse woorden zichtbaar waren?163 Hoburg en Beets, op hun beurt, zagen in Goddelycke
aandachten een geschikt object voor Duitstalige lezers. Voor de productie van de bewerking Emblemata sacra werkten zij samen met Christoffel le Blon uit Frankfurt am Main.
Deze zogenoemde ‘wederverkoper’ schafte exemplaren aan om door te verkopen in
Duitsland.164 Het Duitse publiek hapte toe: van Emblemata sacra verschenen in Duitsland nog diverse herdrukken en zelfs een nieuwe bewerking.165 Aan het begin van de
achttiende eeuw werd voor de Duitstalige Pia desideria-bewerking Gottselige Begierden und
andächtige Seufzer (1706) opnieuw teruggegrepen op Serrarius’ Goddelycke aandachten.166
163 Serrarius z.j. (bijlage, nummer 28). Op de titelpagina’s van de drie afdelingen is een houtsnede geplaatst die grote
gelijkenis vertoont met de geïllustreerde titelpagina van Lewis Bayly’s The Practice of Piety gedrukt door Iohn Hodgetts
uit Londen in 1620. Engelse woorden (waaronder ‘pious man’, ‘read’, ‘pray’) zijn, evenals in het origineel, in de afbeelding opgenomen. Over de titelpagina van The Practice of Piety zie Hambrick-Stowe 1985, p. 37. Over Serrarius z.j. zie ook
hoofdstuk 6, paragraaf 7.
164 Vergelijk Heijting 2007, p. 220. Le Blon werd op de titelpagina vermeld.
165 Het succes van Emblemata sacra blijkt uit de diverse herdrukken die van het boekje werden gemaakt in de Duitse
gebieden, zie Landwehr 1972, p. 354; Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 204, nummers J714-J715; Dünnhaupt 1981, dl 2, p.
875-876. In 1685 verscheen ook nog een nieuwe bewerking van Emblemata sacra van Christianus Montaltus: Der in diesem
Thränen-Thale auf die freudige Jesus Labsal. Zie daarover Schilling 1989, p. 287; Dünnhaupt 1981, dl 2, p. 875.
166 Van der Kamp 2011, p. 247-253, m.n. 252-253. De schatplichtigheid aan Serrarius blijkt zowel uit het voorwoord
als uit de gedichten.

8 conclusie

173

Dat Serrarius binnen de Noord-Nederlandse context een excentrieke aanpak koos,
had tot gevolg dat Goddelycke aandachten in de literaire wereld van de Republiek niet bijzonder veel stof deed opwaaien. De herdruk van Serrarius’ vriend Christoffel Luyken
suggereert dat Goddelycke aandachten aanvankelijk vooral aftrek vond in de kring van spiritualisten rondom Serrarius. Populaire Noord-Nederlandse dichters of belangrijke
uitgevers pakten Serrarius’ formule in ieder geval niet op: ook ná 1653 bleef protestantse meditatieliteratuur overwegend ongeïllustreerd. Zelfs Serrarius zelf zou niet
meer opnieuw besluiten tot de productie van een tweede geïllustreerde meditatiebundel.167 Wellicht was hij ervan doordrongen geraakt dat hij gangbaarder literaire vormen
moest zoeken als hij met zijn spiritualiteitsprogramma een groter Noord-Nederlands
lezerspubliek wilde bereiken. De vernieuwende stap die Serrarius met Goddelycke wenschen in de Republiek had gezet, was vooralsnog niet meer dan een stap in de marge.
Op langere termijn vond de roep vanuit de marge echter wel degelijk gehoor. De
bundel is te zien als een stap in een langdurig acceptatieproces dat pas veel later voltooid zou worden: tegen 1680 zou, met Jan Luyken als belangrijke innovator, de religieuze emblematiek een bloeiperiode doormaken in Noord-Nederlandse protestantse kringen.168 En hoewel Luyken de liefdesemblematiek zou integreren in bestaande
protestantse meditatietechnieken en daarmee een andere richting koos dan Serrarius,
vond hij voor zijn embleemproductie inspiratie in Goddelycke aandachten, waarmee hij
al vanaf zijn kinderjaren vertrouwd moet zijn geweest.169 Bovendien zouden de religieuze liefdesembleemboeken die in de Nadere Reformatie gemaakt zouden gaan worden, schatplichtig zijn aan Serrarius’ emblemen: Johannes Boekholt bouwde voort op
Goddelycke aandachten. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat Serrarius’ poging juist
dankzij zijn positie langs de zijlijn vrucht droeg en een onuitwisbaar spoor in het literaire landschap achterliet.

167 Goddelycke aandachten was de enige embleembundel die Serrarius zou maken: de rest van zijn oeuvre bleef ongeïllustreerd. Dat blijkt uit de bibliografie van Serrarius’ werken in Van der Wall 1987, p. 776-783.
168 Zie daarover Stronks 2011a, m.n. p. 219, 233-257.
169 Zoals hierboven bleek, was Serrarius een huisvriend van de Luykens. In de periode dat Serrarius Goddelycke aandachten schreef, kwam hij vaak over de vloer bij de kleine Jan, die in 1643 was geboren. Voor de aanname dat Serrarius een
grote invloed uitoefende op de geestelijke ontwikkeling van zoon Jan, wordt bewijs gevonden in het ‘Kort verhaal van
het godvruchtig leven en zalig afsterven van Joannes Luiken’, dat in 1712, het jaar van Luykens overlijden, werd gepubliceerd in de embleembundel Des menschen begin, midden en einde en in De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen van het oude
en nieuwe verbond. Het is onzeker of de tekst door Luyken zelf of door een buitenstaander werd opgesteld, zie Van ’t Veld
2000, p. 26-29. Zie voor de tekst Luyken 1977.

4 Zintuiglijke verleiding in het
protestantse piëtisme
Pia desideria in woord, beeld en muziek

1 Introductie
De lezer van de Pia desideria-bewerking Goddelyke liefde-vlammen (1691) beleefde een intense sensatie. Dankzij een combinatie van plaatjes, liedjes en zielenklachten ervaarde
hij de aanwezigheid van God met al zijn zintuigen: hij zag, hoorde, proefde, voelde en
rook. Verantwoordelijk voor deze invulling van de Pia desideria-traditie was de gereformeerde piëtist Johannes Boekholt (1656-1693). Die speelde met behulp van zijn bewerking in op de behoeften van een piëtistisch lezerspubliek.1
Goddelyke liefde-vlammen bouwde voort op de Pia desideria-traditie die met Serrarius’
Goddelycke aandachten (1653) al in protestantse kringen tot ontwikkeling was gekomen.
Boekholt maakte een bewerking van Goddelycke aandachten waarin alle oorspronkelijke
koperplaten van Salomon Savrij uit de eerste druk werden opgenomen en grote delen van de subscriptiones werden gekopieerd.2 De interpretatie die Boekholt aan Serrarius’ Goddelycke aandachten gaf, werd geïnspireerd door de Duitstalige luthers-piëtistische
emblematiek, waarin Zuid-Nederlandse embleembundels zoals Pia desideria al langer
gebruikt werden als multimediale opwekkers van innerlijke ervaringen. De Duits-Nederlandse uitwisseling van materiaal en ideeën kwam tot stand op basis van religieuze
verwantschap: Boekholt voelde zich onderdeel van een internationale piëtistische wereld en ontleende daaraan zijn modellen.
Hoewel onderzoekers sinds jaar en dag erkennen dat het Noord-Nederlandse piëtisme deel was van een internationale ontwikkeling en in – met name – het Engelse puritanisme een belangrijke voedingsbodem vond, is in de studie naar de gereformeerde
vroomheidsbeweging in Noord-Nederland tot nu toe veel aandacht geweest voor de
1 Boekholt 1691 (bijlage, nummer 16). Boekholt presenteert zichzelf niet openlijk als de auteur van het boekje, maar
tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat hij de schrijver was, zie bijvoorbeeld Porteman en Smits-Veldt 2008,
p. 865. Alblas 1987 is de uitgebreidste studie die over Boekholt is verschenen. Over aspecten van zijn onderzoek schreef
Alblas ook in Alblas 1975, Alblas 1981, Alblas 1984, Alblas 1993, Alblas 1994. Zie voor een aanvulling op Alblas’ onderzoek Op ’t Hof 1998.
2 Meeuwesse was de eerste die erop wees dat Goddelycke liefde-vlammen een bewerking is van Goddelycke aandachten, zie
Meeuwesse 1950a, p. 253; Meeuwesse 1950b, p. 320. Ten onrechte neemt Meeuwesse hier echter aan dat de platen uit
Goddelycke liefde-vlammen niet dezelfde zijn als die van Savrij, maar slechts bewerkingen betreffen.
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zelfstandigheid en specifieke confessionele kleuring van de beweging.3 Sinds ongeveer
het midden van de twintigste eeuw bestaat onder theologen en kerkhistorici – en dan
vooral diegenen die zichzelf vanuit hun eigen geloofsovertuiging verbonden voelen
met de zeventiende-eeuwse tradities – de voorkeur om de Nederlandse gereformeerde
vroomheidsbeweging niet langer onder de brede noemer van het ‘piëtisme’ te scharen, maar te beschrijven met de term ‘Nadere Reformatie’.4 Deze keuze impliceerde
een belangrijke perspectiefwijziging: Nederlandse vrome gereformeerden waren weliswaar onderdeel van een internationale ontwikkeling, maar traden in het onderzoek
vooral op als een specifieke soort piëtisten, bepaald door een nationale cultuur en een
gereformeerde achtergrond.5 Onderstaande woorden van Frijhoff uit 1955 illustreren
hoezeer de nadruk is gelegd op de eigen Noord-Nederlandse ‘kleur’ van de Nadere Reformatie en op de wijze waarop Noord-Nederlanders het internationale piëtisme ‘corrigeerden’:
[Z]eker al vanaf de jaren 1620 begon de beweging een eigen Noordnederlandse kleur te vertonen. Ze
nam geleidelijk meer afstand van de piëtistische puriteinen[…]. Niet dat de stroom vertalingen of herdrukken van Engelse vroomheidsliteratuur ophield, maar ze werd als het ware gecorrigeerd door een
eigen Noordnederlandse produktie waarin spiritualiteit en ascese nieuwe kansen kregen.6

Het besef dat zeventiende-eeuwse vroomheidsbewegingen in verschillende WestEuropese landen grote parallellen vertoonden, is nooit verdwenen, maar raakte wel
naar de achtergrond.7 Dat had ook zijn weerslag op het literair-historisch onderzoek.
Hoewel we weten dat vertalingen van buitenlandse piëtistische literatuur volop in de
Republiek circuleerden,8 werden genres en literaire modellen van de Nadere Reformatie hoofdzakelijk binnen hun eigen nationale en gereformeerde context bestudeerd.9
Boekholt hebben we dankzij het proefschrift van Jacob Alblas bijvoorbeeld al wel leren
kennen als een belangrijk doorgeefluik van het Engelse piëtisme naar de Republiek,10
3 Specifiek over het Engelse puritanisme als voedingsbodem voor de Nadere Reformatie zie bijvoorbeeld Graafland
1983; Op ’t Hof 1987; Op ’t Hof 2001.
4 Zie over het historiografisch gebruik van de termen Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995, p. 116-117. De begripsverandering was volgens de auteurs vooral het gevolg van de behoefte om de zelfstandigheid van de eigen vroomheidsbeweging te benadrukken. Het gevolg laat zich aflezen aan het aantal publicaties in Picarta waarin de begrippen
‘Nadere Reformatie’ en ‘piëtisme’ in de titel voorkomen: sinds 1950 verschenen 217 studies met ‘Nadere Reformatie’
en slechts 81 met ‘piëtisme’, waarvan bovendien ook nog 23 met de specifieke term ‘gereformeerd piëtisme’ de theologische eigenheid benadrukten. Een greep uit de publicaties die zich in de afgelopen decennia specifiek op de Nadere
Reformatie hebben gericht: Brienen e.a. 1986, Brienen e.a. 1989, Brienen e.a. 1993, Van Lieburg 1989, De Reuver 1994;
Van der Linde 1976.
5 Vergelijk Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995, p. 120, 123.
6 Frijhoff 1995, p. 358.
7 Dat bevestigt Graafland 1979, m.n. p. 65.
8 Over de vertalingen van Engelse piëtistische geschriften in Nederland zie m.n. Op ’t Hof 1987.
9 Dat blijkt uit de synthese van het onderzoek naar de literatuur van de Nadere Reformatie in Porteman en SmitsVeldt 2008, p. 658-676. Stronks 1996, p. 85-138 bestudeerde de Nadere Reformatie-dichters Sluiter en Lodenstein in het
licht van de Noord-Nederlandse predikantenpoëzie. Het is veelzeggend dat Ros 1988 in zijn overzichtstudie over de poezie van de Nadere Reformatie slechts in één terloopse opmerking refereerde aan de internationale context waarin die
poëzie zich bewoog: ‘Tenslotte kan […] nog gewezen worden op de beïnvloeding door het Engelse puritanisme’, zie p. 7.
10 Alblas 1987. Het gaat om teksten van onder meer John Owen, Vavasor Powell, Richard Baxter, zie p. 69-85. Naam
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maar Boekholts eigen piëtistische dichtwerk is tot nu toe louter gelezen in een NoordNederlandse context.11
De belangstelling voor de internationale dimensie van het piëtisme is de laatste tijd
weer aan het aantrekken, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de recente studie Pietism and Community in Europe and North America (2010).12 Ook de literatuur van de Nadere Reformatie
vraagt om een internationale bestudering – en dat geldt in het bijzonder voor de literatuur die werd geproduceerd aan het einde van de zeventiende eeuw.13 Het ligt voor
de hand dat boekproducenten zich tegen het einde van de eeuw steeds nadrukkelijker
gingen gedragen als schakels in een internationale piëtistische wereld. Onderzoekers
nemen namelijk aan dat de theocratische doelstellingen uit de beginperiode van de
Nadere Reformatie op dat moment terrein verloren, terwijl de individuele doorleefde
vroomheid zich naar de voorgrond bewoog.14
In dit hoofdstuk zal ik laten zien dat Boekholt in de Duitstalige piëtistische literatuur de handvatten vond om emblemen te maken die de door piëtisten nagestreefde
innerlijke ervaring van God opwekten. Met Goddelyke liefde-vlammen kreeg de protestantse geïllustreerde literatuur in de Republiek zo opnieuw een impuls van buiten,
evenals in het geval van Serrarius’ Goddelycke aandachten. Bij Serrarius had die internationale oriëntering geresulteerd in een literair product dat binnen een Noord-Nederlands literair landschap een nagenoeg onherkenbare aanblik had. Boekholt, die werk
van Serrarius en Luyken gebruikte, vertrok daarentegen vanuit een veel bloeiender
Noord-Nederlandse traditie van religieuze emblematiek, waaraan Jan Luyken inmiddels een belangrijke bijdrage had geleverd. De vernieuwing ontstond zo vanuit het
centrum van de literaire wereld van de Republiek: een vruchtbare basis voor succes.
De formule leek inderdaad aangeslagen te zijn bij de lezers, want in enkele jaren tijd
maakte Boekholt drie religieuze liefdesembleembundels.15 Als Boekholts carrière niet
door zijn vroege dood in 1693 zou zijn beëindigd, was deze opbrengst wellicht nog
groter geweest.

maakte Boekholt vooral als de eerste Nederlandse uitgever van John Bunyans The pilgrim’s progress (1678), zie p. 85. De
vraag naar Eens Christens reyse (1682) bleek zo groot, dat binnen vijf jaar maar liefst vijf drukken werden vervaardigd. Zie
de uitgaven in Alblas’ bibliografie, nummer 16, 17, 24, 33, 60.
11 Alblas 1987; Ros 1988, p. 12-13; Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 658-676.
12 Strom 2010. Zie bijvoorbeeld ook Van Lieburg 2006; Strom, Lehmann en Van Horn Melton 2009; Op ’t Hof 2005.
13 Voor een internationale bestudering van de piëtistische literatuur kiest ook Van der Kamp 2011.
14 De beweging van de Nadere Reformatie was in de begintijd van haar bestaan een zowel piëtistische als theocratische beweging geweest: centraal stond de persoonlijke geloofsbeleving, maar ook de hervorming van het gehele individuele, kerkelijke, politieke en maatschappelijke leven. Zie hierover Graafland 1987, p. 38; Graafland, Op ’t Hof en
Van Lieburg 1995, p. 108, 147-148. Toen de achttiende eeuw naderde, raakten de theocratische doelstellingen verder
op de achtergrond, en werd het piëtistische karakter van de beweging steeds belangrijker: de blik werd ‘naar binnen’
gekeerd. Zie hierover Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995, p. 165-166; Graafland 1987, p. 39-40; Frijhoff 1995, p.
358-359. Boekholt bewoog zich precies in de overgangsperiode van een theocratische naar een piëtistischer Nadere Reformatie, zie Alblas 1987, p. 40.
15 Behalve om Goddelyke liefde-vlammen gaat het om Levendige herts-theologie en ’t Geopende, en bereidwillige herte. Zie Boekholt
1691; Hoburg 1686; Boekholt 1693.
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2 Boekholt in de literaire traditie van de Nadere Reformatie
Johannes Boekholt was een gereformeerd piëtist: hij verlangde naar een verregaande
wereldverzaking, een oprechte inwendige bekering en een ernstige heiliging.16 Dit
gereformeerd piëtisme manifesteerde zich binnen de twee richtingen die de gereformeerde wereld vanaf omstreeks 1670 verdeelden: het coccejanisme en het voetianisme,
genoemd naar de theologen Johannes Coccejus en Gisbertus Voetius. Het conflict tussen deze twee theologen – dat niet alleen de kerk verdeelde, maar ook doorwerkte op
politiek en maatschappelijk gebied17 – vond zijn oorsprong in onenigheid over de benadering van de bijbel. Coccejus, aan de ene kant, gaf een historische uitleg van de bijbel: hij veronderstelde dat de bijbel een heilsgeschiedenis openbaarde die zich dynamisch heeft ontwikkeld dankzij een God die in de geschiedenis niet steeds op dezelfde
manier handelde. God zou het verbond met de mens op verschillende manieren hebben vormgegeven: in het paradijs richtte Hij een verbond op met Adam, en later deed
Hij dat met Christus. De consequentie van Coccejus’ denken was dat het Nieuwe Testament een latere fase in de ontwikkeling van de heilsgeschiedenis vertegenwoordigde
dan het Oude Testament. Voetius en zijn medestanders bestreden Coccejus’ denken:
voor hen stond eenheid in het handelen van de onveranderlijke God centraal.18
Van de twee theologen staat Voetius tegenwoordig te boek als voorman van de gereformeerde piëtisten die geschaard worden onder de beweging van de Nadere Reformatie.19 Voor Voetius moest wetenschap steeds in dienst staan van de pietas of vroomheid:
Voetius was gericht op de emotionele ervaring met God en de navolging van Christus
in het dagelijks leven.20 In zijn TA AƣKTTIKA sive exercitia pietas (De praktijk van de godzaligheid, 1664) beschreef hij de praktijk van de christelijke levenswandel, gevoed door
de innerlijke geloofservaring.21
Waar de praktisch ingestelde Voetius een reformatie van het maatschappelijk leven
beoogde, hebben onderzoekers Coccejus op de eerste plaats gezien als iemand die de
bestudering van de bijbel een nieuwe impuls gaf.22 Hij was de theologische vernieuwer
16 Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995, p. 165.
17 Zie bijvoorbeeld Van der Bijl 1994.
18 Van Asselt 2008, p. 55-56; Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 211-212. Uitgebreider over Coccejus’ leer over de
historische voortgang van het verbond tussen God en mens – de leer van de zogenaamde abrogaties of afschaffingen –
zie Van Asselt 1988, hoofdstuk 12.
19 Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995, p. 135 kwalificeren Voetius als ‘dé theoloog van de Nadere Reformatie’.
Voetius wordt geplaatst in de traditie van Teellincks vroomheid, vergelijk Van den Berg 1994, p. 14.
20 Van Asselt 2007, p. 70-71; Frijhoff en Spies 1996, p. 365, 367.
21 Voor een moderne vertaling van Voetius’ werk zie De Niet 1996. Zie over Voetius’ praktijk van de godzaligheid ook
Van Asselt 2007, p. 70-74; De Niet in Van Asselt en Dekker 1995, p. 116-160.
22 Van Asselt 1988, p. 144. Coccejus streefde ernaar zijn theologie puur op de bijbel te baseren. Hij was sceptisch over
Voetius, die werkte en doceerde in de traditie van de scholastiek: de methode van theologiebeoefening, wortelend in
de klassieke filosofie en middeleeuwse theologie, die voor de uitleg van leerstukken gebruikmaakte van een geschematiseerd leersysteem met begrippen, termen en onderscheidingen, om logische samenhang in de christelijke leer aan te
brengen. Dat neemt echter niet weg dat ook Coccejus op kritische wijze scholastieke onderscheidingen en redeneertechnieken inzette, bijvoorbeeld in zijn colleges. Over Voetius’ scholastieke methode zie bijvoorbeeld Van Asselt 2007,
p. 47-53; Van Asselt en Dekker in Van Asselt en Dekker 1995, p. 4, 10-12, 23-25; Van Asselt 2008, p. 53. Over Coccejus’
kritische gebruik van de scholastiek zie Van Asselt 2008, p. 53-54.
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van de twee:23 de – in de woorden van Spies en Frijhoff – ‘studeerkamergeleerde’ die er
niet in slaagde om de afstand tot het ‘gewone’ kerkvolk te overbruggen.24 Toch is het
overtrokken om Coccejus lijnrecht te plaatsen tegenover Voetius’ Nadere Reformatie,
stelt bijvoorbeeld Van Asselt.25 Weliswaar bekritiseerden Coccejus en zijn aanhangers
de voetiaanse puriteinse levensstijl, die zozeer aan regels was gebonden dat die Coccejus’ ideaal van een vrijheid van menselijke heerschappij in de weg stond. Maar de persoonlijke en geestelijke levenswijze die de Nadere Reformatie centraal stelde, stond
wel degelijk ook Coccejus als een ideaal voor ogen. Diverse specialisten hebben Coccejus en de coccejaanse beweging in verband gebracht met het piëtisme – ook al maakte
dat de theoloog in de ogen van de specialisten nog niet tot een strikte vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie.26
Zoals Van Asselt, Van Eijnatten en Van Lieburg betoogden, ontstonden er onder
de aanhangers van zowel Coccejus als Voetius tegen het einde van de zeventiende
eeuw richtingen die met hun hang naar een naar binnen gekeerde, spirituele levensstijl het ideaal van de praxis pietatis extra sterk aanzetten: er kwamen ‘mystieke’ of ‘ernstige’ coccejanen en ‘Brakelse’ voetianen, vernoemd naar predikant Willem à Brakel.27
Idealen van verregaande verinnerlijking werden dikwijls buiten de kerkdiensten nagestreefd, bijvoorbeeld binnen zogenaamde ‘conventikels’. Dit soort informele gezelschappen voor gezamenlijke devotie bestonden weliswaar al gedurende de hele zeventiende eeuw als een vorm van populaire godsdienstigheid die complementair was
aan de kerk, maar zij vertoonden tegen het einde van de eeuw een toenemende neiging
tot afscheiding. Traden synoden de conventikels altijd al met enige argwaan tegemoet,
omstreeks 1670 werden diverse lokale en provinciale reglementen opgesteld om separatistische conventikels rigoureus te verbieden.28
Onderzoekers zijn, zoals al aangestipt in de inleiding, verdeeld over de vraag hoe
zij het piëtisme binnen de laat-zeventiende-eeuwse gereformeerde kerk moeten positioneren.29 Is het piëtisme te karakteriseren als ‘een in sociaal-cultureel opzicht apart
verschijnsel, dat een geheel eigen spiritualiteit en taalgebruik ontwikkelde’, zoals Van
Eijnatten en Van Lieburg het omschreven?30 Bestond er in de zeventiende eeuw een
duidelijk af te bakenen beweging van de Nadere Reformatie, waarvan de radicale piëtistische praktijken het eindpunt markeerden, zoals Graafland, Op ’t Hof en Van Lie-

23 Vergelijk bijvoorbeeld Van den Berg 1994, p. 17.
24 Frijhoff en Spies 1996, p. 365; zie ook Van Asselt 1988, p. 12-13, 143.
25 Ook in meer algemene zin is de tegenstelling Voetius-Coccejus in het verleden al te sterk aangezet, zo meent van
Asselt 2002, p. 18. Coccejanen en voetianen bleven in dezelfde kerk verbonden. Hun conflict dus minder destructief dan
dat tussen het arminianen en de gomaristen in de eerste helft van de zeventiende eeuw.
26 Van den Berg 1994, p. 19-20; Van Asselt 1988, p. 144; Van Asselt 2007, p. 87. Eerder meende Graafland dat Coccejus
‘in strikte zin niet behoort tot de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie’, maar dat hij, omdat ‘het geloof bij
Coccejus een bevindelijk karakter draagt’, wel degelijk aandacht verdient in het onderzoek naar de Nadere Reformatie,
zie Graafland 1961, p. 156-161, citaten op p. 160 en 161.
27 Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 217. Over het coccejaanse piëtisme zie ook Van Asselt 1988, p. 144.
28 Spaans 2001a, p. 80-83; Van Lieburg 1991a.
29 Zie de inleiding, paragraaf 2.
30 Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 225.
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burg suggeren in hun overzichtsstudie over de Nadere Reformatie?31 Of kunnen we,
in navolging van Graafland in een artikel over het achttiende-eeuwse piëtisme, spreken van een nieuwe fase binnen de kerkelijke beweging van de Nadere Reformatie,
waarin een wereldveroverende doelstelling werd ingeruild voor een wereldmijdend
ideaal?32
Het is lastig om de piëtist Boekholt binnen de gereformeerde gemeenschap te positioneren. In zijn individuele omstandigheden doen zich tegenstrijdigheden voor
waar onderzoekers wel vaker op stuiten: Boekholt had enerzijds banden met de gereformeerde kerk en streefde anderzijds bevindelijke, spirituele idealen na die niet
tot de kern van de gereformeerde leer behoorden.33 Zijn literaire leven positioneerde
Boekholt duidelijk in de Nadere Reformatie, die mogelijk niet of niet meer door de gehele gereformeerde gemeenschap gesteund werd. Hij herdrukte het werk van gereformeerde piëtisten,34 en profileerde zich als dichter van de Nadere Reformatie.35 Met zijn
zelfgeschreven bundel Uytspanningen (1688) alludeerde hij duidelijk op een populaire
liedbundel uit de Nadere Reformatie: Jodocus van Lodensteins Uytspanningen (1676).36
In zijn bundel Ziels-klachten (1679) presenteerde hij zichzelf in het voorwoord als navolger van de gereformeerde piëtisten ‘Sluyter, Uylenbroek, Lodesteyn, en meer andere godvreesende Mannen’,37 en toonde hij zich door zijn titelkeuze openlijk een beoefenaar
van het favoriete genre van de Nadere Reformatie: de zielenklacht.38 In Boekholts zielenklachten geeft een lyrisch ik op emotionele wijze uitdrukking aan de ervaring van
God. In onderstaande regels van Boekholt zetten exclamationes en vraagconstructies de
intense gevoelens kracht bij.
Ach! ick dorst met al mijn krachten,
Na u, ô! mijn Godt en Heer,
Ghy die groot zijt, en vol machten,
Kan het [namelijk: mijn situatie] haest [snel] verand’ren we’er.
Ach! wanneer sal ick ingaen?
Om voor uw aenschijn te staen.
Wanneer sal ick uw genaken [naderen]?
En mijn in u gantsch vermaken.39

31 Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995, p. 165.
32 Graafland 1987, p. 38; zie ook Frijhoff 1995, p. 358-359; Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg 1995, p. 165.
33 Boekholt werd begraven in een gereformeerde kerk, liet zijn kinderen dopen in een gereformeerde kerk, en gaf ze
de bijbelse namen die in gereformeerde kringen gebruikelijk waren, zo blijkt uit de levensschets van Boekholt door
Alblas 1987, p. 19-27.
34 Boekholt herdrukte zowel werk van vroege gereformeerde piëtisten als van recente aanhangers. Hij herdrukte bijvoorbeeld Willem Sluiters religieuze liedjes in Buiten-, eensaem huis-, somer- en winterleven (1680) en Willem Teellincks Soliloquium (1681). In de bibliografie uit Alblas 1987 zijn deze en andere herdrukken van Nederlandse piëtistische boeken
te vinden.
35 Voor een inleiding op de literatuur van de Nadere Reformatie zie Ros 1988; Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 670673; Stronks 1996, p. 36-54.
36 Boekholt 1688. Over Lodensteins Uytspanningen zie Lodensteyn 2005; Stronks 1996, p. 107-138.
37 Boekholt 1679, fol. A3v.
38 Ros 1988, p. 8; Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 658-659, 670-673.
39 Boekholt 1679, p. 23.
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Afb. 56 Johannes Boekholt, Ziels-klachten, lof-zangen, en aendachtige meditatien op verscheyde stoffen uyt
Gods H. Woord. Amsterdam, Johannes Boekholt, 1679, titelpagina. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: O 61-3316.
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De lezer kon zich met de navolgenswaardige ik-figuur identificeren, om het in woorden gevatte verlangen naar God zelf in het hart te ervaren. Zo beoogde Boekholt, evenals zijn collega-dichters van de Nadere Reformatie, de opwekking van de doorleefde
ervaring van God in het innerlijk van de gelovige.
Zoals gebruikelijk in de traditie van de Nadere Reformatie, zette Boekholt veel van
zijn gedichten op melodieën. Met andere piëtisten deelde hij de overtuiging dat gezongen teksten directer op het gemoed van de gelovige konden inwerken en zo de innerlijke religieuze ervaring verdiepten.40 In de woorden van Boekholt in de inleiding
op zijn Ziels-klachten was het lied een instrument tot ‘opweckinge’ van de ziel.
soo wensch ik dat dese mijne Ziel-suchten en Lof-sangen, u mogen dienen tot opweckinge. O! het is aengenaem den Heere in sijn herte te singen; het maekt de ziele gaende tot meer andere uytwerkingen
van Godsdienstige plichten.41

Daarnaast intensiveerde Boekholt de innerlijke ervaring van God met beelden. Hij was
bescheiden begonnen door zijn bundel Ziels-klachten uit te geven met een geïllustreerde titelplaat (afb. 56). Via een begeleidende tekst werd de lezer gestimuleerd om de
godsvruchtige mensgedaante op de plaat te interpreteren als de Aandachtigheid, en de
gebogen gestalte achter haar als de Eenzaamheid. De Aandachtigheid en de Eenzaamheid nemen afstand van de wereld: de Aandachtigheid vertrapt een wereldbol en de
Eenzaamheid zet de allegorische verbeelding van de IJdelheid, uitgerust met sieraden
en een vouwwaaier, letterlijk de deur uit. Op een altaar ligt een brandend hart, waarin de gelovige zichzelf kan herkennen, zoals gebruikelijk in de katholieke religieuze
embleemtraditie: ‘het hert’ in eenen gloed / En vlam van Liefde Gods’. De identificatie
met het brandende hart zet de bevindelijkheid van de teksten kracht bij en versterkt
zo de religieuze ervaring.42
Daarna nam Boekholt ook plaatjes op in de tekst. Aanvankelijk waren dat afbeeldingen van de pelgrim als allegorie voor de gelovige op weg naar zijn Vaderland;43 la40 Stronks 1996, p. 39-43.
41 Boekholt 1679, fol. A4r. Een lied dat tot ‘opweckinge’ aanzet, lijkt twee doelen in zich te hebben (zie Woordenboek der
Nederlandsche taal, lemma ‘opwekking’, betekenis 1 en 2): het wil de gebruiker opwekken of doen ontwaken uit sluimerende wereldlijke neigingen, en het wil hem opwekken of aansporen om zich in zijn gedrag naar God te schikken; een
praktischere doelstelling die ook besloten lag in de woorden ‘uytwerkingen van Godsdienstige plichten’. De gedachte
dat liedjes tot opwekking aanzetten, was niet nieuw. In het voorwoord van zijn Geestelycke lof-sangen (1643) had Puppius
hetzelfde woord gebruikt om te betogen dat de gelovige door het lied zou ontwaken uit zonden en zou worden aangezet om God te dienen. Zie hierover Stronks 1996, p. 42.
42 Boekholt 1679, achterzijde titelplaat. De titelplaat werd gebruikt in Boekholt 1679 en later in Sluiter 1680. Geïllustreerde titelpagina’s stonden aan het begin van de emblematische traditie van Noord-Nederlandse gereformeerden;
het brandend hart was één van de eerste beeldmotieven uit de katholieke iconografie die gereformeerden zich toeeigenden. Zie daarover Stronks 2011a, p. 163-187, m.n. 184.
43 Boekholts eerste geïllustreerde boek was Eens Christens reyse (1682), de vertaling van John Bunyans The pilgrim’s progress.
Op de afbeeldingen waren pelgrimsplaatjes te zien. In doopsgezinde kringen werd het pelgrimsmotief al vanaf de jaren
dertig gebruikt als een alternatief voor specifiek religieuze iconografie: met dit motief kon het innerlijke geloofsleven
allegorisch verbeeld worden zonder de menselijke realiteit te ontstijgen, zie daarover Stronks 2011a, p. 142-148. Boekholt hergebruikte de koperplaten uit Jan Philipsz. Schabaeljes Vermeerderden Lust-hof des gemoets (1656), die ook al door zijn
vader Baltus Boekholt waren gebruikt, zie bijvoorbeeld Arndt 1681. Over de circulatie van de koperplaten zie Van ’t Veld
2000, p. 186-187; Alblas 1987, p. 171, 213; Visser 1988, dl 1, p. 351. Vanaf 1684 werd aan Eens Christens reyse een nieuwe, door
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ter legde hij zich toe op afbeeldingen geworteld in de Zuid-Nederlandse liefdesemblematiek.44 Het was nu nog maar een kleine stap naar de productie van volwaardige
religieuze liedesembleembundels, samengesteld met plaatjes naar Pia desideria, Van
Haeftens Schola cordis (1629) en Wierix’ prentenserie ‘Cor Iesu Amanti Sacrum’ (ong.
1586).45
In het beeld moet Boekholt een prachtige aanvulling op tekstuele en muzikale stimuli hebben gevonden. Afbeeldingen zouden de gelovige helpen om de religieuze ervaringen uit de gedichten en liederen op zichzelf te betrekken, omdat zij uitnodigden
tot identificatie, zo legde Boekholt uit in het voorwoord van zijn embleembundel ’t
Geopende, en bereidwillige herte (1693): ‘Beschouwd dan in dese afbeeldinge u selfs. Hier in
sult gy u herte, en al de inwendige verdurventheden konnen aanmerken, indien het u
aan geen geestelijk gesicht ontbreeckt.’46
De afbeeldingen uit ’t Geopende, en bereidwillige herte, afkomstig uit Benedictus van
Haeftens Schola cordis, waren bij uitstek geschikt om de beoogde identificatie te bewerkstelligen.47 De gebruiker kon zich tijdens het waarnemingsproces vereenzelvigen
met de gelovige anima, en zichzelf daardoor levendig voorstellen als de ontvanger van
het hart van amor divinus (afb. 57). Het identificatieproces, door de tekst ondersteund,
bracht de gelovige nader tot de Heer:
De Ziel ootmoedig en verneert [nederig],
Ontfangt van Jezus ’t liefde herte,
Waar op de Ziel sig stadig [onafgebroken] keert,
Naar hem, in al haar druk en smerten.48

De omgang met afbeeldingen waar Boekholt hier op aanstuurde, wortelde in een katholieke devotionele traditie. Daarin moesten gebruikers zich met afgebeelde figuren
vereenzelvigen, om zich in diens gevoelens in te leven en zo de eigen religieuze ervaring te verdiepen.49
In het licht van de literaire traditie van de Nadere Reformatie was deze werkwijze
vernieuwend. In de beeldarme gereformeerde traditie werd visualiteit vrijwel nooit
gebruikt om de innerlijke ervaring van God te verdiepen. Zelfs de titelpagina’s van

Luyken vervaardigde, prentenserie toegevoegd. Luyken borduurde daarbij voort op het beeldmotief van de pelgrim en
weerde eveneens religieuze iconografie. Luykens platen werden ook hergebruikt of nagemaakt in herdrukken van Eens
christens reyse door andere uitgevers in de Republiek en daarbuiten. Over Luykens Bunyan-illustraties in binnen- en buitenland zie Van ’t Veld 2000, hoofdstuk 6 en 7.
44 In 1684 voegde hij enkele afbeeldingen uit Van Haeftens Schola cordis (1629) toe aan de prozatekst De harder van de goede
nacht, een Nederlandse vertaling van een traktaat van de katholieke Spanjaard Juan de Palafox y Mendoza. Zie Palafox y
Mendoza 1684; Alblas 1987, p. 111, 338-339.
45 Goddelyke liefde-vlammen werd gemaakt met Pia desideria-plaatjes. De platenserie ‘Cor Iesu amanti sacrum’ werd gebruikt in Hoburg 1686, zie Alblas 1987, p. 366-367; Dietz en Stronks 2011. Schola cordis werd gebruikt in Boekholt 1693,
zie Alblas 1987, p. 473-474.
46 Boekholt 1693, fol. A6r.
47 Alblas 1987, p. 105, 473. Over Van Haeftens Schola cordis zie Scholz 1991.
48 Boekholt 1693, p. 20.
49 Over het katholieke beeld als aanzet tot identificatie en empathie zie Morgan 1998, hoofdstuk 2.
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Afb. 57 J.B.B.S. [=Johannes Boekholt], ’t Geopende, en bereidwillige herte, na den Heere Jesus. Amsterdam, Johannes
Boekholt, 1693, embleem 2, p. 21. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM:
OK 62-3550.
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boeken uit de Nadere Reformatie bleven ongeïllustreerd.50 Boekholt was de eerste gereformeerde protestant in de Republiek die religieuze liefdesemblemen produceerde
en daarbij bovendien zo expliciet een katholieke omgang met beelden propageerde.
Helaas weten we niet veel over de ontvangst van Boekholts literaire projecten in de
gereformeerde wereld, maar er is geen reden om Boekholts oeuvre als al te omstreden
of buitenissig neer te zetten. De grote productiesnelheid, regelmatige herdrukken en
advertenties in kranten doen bovendien vermoeden dat Boekholts activiteiten commercieel aantrekkelijk waren en niet enkel toegespitst op een handvol excentriekelingen.51 Pas in de achttiende eeuw kwam het tot openlijk verzet van de kerkelijke autoriteiten tegen piëtistische literatuur zoals Boekholt die aan het einde van de zeventiende
eeuw produceerde. Had Boekholts uitgave van Jan Willemsz. Eswijlers Eenzame meditatien (1685) nog kunnen rekenen op een onproblematische ontvangst, werden achttiende-eeuwse herdrukken van hetzelfde werk object van een hevige strijd met de kerkelijke autoriteiten.52
Voor Fred van Lieburg waren Boekholts spirituele embleembundels moeilijk te rijmen met een identiteit als gereformeerd piëtist. Slechts omdat ‘dit deel van zijn fonds
gering’ is, doet het volgens Van Lieburg uiteindelijk ‘geen afbreuk aan het totaalbeeld
van Boekholt als vertegenwoordiger van het gereformeerde piëtisme’.53 Ik zou geen
breuk willen zien in Boekholts oeuvre, maar ik beschouw de embleemproductie als een
logische stap die voortkwam uit het streven naar een piëtistisch fonds dat zo intensief
mogelijk de innerlijke geloofsbeleving opwekte. Hoe opzienbarend die stap in bepaalde opzichten ook was, Boekholt was niet de eerste en enige die religieuze emblemen
ging maken. In welke context bewoog Boekholt zich?

3 Religieuze (liefdes)emblematiek in de tweede helft van de zeventiende
eeuw
De katholieken die zich in de eerste helft van de zeventiende eeuw hadden toegelegd
op de productie van religieuze liefdesemblemen, zetten in de tweede eeuwhelft hun
activiteiten niet voort. Er bleef weliswaar nog een markt hebben bestaan voor katholieke liefdesemblematiek in de realistischer variant die Krul had beoefend,54 maar sinds de
50 Over gereformeerden en hun visie op het beeld, zie de inleiding, paragraaf 4. We weten dat de Nadere Reformatie
een vrij positieve instelling had tegenover schilderkunst, zie Op ’t Hof 1989b. Maar illustraties in en op boeken gebruikten zij niet, zie Stronks 1994-1995, p. 5. In 1693 verscheen voor het eerst een editie van Lodensteins Uytspanningen met een
geïllustreerde titelpagina, zie Stronks 1994-1995, p. 2, 5.
51 Voor een overzicht van Boekholts drukwerk zie Alblas 1987, p. 269-484; over een advertentie voor Eswijlers Zielseenzame meditatien (1685) in de Amsterdamsche Courant van 18 augustus 1685 zie Van Lieburg 1989b, p. 28.
52 Van Lieburg 1989b; vergelijk hoofdstuk 6, paragraaf 2.
53 Van Lieburg 1989b, p. 27.
54 Zie over Kruls Christelycke offerande hoofdstuk 2, paragraaf 2. Kruls Pampiere wereld, met daarin Christelycke offerande, verscheen in 1681 nog eens postuum, zie de bijlage, nummer 14. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden ook
herdrukken geproduceerd van Zuid-Nederlandse populariseringen van de religieuze liefdesemblematiek: Poirters’
Duyfken in de steen-rotse verscheen in 1657 (Landwehr 1988, p. 231, nummer 667); zijn Masker van de wereldt afgetrocken enkele
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jaren vijftig van de zeventiende eeuw maakten Noord-Nederlandse katholieken geen
nieuwe Pia desideria-bewerkingen meer, terwijl zij ook geen andere embleemboeken geinspireerd op de Zuid-Nederlandse iconografische traditie produceerden. De kruys-leer
ter zaligheydt (1658) van Eduard Meyster, met daarin enkele afbeeldingen naar Benedictus van Haeftens Regia via crucis (De koninklijke weg van het kruis, 1635), vormde het
sluitstuk van een serie Noord-Nederlandse katholieke bewerkingen naar Zuid-Nederlandse embleembundels.55
Op het plotselinge einde van de katholieke traditie lijken ten minste twee factoren
van invloed te zijn geweest. Op de eerste plaats is uit onderzoek gebleken dat ZuidNederlandse uitgevers hun afzet in de Republiek vergrootten in de tweede helft van de
zeventiende eeuw. Het is aannemelijk dat een toegenomen expansie de Noord-Nederlandse productie van embleemboeken minder noodzakelijk had gemaakt.56 Daarnaast
zijn er aanwijzingen dat de belangstelling voor de affectieve katholieke beeldtaal van
de liefdesembleemtraditie in de Noord-Nederlandse katholieke gemeenschap tanende was.57 Het opkomende jansenisme stond weliswaar een affectieve geloofsbeleving
voor, maar vond die louter in de originele piëteit die wortelde in het oude christendom
en de Schrift.58 Het groeiende aantal jansenisten in de Republiek lijkt de geloofsidealen graag tot uitdrukking te hebben gebracht in instructieve kerkboeken zonder afbeeldingen, waarvan de productie tegen het einde van de zeventiende eeuw floreerde.59
In protestantse kringen kende de religieuze liefdesembleemtraditie vanaf ongeveer
1680 juist een periode van bloei.60 Die bloei was vooral te danken aan Jan Luyken, talentvol dichter en plaatsnijder die in 1678 zijn eerste religieuze liefdesembleembundel
Jezus en de ziel publiceerde.61 Luyken kon daarmee voortbouwen op het pionierswerk van
Serrarius, die hij persoonlijk had gekend en van wie hij vormkenmerken en beeldmotieven overnam.62 Naar het voorbeeld van Goddelycke aandachten waren in Jezus en de ziel de
jaren later (Landwehr 1988, p. 226, nummer 648). De oudste Noord-Nederlandse herdruk van Duyfkens en Willemijnkens
pelgrimagie heb ik gevonden in de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen. Hij is gedrukt bij de Amsterdamse uitgever Michiel de Groot tussen 1660 en 1681, zo is vast te stellen op basis van het impressum.
55 Over Meyster zie Stronks 2011a, p. 199-209; Stronks 2009a, p. 14 en verder.
56 De Canck 2000; Verhoeven 2004; Clemens 1992, p. 94.
57 Jansenisten, volgelingen van Cornelius Jansenius, hebben een voor katholieken opmerkelijk pessimistisch beeld
van de mogelijkheden van de mens om de eigen genade te verdienen. Voor een toegankelijke introductie op het jansenistische denken zie Hoppenbrouwers 1996, p. 10-12. Over de jansenistische leiding van de Hollandse missiekerk in de
tweede helft van de zeventiende eeuw zie m.n. Ackermans 2003.
58 Campbell 1991, m.n. p. 27; Palmer 2004, p. 1-2.
59 Naar deze boeken is onderzoek gedaan door Clemens: Clemens 1985; Clemens 1988a.
60 Stronks 2011a, hoofdstuk 6.
61 Stronks 2011a, p. 233-257. Over Luyken als ‘lichtend voorbeeld’ zie Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 862-867.
62 Zoals in hoofdstuk 3, paragraaf 5 al bleek, was Serrarius een intieme huisvriend van de Luykens. In noot 169 van
hoofdstuk 3 bleek bovendien dat men aanneemt dat Serrarius een grote invloed uitoefende op de geestelijke ontwikkeling van Jan Luyken, omdat dat staat opgetekend in het ‘Kort verhaal van het godvruchtig leven en zalig afsterven
van Joannes Luiken’, zie Luyken 1977. Meeuwesse 1950b, p. 321-322 heeft opgemerkt dat Jezus en de ziel belangrijke vormkenmerken deelde met Goddelycke aandachten. Hoewel Vekeman 1981, p. 59 de informatie ‘op zijn minst misleidend, en
eigenlijk onwaar’ heeft genoemd, omdat meer dan ‘[e]nige overeenkomst in verstechniek’ ontbreekt, wordt sindsdien
toch algemeen aangenomen dat Luykens Jezus en de ziel teruggrijpt op Goddelycke aandachten, zie bijvoorbeeld Spies en Frijhoff 1999, p. 419; Van der Wall 1987, p. 146; Stronks 2007, p. 324.
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emblemen in drie afdelingen onderverdeeld, de subscriptiones links naast de afbeeldingen geplaatst, en Goddelijke antwoorden aan de emblemen toegevoegd.63
Dat Serrarius’ Goddelycke aandachten gezien kan worden als een vroege wegbereider
voor Luykens Jezus en de ziel, betekent nog niet dat we beide bundels aan elkaar gelijk
moeten stellen. In de 25 jaar die tussen de twee bundels was verstreken, hadden protestanten in de Republiek religieuze emblemen gemaakt die hun sporen nalieten in
Luykens werk. Ik zal enige ruimte nemen voor een introductie op deze Noord-Nederlandse emblematiek, waarin de schepping werd voorgesteld als een bron van goddelijke wijsheden, in navolging van de protestantse meditatiemethode van de occasional
meditation.
De occasional meditation of gelegenheidsmeditatie was overgewaaid uit Engeland, waar
de devotionele auteur Joseph Hall in 1630 zijn Occasional meditations had gepubliceerd.64
Inspiratie voor zijn meditaties had Hall dikwijls gevonden in teksten en emblemen
uit de katholieke en Zuid-Nederlandse traditie,65 maar de bouwstenen werden ingepast in het protestantse meditatieprogramma dat niet de verbeelding van de gebruiker wilde prikkelen, maar waarin het zicht aanleiding gaf tot vrome bespiegelingen.66
De 140 korte meditaties beschreven waarnemingen, voornamelijk van de ogen: ‘Upon
the Sight of a Well-fleeced Sheep’ of ‘Upon the Vision of a Lily’.67 Objecten en ervaringen interpreteerde Hall als schaduwen van God, als rijke bronnen van morele lessen en als Gods symbolische informatiedragers; steeds vanuit de overtuiging dat God
zelf in Zijn schepping aanwezig was.68 De meditaties bevatten geen afbeeldingen, maar
konden door hun omgang met waarneming en hun opvallende visuele terminologie
eenvoudig als emblemata nuda worden herkend.69 Steeds was het kijken een opstap naar
een nieuw inzicht, en resulteerde dat inzicht vervolgens in een affectieve betrokkenheid van de mediterende.70
Deze gelegenheidsmeditatie gaf niet alleen de Engelse devotieliteratuur een belangrijke impuls,71 maar inspireerde ook de emblematiek van Noord-Nederlandse protestanten.72 In de jaren veertig en vijftig schreef Jacob Cats gelegenheidsmeditaties, die in
navolging van Hall grotendeels als emblemata nuda op de markt waren gebracht.73 Slechts
63 Vergelijk Meeuwesse 1950b, p. 321-322.
64 Een moderne editie van Joseph Halls Occasional meditations is te vinden in Huntley 1981, p. 119-198.
65 Hall was op reis geweest in Zuid-Nederland en had daar kennis gemaakt met katholieke embleemboeken en de
meditatieboeken van de Moderne Devotie, zie Mantz, Gardner en Ramsden 1997, m.n. p. 255-257; Huntley 1981, p. 16,
20, 26-30.
66 Over de protestantse meditatietechnieken gebaseerd op waarnemingen en ervaringen zie Lewalski 1979, p. 147-178.
Over de ‘vertaling’ naar protestantse meditatiemethoden zie Salzman 2002, p. 168; Mantz, Gardner en Ramsden 1997.
67 Over het oog als belangrijkste waarnemingsinstrument in Halls meditaties zie Huntley 1981, p. 45. De titels zijn
afkomstig van respectievelijk meditatie cxxi en lxxxv.
68 Over de werking van Halls meditaties zie Bath 1994, p. 162-166; Lewalski 1979, m.n. p. 150-153; Huntley 1981, m.n.
p. 32-34.
69 Bath 1994, p. 162-166. De term emblemata nuda wordt met betrekking tot Hall gebruikt door Silcox 2008, p. 373.
70 Huntley 1981, p. 46.
71 Salzman 2002, p. 168.
72 Over de invloed van Hall op de emblematiek zie Bath 1994, p. 162-166. Specifiek over de invloed op Cats zie Porteman 1992b, Bath 1992, p. 32
73 Vergelijk hoofdstuk 3, paragraaf 2 hierover.
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enkele emblemen bevatten afbeeldingen; stuk voor stuk realistische taferelen waar
menselijke bezigheden op te zien waren.74 Nu Cats’ toon meditatiever was geworden,
nam het beeldgebruik af, maar veranderde niet de realistische uitstraling die we van
Cats gewend zijn.
De meditatiemethode werd ook overgenomen in andere protestantse embleemboeken, rijker geïllustreerd met realistische voorstellingen. In het Bloemtuyntje (1660) van
de doopsgezinde Jan Claesz. Schaep vormen alledaagse tafereeltjes de aanzet tot vrome
overpeinzingen. Zowel de opzet als de titels van de meditaties doen duidelijk denken
aan Hall. In ‘Op ’t gesichte van een Eend, met Pulpen [jonge eendjes]’ leert een lyrisch
ik bijvoorbeeld door de waarneming van brave eendjes dat een gehoorzame mens moet
luisteren naar God als Hij ‘geeft gelijk de Eend een quak’.75
’t Gedenkt my dat ik lestmael sach
Een Eend, die op ’et water lach,
En soo vast heen en weder swom,
En had veel Piepels [jonge eendjes] om en om,
Doch waren alle niet by hem.
Mits quaekten hy met luyder stem,
’t Welk yder heeft terstont gehoort,
En quamen daer op daet’lijk voort,
En quamen hare Moeder by,
Die zy doen dreven onder ’t zy [Die hen toen onder haar vleugel gedreven heeft].
Ik nam op al den handel acht,
En hebbet naerder overdacht:
Ik dacht, dat soo mee [ook] deê de Mens,
Gelijk als dese Piepelkens,
En quam terstont wanneer Godt riep,
Ja dan als vaerdig [bereidwillig] heene liep,
Dat is wanneer hem word geleert
Wat dat Godt hier van hem begeert76

Het begeleidende plaatje toont een eendenvijver en een groepje mensen dat daarnaar
kijkt en wijst (afb. 58). Door zowel het object van bespiegeling als het kijkproces zelf
zichtbaar te maken, helpt de afbeelding de gebruikers om via waarnemingen tot godvruchtige inzichten te komen.
Ook de emblemen van de doopsgezinde Frans van Hoogstraeten nodigen de gebruiker uit om vanuit dagelijkse taferelen de blik op het eeuwige te richten. In 1682 zou Van
Hoogstraeten geïllustreerde Nederlandse versbewerkingen van Joseph Hall publiceren
in De schoole der wereld. Eerder verkende hij Halls meditatietechniek al in de geïllustreerde emblemen in Het voorhof der ziele (1668).77 Eén van de emblemen uit die bundel toont
bijvoorbeeld een goudsmid in zijn werkplaats met een weegschaal in de hand (afb. 59).
74
75
76
77

Porteman 1992b, p. 74.
Schaep 1660, p. 81.
Schaep 1660, p. 79-80.
Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 669; Stronks 2011a, p. 209-214.
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Afb. 58 Jan Claesz. Schaep, Bloemtuyntje, bestaende in innerlycke bedenckingen, gelyckenissen, ofte exempelen; mitsgaders
eenige sang-rymen, ofte Liedekens. Wormerveer, Jan Claesz. Schaep; Amsterdam, Jan Rieuwertsz., 1660, p. 79.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 62 2386.
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Afb. 59 Frans van Hoogstraeten, Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden. Rotterdam,
Frans van Hoogstraeten en Hendrik van Puer, 1668, p. 38. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit
Utrecht, MAG: Z QU 162.
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In de tekst treedt de goudsmid sprekend op, en stimuleert de mensen die zijn werkplaats passeren om hun blik te vestigen op de weegschaal ‘voorzien met ongelijcke
schaelen’.78 De vrome passanten kunnen zichzelf herkennen in de zwaarste schaal:
Een vroome, niet gewoon hem zelven veel te looven,
Maer stil te wandelen, te leven als verschoven [nederig],
[…]
Zagh in dees zwaere schael zijn eige schaduw’ zweven,79

Wie nog niet zo godsvruchtig is, ziet zichzelf terug in de lichte schaal. Die observatie
geeft hem inzicht in zijn eigen vroomheid.
Hy zie de slincker [linker] schael (hy hoef niet te vraegen)
Zijn zotte driften, en zijn spoorelooze vlaegen
Aenwijzen, daer zy, met geen dierbaer gout gelaên
Noch zilver, ledigh naer de hoogte komt te slaen.
Een beeld, waer uit hy wel ten vollen kan bezeffen,
Dat zijnen eigen lof uitblaezen en verheffen
By hem alleen geschiet, om dat zijn zieleschael
Te licht is, met het gout en kostelijk metael
Van deugt en vroomheit niet voorzien is noch geladen.
Hy stoft [pocht], helaes! op zijn bedrijven en zijn daeden80

Vanuit dit embleem van Van Hoogstraeten is de stap naar Luyken niet groot meer. Ook
in Luykens emblemen vormt de waarneming van de schepping steeds een opstap naar
goddelijke kennis81 – ook al valt daarbij op dat Luyken sterker dan zijn voorgangers de
objecten voorstelt als directe openbaringen van goddelijke krachten in plaats van als
verwijstekens naar God.82
In de bundel Spiegel van ’t menschelyk bedryf (1694), die Luyken samen met zijn zoon
Casper vervaardigde, treden evenals bij Van Hoogstraeten smeden op, deze keer te
midden van vele andere ambachtslieden zoals bakkers, timmerlieden en metselaars.83
Overeenkomstig Van Hoogstraetens goudsmid worden Luykens smeden en andere
vaklui afgebeeld in hun werkplaatsen vol gereedschappen en instrumenten, terwijl
Gods licht reflecteert in zowel het vuur als het daglicht dat via ramen en doorkijkjes
naar binnen valt.84 Steeds leidt de waarneming van deze taferelen tot vrome bespiege78 Van Hoogstraeten 1668, p. 38.
79 Van Hoogstraeten 1668, p. 38.
80 Van Hoogstraeten 1668, p. 39.
81 Over de visuele aanpak van Luyken zie Gelderblom 1998-1999; Gelderblom 2003; Dietz en Müller 2011.
82 Porteman 1992a, p. 190-192. Volgens Porteman geeft Luyken zo een nieuwe invulling aan de oude methode van
het allegorisch lezen van het boek der natuur. De aanpak is geïnspireerd door een böhmistische wereldinterpretatie,
waarin alle zaken – kwaliteiten, eigenschappen, kleuren – om ons heen krachten van het Al vormen, die in strijd verwikkeld zijn om de ruststand in God te bereiken. Zie voor een böhmistische lezing van het werk van Luyken m.n. ook
Vekeman 1984a; Vekeman 1984b.
83 Spiegel van ’t menschelyk bedryf bevat emblemen over de smid, de zilversmid en de goudsmid.
84 Voor een analyse van met name de visuele aspecten in de emblemen uit Spiegel van ’t menschelyk bedryf zie Gelderblom
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lingen. Wie metaal gesmeed ziet worden, wordt bijvoorbeeld gestimuleerd om zelf aan
zijn zielenleven te werken op het moment dat het leven nog kneedbaar is zoals heet ijzer: ‘ô Mens, bewerckt soo uw Gemoed, / Ter goeder tyd van ’s Leevens gloed’ (afb. 60).85
Ook in Luykens eerste religieuze embleembundel Jezus en de ziel (1678) fungeert de
waarneming van de schepping als een wegwijzer naar God. In het programmatische
embleem ‘De Ziel betracht den Schepper uit de Schepselen’ wordt de vergankelijke wereld gepresenteerd als een spiegel van de onvergankelijke (afb. 61).86 ‘[S]ijne onsienelijke dingen’, zo dicteert Luyken daar uit het bijbelboek Romeinen, ‘worden van de scheppinge der Werelt aen, uyt de Schepselen verstaen ende doorsien’.87 De zichtbare wereld,
legt hij uit, is dus ‘niet anders als een uytgeboorte [voortbrengsel] van de inwendige
werelt; al wat wy hier sien dat is ook inwendig in ’t onsichtbare.’88
Voor de visuele en tekstuele aankleding van Jezus en de ziel put Luyken uit de mystieke literatuur en de religieuze liefdesemblematiek: fragmenten van bijvoorbeeld Jakob
Böhme of Hendrik Herp worden gecombineerd met composities die terugverwijzen
naar Pia desideria en Amoris divini emblemata.89 Daarmee slaat Luyken een andere weg in
dan emblematici als Cats, Schaep en Van Hoogstraeten, maar tegelijkertijd integreert
hij zijn beeld- en tekstmateriaal in het visuele meditatieprogramma dat protestanten
in de Republiek al hadden ontwikkeld en bevordert hij op die manier de acceptatie van
dat materiaal in een Noord-Nederlandse context. Zo krijgen amor divinus en anima bij
Luyken een realistischer uitstraling (hoewel de transformatie niet op alle afbeeldingen
even overtuigend zichtbaar is): de Ziel wordt een jonge vrouw en Jezus een adolescent
zonder vleugeltjes (afb. 62-63). In de voorrede besteedt Luyken aandacht aan de ware
menselijke status van de afgebeelde figuren. De lezer moet, zo benadrukt hij daar, in
deze Jezus nooit God herkennen die volgens de protestanten niet verbeeld mag worden.
In dezen Rozen-Hof siet gy meest doorgaans JEZUS en de ZIEL; in prent uytgebeelt, maar den beschouwer, moet sich onder ‘t leesen (wanneerder van de Ewige Godtheyt gesproken wordt) nooyt
verbeelden dat wy met dese prentverbeelding iets anders meenen als alleen der corporlyke beeldelijke Menscheyt Christi, in zijne aangenomen Knechtelijke gestalte, soo als hy hierop Aarden, by ons
Menschen, heeft gewandelt, sichtelijk en tastelijk, voorde uyterlijke Oogen en Handen. Want naa zyn
Ewige Godtheyt en magh noch kan hy niet uytgebeelt worden.90

1998-1999. Gelderblom interpreteert de ambachtstaferelen als ‘spiegels die het onvergankelijke weten te vangen in de
gedaante van het vergankelijke’, zie p. 32. Voor het belang van vuur- en lichtthematiek op Luykens picturae zie ook Gelderblom 2003.
85 Luyken en Luyken 1767, p. 28.
86 Luyken 1685, embleem 3, p. 18-21. Ik maak gebruik van Luykens licht uitgebreide editie van Jezus en de ziel uit 1685.
Voor een interpretatie van embleem 3 zie Porteman 1992a, p. 191-196; Gelderblom 1998-1999, p. 21.
87 Luyken 1685, embleem 3, p. 19.
88 Luyken 1685, embleem 3, p. 20.
89 Over Luykens gebruik van de katholieke liefdesembleemtraditie zie Stronks 2005; Stronks 2007. Over het gebruik
van de middeleeuwse mystieke literatuur (Johannes Tauler, Hendrik Herp, Thomas a Kempis) zie Dietz en Müller 2011;
Van der Does 1928; Van der Does 1929; Vekeman 1980; Vekeman 1981; Reitsma 1916. Ook is bekend dat Luyken letterlijke passages ontleende aan het werk van Jakob Böhme, zie daarvoor m.n. Vekeman 1984a; Vekeman 1984b; Nakayama
2005; Meeuwesse 1952, p. 180-214. Van ’t Veld 2000 pleitte ervoor om Luykens minder in het licht van Böhme te lezen,
maar juist in de gereformeerde traditie van John Bunyan.
90 Luyken 1985, fol. A3v.
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Afb. 60 Jan Luyken en Casper Luyken, Het menselyk bedryf. Amsterdam, [z.n.], 1694, p. 28.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OG 8036.

3 religieuze (liefdes)emblematiek in de tweede helft van de zeventiende eeuw

Afb. 61 Jan Luyken, Jesus en de ziel. 2e verm. druk. Amsterdam, Pieter Arentsz., 1685, embleem 3, p. 19.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: ODA 8675 dl 1-2.
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Afb. 62 Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1624, embleem 23, plaat
tegenover p. 191. Exemplaar Bijzondere Collecties, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 871 F 61.
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Afb. 63 Jan Luyken, Jesus en de ziel. 2e verm. druk. Amsterdam, Pieter Arentsz., 1685, titelpagina. Exemplaar
Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: ODA 8675 dl 1-2.
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Daarnaast speelt de activiteit van het kijken in Jezus en de ziel een grote rol. Met het visuele en tekstuele materiaal dat Luyken selecteert en bewerkt, stuurt hij de waarneming
van de lezer en helpt hij hem op de juiste manier te reflecteren op wat hij ziet.91 Het
kijken wordt nog belangrijker in de nieuwe prentenserie voor Jezus en de ziel die Luyken
in 1714 maakt. Deze serie biedt de gebruiker bij het waarnemen vele concrete hulpmiddelen, die we eerder bijvoorbeeld bij Schaep tegenkwamen: blikrichtingen van afgebeelde figuren en wijzende vingers sturen de kijker.92 Dit soort visuele aanwijzingen
voegt Luyken in de editie van Jezus en de ziel uit 1678 ook al regelmatig toe, om op deze
manier bestaande katholieke iconografie aan te passen aan wat dankzij protestanten
als Schaep gebruikelijk was geworden in de Republiek. Zo breidt hij een compositie
uit Vaenius’ Amoris divini emblemata uit met twee elementen die met de thematiek van
het kijken samenhangen: een hart met oog en een omhoog wijzende vinger (afb. 6465).93 Het kijkende hart (‘’t oogh van mijn gemoed’) stelt de gebruiker een inwendig
waarnemingsproces voor ogen; de vinger wijst de gewenste kijkrichting aan. Bijgaande
prozatekst propageert het inwendig kijken nog eens: ‘Schout alleen die dingen aen, die
hooger zijn dan de sichtbare’. Alleen dan is ‘het oogh der Zielen vry en ontbonden’ en
ziet het ‘met een simpel aenschouwen […] al wat Godt is’.94
Geïnspireerd op Pia desideria neemt Luyken ook een embleem op waarin kijkprocessen expliciet centraal staan. In de versie uit Pia desideria ziet de anima Vrouwe Wereld
niet, want de amor divinus houdt haar ogen gesloten om haar te beschermen tegen de
gevaarlijke, vergankelijke ijdelheden (afb. 66). In bijgaande tekst wordt het ‘niet kijken’ als een ideaal aan de lezer voorgesteld. De tekst presenteert onder meer de heilige
Lucia van Syracuse als een prijzenswaardig voorbeeld: zij bant iedere mogelijkheid tot
heidense liefde resoluut uit haar leven door zich beide ogen uit te steken.95
In Luykens interpretatie van het embleem wordt niet het ‘niet kijken’ aangemoedigd, maar wordt de lezer gestimuleerd om op de juiste manier waarnemingen te doen
en te interpreteren (afb. 67). Jezus op de wolk neemt Vrouwe Wereld waar met een opgeheven vinger van afkeuring. De Ziel zelf schopt de wereldbol met haar voeten weg.
Zij richt haar woorden tot de Wereld: een apostrofe die visueel wordt ondersteund
door haar kijkrichting. In een gedicht stelt zij vast dat de Wereld en zij elkaar vanuit
een ander perspectief bekijken, waardoor hun waarneming heel anders is: de Wereld
snapt de leefwijze van de Ziel niet, terwijl de Ziel de Wereld juist onbegrijpelijk vindt.
Ja ’t is gelijck, soo dwaes ick voor u oogen sy,
Soo dwaes, ô werelt! zijt ghy wederom voor my.
Soo dwaes als ghy my acht, wijl ick de wellust hate,
En alle dingen om het eenigh goedt verlate;
Soo dwaes schat ick u weer, dat ghy het al behoudt,
Voor ’t eenig ware goet, en kiest den slijk voor ’t gout.96
91
92
93
94
95
96

Over de manier waarop Luyken zijn bronnen integreert in zijn visuele programma zie ook Dietz en Müller 2011.
Zie over de visuele aanwijzingen in de nieuwe prentenserie Stronks 2005.
Vergelijk Vaenius 1615, embleem 55, p. 117.
Luyken 1685, embleem 14, p. 66-67.
Hugo 1624, embleem 20, p. 164.
Luyken 1985, embleem 30, p. 130.
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Afb. 64 Otho Vaenius, Amoris divini emblemata. Antwerpen, Martinus Nutius en Joannes Meursius, 1615, embleem 55, p. 117.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht,
LBKUN: RAR LMY VEEN, O 6.

Afb. 65 Jan Luyken, Jesus en de
ziel. 2e uitgebreide druk. Amsterdam, Pieter Arentsz., 1685,
embleem 14, p. 65. Exemplaar
Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: ODA 8675
dl 1-2.
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Afb. 66 Herman Hugo, Pia desideria. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1624, embleem 20, plaat tegenover
p. 163. Exemplaar Bijzondere Collecties, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 871 F 61.
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Afb. 67 Jan Luyken, Jesus en de ziel. 2e verm. druk. Amsterdam, Pieter Arentsz., 1685, embleem 30, p. 131.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: ODA 8675 dl 1-2.
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Bijgaande prozatekst moedigt de lezer aan om aandachtig waar te nemen: ‘laet u het
herte niet langer […] verblinden’, maar ‘[w]aekt op, en bemerckt met aandacht’.97 Wie
de situatie zorgvuldig ‘bemerkt’ ofwel beschouwt, komt tot de juiste interpretatie: de
Wereld is dwaas. Behalve de tekst geeft ook de afbeelding aanleiding tot die conclusie.
Terwijl aan de kant van Vrouwe Wereld een rijkversierd gebouw staat als het beeld van
vergankelijkheid en lichamelijkheid, heeft de Ziel aan haar zijde uitzicht op een pad
naar de top van de berg, waar het einde van het aardse leven wordt gemarkeerd met
grafkruizen. Dit is de weg naar het volgende leven, zo blijkt uit het feit dat Jezus op
zijn wolk precies hierboven zweeft.
Met Luyken ontstond in de laat-zeventiende-eeuwse Republiek zo een traditie van
religieuze liefdesemblematiek die lezers leerde om situaties waar te nemen, en in die
waarneming goddelijke kennis en een reflectie van de toekomstige wereld te herkennen. Toen Boekholt aan het einde van de zeventiende eeuw religieuze liefdesemblemen ging produceren, kon hij werken in deze traditie. In het voorwoord van zijn eerste
embleembundel Levendige herts-theologie (1686) presenteerde hij de emblemen van Serrarius en Luyken openlijk als zijn inspiratiebronnen:
Daar zijn voor desen als twee van gelijke Zinne-beelden in ’t licht gekomen, namentlijck de Goddelijcke Aendachten, of vlammende Begeerten eens Boetvaerdige Ziele, ’t welck niet sonder vrucht is
bevonden geweest, en daarom dit ons te meer aenmoedight om dit tegenwoordige in ’t licht te brengen, door dien de eerste Druck al over de twintigh Jaar geleden, het licht sagh, en nu al over verscheyde
Jaaren niet meer te bekomen is geweest.
Het ander is een Tractaatje genaamt Jesus en de Ziel, by een gestelt van onsen goeden Vriend Ioannes
Luycken, van wiens Geestrijke en soetvloeyende Rijmen wy eenige in dit Boekje sullen stellen.98

Er is alle reden om ook Boekholts Pia desideria-bewerking Goddelyke liefde-vlammen te beschouwen als een product in een Noord-Nederlandse traditie van religieuze emblematiek. Serrarius’ Goddelycke aandachten had immers model gestaan voor deze bundel: koperplaten werden hergebruikt en gedichten vaak vrij letterlijk overgenomen. Luyken,
die als vaste compagnon veel gravures voor Boekholts fonds vervaardigde,99 en mede
daarom te boek staat als belangrijke inspiratiebron van Boekholt,100 leverde zelfs een
concrete bijdrage aan Goddelyke liefde-vlammen. De frontispices van de drie afdelingen
zijn van zijn hand en verschillende teksten uit de appendix werden door hem geschreven, hoewel niet speciaal voor deze uitgave.101
97 Luyken 1985, embleem 30, p. 133.
98 Hoburg 1686, fol. A7v-A7r. Het is opvallend dat Boekholt hier schrijft dat Goddelycke aandachten ‘al over de twintigh
Jaar geleden’ werd gedrukt, want in 1686 was die eerste druk uit 1653 al ruim dertig jaar geleden. Het is mogelijk dat
Boekholt een latere herdruk van Goddelycke aandachten aanziet voor de eerste druk, maar omdat ik geen editie ken uit halverwege de jaren zestig van de zeventiende eeuw, vermoed ik dat het hier gaat om een onzorgvuldigheid van Boekholt.
Het ligt ook voor de hand dat Boekholt de editie uit 1653 kende. Hij gebruikte in 1691 in ieder geval de koperplaten uit
deze editie voor zijn Goddelyke liefde-vlammen.
99 Alblas 1987, p. 110. Over Luyken als Boekholts ‘most conspicious illustrator’ zie Alblas 1987, p. 37.
100 Zie bijvoorbeeld recentelijk Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 864.
101 Van Eeghen en Van der Kellen 1905, dl 1, p. 214-215 veronderstelden meer dan een eeuw geleden al dat Jan Luyken co-auteur was en de titelpagina’s van de drie afdelingen van Goddelyke liefde-vlammen had gegraveerd. Meeuwesse
1950c stelde vast dat Luyken verantwoordelijk moet zijn geweest voor de appendix van het boekje. Over de teksten in

4 de duitstalige piëtistische embleemtraditie als boekholts inspiratiebron

201

Maar Goddelyke liefde-vlammen was niet slechts een exponent van de Noord-Nederlandse liefdesembleemtraditie. Inspiratie vond Boekholt ook in de Duitstalige piëtistische emblematiek, die hem in godsdienstig opzicht nabij stond.

4 De Duitstalige piëtistische embleemtraditie als Boekholts inspiratiebron
Met de Duitstalige literatuur zal Boekholt als kleinzoon van een naar de Republiek geemigreerde Duitser vermoedelijk een grote vertrouwdheid hebben gehad.102 Amsterdam bestond in de zeventiende eeuw voor minstens een derde uit immigranten, van
wie meer dan de helft uit Duitsland afkomstig.103 Er was daardoor een bloeiende Duitse culturele gemeenschap ontstaan in Amsterdam. Boekholt zal banden hebben gehad
met die gemeenschap, zo blijkt onder meer uit zijn begrafenis in de kapel waarin de
Duitstalige gereformeerden hun intrek hadden genomen: de Nieuwezijdskapel.104 Eerder was Boekholts moeder al in dezelfde kapel begraven,105 terwijl vader Baltus Boekholt verbeterde herdrukken had bezorgd van Het vernieuwde Paradys-hofken, de Nederlandse vertaling van Johannes Arndts Paradiesgärtlein (1612). Die vertaling was gemaakt
door de Duitse dichter Philipp von Zesen in de periode dat hij in Amsterdam woonde
en een belangrijke spil was geweest in het Duitse culturele netwerk daar.106
Tot de Duitse literaire gemeenschap in Amsterdam behoorden veel lutherse piëtisten, voor wie de Republiek een aantrekkelijk toevluchtsoord was. In eigen land liepen zij het gevaar om vervolgd te worden als hun opvattingen en literaire producten
te mystiek of nonconformistisch waren; in de Republiek genoten zij gewetensvrijheid
en konden zij Duitstalige literatuur (laten) vervaardigden die in eigen land omstreden
was.107
de appendix, die Luyken oorspronkelijk voor andere gelegenheden had geschreven, zie Van ’t Veld 2000, p. 114. Een van
de gedichten nam Luyken al in 1684 op in een brief aan zijn ‘lieve Vrind en Broeder Gerrit Wilmse’, zie Vekeman 1983,
p. 1-6. Een ander gedicht verscheen in 1688 al als ‘bladvulling’ in Lucas van Mechelens liedbundel Het boeck der Geestelycke
Sangen, zie Porteman 1970.
102 Boekholts grootvader liet in het Amsterdamse gemeentearchief optekenen uit het Duitse Meppen afkomstig te
zijn, zie Alblas 1993, p. 87; Alblas 1987, p. 19, 29.
103 Kuijpers 2005, p. 86-87. De Duitse culturele gemeenschap in Amsterdam was daardoor bloeiend, zie bijvoorbeeld
Meeuwesse 1952, m.n. p. 28.
104 Alblas 1987, p. 24.
105 Alblas 1987, p. 21.
106 Baltus Boekholt was als drukker werkzaam tussen 1656 en 1689, zie Alblas 1987, p. 19-22. Hij drukte het werk van
Arndt in 1675 en 1681 onder de titel ’t Recht Vernieuwde Paradys-hofken, zie bijvoorbeeld Arndt 1681. De Nederlandse vertaling van Johannes Arndts Paradiesgärtlein maakte Von Zesen oorspronkelijk in 1665 onder de titel Het vernieuwde Paradyshofken, zie Arndt 1665; Happee in Arndt 1988, p. 131. Von Zesen verbleef in de Republiek tussen 1642 en 1667, zie Scholte
1916, p. 65, 132. Een breed perspectief op de literatuur van Von Zesen biedt Van Ingen 1972. Over Von Zesen als spil in
de Noord-Nederlandse literaire wereld zie m.n. Scholte 1916. Specifiek over Von Zesens als bewerker van Cats zie Van
Ingen 2003. Over Von Zesen als spil in het Duitse culturele netwerk in Amsterdam zie Meeuwesse 1952, p. 25-30; Van
’t Veld 2000, p. 48.
107 Heijting 2007 schrijft over de Republiek als het toevluchtsoord voor de ‘stiefkinderen van het christendom’ en
bespreekt de Amsterdamse carrière van de Duitse nonconformistische drukker Hendrick Beets in Amsterdam. Geissmar 1993 beschrijft de uitgavegeschiedenis van de werken van Jakob Böhme. In Duitsland waren deze werken zo omstreden, dat edities voor een Duits publiek meestal in de Republiek werden uitgegeven. Zoals al bleek in de inleiding,

202

4

zintuiglijke verleiding in het protestantse piëtisme

Voor de literatuur van de Duitse lutherse piëtisten had Boekholt een speciale interesse, want als gereformeerd piëtist deelde hij hun streven naar een doorleefde, innerlijke godsdienst. De Duitstalige piëtistische literatuur was in veel opzichten vergelijkbaar met piëtistische producten uit de Nadere Reformatie die Boekholt ook zelf graag
maakte. Zowel Noord-Nederlandse als Duitse piëtisten gebruikten literatuur om hun
vroomheidsideaal uit te dragen en zagen in de – al dan niet gezongen – ‘zielenzucht’ of
‘Zeufzer’ daarvoor de geijkte vorm. Tussen alle overeenkomsten springt één verschil in
het oog: binnen het Duitse piëtisme werd het palet van tekstuele verinnerlijkingsstrategieën al vroeg in de zeventiende eeuw aangevuld met visuele stimuli, vaak geworteld
in de Zuid-Nederlandse katholieke embleemtraditie.108
Het verschil in visuele traditie is te verklaren tegen de achtergrond van een verschillende houding tegenover het gebruik van beeldmateriaal. In de Republiek was Calvijns
afwijzing van beelden voor specifieke religieuze doeleinden zo strikt uitgelegd dat het
gebruik van visuele instrumenten in literatuur tot diep in de zeventiende eeuw omstreden bleef bij alle confessies.109 In Duitsland, daarentegen, was de stem van de lutheranen dominant. Lutheranen waren minder streng in de afwijzing van beeldmateriaal
dan de Noord-Nederlandse gereformeerden: zij illustreerden bijvoorbeeld hun bijbels
veel vaker en uitbundiger.110 Op deze manier werd in Duitsland de prereformatorische
visuele cultuur na de Reformatie voortgezet en speelden afbeeldingen een centrale rol
in de ontwikkeling van een nieuwe protestantse identiteit.111
Als gevolg van deze situatie vond Boekholt in de Duitse piëtistische literatuur inspiratie om met behulp van beelden de piëtistische geloofsbeleving te verdiepen. Zijn
Goddelyke liefde-vlammen vertoont overeenkomsten met het Duitstalige Göttliche Liebesflamme (1651), een embleembundel uit luthers-piëtistische hoek, waarin woord, beeld
en muziek zintuiglijke ervaringen opwekten.112
Göttliche Liebesflamme was ontstaan binnen het letterkundige gezelschap Pegnesischer
Blumenorden,113 dat veel piëtistische emblemen voortbracht die vaak Zuid-Nederlandse katholieke wortels hadden.114 Het gezelschap zetelde in het bloeiende centrum van
de Duitse protestantse devotionele embleemliteratuur: Neurenberg.115 In Neurenberg
noot 28, was de Republiek niet vrij van censuur, maar de drukkersmogelijkheden waren hier relatief groot, vergelijk
bijvoorbeeld Koopmans 2005, p. 221.
108 Dat blijkt bijvoorbeeld uit Wietfeldt 1975 en Peil 1978.
109 Zie daarover de inleiding, paragraaf 4. Over de strenge uitleg van Calvijns ideeën over beeldgebruik zie Stronks
2011a p. 34-35, mede gebaseerd op Zachman 2009, p. 339-440; Hardy 1999, p. 16.
110 Over de lutherse visies op beeld zie Koerner 2004. Over Luther en bijbelillustraties zie Van der Coelen 1998, hoofdstuk 1.
111 Zika 2000 benadrukt het belang van afbeeldingen na de Reformatie in Duitsland: ‘Images continued to disseminate some of the central messages of Reformation theology, they played a critical role in developing a sense of Lutheran
identity’ (p. 525). Koerner 2004 laat zien dat de visuele cultuur in Duitsland niet verdween, maar onder invloed van de
Reformatie wel veranderde. Over de zestiende-eeuwse visuele cultuur in Duitsland zie Moxey 1989. Over afbeeldingen
als propagandamiddel in de tijd van de Reformatie zie Scribner 1981.
112 Dünnhaupt 1990-1993, dl 9.II, p. 1271-1273, nummer 60.2-60.8.
113 Voor de geschiedenis van de Pegnesischer Blumenorden zie Jürgensen 2006; Spahr 1960.
114 Zie daarover m.n. Wietfeldt 1975, m.n. p. 61-69; Ehrenpreis 2006, p. 269.
115 Peil 2008, p. 195; Peil 1978, p. 9 en verder; Paas 1996. Uit Landwehr 1972 blijkt dat in Neurenberg in de zeventien-
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vervulde de religieuze emblematiek zo’n centrale functie, dat de muren van het ziekenhuis werden behangen met religieuze, emblematische afbeeldingen. En predikant
Johannes Saubert maakte niet alleen hartsemblemen, maar hield volgens de overlevering ook ‘emblematische preken’ in de kerk, die later geïllustreerd zijn uitgegeven.116
Voor dichters in en rondom de Pegnesischer Blumenorden gold het bewerken van Pia desideria als een bewijs van dichterlijke kwaliteit. Dat blijkt duidelijk uit een brief die in het
jaar van oprichting, 1644, werd geschreven door Georg Philipp Harsdörffer, de voorman van het gezelschap en actief als zowel emblematicus als embleemtheoreticus.117
Harsdörffer schreef de brief aan lid Philip von Zesen, die op dat moment al vanuit
Duitsland naar de Republiek was getrokken. In Harsdörffers brief kreeg Von Zesen het
advies om de dichter Wenzel Scherffer von Scherffenstein toe te laten tot zijn onlangs
opgerichte taal- en letterlievende vereniging Deutschgesinnte Genossenschaft. De reden voor
de voordracht lag in Scherffer von Scherffensteins werk aan de Duitse vertaling van Pia
desideria – blijkbaar een bewijs van groot talent.118
Zelf hadden Von Zesen en Harsdörffer zich allebei al beziggehouden met Pia desideria. Von Zesen had in zijn Deutschen Helicon (1641) delen uit Hugo’s gedichten bij de
emblemen 1, 3 en 7 uit Pia desideria bewerkt tot Duitse alexandrijnen.119 Harsdörffer gebruikte in 1644 drie emblemen uit Pia desideria in zijn Frauenzimmer Gesprächspielen, waarin hij ook expliciet naar de bron had verwezen.120 De publicaties markeerden het begin van een Pia desideria-traditie in en rondom de Pegnesischer Blumenorden, die nog jaren
bloeiend zou blijven.121
De Pia desideria-bewerking Göttliche Liebesflamme maakte Harsdörffer samen met Johann Michael Dilherr. Deze lutherse predikant in Neurenberg zou zelf nooit lid zijn
van de Pegnesischer Blumenorden, maar was wel nauw betrokken bij het gezelschap en had
de eeuw meer dan veertig embleemboeken in meer dan zeventig edities werden uitgegeven. Over de zestiende-eeuwse
visuele cultuur in Neurenberg zie Moxey 1989. Algemener over het culturele en religieuze leven in Neurenberg in de
zeventiende eeuw zie Spahr 1976.
116 Peil 1978, p. 9-10. Johannes Pfann gaf de afbeeldingen uit het ziekenhuis in 1626 in boekvorm uit. De preken
van Saubert werden in 1652 geïllustreerd uitgegeven onder de titel Geistliche Gemaelde. Sauberts hartsemblemen in
Dyodekas emblematum sacrorum (Een twaalftal heilige emblemen, 1626) staan in de traditie van die van de lutherse theoloog Daniel Cramer, zie Mödersheim 2006, p. 295-296; Praz 1964, p. 151. Voor Cramers Emblemata sacra uit 1624 zie
Cramer 1994.
117 Over Harsdörffer zie Battafarano 1991; Jürgensen 2006, p. 23-50. Over Härsdorffer en de emblematiek zie Wietfeldt 1975, p. 63-66. Peil 2008, p. 196 presenteert Harsdörffer als ‘the leading mind in German emblem theory in the
seventeenth century’. Over Harsdörffer theoretische geschriften zie bijvoorbeeld Paas 1996, p. 120; Höpel 1991; Höpel
1987, m.n. p. 178-192.
118 Schilling 1989, p. 287. De Pia desideria-bewerking van Wenzel Scherffer von Scherffenstein verscheen uiteindelijk in 1662 onder de titel Gottsäliger Verlangen Drey Bücher. Over Von Zesen en het Deutschgesinnte Genossenschaft zie Scholte
1916.
119 Schilling 1989, p. 286.
120 Schilling 1989, p. 287; Pumplun 1995, p. 215.
121 Enkele decennia later, in 1668, zou Pegnesischer Blumenorden-lid Erasmus Francisci Pia desideria bewerken tot Geistlichen Gold-Kammer, waarna hij nog meer emblemen produceerde in de traditie van Pia desideria. Over Franscisci’s emblemen zie Peil 1978, p. 63-76; Schilling 1989, p. 288. Binnen de letterkundige gemeenschap van Neurenberg verschenen
ook de Pia desideria-bewerking Poetisches Blumen-Paradiß aus der H. Bibel (1673) van Quirinus Moscherosch, zie Schilling
1989, p. 289. Catharina Regina von Greiffenbergs Geburtsbetrachtungen (1678) werd door Pumplun 1995 in de traditie van
Pia desideria gelezen.
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het piëtistische gehalte van de gemeenschap verhoogd.122 Hij maakte piëtistische meditatieliteratuur en religieuze embleemboeken die dikwijls in de traditie van de ZuidNederlandse liefdesemblematiek stonden.123 Vaak werden daar teksten van Harsdörffers hand aan toegevoegd.124 De dichters werkten zo intensief samen, dat Dilherr de
aangewezen persoon was om na Harsdörffers dood in 1658 een grafrede te verzorgen.125
Met Göttliche Liebesflamme bewerkte Harsdörffer Dilherrs ongeïllustreerde meditatieboek Christliche Andachten, Gebet und Seufftzer (1640),126 waarin Dilherr uitdrukking
gaf aan de ervaring van Jezus in het innerlijk van de gelovige door middel van twintig meditaties gebaseerd op passages uit het Hooglied, steeds aangevuld met enkele
gebeden en een ‘zielenzucht’ (Seufzer).127 In de bundel onder de nieuwe titel Göttliche
Liebesflamme werden alle teksten van Dilherr overgenomen, en aangevuld met afbeeldingen, gedichten en liedjes om de innerlijke ervaring van Jezus in de gelovige nog
beter uit te drukken. De picturae in Göttliche Liebesflamme zijn deels terug te voeren op
Pia desideria; gedichten en liedjes maakte Harsdörffer zelf. Het resultaat van de bewerking was een bundel vol meditatieve emblemen, bestaande uit een plaatje met gedicht, een meditatieve tekst gevolgd door gebeden en zielzuchten en ter afsluiting
een liedje.128 Göttliche Liebesflamme was een boek om in te kijken, te zingen en te lezen,
mede dankzij de in Duitsland vaker voorkomende combinatie van Pia desideria-plaatjes en liedjes.129
Göttliche Liebesflamme ging niet alleen een bloeiende receptie in Duitsland tegemoet,130
maar werd ook herdrukt, mogelijk zónder picturae, in Duitse kringen in Amsterdam.
Dat gebeurde in 1667 en 1672 bij de uit Duitsland afkomstige familie Nosche in de
Haarlemmerstraat.131 De Nosches waren wellicht tot deze herdrukken aangespoord
122 Over de relatie tussen Dilherr en de Pegnesischer Blumenorden zie Wietfeldt 1987, hoofdstuk III. Over Dilherrs invloed
op het piëtistische klimaat in Neurenberg en de Pegnesischer Blumenorden zie Spahr 1976, p. 78.
123 Over de embleemboeken van Dilherr zie Wietfeldt 1975, p. 61-137. In 1646 publiceerde Dilherr zijn Frommer Christen Täglicher Geleitsman, waarin het hart uit de hartsemblematiek op elk embleem een rol speelt, zie p. 125-129. Hij maakte
in 1667 de religieuze embleembundel Himmel und Erden gebaseerd op Ludovicus van Leuvens Amoris divini et humani antipathia (1629), zie p. 83-95.
124 Over Harsdörffer en Dilherr als Neurenbergs belangrijke emblematici, zie Paas 1996, p. 118 en verder. Over hun
centrale rol binnen de Pegnesischer Blumenorde zie ook Eherenpreis 2006, p. 269.
125 Jürgensen 2006, p. 31.
126 Dünnhaupt 1990-1993, dl 9.II, p. 1271, nummer 60.1.
127 Raasveld 1995, p. 125-126.
128 Wietfeldt 1975, p. 72-83; Raasveld 1995, p. 125-132. De titelpagina kondigt aan dat het product behalve ‘Christliche Andachten, Gebet, und Seufftzer, über Das Königliche Braut-Lied Salomonis’ nu ook ‘künstlichen Kupferstücken,
und anmutigen Liedern’ bevat.
129 Raasveld 1995, p. 159 constateert: ‘Het is opmerkelijk dat in meerdere Duitse vertalingen en bewerkingen van
Hugo’s Pia desideria delen van de emblematische eenheden zingbaar zijn gemaakt. In dit opzicht onderscheidt de Hugoreceptie zich van de receptie van alle overige embleemboeken.’
130 Het embleemboek moet graag gelezen zijn in Duitsland: in Neurenberg werd het werkje maar liefst vier maal
herdrukt, zie Dünnhaupt 1990-1993, dl 9.II, p. 1272-1273, nummer 60.3-60.5, 60.8.
131 Dünnhaupt 1990-1993, dl 9.II, p. 1272-1273, nummer 60.6 en 60.7. Volgens de titelpagina waren Joachim Nosche
en Nicolaes Jüth von Nosche verantwoordelijk voor de druk. Van alle in Noord-Nederlandse gedrukte exemplaren heb
ik er slechts één kunnen traceren: Dilherr en Harsdörffer 1672. Dit exemplaar bevat geen afbeeldingen bij de twintig
meditaties, terwijl elke meditatie wel vooraf gaat door een ‘Erklärung des Kupferblätleins’ en de titelpagina ook de
‘künstlichen Kupferstücken’ aankondigt. Alleen in een zinnebeeld voorafgaand aan de twintig meditaties is een hout-
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door Von Zesen, die met hen samenwerkte.132 Von Zesen was de aangewezen schakel
tussen de Duitse religieuze emblematiek en de Noord-Nederlandse literatuur: ook tijdens zijn Nederlandse verblijf maakte hij deel uit van de Pegnesischer Blumenorden.133 Via
zijn Neurenbergse netwerk had hij Göttliche Liebesflamme vermoedelijk al snel na publicatie leren kennen, zoals mogelijk blijkt uit het feit dat hij rondom het verschijnen van
dat embleemboek zelf gedichtenbundels ging publiceren met vergelijkbare titels.134
Goddelyke liefde-vlammen had met Göttliche Liebesflamme meer gemeen dan alleen de titel. De inspiratiebron bood aanleiding om Serrarius’ Goddelycke aandachten aan te passen
en uit te breiden. Zo kon Boekholt emblemen produceren die zo optimaal mogelijk de
multidimensionale en zintuiglijke ervaring van God in het hart van de gelovige opwekten. Het was die ultieme ervaring die piëtisten – in de Republiek én daarbuiten –
als ideaal voor ogen hadden.

5 Zintuiglijke prikkels in Goddelyke liefde-vlammen
In Goddelyke liefde-vlammen zijn alle koperplaten van Savrij uit de eerste druk van Goddelycke aandachten hergebruikt en grote delen uit Serrarius’ subscriptiones gekopieerd. Maar
tegelijkertijd geeft Boekholt met Goddelyke liefde-vlammen een eigen wending aan het
materiaal door daar nieuwe onderdelen aan toe te voegen:
Siet vrienden, dit ’s een klein vertoog [voorstelling]
Van vier maal elf taferelen,
En twee, die ik u voor het oog
Vermeerdert veel, kom mededeelen.135

Goddelyke liefde-vlammen is op dezelfde manier samengesteld als Göttliche Liebesflamme.
Zoals in Göttliche Liebesflamme picturae, gedichten, meditaties in proza, liedjes en zielenzuchten zijn gecombineerd,136 breidt Boekholt Serrarius’ emblemen uit met steeds
twee pagina’s vol lyrische en prozaïsche teksten onder titels als ‘Zuchtiginge’, ‘Zang’
en ‘Aanmerking’.137 Boekholts terugkerende ‘Aanmerking op de [n]. Figuur’ vindt een
parallel in de ‘Erklärung des Kupferblätleins’ uit Göttliche Liebesflamme; zijn ‘Zuchtinge’
in diens ‘Seufzer’.138 Zo maakt Boekholt van Goddelycke aandachten een multimediaal prosnede van een in een net gevangen hart opgenomen. De overige picturae zijn wellicht op losse bladen gedrukt maar nooit
ingebonden, of door een gebruiker verwijderd.
132 Zijn Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664) werd uitgeven bij Joachim Nosche, zie ook Meeuwesse 1952, p. 28.
133 Over Von Zesens lidmaatschap zie Wietfeldt 1975, p. 38.
134 Von Zesen schreef in 1651 de profane bundel Dichterische Jugend-Flammen en in 1653 de religieuze bundel Gekreutziger
Liebs-flammen, zie Meid 2009, p. 230; Van ’t Veld 2000, p. 47-48.
135 Boekholt 1691, fol. A7r.
136 Wietfeldt 1975, p. 72-83; Raasveld 1995, p. 125-132.
137 De typografische titelpagina van Goddelyke liefde-vlammen kondigt ‘Verzen’, ‘Gezangen’, ‘Ziel-zuchtingen’ en ‘Aanmerkingen’ aan.
138 Naarmate het boekje vordert, gaan steeds meer teksten de titel ‘aanmerking’ dragen. Hun vorm verschilt: gedichtjes, liedjes en prozateksten kunnen allemaal als aanmerking fungeren.
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duct in de lijn van Göttliche Liebesflamme, waarin ogen en oren op uiteenlopende manieren worden aangesproken.
Voor de combinatie van woord, beeld en muziek in Göttliche Liebesflamme was Harsdörffer verantwoordelijk geweest. Hij had al eerder in zijn Poetischer Trichter geschreven
dat processen van kijken en luisteren elkaar versterkten,139 en daarom in Göttliche Liebesflamme Dilherrs prozameditaties uitgebreid met plaatjes en liedjes. In het voorwoord
presenteert hij de intense ervaring van Gods liefde als het gevolg van de prikkeling van
ogen en oren.
Damit nun solche Göttliche Liebesflamme durch die Augen und Ohren so viel leichter verfange, angezündet und auffgefeuret werden möchte, sind hier allen Andachten schichtliche Kupferblättlein mit
unsern Erklärungen, vorgesüget worden.140

Tussen de zintuigen brengt Harsdörffer een hiërarchie aan. Hij omschrijft het oog als
een ‘sensus Inventionis’: een zintuig van de ‘vinding’, hier te interpreteren als ‘het onder ogen krijgen’.141 Door stimulering van het oog kan de gelovige dus iets aantreffen
wat hij niet verwacht of nog niet kent.142 Het oor is echter nodig om dat kijkproces ‘belustiger’ te maken en de vinding om te zetten in ware kennis.143 Want zoals het oog het
zintuig van de inventio is, is het oor de ‘sensus informationis’: het zintuig van het onderricht.144 Harsdörffers overtuiging is gemeengoed in lutherse kringen: daar kan het oog
worden gebruikt om religieuze processen te stimuleren, maar leidt het oor ons naar
kennis over God.145 Niet toevallig gaan in de emblematische eenheden van Göttliche Liebesflamme de afbeeldingen steeds aan de liedjes vooraf.146
Boekholt moet er met Harsdörffer van overtuigd zijn geweest dat een religieuze ervaring intenser wordt als verschillende zintuigen worden gestimuleerd. Hij presenteert zijn product in de inleiding als een ‘Tafereel’ om ‘met aandacht [te] doorlopen’,
een activiteit die zowel om ‘doorkijken’ als ‘doorlezen’ vraagt.147 Dat lees- en kijkadvies
kan de gebruiker zingend of luisterend tot zich nemen, want Boekholt geeft de inleiding veelzeggend de titel ‘voorzang’ mee. Kijken, lezen, horen en zingen zijn voor de
lezers van Goddelyke liefde-vlammen vanaf het eerste moment met elkaar verbonden.
139 Wietfeldt 1975, p. 40-42. Van Poetischer Trichter waren in 1647 en 1648 de eerste twee delen verschenen. Het derde
deel verscheen in 1653, dus na de druk van Göttliche Liebesflamme. Vergelijk Wietfeldt 1975, p. 39. Over de kracht van gecombineerde kijk- en luisterprocessen volgens Harsdörffer zie ook Paas 1996, p. 120. Over Harsdörffers ideeën over de
didactische functie van emblemen zie Ehrenpreis 2006, p. 269.
140 Dilherr en Harsdörffer 1672, fol. B2r-B2v.
141 Dilherr en Harsdörffer 1672, fol. B2v.
142 Zie het Woordenboek der Nederlandsche taal, lemma ‘vinding’, betekenis 1.
143 Dilherr en Harsdörffer 1672, fol. B2v.
144 Dilherr en Harsdörffer 1672, fol. B2v: ‘Visus est sensus Inventionis. Auditus sensus informationis’ (Het gezicht is
het zintuig van de vinding. Het gehoor is het zintuig van het onderricht).
145 Uit Koerner 2004 blijkt dat het religieuze beeld na de reformatie zijn functie behield in lutherse kringen. Het
horen was daar echter een directere toegang tot het geloof dan het zien. Zie Koerner 2004, p. 41, waar een sermoen van
Luther deze constatering onderschrijft: ‘Christ’s kingdom is a hearing-kingdom, not a seeing-kingdom; for the eyes do
not lead and guide us to where we know and find Christ, but rather the ears do this.’
146 Wietfeldt 1975, p. 72-83; Raasveld 1995, p. 125-132.
147 Boekholt 1691, fol. A3v.
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Afb. 68 P.I.L.B.C. [=Johannes
Boekholt], Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheiligde,
liefhebbende, en aan haar selfs-stervende ziele. Amsterdam, Johannes
Boekholt, 1691, afdeling 1, embleem 14, p. 55. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit
van Amsterdam, OTM: O 613096.

Ten opzichte van Serrarius’ Goddelycke aandachten betekent dit een extra stap. Terwijl
Serrarius in het veertiende embleem de aanschouwing van God in beeld bracht om de
innerlijke ervaring van Hem te stimuleren, nodigt Boekholt de gebruiker uit om ook
met gezang het proces van ondervinding te verdiepen (afb. 68). Dat doet hij in enkele
tekstregels die hij toevoegt aan Serrarius’ subsriptio:
De innerlijke Ziel met ’t oog op God geslagen
Vernieuwt na Godes beeld inwendig in ’t gemoed,
Die komt ons hare reên [woorden] op sulk een wys opdragen,
Die aan het Godlijk Deel zijn als den honig soet.148

148 Boekholt 1691, afdeling 1, embleem 14, p. 54.
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Uit deze regels spreekt de overtuiging dat de prikkeling van het oog voorafgaat aan die
van het oor: het zien van God wordt gepresenteerd als een opstap naar het zingen van
zoete melodieën. Evenals in Göttliche Liebesflamme zijn de teksten die Boekholt expliciet
als een ‘zang’ aanmerkt daarom ook steeds aan het einde van een emblematische eenheid geplaatst.
Deze volgorde – of misschien zelfs hiërarchie – van de zintuigen zorgt in Goddelyke
liefde-vlammen niet voor een strikte afbakening van de momenten van zien en horen.
Eerder is in Boekholts emblemen sprake van een gelijktijdige activering van de verschillende zintuigen, die elkaar onderling kunnen versterken. Zo zorgt Boekholt ervoor dat de subscriptiones door hun heldere cadans, klankherhalingen en afwisselende
metra auditieve krachten bezitten. Daartoe grijpt hij regelmatig in in Serrarius’ teksten, bijvoorbeeld in de alexandrijnen van het eerste embleem.
Versie Goddelycke aandachten:
Ey my, wat grouzaam nacht, wat dikke duysterheden
Hebben aan alle kant bezeten all’ mijn leden?149

Versie Goddelyke liefde-vlammen:
Ay my! wat droever nacht, wat dikker duisterheden!
Zijn ront en tom om my; besetten al myn leeden150

Boekholts versie ligt beter in het gehoor, omdat de antimetrie in de woorden ‘Hébben aan álle kant’ is opgelost: ‘Zijn rónt en tóm om míj’. Door Boekholts spel met het
woord ‘rondom’ in combinatie met ‘om’ ontstaat assonantie of klinkerrijm: ‘ront en
tom om my’. Het vers wint met dit woordspel niet alleen auditief aan kracht, maar
krijgt ook een iconische werking. Nu de woorden ‘ront’ en ‘tom’ het verbindende ‘en’
omsluiten, verbeeldt de vorm immers de inhoud van de tekst. De lezer kan de alomtegenwoordigheid van de duisternis zo auditief en visueel waarnemen en daardoor intenser ervaren.
De auditieve kracht van Boekholts verzen schuilt ook in de klankvariatie. Waar Goddelycke aandachten uitsluitend alexandrijnen bevat, bedient Boekholt zich van verschillende soorten metra en versvormen. Regelmatig bouwt hij Serrarius’ alexandrijnen om
tot viervoetige jamben, die vlotter en speelser klinken.
’t Verdriet, het lyden, steenen, klagen,
Hoe groot d’elende ook mag zijn,
Ja, al des werelds droeve plagen,
Of wat ’er schrikkelijk mag zijn,
Is niet, mijn, God by die ellende151

149 Serrarius 1653, afdeling 1, embleem 1, p. 2.
150 Boekholt 1691, afdeling 1, embleem 1, p. 2.
151 De komma achter ‘mijn’ is overgenomen uit het origineel. Het zou logischer zijn om deze komma achter ‘God’
te plaatsen.
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Te vergelijken, neen, ô neen!
Als gy u van de Ziel gaat wenden
En wend uw aansicht elders heen.152

Nodigen Boekholts klinkende subscriptiones de lezer daardoor wellicht ook meer uit tot
zingen dan Serrarius’ gedragen zesvoeters? Zoals voor veel religieuze lieddichters, is
het voor Boekholt een aantrekkelijk idee dat zijn teksten zowel gezongen als gelezen
kunnen worden, en zo in staat zijn om de innerlijke ervaring op vele manieren te stimuleren.153
Nog meer dan de vorm draagt de inhoud van Boekholts teksten bij aan de zintuiglijke beleving van de lezer. Teksten beschrijven religieuze sensaties als indrukken van
het oog, het oor, de neus of de mond. In onderstaand fragment uit de ervaring van het
gemis zich bijvoorbeeld in proeven en kijken: de afwezigheid van God leidt tot klachten die bitter smaken en veroorzaakt duisternis voor de ogen. Het contact met God
wordt vervolgens gelijkgesteld aan een gewaarwording van het oor: het lyrisch ik verlangt ernaar Gods stem te horen:
Ik zoek uw selfs ter middernachte,
Met droev’ en bitterlyke klachten;
Ik soek u, als het sonne-licht
Sijn plaats voor ’t naare duyster richt [effent].
Maar waar ik zoek, ’t is al verlooren,
Doet my doch uwe stem eens hooren154

Boekholts teksten geven veelvuldig uitdrukking aan dit soort zintuiglijke waarnemingen, die niet fungeren als een voorbode of een gevolg van een geestelijke situatie, maar
steeds de geestelijke ervaring zelf vormen. Dat blijkt wel uit het vijfde embleem uit de
laatste afdeling, waarin de liefde voor God direct in zintuiglijke ervaringen wordt uitgedrukt. Het liefhebben van God is daar allereerst een proces van horen: ‘hoe is uw
woord soo kragtig, lief, en soet, / Dat wie het maar eens hoort, noodzaaklijk lieven
moet.’155 Daarna uit de liefde zich in het voelen: ‘Als sy gevoelt, (hoewel het vleesch het
deert [hoewel het vlees lijdt]) / Dat sy geheel werd door uw vuur verteert’.156 De bijbehorende afbeelding verbeeldt dit proces van horen en voelen, om zo via het oog de zintuiglijke ervaring te intensiveren (afb. 69). Het embleem besluit met het besef dat God
dierbaar is voor wie ‘smaakt hoe goed / Gy zijt voor het gemoed.’157 De zintuiglijke gewaarwordingen zijn hier samen het geloof: het geloof als de doorleefde, innerlijke ondervinding.
152 Boekholt 1691, afdeling 1, embleem 9, p. 34.
153 In Nederlandse religieuze liedboeken werd vaak benadrukt dat de teksten geschikt waren om zowel te zingen als
te lezen, zie Veldhorst 2009, p. 114.
154 Boekholt 1691, afdeling 2, embleem 8, p. 99.
155 Boekholt 1691, afdeling 3, embleem 5, p. 148.
156 Boekholt 1691, afdeling 3, embleem 5, p. 150.
157 Boekholt 1691, afdeling 3, embleem 5, p. 151.
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Afb. 69 P.I.L.B.C. [=Johannes
Boekholt], Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheiligde,
liefhebbende, en aan haar selfs-stervende ziele. Amsterdam, Johannes
Boekholt, 1691, afdeling 3, embleem 5, p. 149. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit
van Amsterdam, OTM: O 613096.

De zintuiglijke ervaringen krijgen in Goddelyke liefde-vlammen meer ruimte dan in Goddelycke aandachten. In Serrarius’ versie van het zojuist besproken embleem wordt de liefde
voor God eveneens verbonden met horen, maar blijven het voelen en proeven achterwege.158 Waar Serrarius’ eerste embleem door de thematiek van licht en donker de visuele
waarneming stimuleert, verzorgt Boekholt enkele extra dichtregels waarin de mogelijkheid tot kijken wordt gekoppeld aan geestelijke rust. Het gevolg van de ingreep is dat
de gewenste religieuze ervaring de vorm aanneemt van een zintuiglijke gewaarwording.
O gy myn liefste Heer! gy aller levens licht!
Laat ik uw schoonheid sien in Jesus aangesicht!
Och! laat uw morgenstond doch in myn hert opdagen,
Dan sal ik vrolijk zijn, en niet meer soo veel klagen.159
158 Vergelijk Serrarius 1653, afdeling 3, embleem 5, p. 74-75; Boekholt 1691, afdeling 3, embleem 5, p. 148-151.
159 Boekholt 1691, afdeling 1, embleem 1, p. 2.
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Afb. 70 P.I.L.B.C. [=Johannes
Boekholt], Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheiligde,
liefhebbende, en aan haar selfs-stervende ziele. Amsterdam, Johannes
Boekholt, 1691, afdeling 3, embleem 2, p. 137. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit
van Amsterdam, OTM: O 613096.

Elders spreekt Serrarius weliswaar over de ‘reuk van […] troost’,160 maar Boekholt voegt
ervaringen van kijken, voelen en proeven aan het embleem toe.161 De overrompelende
aanwezigheid van Gods liefde waaraan de afbeelding uitdrukking geeft, wordt zo een
rijke zintuiglijke gewaarwording (afb. 70). In onderstaand lied uit dat embleem wordt
de goddelijke liefde neergezet als een geur (de ‘geur van liefde’ of hemelse bloemen),
die de smaakpapillen prikkelt: de ‘rijkdom van genaden’ wordt geproefd en de verlammende verliefdheid is ‘als den honing soet’.
Ach! mijn liefste Heer! mijn krachten die vergaan,
Wijl gy my met u liefd’ en gunst komt by te staan,
Wijl gy de Ziel verquikt met duysende weldaden!
En my doet smaaken Heer! uw rijkdom van genaden!
160 Serrarius 1653, afdeling 3, embleem 2, p. 68.
161 Boekholt 1691, afdeling 3, embleem 2, p. 136-139.
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Doet my uw goedste goed,
Steeds voelen in ’t gemoed;
Laat in die dood mijn leven
Maar sijn, ’t en kan geen quaad,
Die slagen die gy slaat,
Kan my meer sterkte geven.
Daarom mijn Lief, mijn Jesus, hoog in waard!
Strooit uwe geur van liefde op der aard;
Die schoonste geur van Hemel-Hoffe bloemen!
Die van geen mensch op aard recht sijn te roemen,
Maakt my door liefde krank,
Ja, door die liefde dwank,
Doet my vry nedersygen,
Die laauwte aan ’t gemoed,
Is als den honing soet.
Wie sou daar na niet hygen?162

Boekholts teksten wakkeren bij de lezer steeds opnieuw het besef aan dat geloven een
proces is van voelen, proeven, zien, horen en ruiken. In combinatie met de afbeeldingen, muzikale componenten en sterk auditieve tekstvormen is Goddelycke liefde-vlammen
een bundel geworden die de zintuigen op vele manieren activeert. Een totaalbeleving
met een ultiem doel: de overgave van het van God vervulde hart.

6 Het offer van het hart
De voorzang kondigt aan dat Goddelyke liefde-vlammen de lezers wil leren het ‘herte’
voor God te openen en zo de ‘staat van een oprechte ziele’ te bereiken.163 Op vergelijkbare wijze schrijft Harsdörffer in zijn inleiding op de ‘Inhalt und Gebrauch dieses
Büchleins’ dat Göttliche Liebesflamme de gelovige helpt om het hart aan de Heer te offeren,
zodat de liefdevlammen in dat hart kunnen worden aangewakkerd:164
Wer ein solches hertz Gott zu einen süssen Geruch auff-opffert, in dem wird angezündet werden die
himlische Liebesflamme, daß er Christum lieb haben höher achten wird, als alles Wissen; und Er wird
ihn durch den Glauben, in seinen hertzen machen wohnen: und alsdan wird ihm dieses geistreiche
Büchlein mit grossen Nusen gefallen.165

De motieven van het geofferde hart en de brandende goddelijke liefde die hier zo nadrukkelijk centraal staan, worden in Boekholts Goddelyke liefde-vlammen verbeeld op enkele nieuw toegevoegde afbeeldingen, gesneden door Jan Luyken. Van Luykens hand
is op de eerste plaats de frontispice waarop een knielende gelovige een brandend hart
162
163
164
165

Boekholt 1691, afdeling 3, embleem 2, p. 139.
Boekholt 1691, fol. A4v.
Dilherr en Harsdörffer 1672, fol. A7v.
Dilherr en Harsdörffer 1672, fol. B1v-B2r.
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Afb. 71 P.I.L.B.C. [=Johannes Boekholt], Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheiligde, liefhebbende, en aan haar selfs-stervende ziele. Amsterdam, Johannes Boekholt, 1691, titelpagina. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: O 61-3096.
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draagt (afb. 71); een afbeelding die – hoewel sterk uitgebreid – in de compositie duidelijk geïnspireerd is door de titelprent van Goddelycke aandachten (afb. 49).
Het begin van de tweede en de derde afdeling van Goddelyke liefde-vlammen wordt
eveneens gemarkeerd door een geïllustreerde titelplaat van Luyken. Daarin verschilt
Boekholts bundel met die van Serrarius, waarin de afdelingen openen met typografische titelpagina’s. Op Serrarius’ titelpagina’s is steeds de afdelingstitel te lezen, telkens
opgebouwd uit een vrij letterlijke vertaling van de afdelingstitel uit Hugo’s Pia desideria
en een door Serrarius’ toegevoegde ondertitel. De ondertitels geven uitdrukking aan
de offers die de gelovige doet om God in zijn binnenste toe te laten: het offer van de
zonde, het offer van de dank en het offer van de brand die de menselijke eigenschappen in de gelovige kan verteren.166
De titelpagina’s van de afdelingen in Goddelyke liefde-vlammen borduren voort op deze
offers uit Serrarius’ ondertitels. Die stellen zij voor als rituele offerandes van het hart,
dat in de slotafdeling een door goddelijke liefde brandend hart is geworden (afb. 72).
In overeenstemming met wat Harsdörffer in zijn voorwoord beschrijft, wordt de ontwikkeling van het geestelijk leven in Goddelyke liefde-vlammen daarmee voorgesteld als
het offer van het brandend liefdeshart aan God. Centraal stelt Goddelyke liefde-vlammen
zo de manier waarop de gelovige Gods liefde in het hart ervaart en dat hart volledig
aan God uitlevert.
Ten opzichte van Goddelycke aandachten vindt hier een accentverschuiving plaats: in
Goddelyke liefde-vlammen gaat de aandacht sterker uit naar de inwendige ervaring in de gelovige dan naar de communicatie tussen God en mens. Vanzelfsprekend hebben we te
maken met een subtiele koerswijziging. Beide bundels faciliteren immers een verinnerlijkte geloofservaring en richten zich op de relatie tussen God en mens. Maar waar
Boekholt de taal gebruikt om de zintuigen te prikkelen en zo een doorleefde religieuze
belevenis te stimuleren, doet de taal in Serrarius’ emblemen in belangrijke mate dienst
als een communicatiemiddel tussen God en mens.167 In het vorige hoofdstuk bleek al
dat Serrarius’ Goddelycke aandachten strak is opgezet als een tweespraak tussen mens en
God: in de subscriptio richt de ziel zich tot God, die vervolgens in een Goddelijk antwoord reageert. Meditatieve gedichten en bijbelfragmenten brengen op deze manier
de interactie tussen mens en God in de gelovige tot stand.
Boekholt, die de persoonlijke ervaring van de gelovige op weg naar het offer aan God
vooropstelt, legt deze dialoogvorm niet als structurerend principe aan Goddelyke liefdevlammen op. De bijbelfragmenten onder de subscriptiones, niet meer consequent als het
Goddelijk antwoord betiteld, zijn regelmatig vervangen door alternatieven die niet
166 Hugo’s Gemitus animae poenitentis (Jammerklachten van een boetende ziel) werd ‘Jonsten eens boetvaerdige ziele’;
Desideria animae sanctae (Wensen van een heilige ziel) werd ‘Jonsten eens geheyligde ziele’; Suspiria animae amantis (Zuchten
van een liefhebbende ziel) vertaalde Serrarius in ‘Jonsten eens lief-ryke ziele’. De door Serrarius toegevoegde ondertitels
luiden: ‘De Zond-offerhanden […]’; ‘De Danck-offerhanden […]; ‘De Brand-offerhanden […]’.
167 Deze observatie heeft raakvlakken met die van Janis Kreslins, gebaseerd op het interieur van een piëtistische kapel in Zweden: als de interactie tussen God en mens als gevolg van hun onderlinge communicatie wordt uitgedrukt, is
het woord van centraal belang; als de inwendige religieuze ervaring wordt uitgedragen, worden de zintuigen, zoals de
ogen, aangesproken. Zie Kreslins 2006, m.n. p. 185-186.
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Afb. 72 P.I.L.B.C. [=Johannes Boekholt], Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheiligde, liefhebbende, en aan haar selfs-stervende ziele. Amsterdam, Johannes Boekholt, 1691, titelpagina afdeling 3,
p. 129. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: O 61-3096.
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Gods woorden verspreiden, maar de ervaring van de gelovige uiten of helpen vormgeven.168 Zo richt een onafhankelijk verteller zich met advies tot de gelovige (‘stort u herte uyt voor het aangesichte des Heeren, als water: heft uwe handen tot hem op.’169) of
houdt een lyrisch ik de lezer een navolgenswaardig voorbeeld voor (‘Mijne Ziele dorstet
na Godt’170). Een deel van de bijbelfragmenten wordt behouden, maar zodanig aangepast dat de boodschap aan de gelovige meer gewicht krijgt dan de interactie waarvan
de boodschap onderdeel is. Zo schrapt Boekholt de apostrofe ‘Mijn Vriendinne, mijn
Schoone’ uit een van Serrarius’ Goddelijke antwoorden, zodat de inhoud overeind blijft,
maar niet meer zo duidelijk de vorm heeft van een antwoord van God aan de gelovige:
Versie Goddelycke aandachten:
Mijn Vriendinne, mijn Schoone, koomt herwaarts, want ziet de Winter is vergaan, den regen is wegh,
en voor-by, de bloemen zijn daar voortgekomen in den lande; de May-tijd is gekomen171

Versie Goddelyke liefde-vlammen:
Want siet de winter is verby, de plas-regen is over, hy is overgegaan, de bloemen werden gesien in den
lande, de sang-tijd genaakt; en de stemme der Tortelduyve wort gehoord in onsen lande.172

De bijbelfragmenten die Boekholt op eigen initiatief aan de emblemen toevoegt, ondersteunen allemaal primair de ervaring van de gelovige. Soms is het taalgebruik gebiedend (‘Maar gy, ô mensche Godts, vlied dese dingen’173) of beschrijvend (‘Ende in de
gedaante gevonden als een mensche, heeft hy hem selven vernedert’174); elders functioneren de bespiegelingen van een lyrisch ik als een aanstekelijk voorbeeld voor de lezer
(‘In God is mijn Heil, en mijn Eere’175).
Ook uit aanpassingen in Serrarius’ subscriptiones blijkt dat de teksten in Goddelyke liefde-vlammen niet meer als belangrijkste doel hebben om de communicatie tussen mens
en God op gang te brengen, maar om de inwendige ervaring van de gelovige te ondersteunen. Als de ziel met haar goddelijke pelgrim de landelijke eenzaamheid opzoekt
(afb. 73), beschrijft Serrarius’ subscriptio de bijzondere relatie die God en de ziel samen
aangaan. De wederzijdse liefde gaat gepaard met een hevig verlangen, dat God en ziel
beiden ervaren: Serrarius schrijft over ‘onze reyne min’ en ‘ons gezucht’ [cursivering
FD].176 Boekholts versie van de tekst richt zich niet op dit bijzondere verbond, maar
louter op de manier waarop het ik zich vol overgave aan Hem uitlevert:
168 Dat verschijnsel wordt zichtbaarder naarmate het boek vordert: in de eerste afdeling neemt Boekholt nog meer
dan de helft van de Goddelijke antwoorden van Serrarius over; in het laatste deel volgt hij zijn voorbeeld nog slechts
tweemaal.
169 Boekholt 1691, afdeling 1, embleem 6, p. 22.
170 Boekholt 1691, afdeling 3, embleem 11, p. 172.
171 Serrarius 1653, afdeling 2, embleem 3, p. 70.
172 Boekholt 1691, afdeling 2, embleem 3, p. 140.
173 Boekholt 1691, afdeling 2, embleem 15, p. 126.
174 Boekholt 1691, afdeling 2, embleem 12, p. 114.
175 Boekholt 1691, afdeling 3, embleem 4, p. 145.
176 Serrarius 1653, afdeling 2, embleem 7, p. 46.
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Afb. 73 P.I.L.B.C. [=Johannes Boekholt], Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheiligde, liefhebbende, en
aan haar selfs-stervende ziele. Amsterdam, Johannes Boekholt, 1691, afdeling 2, embleem 5, p. 85. Exemplaar
Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: O 61-3096.
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Afb. 74 P.I.L.B.C. [=Johannes
Boekholt], Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheiligde,
liefhebbende, en aan haar selfs-stervende ziele. Amsterdam, Johannes
Boekholt, 1691, afdeling 3, embleem 1, p. 133. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit
van Amsterdam, OTM: O 613096.

Daar kan ik my, ô Godt! voor u ter neder stellen,
En u mijns herten wee gemoedelijk vertellen.
Daar kan ik tot u Heer uitboesemen mijn staat,
En hoe ’t mijn arme Ziel op dese wereld gaat.
O soetste Eensaamheid! wat zijt gy te waarderen?
Als ik maar in ’t gesicht heb u mijn liefste Heere?
U, door ’t Geloof gesien, gegrondvest in het hert;
Geneest de Ziel van leed, van droefheid en van smert.177

In de slotafdeling van Goddelycke aandachten leidt in een van Serrarius’ subscriptiones de
hartstochtelijke liefde voor God tot een verzoek aan ‘Maagden reyn van deugt en Goddelijcke zeden’ (afb. 74). Zij moeten God berichten hoezeer de liefde de ziel aantast, om
zo te bemiddelen in de relatie tussen de gelovige en God: ‘Zo ghy mijn Liefste ziet, ik
bid u zegt hem aan, / Hoe vreemt en onverwacht het met my is gegaan.’178
In Boekholts subscriptio worden deze maagden niet aangespoord om een boodschap
aan God over te brengen en zo de relatie tussen mens en God te intensiveren. In plaats
daarvan draagt het lyrisch ik hen hier louter de persoonlijke geestelijke ervaring over:
177 Boekholt 1691, afdeling 2, embleem 5, p. 84.
178 Serrarius 1653, afdeling 3, embleem 1, p. 66.
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Daarom gy maaghden en beminden,
Of, die ik liefst op d’aard kan vinden,
Ik word gewaar, dat vrees’lijk druk
Geeft my het aldergrootst Geluk.

De beschreven religieuze ervaring is zeer hevig: de liefde voor God doet zelfs fysiek
pijn. Wie deze pijn ook kan voelen, zal zichzelf beschouwen als een nietig wezen en
het hart omhoog richten:
Maar ach! had gy het ondervonden
De liefde die mijn Ziele wonden?
Soo soudt gy weesen, in uw oog,
Het minste niet, en ’t hert om hoog.179

De formulering laat hier zelfs ruimte om de lijdende gelovige en een naar God gericht
hart aan elkaar gelijk te stellen: ‘Soo soudt gy weesen […] ’t hert om hoog.’ De gelovige
die door de kracht van de goddelijke liefde getroffen is, zo is de suggestie, wordt geheel
en al een voor God geopend hart. Goddelyke liefde-vlammen kan de gelovige helpen om die
status te bereiken. De piëtistische emblemen wekken een doorleefde godservaring op,
die resulteert in een uit liefde brandend hart, geofferd aan de Heer.

7 Conclusie
Voor de productie van de Pia desideria-bewerking Goddelyke liefde-vlammen greep Boekholt
niet terug op het katholieke bronnenmateriaal van Pia desideria, maar liet hij zich inspireren door Pia desideria-bewerkingen van protestanten. Daarbij profiteerde hij van
de bloei van de religieuze liefdesembleemtraditie in Noord-Nederlandse protestantse kringen. Zijn Goddelyke liefde-vlammen borduurde direct voort op Serrarius’ Goddelycke
aandachten, terwijl ook Luyken zijn concrete bijdrage leverde aan het product, onder
meer in de vorm van drie gravures.
Maar Boekholt gebruikte niet alleen de Nederlandstalige protestantse voorbeelden.
De Duitstalige piëtistische emblematiek – hier in het bijzonder de Pia desideria-bewerking Göttliche Liebesflamme – had hem geïnspireerd om in de Noord-Nederlandse liefdesembleemtraditie nieuwe accenten aan te brengen. Hij breidde Serrarius’ Goddelycke aandachten uit met aanmerkingen, zielenklachten en liedjes. Samen gaven beeld, woord en
muziek uitdrukking aan een doorleefde zintuiglijke geloofssensatie, die resulteerde in
een volledige overgave van het hart aan God: afbeeldingen prikkelden de ogen, liedjes stimuleerden het oor, en meditatieve teksten beschreven de gewaarwording van geuren en
smaken. Duitstalige piëtistische literatuur, die Boekholt vanuit het perspectief van de internationale piëtistische gemeenschap gemakkelijk als ‘eigen’ zal hebben herkend, hielp
Boekholt om het doel te bereiken dat hem met zijn piëtistisch oeuvre voor ogen stond:
de opwekking van de innerlijke ervaring van God binnen in het hart van de gelovige.
179 Boekholt 1691, afdeling 3, embleem 1, p. 132.
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De conclusie is helder: Boekholts emblematiek blijkt een combinatie van Nederlandse en Duitse tradities. Maar helemaal bevredigend is die constatering nog niet.
Zij doet onvoldoende recht aan de gecompliceerde realiteit, omdat zij een scheiding
tussen ‘nationaal’ en ‘internationaal’ suggereert die nauwelijks te maken is. De Duitstalige literaire traditie die Noord-Nederlandse piëtisten konden gebruiken om hun
visuele meditatieprogramma te verrijken, ontstond immers dikwijls op Noord-Nederlandse bodem: Duitse piëtisten profiteerden van de vrijheid die de Republiek – en
met name Amsterdam – bood om mystiek getinte literatuur te produceren die in eigen
land omstreden was. Daarnaast kunnen embleemboeken zoals die van Serrarius en
Luyken onmogelijk zuiver ‘nationaal’ worden genoemd. In het vorige hoofdstuk heb
ik Serrarius’ Goddelycke aandachten gepresenteerd als het sterk ‘on-Nederlandse’ product
van een internationale gemeenschap.180 En ook Luyken, in wie we graag de representant
van de Noord-Nederlandse religieuze embleemtraditie zien, was een emblematicus
met een internationaal blik- en werkveld. Geïnspireerd door het werk van Jakob Böhme gaf hij bijvoorbeeld een nieuwe draai aan de lezing van het boek der natuur: dat was
in zijn emblemen geen verwijsteken naar God, maar een directe openbaring van goddelijke krachten.181 Als zoon van een Duitse immigrant had Luyken goede contacten in
het Duitse culturele circuit in Amsterdam,182 die ongetwijfeld hun weerslag vonden in
de ontwikkeling van zijn emblematisch oeuvre.
Hoe volledig verknoopt Duitse en Nederlandse sporen in Boekholts emblematiek
zijn, blijkt wel als we een moment kijken naar zijn embleembundel Levendige hertstheologie (1686), gemaakt met platen naar Wierix’ prentenserie ‘Cor Iesu amanti sacrum’.183 Volgens de titelpagina waren deze emblemen aanvankelijk in het Duits geschreven door Christian Hoburg.184 Maar hoe zuiver ‘Duits’ werd daarmee Boekholts
product, dat hij nota bene in het voorwoord zelf in de traditie van Serrarius en Luyken
plaatste?185 Het Duitstalige origineel Lebendige Hertzens-Theologie was waarschijnlijk voor
het eerst gedrukt in Noord-Nederland,186 en geschreven door een lutherse piëtist die
180 Zie hoofdstuk 3.
181 Zie Porteman 1992a, p. 190-192, en hierboven in paragraaf 3. Zie voor een böhmistische lezing van het werk van
Luyken m.n. Vekeman 1984a; Vekeman 1984b.
182 Vader Casper Luyken was in 1628 vanuit Essen naar Amsterdam gekomen. Over Luykens connecties met de Duitse gemeenschap zie Meeuwesse 1952, p. 25-30; Gelderblom, Paasman en Steenbeek in Luyken 1996, p. 10; Van ’t Veld
2000, p. 28, 47-48.
183 Hoburg 1686. Zie hierover Dietz en Stronks 2011, m.n. p. 367-374.
184 Zie over Hoburg hoofdstuk 3, paragraaf 5.
185 Hoburg 1686, fol. A7v-A7r.
186 Het Duitstalige origineel was Lebendige Hertzens-Theologie, zie voor een uitgave daarvan Hoburg 1691. Het is onduidelijk wanneer deze bundel precies is gemaakt en gedrukt. De Baar 2005, p. 332 vermoedt dat Hoburg de emblemen
schreef tussen 1673 en 1675, toen hij verbleef in de kring van de Franse spiritualiste Antoinette Bourignon: een omgeving waarin omstreeks dezelfde periode Jan Swammerdam een exemplaar van zijn Ephemeri via of afbeeldingh van ’s menschen leven (1676) versierde met dezelfde afbeeldingen uit Wierix’ prentenserie ‘Cor Iesu amanti sacrum’. De emblemen
moeten echter eerder zijn gemaakt, want al in 1661 verscheen de oudste Nederlandse vertaling die we kennen: Hoburg
1661b. De oudste Duitstalige versie die ik in bibliografische overzichten heb kunnen terugvinden, werd in Amsterdam
gedrukt, eveneens in 1661, zie Dünnhaupt 1981, dl 1, p. 875, nummer 15a. Ik heb deze editie nergens aangetroffen, zoals ook een editie van ‘rond 1666’ (Van der Wall 1987, p. 147) onvindbaar bleek. Daly en Dimler noemen een postuum
verschenen editie van Hendrick Beets in Amsterdam, zie Dimler en Daly 1997, dl 4, p. 29, nummer J922. (Dit is mogelijk
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al sinds de jaren vijftig in de Republiek verbleef en zich daar liet inspireren door Serrarius’ Goddelycke aandachten.187 Op basis van een recent teruggevonden editie van Levendige herts-theologie moeten we bovendien vaststellen dat Boekholt niet de eerste was die
Hoburgs hartsemblemen in het Nederlands uitgaf: Nederlandse vertalingen werden
al gepubliceerd in 1661 door Jan Luykens broer Christoffel, met behulp van kopergravures waar Duitse teksten op aangebracht waren.188
Als Boekholts producten onderdeel blijken te zijn van een veel groter en gecompliceerd proces van Duits-Nederlandse uitwisseling, dienen tal van nieuwe vragen
over de laat-zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse emblematiek zich aan. Welke
sporen lieten Hoburgs hartsemblemen bijvoorbeeld na in het oeuvre van Luyken, die
Hoburgs werk dankzij de editie van zijn broer al jong in het Nederlands had kunnen
leren kennen? En wat levert het op als we het werk van Luyken bekijken tegen de achtergrond van dat van Johann Michael Dilherr? De titelpagina die Luyken ontwierp
voor Boekholts edities van Bunyans Eens Christens reyse vertoont in ieder geval sterke gelijkenis met die van Dilherrs Weg zu der Seeligkeit (1646), waarvan ook een herdruk in de
Republiek verscheen.189
Er is alle reden voor een bestudering van de laat-zeventiende-eeuwse religieuze embleemproductie in een Duits-Nederlands licht. Want dat de religieuze liefdesemblematiek in het laatste kwart van de zeventiende eeuw een bijzondere impuls kreeg, lijkt
minder het resultaat van een groeiende toenadering tussen katholieken en protestanten in de Republiek dan van wederzijdse kruisbestuiving tussen Noord-Nederlandse
en Duitse piëtistische protestanten.190

dezelfde uitgave als genoemd in Dünnhaupt 1981, dl 1, p. 875, nummer 15c.) Ook in Duitsland zijn verschillende uitgaven van Lebendige Hertzens-Theologie verschenen, maar het lijkt erop dat die later tot stand kwamen dan de Amsterdamse
drukken. Een herdruk verscheen in 1691 bij Michael Brodthagen in Frankfurt en Leipzig; Brodthagen bracht nog een
nieuwe uitgave in 1696. Dünnhaupt noemt behalve de edities van Brodthagen ook een herdruk uit 1670, uit 1683 en een
ongedateerde uitgave uit Hamburg, zie Dünnhaupt 1981, dl 1, p. 874-875, nummer 15b-15f.
187 Hoburgs Emblemata sacra (Hoburg 1661a) was een Duitstalige bewerking van Goddelycke aandachten, zie daarover
hoofdstuk 3, paragraaf 5. Hoburg was in de vroege jaren vijftig naar de Republiek gevlucht; voor een korte levensgeschiedenis zie Van der Wall 1987, p. 306-307.
188 Hoburg 1661b. Met speciale dank aan Paul Eggermont, die deze tot nu toe onbekende editie onlangs heeft verworven en mij erop attendeerde. Christoffel Luyken verzorgde ook een uitgaven van Goddelycke aandachten: Serrarius 1657.
189 Vergelijk Bunyan 1682 en Dilherr 1655. De titelpagina’s kennen een sterk gelijkende compositie. De klimmende pelgrim is een bekend motief, maar toch is het zeker denkbaar dat Luyken en Boekholt voor het ontwerp inspiratie
vonden in de Duitse visuele traditie. Zij vonden die in ieder geval niet in de Engelse Bunyantraditie, die op dat moment
nog ongeïllustreerd was. Over Luykens prenten en de Bunyan-illustraties in het buitenland zie Van ’t Veld 2000, hoofdstuk 6 en 7. Het is helaas niet bekend wanneer de Noord-Nederlandse herdruk van Dilherrs Weg zu der Seeligkeit precies
verscheen, zie Wietfeldt 1975, p. 121.
190 Over de laat-zeventiende-eeuwse religieuze liefdesemblematiek als een reflectie van de toegenomen tolerantie zie
Stronks 2008; Stronks 2009b. Voor een aanzet tot een bredere bestudering van de Noord-Nederlandse religieuze emblematiek in het licht van Duits-Nederlandse uitwisseling, zie Dietz en Stronks 2011.

5 Kijken, weten en voelen in een
nieuwe protestantse gedaante
Sudermans poging tot zuivere analyse

1 Introductie
De achttiende-eeuwse Verlichting stelde de Noord-Nederlandse bewerkers van Pia desideria voor een nieuw probleem. Nu de allegorische wijze van betekenisgeving uit het
religieuze embleem concurrentie kreeg van wetenschappelijke waarnemingsmethoden, moesten zij bemiddelen tussen traditionele en nieuwe vormen van kennisoverdracht. De Rotterdamse doopsgezinde Jan Suderman (1680-na 1723) deed daartoe een
poging in De Godlievende ziel (1724), een embleembundel met integrale bewerkingen van
de embleemboeken Pia desideria en Vaenius’ Amoris divini emblemata (1615).1 Gestuurd door
het verlangen naar een empirisch gefundeerd geloof dat in de doopsgezinde gemeenschap was aangewakkerd, verenigde Suderman analyse en openbaring met elkaar in
zijn emblemen. Met deze verzoeningspoging zette hij een stap in de richting van de
christelijke Verlichting die in Noord-Nederland tot bloei zou komen.
Dit effect van de Verlichting op de ontwikkeling van de religieuze emblematiek
kreeg nog niet eerder aandacht in het embleemonderzoek. Andere mogelijke effecten
zijn al wel genoemd. Volgens Karel Porteman verloor ‘het stelsel van de analogie tussen beeld en zingeving’ zijn functie toen wetenschappelijke vormen van betekenisconstructie hun intrede deden. Het besef dat emblematische picturae niet toereikend waren als instrument van kennisoverdracht zou het verval van het emblematische genre
hebben ingezet.2
Els Stronks betoogde daarentegen dat de allegorische denk- en kijkwijze onverminderd populair bleef in de achttiende eeuw, omdat embleemmakers een manier vonden
1 Suderman 1724 (bijlage, nummer 20). De precieze sterfdatum van Suderman is niet bekend. Zijn laatste werken
verschenen in 1724.
2 Porteman 1977, p. 57, 146. Lang was het vanzelfsprekend geweest dat er een analogie bestond tussen beelden en hun
betekenis, en werden analogieën zelfs als een volwaardig kennisinstrument geaccepteerd. Over de werking van de allegorie, ook specifiek in een vroegmoderne context zie Tambling 2010. Over de alomtegenwoordigheid van de emblematische en allegorische zienswijze in de zeventiende eeuw zie bijvoorbeeld Van Stipriaan 2002, p. 124-137. In de achttiende eeuw veranderde de wijze van kennisoverdracht. Zie bijvoorbeeld Paulson 1975, p. 9: ‘The eighteenth century was
a period (possibly the transitional period) in which iconography in this sense was moribund, and so other structures of
meaning were in process of being sought and developed.’ Zie over achttiende-eeuwse kritiek op de allegorie ook Tambling 2010, m.n. p. 73. Over de crisis van de allegorie en pogingen om haar functie opnieuw te bevestigen zie Hertel 2007.
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om de allegorie functioneel te maken binnen het nieuwe wereldbeeld.3 Als reactie op
de complexiteit die de natuurwetenschappelijke waarnemingsmethode met zich meebracht en de afnemende allegorische kennis bij het publiek, stuurden zij de allegorische interpretatie van de lezer zorgvuldig en reikten zij hem zo pasklare didactische
lessen aan.4
Op de Pia desideria-traditie had de confrontatie tussen oude en nieuwe mechanismen
van kennisverwerving een ander effect. Met De Godlievende ziel transformeerde Suderman het meditatieve embleem tot een analyseerbare allegorie en gaf het zo een zweem
van empirisme en zuiverheid. In deze nieuwe vorm van religieuze liefdesemblematiek
was de doorleefde ervaring van God nog steeds het doel, maar de weg daarnaartoe veranderde. Op deze manier zorgde Suderman ervoor dat de analogie tussen beeld en zingeving op verrassende wijze zijn aantrekkingskracht behield.
Ik plaats De Godlievende ziel hier tegen de achtergrond van Sudermans grotere literaire
project in dienst van een empirisch onderbouwde godsdienst. Dat project vormde een
bijdrage aan de ontwikkeling van de specifiek christelijke en gematigde ‘Nederlandse Verlichting’, een Verlichting waarin geloof en rationaliteit gecombineerd werden.5
Deze Nederlandse Verlichting zou pas in de tweede helft van de achttiende eeuw brede
maatschappelijke weerklank vinden,6 maar zoals bekend werd de basis ervan al in de
eerste eeuwhelft gelegd en speelden religieuze dissenters, zoals doopsgezinden, daarin
een belangrijke rol.7 Suderman was een van de mensen die het religieuze en wijsgerige
klimaat in de vroeg achttiende-eeuwse Republiek een impuls gaf, met buitenlandse
voorbeelden als inspiratiebron.
Sudermans literaire activiteiten stonden in een internationale traditie, waarin de
synthese van empirie en openbaring al vroeger werd nagestreefd dan in de Republiek.
3 In een poging Portemans beeld te nuanceren, liet Stronks 2009c, p. 106 op basis van de embleembibliografie van
Landwehr zien dat in de achttiende eeuw niet minder embleemboeken verschenen dan in de zeventiende eeuw. Daarnaast meende Stronks dat in achttiende-eeuwse embleemboeken de allegorische denk- en kijkwijze gepropageerd
bleef. Dat was ook de conclusie die Schenkeveld-van der Dussen enkele jaren eerder had getrokken op basis van twee
achttiende-eeuwse theologische embleembundels, zie Schenkeveld-van der Dussen 2003, m.n. p. 982-983.
4 Stronks 2009c. Dat de vanzelfsprekendheid van allegorische kennis na de zeventiende eeuw afnam, blijkt ook uit
Scholz 2003. Scholz bespreekt een negentiende-eeuwse bewerking van de emblemen van Jacob Cats, waaraan voor de
nieuwe lezers uitleg en interpretaties toegevoegd waren.
5 Sassen 1965 had de soort Verlichting die in de Republiek opgang maakte de ‘Reformatorische Verlichting’ genoemd.
Tegenwoordig spreekt men liever van een Nederlandse Verlichting met christelijke en gematigde trekken. Mijnhardt
speelde een grote rol in de verspreiding van dat beeld van de Verlichting: ‘De Nederlandse Verlichting rustte op twee
pijlers. Enerzijds de rede […]. Anderzijds de openbaring […]. Omdat de verschuiving ten koste van de openbaring geleidelijk verliep, kreeg de Nederlandse Verlichting een gematigd karakter.’ Zie voor dit citaat Mijnhardt 1983a, p. 203-204.
Mijnhardt zette zijn ideeën bijvoorbeeld ook uiteen in Mijnhardt 1979, m.n. p. 2, 12-14; Mijnhardt 1983b, m.n. p. 344;
Mijnhardt 1987; Mijnhardt 1992, m.n. p. 204. De ideeën over christelijke Verlichting zijn ook overgenomen door andere
onderzoekers. Zo constateert Van der Wall 2000, p. 13 in de inleiding op een themanummer van De Achttiende Eeuw over
de samenhang tussen religie en Verlichting dat recent onderzoek het beeld bevestigt van ‘een “gematigde” Verlichting,
overwegend protestants van karakter. Gematigd, omdat de meeste intellectuelen streefden naar een harmonie tussen
rede en openbaring, geloof en wetenschap, kortom, een religieus poldermodel.’ Voor een helder, maar niet meer helemaal actueel overzicht van het onderzoek naar de Verlichting in Nederland, zie Bosma 1997, p. 51-66.
6 Bosma 1997, p. 56.
7 Over doopsgezinden als remonstranten als voortrekkers op het gebied van de natuurwetenschappen zie Kloek en
Mijnhardt 2001, p. 193; Bots 1973, p. 28; Van den Berg 1973, p. 177.
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Voor De Godlievende ziel greep Suderman terug op een Franstalige bron die in zijn directe kring aanwezig was: de bundel werd geproduceerd naar het voorbeeld van, en met
de kopergravures uit, L’ame amante de son dieu (De zielenminnares Gods, 1717).8 Na de
Engelstalige en Duitstalige werd nu de Franstalige religieuze liefdesembleemtraditie
ingezet om de Noord-Nederlandse traditie van geïllustreerde religieuze literatuur een
impuls te geven. Kenden we de Republiek al als het veilige toevluchtsoord voor dwarse denkers, van waaruit radicale verlichtingsideeën in Europa verspreid werden,9 in dit
hoofdstuk blijkt zij voor de ontwikkeling van haar gematigdere, christelijke Verlichting direct afhankelijk te zijn geweest van prikkels van buiten.10

2 De religieuze liefdesembleemtraditie in de vroege achttiende eeuw
In de eerste decennia van de achttiende eeuw werden in de Republiek verschillende bewerkingen en edities van Zuid-Nederlandse religieuze liefdesembleemboeken vervaardigd. In deze embleembundels werd de spanning tussen allegorie en rationaliteit waarmee embleemmakers kampten, doorgaans opgelost op de manier die Stronks beschreef.
De relatie tussen het beeld en dat waarnaar het verwijst – betekenaar en betekenis11 –
werd verankerd door de emblematische afbeeldingen te vergezellen van een zorgvuldige uitleg van de gewenste interpretatie. Dankzij deze, wat Stronks noemde, ‘didactisering’ van het genre werden morele en religieuze lessen uitgedragen zonder kans op
ongewenste verwarring en meerduidigheid, zodat de lezer een zekerheid gepresenteerd
kreeg waaraan het hem in de snel veranderende achttiende-eeuwse wereld ontbrak.12
Bij de vroeg-achttiende-eeuwse makers van religieuze liefdesemblemen die volgens
deze didactiserende methode te werk gingen, was vooral Vaenius’ Amoris divini emblemata (1615) in trek als voorbeeld.13 Die voorkeur zal zeker het gevolg zijn geweest van het
specifieke karakter van Vaenius’ emblemen: als eerste religieuze liefdesembleembundel kende Amoris divini emblemata nog niet de mystieke kleuring die Hugo aan de traditie
zou geven, maar droeg zij op een duidelijke manier humanistisch-christelijke boodschappen uit.14 Vaenius’ boek werd terecht herkend als een bruikbaar instrument om
moralistische lessen over de goddelijke liefde te verspreiden.
8 Guyon 1717. Zie hierover Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 179, nummer J694 en Guiderdoni-Bruslé 2004.
9 Zie Israel 2001. Leemans 2002 laat zien hoe de radicale ideeën doorsijpelden in Nederlandse pornografische romans
uit de late zeventiende eeuw.
10 Het is niet onbekend dat buitenlandse ideeën invloed uitoefenden op de ontwikkeling van de gematigde Verlichting (zie bijvoorbeeld Vermij 1991, p. 114-120 over de invloed van de Engelse wijsbegeerte op de fysicotheologie van
Bernard Nieuwentijt), maar in het onderzoek is tot nu toe vooral nadruk gelegd op de zelfstandigheid en uniciteit van
de Nederlandse Verlichting.
11 Voor de traditionele werking van het embleem als een betekenaar (res significans) met een versluierde betekenis (significatio) zie Schöne 1964, m.n. p. 21-22.
12 Stronks 2009c.
13 Zie Justus Danckerts Zinnebeelden der goddelyke liefde (Vaenius 1703), Johannes Oosterwycks Otto van Veens zinnebeelden der
goddelyke liefde (Vaenius 1711) en Claas Bruins Aanmerkingen op Otto van Veens zinnebeelden der goddelyke liefde (Bruin 1726) naar
het voorbeeld van Otho Vaenius’ Amoris divini emblemata.
14 Voor de interpretatie van Vaenius’ emblemen als algemeen-christelijk en humanistisch zie Visser 2007.
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In Zinnebeelden der goddelyke liefde (1703), bijvoorbeeld, zijn alle emblemen uit Amoris
divini emblemata nagemaakt en de Nederlandse gedichten van Vaenius vrijwel letterlijk
overgenomen, omdat zij via een allegorische interpretatie van de afbeelding een moralistische boodschap verwoorden. Zo staat in één van de subscriptiones een schatkist symbool voor de goddelijke liefde. Die interpretatie resulteert in het inzicht dat de goddelijke liefde het hoogst haalbare goed is:
De liefde Gods is eenen schat
Oneyndelyk, niet om waardeeren [onschatbaar];
Den geenen die dien vind en vat,
En kan geen meerder goed begeeren,
Geen werelds rykdom, goed en lust
[Aan geen enkele wereldse rijkdom, zaak of begeerte
En mag men tegen dien niet achten
mag men meer waarde hechten]:
Hy leeft in armoed en onrust,
Die na Gods liefde niet wil trachten.15

In Zinnebeelden der goddelyke liefde zijn niet Vaenius’ Latijnse en anderstalige teksten overgenomen en ook zijn vele citaten uit Augustinus geschrapt. In plaats daarvan, zo wordt
in het voorwoord uitgelegd, zijn ‘eenige uytgeleeze Texten der Heylige Schrift’ opgenomen, aangevuld met ‘een kort sinspreukje’.16 De toegevoegde zinspreuken zetten
de moralistische boodschap van Vaenius’ gedichten extra aan. ‘Geen schat op aard /
Als Jezus waard’, zo luidt bijvoorbeeld de spreuk in het embleem over de schatkist van
liefde.17 In deze bewerkte vorm, belooft het voorwoord, zullen Vaenius’ emblemen de
zegen van de Heer verdienen en kan de lezer ‘de vrucht en de nuttigheyd’ daarvan verwachten.18
Jan van Hoogstratens Zegepraal der goddelyke liefde (1709) bewijst dat in de vroege achttiende eeuw ook van oorsprong meditatiever gekleurde liefdesembleemboeken als
moralistisch instrument ingezet konden worden. In deze emblemen, gemaakt naar
Ludovicus van Leuvens Amoris divini et humani antipathia (De onderlinge afkeer van de
goddelijke en de menselijke liefde, 1629), vormen allegorische interpretaties van de afbeeldingen ook steeds de aanleiding tot leerzame inzichten over de goddelijke liefde.19
Van Hoogstraten toont anima bijvoorbeeld in een ‘kluis’: een klein en met tralies afgesloten vertrekje (afb. 75). Dergelijke kluisjes – die ook in de achttiende eeuw nog bewoond werden – waren dikwijls aangebouwd tegen of afgetimmerd in een kerk, zodat
15 Vaenius 1703, embleem 9, p. 25.
16 Vaenius 1703, fol. A4r.
17 Vaenius 1703, embleem 9, p. 24.
18 Vaenius 1703, fol. A4r.
19 De editie van Amoris divini et humani antipathia zoals door Van Leuven gemaakt (Van Leuven 1629), is gemodelleerd naar
twee eerdere edities van hetzelfde werk. In 1628 was al een voorganger verschenen, zelf weer gebaseerd op een editie uit
1626 onder de titel Amoris divini et humani effectus varii (De verschillende uitwerkingen van de goddelijke en de menselijke
liefde). Aan de emblemen zoals uiteindelijk verschenen in 1629, de uitgebreidste editie, hebben zo verschillende (onbekende) auteurs een bijdrage geleverd. Zie over de drukgeschiedenis Porteman 1975. (Stronks 2011a, p. 252 (noot 68)
veronderstelt dat Van Hoogstratens emblemen ook door Pia desideria waren geïnspireerd, maar dat zijn zij slechts via
Amoris divini et humani antipathia als tussenbron.)
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Afb. 75 Jan van Hoogstraten,
Zegepraal der goddelyke liefde. Amsterdam, Lucas Kloppenburg,
1709, embleem 35, p. 138. Exemplaar Bijzondere Collecties,
Koninklijke Bibliotheek Den
Haag, 1350 G 61.

een vrome gelovige zich erin kon terugtrekken.20 De tekst gebruikt het motief van de
kluis als een allegorie voor de hemel:
O Kluysken, eenzaam in het Woud,
Gescheyden van het wuft gewemel [lichtzinnige, aardse bedrijvigheid];
Daar zig het Hof [de ‘beschaafde wereld’] mé bezig houd,
Gy bouwd u zelf op aarde een Hemel.21

Ook de goddelijke liefde zou in het kluisje een hemel zien: ‘De stille Séll [cel, klein vertrek waarin een kloosterling in afzondering woont] is voor de Liefde een Hemel.’22 En zo
leert de beschouwer via de allegorische duiding van het beeld een wijze les over de manier
waarop hij God moet dienen: ‘Zoek de Eenzaamheit, wie God te dienen tragt [begeert] ge20 De in de zeventiende eeuw gestichte Sint-Janskluis in Geleen en de kluis van Schaelsberg bij Oud-Valkenburg en
Walem zijn bijvoorbeeld tot de twintigste eeuw bewoond gebleven.
21 Van Hoogstraten 1709, embleem 35, p. 141.
22 Van Hoogstraten 1709, embleem 35, p. 139.
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rust [in een rustige, kalme stemming], / In stilte, en vrede vind zyn Liefde alleen haar lust.’23
Suderman kiest met De Godlievende ziel een andere weg dan zijn collega-bewerkers van
religieuze liefdesembleemboeken in de vroege achttiende eeuw. Zijn ‘Zinnebeelden’
– in de vroegmoderne terminologie te lezen als ‘allegorische beelden met een diepe betekenis’ – krijgen niet de didactische en moraliserende invulling die tijdgenoten aan
de religieuze liefdesemblemen gaven, maar moeten in samenwerking met de woorden
een inwendig geloofsproces stimuleren:
Men kan niet ontkennen dat de geestelyke Zinnebeelden en Dichtkunst (twee gezusters die elkanderen de hant bieden, dewyl, zoo ergens hier de Schildery eene stomme poëzy, en de poëzy eene sprekende Schildery is) krachtigh kunnen dienen om het gemoet te ondersteunen en tot Godt te helpen
geleiden; en nooit worden zy beter besteedt dan wanneer zy daertoe aengelegt [gebruikt] worden.24

Sudermans religieuze liefdesemblemen behouden dus de meditatieve functie die zij
al in hun oorspronkelijke Zuid-Nederlandse context hebben gekregen en die door bewerkers in de zeventiende eeuw is overgenomen: zij vormen een visuele opstap naar
inwendige meditatieprocessen.25
Tegelijkertijd wil Suderman zijn lezers ook graag doen geloven dat zijn religieuze
liefdesemblemen anders zijn dan die zijn voorgangers.
De Latynsche vaerzen van H. Hugo op zyne Zinnebeelden, als mede de Nederduitsche, en eindelyk de
Fransche zoo wel daerop als op die van Otto van Veen gemaekt, hebbe ik gemydt te lezen om de vryheit
van myne eigene gedachten niet te belemmeren, nochte te pronken met vederen die de myne niet waren.26

Suderman verklaart hier in feite in de traditie van Hugo en Vaenius te werken, maar
daarbinnen zijn eigen weg te kiezen. Dat doet hij niet zonder reden. Tussen de regels
van het voorwoord door is te lezen dat hij zijn voorgangers een gebrek aan rationaliteit
verwijt. De relatie met God is weliswaar affectief, meent Suderman, maar kan alleen
door een verstandelijke verkenning een zuivere vorm aannemen:
ik zegge dat men onderscheit moet maken tusschen Mystiken die met goede redeneringen de vereeniging der ziele met Godt uitdrukken, al zyn de woorden by wylen wat ingewikkelt, en anderen, die door
zwakheit van verstant het rechte spoor des inwendigen Godtsdiensts niet wel bewandelen.27

Suderman zelf wil als een zuiver mysticus de eenheid tussen God en ziel met ‘goede redeneringen’ verkennen. Dat doel heeft consequenties voor de manier waarop hij zijn
emblemen laat functioneren. Vormt de waarneming evenals in zeventiende-eeuwse
liefdesemblemen nog steeds het uitgangspunt van een doorleefde meditatie, het verin23 Van Hoogstraten 1709, embleem 35, p. 141.
24 Suderman 1724, fol. 4r-4v. De gedachte dat literatuur en beeldende kunst zusterkunsten waren, was gemeengoed
in de vroegmoderne tijd. Het beeld als stomme poëzie en de poëzie als sprekend beeld waren veelgebruikte topoi. Zie
over de zusterkunsten en over de literaire topoi die gebruikt werden om de functie van en hiërarchie tussen woord en
beeld te benoemen bijvoorbeeld Schenkeveld-van der Dussen 1994, hoofdstuk 7; Frijhoff en Spies 1999, hoofdstuk 7;
Porteman 1984b.
25 Zie hierover de voorgaande hoofdstukken.
26 Suderman 1724, fol. *4v.
27 Suderman 1724, fol. *6r.

228

5

kijken, weten en voelen in een nieuwe protestantse gedaante

nerlijkingsproces verloopt nu anders. Suderman gebruikt de werking van de allegorie
om onzichtbare religieuze kennis met het oog onderzoekbaar te maken. Wie de emblemen zorgvuldig waarneemt, verkrijgt zuivere kennis, die vervolgens tot een godvruchtige ervaring kan aanzetten. Het waarnemen is veranderd van een emotionele ervaring
in een onderzoekend proces van kennisverwerving. Alleen op basis van kennis kan de
liefde voor God tot bloei komen.

3 Verzoening van wetenschap en geloof
De Godlievende ziel was een exponent van Sudermans overkoepelende literaire project,
gericht op de verzoening van wetenschap en geloof. Dit project werd gestimuleerd
door de Noord-Nederlandse doopsgezinde gemeenschap, die het kader vormde van
Sudermans maatschappelijke en literaire leven. Suderman was als zoon van een predikant opgegroeid in een doopsgezinde Rotterdamse familie en op dertigjarige leeftijd
aangesteld als diaken in de verenigde doopsgezinde gemeente in Rotterdam.28 Als kerkenraadslid was Suderman recht in de leer.29 Hij verzette zich in 1718 zeer hevig tegen
de beroeping van de nieuwe predikant Daniël van Heyst, die verdacht werd van spinozistische sympathieën.30 Uit protest publiceerde Suderman een pamflet, dat leidde
tot een hevige pamflettenstrijd en zelfs zijn schorsing.31 Zijn grote betrokkenheid bij
de doopsgezinde wereld bleek ook uit zijn inzet bij de oprichting van het ‘Fonds voor
Buitenlandsche Nooden’, een fonds van Nederlandse doopsgezinden dat steun bood
aan onderdrukte geloofsgenoten in het buitenland.32

28 Over Sudermans familie zie Van der Zijpp 1959a. Vader Willem Suderman preekte vanaf 1675 voor de Waterlanders.
Toen deze in 1700 met de Vlamingen fuseerden tot de ‘verenigde gemeente van doopsgezinden’ (wat in de achttiende
eeuw vaak gebeurde vanwege een dalend ledenaantal, zie Bosma 1997, p. 111), diende Willem Suderman de nieuwe gemeente, totdat hij in 1701 wegens gezondheidsproblemen afstand moest doen van zijn functie. Over Willem Suderman
zie Vos 1907, p. 44; Van der Zijpp 1959a. Over Sudermans aanstelling als diaken zie Vos 1907, p. 47. Als diaken droeg Suderman zorg voor de armen binnen de gemeente.
29 In de secundaire literatuur is Sudermans weleens neergezet als een vrijzinnig gelovige: hij zou zijn opgetreden als
leider van de collegianten en hebben gesympathiseerd met de socinianen, waarover hij in 1693 verantwoording moest
afleggen bij de Rotterdamse magistraten, zie Van der Zijpp 1959b; Van Wijk 2007, p. 173. Het is niet aannemelijk dat
Jan in 1693 werkelijk op het matje is geroepen: hij was op dat moment slechts dertien jaar oud. Waren de beschuldigingen wellicht gericht tot zijn vader? Van der Zijpp suggereert dat Willem Sudermans tijdelijke onderbreking van zijn
werk als predikant in de jaren 1677-1684 met een vrijzinnige geloofsovertuiging samenhing, zie Vos 1907, p. 44; Van der
Zijpp 1959a. Zie voor een introductie op de collegianten en socinianen, met speciale aandacht voor hun belangstelling
voor radicale verlichtingsideeën, Fix 1994.
30 Daniël van Heyst hing het spinozistische gedachtegoed van Willem Deurhoff aan (zie over Deurhoff en Spinoza Israel 2001, p. 389; Krop 1996) en was daarom door zijn gemeente in Amsterdam – de Zonnistische gemeente – al geschorst.
31 Voor Sudermans Protest zie Suderman 1718, ingebonden in een convoluut waarin ook alle reacties van tegenstanders
te vinden zijn. Over de kwestie zie Van Wijk 2007, p. 310; Vos 1907, p. 28-29.
32 Dergelijke fondsen bestonden in landen als Zwitserland en Polen al sinds de zeventiende eeuw. Toen in 1709 de hevige vervolging van doopsgezinden in Bern begon, besloten ook de doopsgezinden in de Republiek tot georganiseerde
steun. Bij de eerste vergadering op 24 februari 1710 was Suderman als vertegenwoordiger van de Rotterdamse gemeente
aanwezig, samen met Hendrik Toren, wiens notulen van de besprekingen bewaard zijn gebleven, zie Van Gulik 1908.
Over het ‘Fonds voor Buitenlandsche Nooden’ en de oprichting daarvan zie Kühler 1943; Vos en Van der Zijpp 1958.
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De doopsgezinde gemeenschap waarvan Suderman deel uitmaakte, had zich sinds
de zestiende eeuw ontwikkeld van een onderdrukte en vervolgde minderheid tot een
bloeiende, hoewel in omvang kleine, groep, die een belangrijke bijdrage leverde aan
de culturele bloei in de Gouden Eeuw.33 In de achttiende eeuw liep de omvang van de
doopsgezinde gemeenschap verder terug: zij was maar liefst twintig tot dertig keer zo
klein geworden als de gereformeerde kerk, waarvan inmiddels ongeveer zestig procent van de bevolking lid was.34 Ondanks deze kwantitatieve teruggang ontwikkelde
de doopsgezinde gemeenschap zich in de achttiende eeuw tot een vooruitstrevend
deel van de samenleving.35 De doopsgezinden waren veel van hun landgenoten vooruit op het gebied van de natuurwetenschappen, waarin zij al vroeg een waardevolle aanvulling hadden gezien op hun godsdienstbeoefening en onderwijspraktijk.36
Vanaf 1718 werden in Amsterdam al speciaal voor de doopsgezinden natuurkundelessen georganiseerd door de uit Dantzig afkomstige instrumentenmaker Daniel
Gabriel Fahrenheit.37 Niet lang daarna integreerden de doopsgezinden de natuurwetenschappen in hun theologische opleiding: op hun seminarie in Amsterdam onderwezen zij natuurkunde in een speciaal daarvoor opgericht instrumentenkabinet.38
Zo’n integratie van geloof en wetenschap was in de Republiek op dat moment nog
allerminst vanzelfsprekend. De dominante gereformeerde kerk zag in de moderne wetenschappelijke ontwikkelingen een bedreiging voor het geloof die met kracht moest
worden bestreden. In de tweede helft van de zeventiende eeuw hadden geloof en wetenschap aanleiding gegeven tot hevige conflicten tussen gereformeerde theologen en
cartesianen. Zo had in de jaren vijftig van de zeventiende eeuw een felle pamflettenstrijd gewoed over het stelsel van Copernicus, dat door Voetius en zijn medestanders
op één hoop werd gegooid met de filosofie van Descartes.39 Zeer hevig was ook de controverse rondom Balthasar Bekkers De betoverde wereld (1691), dat atheïstisch werd bevonden vanwege de cartesiaanse filosofie die erin terugkeerde. Hoewel Bekker nota bene
zelf een gereformeerd predikant was en andere vernieuwingsgezinden ook bijna zonder uitzondering gelovig en kerkelijk waren, legden de strenge theologen hun strijd
tegen het cartesianisme uit als een oorlog tegen ongeloof.40 Zij zagen het scepticisme
waarmee wetenschap en cartesianisme gepaard gingen als het begin van atheïsme.41
33 Visser 1994; Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 181. Over de verbondenheid van de doopsgezinden met het sociale en culturele leven in de Gouden Eeuw zie Spies 1994; Visser 1988; Zilverberg 1980.
34 Bosma 1994, p. 176. Over de teruggang in de achttiende eeuw zie ook Van der Zijpp 1952, p. 178-181: ledenaantallen liepen terug, gemeenten verdwenen.
35 Bosma 1997, p. 115. In de late achttiende eeuw zouden de doopsgezinden verantwoordelijk worden voor belangrijke maatschappelijke en culturele initiatieven zoals de Maatschappij tot Nut van het Algemeen (zie Helsloot 1993) en
de Teylers Stichting (zie Sliggers 2006).
36 Volgens Zuidervaart 2008, p. 65 bood de natuurstudie de doopsgezinden niet alleen ‘spirituele contemplatie’, maar
ook ‘de mogelijkheid tot technisch-economische innovatie en maatschappelijke emancipatie’.
37 Zuidervaart 2008, p. 65-66.
38 Zuidervaart 2008; Van Berkel 1985, p. 85.
39 Zie over deze controverses Vermij 1991, p. 61-67. Over Voetius’ bezwaren tegen het cartesianisme, zie Van Ruler
1995.
40 Van Bunge 2001, p. 141-148; Fix 1999; Vermij 1991, p. 61-67.
41 Van der Wall 1993; Fix 1999, m.n. p. 154-155.
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Deze voorstelling van zaken bewijst hoe intrinsiek onverenigbaar moderne wetenschap en religie voor velen in de Republiek op dat moment waren.
De angst voor atheïsme die de gereformeerde predikanten in zijn greep hield, heerste in de late zeventiende eeuw in heel Europa.42 Maar waar die voor orthodox-gereformeerden in de Republiek gepaard ging met een afkeer van natuurwetenschappelijke
vernieuwingen, voelden andere christenen zich juist geroepen om nieuwe vormen van
kennisverwerving met religie te combineren.43 De synthese van wetenschap en geloof
ontstond eerst in Engeland, waar in de tweede helft van de zeventiende eeuw de steun
voor een irenische, rekkelijke theologie was gegroeid als reactie op de hevige godsdiensttwisten en het dogmatisme. Toen Engeland na de Glorious Revolution van 1688 een
constitutionele monarchie was geworden met een regering die steunde op de Latitudinarians of rekkelijken, was de gematigde theologie toonaangevend in Engeland en bepaalde zij ook het klimaat binnen de anglicaanse kerk.44
Als gevolg van deze politieke en kerkelijke omstandigheden kon in het zeventiende-eeuwse Engeland een verbond tussen de staatskerk en de seculiere wetenschap
ontstaan.45 Anglicaanse bisschoppen verspreidden filosofische en wetenschappelijke
inzichten; wetenschappers traden vaak op als lekentheologen die de rekkelijke theologie empirisch ‘bewezen’.46 Zo’n lekentheoloog was Robert Boyle, die zijn wetenschappelijke activiteiten combineerde met de publicatie van godsdienstige geschriften.47 Boyles A disquisition about the final causes of natural things (1688) wordt wel gezien als
een programma van het genre van de ‘fysicotheologie’, dat zou uitgroeien tot een van
de belangrijkste uitingsvormen van de synthese van natuurwetenschap en rekkelijke
theologie.48 Deze fysicotheologie zette proefondervinderlijk onderzoek in om de al
oude traditie van de beschouwing van de natuur als Gods boek een wetenschappelijke basis te geven, met als doel dieper in Gods geheim te kunnen doordringen en dat
intenser te ervaren.49 Boyle gaf de fysicotheologie met name een belangrijke impuls
door bij zijn dood in 1691 geld beschikbaar te stellen voor de organisatie van jaarlijkse lezingen waarin natuurkunde en godsdienst zouden worden verenigd.50 In de
lezingen werd het atheïsme bestreden door het bestaan van God met zuivere, empirische argumenten te bewijzen.51

42 Zie voor Duitsland Barth 1971; voor Engeland Hunter 1985.
43 Bosma 1997, p. 49.
44 Bosma 1997, p. 70; Vermij 1991, p. 96-97.
45 Vermij 1991, p. 97; Jacob 1976, m.n. hoofdstuk 1.
46 Vermij 1991, p. 97.
47 Over Boyle als wetenschapper en vroom christen zie Hunter 2009. Hunter 2007 biedt een uitgebreide inleiding op
de geschriften van Boyle.
48 Vermij 1991, p. 106-107.
49 Vermij 1991, p. 106-107; Bots 1972, zie m.n. p. 8-10. Over de beschouwing van de wereld als Gods boek, zie ook
Bots 1972, hoofdstuk 4.
50 Over de Boylelezingen, de oprichting en de betekenis ervan zie Jacob 1976, hoofdstuk 4 en 5. De oprichting van de
Boylelezingen wordt wel gezien als het begin van een fysicotheologie met een sterk experimentele inslag, zie bijvoorbeeld Bots en De Vet 1986, p. 213-214.
51 Jacob 1976, m.n. p. 196; Dahm 1970, p. 172; Thomson 2008, p. 58-63.
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De fysicotheologische inzichten verspreidden zich via Engeland door heel protestants Europa.52 Vooral Duitsland en Zwitserland werden belangrijke centra van de wetenschappelijk onderbouwde theologie.53 In Zwitserland was binnen het calvinisme
al aan het einde van de zeventiende eeuw een beweging opgekomen die bekend is komen te staan als die vernünftige Orthodoxie, met belangrijke vertegenwoordigers als JeanAlphonse Turretin, Samuel Werenfels en Jean Frédéric Osterwald.54 Evenals in Engeland werd in deze Zwitserse beweging een irenische en minder dogmatische theologie
nagestreefd, die bovendien op een rationele wijze beoefend werd.55 Zo combineerden
de Zwitserse theologen verlichte ideeën en het calvinistische gedachtegoed tot wat we
een ‘reasonable belief’ kunnen noemen: ‘a balance between reason and revelation’.
Dogmatische beginselen werden door hen niet automatisch onderschreven, maar aan
kritisch onderzoek onderworpen. Zo ontstond een theologie die gebaseerd was op natuurlijke wetmatigheden.56
Toen de doopsgezinden en remonstranten in de Republiek in de vroege achttiende
eeuw zochten naar manieren om geloof en wetenschap te combineren,57 vonden zij inspiratie in teksten uit gebieden in Europa waar religie al een empirisch tintje had gekregen.58 Zij speelden een belangrijke rol in de receptie van de literatuur van Engelse
rekkelijken en Zwiterse verlicht-orthodoxen in de Republiek.59
De doopsgezinden en remonstranten waren niet de enigen die een interesse voor
wetenschap en religie aan de dag legden. De gereformeerde Bernard Nieuwentijt, die
dankzij zijn religieuze overtuiging behoorde tot de (weliswaar kleine) meerderheid in
de Republiek, deed in Het regt gebruik der wereltbeschouwingen (1715) ook een poging om de
empirische wetenschap in het geloof te integreren.60 Dat werk was echter zozeer veran52 Vermij 1991, p. 103. Buisman ziet ook in katholieke gebieden kenmerken van een christelijke Verlichting, zie Buisman 1992, dl 1, p. 25-26.
53 Vermij 1991, p. 109. Volgens Philipp komt de ‘peculiarity of physicotheology’ zelfs het beste tot uitdrukking in verschillende boeken die in de achttiende eeuw in Duitsland verschenen zie Philipp 1967, p. 1239.
54 Jean-Alphonse Turretin bekleedde als derde telg van de familie de leerstoel theologie aan de protestantse academie
van Genève, Samuel Werenfels was professor in de theologie in Bazel, en Jean Frédéric Osterwald werkte als professor en
predikant in Neuchâtel. Over de verlicht-orthodoxen uit Zwitserland zie Bosma 1997, p. 73; Klauber 1994; Heyd 1982,
p. 198-202; Sorkin 2005. Over de religieuze situatie in Zwitserland zie Holenstein, Maissen en Prak 2008, en daarin m.n.
Loetz 2008. Net als in de Republiek leefden in Zwitserland christenen van verschillende confessies samen, en werden
religieuze conflicten vermeden om de politieke eenheid niet in gevaar te brengen.
55 Bosma 1997, p. 73.
56 Sorkin 2005; Heyd 1982, p. 198-202. Citaat uit Sorkin 2005, p. 287.
57 Over doopsgezinden en remonstranten als voortrekkers op het gebied van de natuurwetenschappen zie Bosma
1997, p. 118; Kloek en Mijnhardt 2001, p. 193; Bots 1973, p. 28; Van den Berg 1973, p. 177. Tussen de doopsgezinden en
remonstranten bestond in die tijd een ‘zekere toenadering’, maar pogingen tot werkelijke samenwerking verliepen tegelijkertijd wel problematisch. Enige tijd werden doopsgezinde studenten opgeleid aan het remonstrants seminarie,
maar al snel ontstond weer de behoefte aan een eigen kweekschool. Over de verhoudingen tussen doopsgezinden en
remonstranten in de achttiende eeuw zie Cossee 1975.
58 Van Eijnatten 2003, p. 156-172 laat zien dat doopsgezinden en remonstranten zich verbonden voelden met de religieuze opvattingen van de Engelse rekkelijken en de Zwitserse verlicht-orthodoxen, en een belangrijke rol speelden
in de verspreiding ervan in de Republiek.
59 Over de bijzondere belangstelling voor buitenlandse verlichte literatuur in doopsgezinde kringen zie Visser 2002;
Visser 2004, p. 17-18.
60 Vermij 1991 bestudeert Nieuwentijt als grondlegger van de fysicotheologie. In Vermijs woorden was Nieuwen-

232

5

kijken, weten en voelen in een nieuwe protestantse gedaante

kerd in de gereformeerde orthodoxie, dat Nieuwentijt tamelijk uniek was in Europa,61
en essentieel verschilde van de Nederlandse fysicotheologen uit de tweede eeuwhelft,
die het genre een verlicht-didactisch en populariserend karakter gaven.62 In de ontwikkeling naar deze niet-orthodoxe fysicotheologische traditie was Nieuwentijts pionierswerk waarschijnlijk niet belangrijker dan de stappen van rekkelijker protestanten. Die werden overwegend onafhankelijk van Nieuwentijt gezet, zo blijkt wel uit het
feit dat de remonstrantse hoogleraar Jean Leclerc in zijn tijdschrift Bibliotèque Ancienne
et Moderne (1714-1727) opmerkelijk veel aandacht besteedde aan Newton en de Engelse
fysicotheologie, maar met geen woord repte over de verschijning van Nieuwentijts fysicotheologische geschrift.63
Het is niet overdreven om in Suderman een van de voortrekkers van de Noord-Nederlandse christelijke Verlichting te zien. Hij vertaalde bijvoorbeeld een traktaat van
Jean-Alphonse Turretin, en twee Boylelezingen van John Clarke, natuurkundige en
deken van de kathedraal van Salisbury.64 Zo liet hij Noord-Nederlandse lezers kennismaken met religieuze idealen die in eigen land op dat moment nog allerminst algemeen bekend waren. Hij werd één van de mensen die bijdroegen aan de ontwikkeling
van een gematigde christelijke Verlichting waarvan de fysicotheologie een ‘wezenlijk
aspect’ vormde, dat ‘[g]rote invloed’ uitoefende op haar karakter.65

4 De religieuze liefdesemblematiek als toegang tot onzichtbare waarheden
Binnen Sudermans literaire project, gericht op de verzoening van wetenschap en geloof, neemt De Godlievende ziel een bijzondere positie in. Het gaat te ver om de bundel ‘fysicotheologisch’ te noemen, maar Sudermans ideaal van een empirisch onderbouwde
religie heeft wel zijn stempel gedrukt op de emblemen. Voor Suderman is het religieuze liefdesembleem een object dat achtereenvolgens uitnodigt tot waarneming, kennisverwerving en godsliefde. Hij benadert het embleem daarmee op dezelfde manier
tijt ‘de profeet van een achttiende-eeuws verbond tussen geloof en wetenschap’, die er als eerste in slaagde om de natuurwetenschap in de Republiek een aanvaardbare vorm te geven, zie p. 144. Ouder en beknopter is Vermij 1988. Over
Nieuwentijt zie ook Bots 1972, m.n. hoofdstuk 1.
61 Hoewel Nieuwentijt nergens expliciet een relatie legde met de calvinistische geloofsbeginselen, werkte hij wel
duidelijk vanuit de gereformeerde orthodoxie. Hij verdedigde bijvoorbeeld de letterlijke bijbellezing die Voetius voorstond, zo benadrukt Vermij 1991, p. 86, 144. Daardoor verschilde zijn werk essentieel van dat van de rekkelijke theologen uit Engeland, vergelijk Vermij 1991, p. 122.
62 Vermij 1991, p. 131 onderscheidt twee varianten van de fysicotheologie in Nederland: de orthodoxe variant uit de
eerste helft van de eeuw en de verlichte, didactische variant uit de tweede helft. Over die tweede variant zie Arnold 2007;
Bots 1972, p. 67. De schrijvers van de tweede variant zijn veelal gereformeerde predikanten, zie Vermij 1991, p. 130; Bots
1973, p. 28 (Bosma 1997, p. 58 zet overigens enige vraagtekens bij deze aanname). Over Martinet, die met zijn Katechismus
der Natuur een belangrijke bijdrage leveren aan de acceptatie en populariteit van gereformeerde fysicotheologie, die rond
1800 haar hoogtepunt zou beleven, zie Kloek en Mijnhardt 2001, p. 193-196; Bots 1972, p. 67-81; De Haas en Paasman 1987.
63 Evers 1988, p. 256.
64 Turretin 1724; Clarke 1723a; Clarke 1723b. Het gaat om vertalingen van Turretins Nubes testium pro moderato et pacifico de rebus theologicis judico (1719), Clarkes An Enquiry into the Cause and Origin of Evil (1719) en An enquiry into the cause and origin
of moral evil (1720).
65 De citaten zijn respectievelijk afkomstig uit Bots en De Vet 1986, p. 222; Bosma 1997, p. 57.
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als hij de gehele schepping tegemoet treedt. Zoals blijkt uit het voorwerk bij zijn Nederlandse vertaling van John Clarkes Boylelezing An Enquiry into the Cause and Origin of Evil,
moedigt Suderman lezers aan tot het waarnemen van de schepping: ‘Om ’t kort te zeggen: / Men moet de Schepping overleggen, / Beschouwen, nagaen’.66 Hij gebruikt niet
alleen de term ‘beschouwen’ om de omgang met de schepping te beschrijven, maar
ook ‘overleggen’: het aandachtig bekijken om de waarde en betekenis van iets vast te
stellen. Bovendien moeten de verschijnselen in de wereld in Sudermans woorden worden ‘nagegaan’, ofwel nauwkeurig en in samenhang met elkaar geïnspecteerd. Door de
zorgvuldige beschouwing kan men wijsheden ontdekken die op de ‘vaste Gronden /
Van Ondervinding’ gebaseerd zijn. Wat men zelf met de ogen ziet gebeuren, is de enige
echte waarheid, zo is Sudermans redenering.67
Suderman acht het verstand zonder waarnemingen machteloos. De ‘verbeelding’
en ‘Vonden / Van Herssenen’ zijn onbetrouwbaar, zo schrijft hij.68 De rede die vanuit
de hoogte en op veilige afstand de zaken beoordeelt, vermoedt een waarheid, maar kent
haar niet:
Al wil uw Reden, op haer’ troon
Gezeten, alles dus beslissen;
’t Zyn redeneringen, die Gissen
In plaats van Weten.69

In een opdrachttekst bij zijn Onderzoek naer de reden en oorsprong van het natuurlyk quaet valt
Suderman dan ook Descartes af, die de natuurwetenschappen alleen baseert op de rede
in plaats van de empirische ervaring.70 Volgens Descartes kunnen wij God nooit waarnemen in de schepping, maar het idee van een God als de maker van alles om ons heen
slechts kennen omdat het deel uitmaakt van onze geest.71
Met een afwijzing van Descartes distantieert Suderman zich van de mathematischdeductieve kenmethode en presenteert hij zich als een voorstander van Newtons inductieve wijze van kennisverwerving.72 Voor Suderman leidt alleen de waarneming tot
waarheden over de schepping – en dus ook tot inzichten over God: ‘De wetten […] die
66 Suderman in Clarke 1723a, fol. **7r.
67 Suderman in Clarke 1723a, fol. **6v-**7r.
68 Suderman in Clarke 1723a, fol. **6v.
69 Suderman in Clarke 1723a, fol. **6v.
70 Suderman in Clarke 1723a, fol. *3r-*3v. Het gaat hier om een opdracht aan Herman Lufnau, een Rotterdamse dokter die volgens Suderman één van de eersten was die in Nederland het gedachtegoed van Newton had verspreid. Over
Lufneu in het intellectuele milieu van onder meer Benjamin Furly, Pierre Bayle en Jacques Basnage zie bijvoorbeeld
Groenenboom-Draai 1994, p. 41, 359; Cerny 1987, p. 88; Thijssen-Schoute 1967. Lufneu stond sceptisch tegenover onwetenschappelijke medische methoden, zie bijvoorbeeld Groenenboom-Draai 1994, p. 367. Ook Descartes moest het
ontgelden bij Lufnau, zie daarover Thijssen-Schoute 1967, p. 150.
71 Bots 1972, m.n. p. 136-139. In de achttiende-eeuwse natuurwetenschap werd vaak een tegenstelling gecreëerd tussen de ongegronde gissingen van Descartes en de waarnemingen van Newtons inductieve methode. De afstand was in
werkelijkheid niet zo groot als voorgesteld, zie Vermij 1991, p. 45-46. Over de kenbaarheid van een God volgens Descartes zie Wilson 2009, p. 10-11.
72 Dat blijkt uit zijn eerbetoon aan Herman Lufnau als één van de pioniers die het gedachtegoed van Newton had
verspreid in Nederland, zie Suderman in Clarke 1723a, fol. *3r-*3v.
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’t Besluit / En oogmerk van den Schepper wyzen.’ Zo kan het geloof een zaak van het
‘vernuft’ of verstand worden, precies zoals Suderman zich als ideaal voor ogen stelt.
Wie die wetten met het oog vindt, zou ‘[a]l, wat men ziet, en ondervindt’ prijzen.73 De
waarneming is dus de geijkte manier om de beginselen van het geloof te leren kennen
en met die kennis God te vereren.
Suderman gebruikt religieuze liefdesemblemen om opnieuw uitdrukking te geven aan dit ideaal van een empirisch onderbouwde geloofsomgang, maar dat betekent
zeker niet dat zijn emblemen precies dezelfde functie vervullen als zijn fysicotheologische traktaten. Zij vormen daar eerder een belangrijke aanvulling op, omdat zij een
eigenschap bezitten waaraan het de traktaten ontbreekt: zij geven onzichtbare religieuze verschijnselen een waarneembare gedaante en maken ze zo onderzoekbaar.
Op deze manier komt Suderman tegemoet aan een bezwaar dat tegenstanders van
de wetenschappelijke vernieuwingen graag inbrengen tegen een empirische omgang
met godsdienst. Wie slechts vertrouwt op waarnemingen, zo redeneren de critici, moet
God als onzichtbare kracht ontkennen en wordt dus automatisch een atheïst. Om dit
risico uit de weg te gaan, benadrukken buitenlandse fysicotheologische teksten dat
geloven altijd een combinatie moet zijn van beschouwen en aannemen. In de Boylelezingen wordt vaak uitgebreid gereflecteerd op die combinatie.74
Dat is ook zeker het geval in de lezingen van John Clarke die Suderman vertaalde.
Aan de ene kant presenteert Clarke de systematische bestudering van de wereld daar als
de juiste weg naar inzicht in de schoonheid van Gods creatie:
The System of the World may be safely committed to the most curious Examination, without Fear that
any Part of it should disgrace the Creator. Nothing more is requir’d, but to judge of it by the unerring
Rules of Reason and Knowledge, and the more it is view’d, the more beautiful it will appear.75

Om dus, bijvoorbeeld, de schoonheid van het planetenstelsel te kunnen zien, is voor
Clarke zorgvuldig onderzoek nodig: ‘The true Method of such Enquiry is the Analytic,
which consists in making a great Number of Experiments to enable us to draw some
general Conclusion from them.’76 De empirische kennis – a posteriori kennis – vormt zo
het fundament van zuivere conclusies.
Aan de andere kant realiseert Clarke zich dat de empirische waarnemingen beperkt
zijn. De conclusies die een onderzoeker trekt, zijn altijd groter dan de waarnemingen
die hij kan doen. Het is onmogelijk om van een ‘general Conclusion’ een ‘strict Demonstration’ te geven, ‘because that can be had no other Way than by trying all the Experiments that can be possibly made every where, which is endless’.77 Een onderzoeker
moet zijn beperkte observaties dus aanvullen met ‘Arguments a priori’, religieuze waar73 Suderman in Clarke 1723a, fol. **7r.
74 De allereerste Boylelezing was gehouden door Richard Bentley, die zich al had gerealiseerd dat te ver doorgevoerd
empirisme een ontkenning van het bestaan van God kon betekenen, zie Thomson 2008, p. 58-63.
75 Clarkes originele lezing An enquiry into the cause and origin of moral evil uit 2000 is herdrukt in Burnet 2000, dl 3. Het citaat staat daar op. p. 224.
76 Burnet 2000, dl 3, p. 232-233.
77 Burnet 2000, dl 3, p. 233.
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heden.78 Op basis van analogie – de overeenstemming tussen de objecten die hij wel en
niet waarneemt – is hij in staat algemene conclusies te trekken.79
Om te komen tot zuivere wetenschappelijke conclusies over de wereld, moeten onderzoekers dus niet alleen maar a posteriori beargumenteren. Dan maken zij dezelfde
fout als de manicheeërs toen die aannamen dat de natuur opgebouwd is uit twee onafhankelijke substanties: God en materie, goed en kwaad, licht en duisternis.80 Onderzoekers moeten de waarnemingen daarentegen altijd confronteren met de kennis die ze al hebben: ‘there can be but one God, and therefore it is contradictory to
suppose two necessary independent Principles; this is an Argument a priori.’81 Daarin
moeten ze echter ook niet zover doorslaan dat zij de uitspraken over de wereld louter baseren op ‘Hypotheses which had no Foundation in Nature’.82 Dat doen de epicuristen, die de immaterialiteit van de ziel ontkennen en ‘argued against the Maker
and Governer of the World’.83 Wie Gods schoonheid in de wereld wil ontdekken, moet
dus steeds een subtiele tussenweg zoeken tussen rationele empirie en geopenbaarde
zekerheden:
So that the Reasoning a priori, is, in itself, as strong and conclusive as that a posteriori; for by the Observation of the Facts we get an Idea, and from the Nature of the Cause, we Judge concerning the Facts.84

Door deze woorden van Clarke te vertalen, zet Suderman voor een Nederlands publiek
uiteen dat religieuze waarheden altijd a posteriori moeten worden onderzocht, maar dat
dit niet betekent dat zij in alle gevallen ook waarneembaar moeten of kunnen zijn.
In De Godlievende ziel doet Suderman een poging om religieuze waarheden voor te
stellen die van zichzelf niet zichtbaar zijn, maar door de werking van allegorie een tastbare status krijgen. Met deze alternatieve wijze van waarneming maakt hij onzichtbare
zaken a posteriori onderzoekbaar.85 In het bijzonder is het de onzichtbare relatie tussen
God en de ziel die De Godlievende ziel in emblemen verbeeldt: een relatie die niet anders
dan figuurlijk voor te stellen is:
En waerlyk de geestelyke vereeniging van Godt met de ziele, en der ziele met Gode is zoo allerinwendigst, dat de H. Schrift daer van geene naeukeuriger beschryving weet te maken (op dat ik het zoo uitdrukke) dan met ons te zeggen dat zy een zyn. De H. Paulus, om ons de vereeniging van Christus met de
ware Geloovigen te beduiden, zegt dat Hy het Hooft en zy de leden van eenzelve lichaem zyn; en onze

78 Burnet 2000, dl 3, p. 234.
79 Burnet 2000, dl 3, p. 233.
80 Burnet 2000, dl 3, p. 223; zie ook p. 221. Voor een introductie op het manicheïsme zie Tardieu 2008.
81 Burnet 2000, dl 3, p. 223.
82 Burnet 2000, dl 3, p. 234.
83 Burnet 2000, dl 3, p. 225. De epicuristen vormden een bedreiging voor de christelijke doctrines en waren daarom
een belangrijk doelwit van de Boylelezingen, zie bijvoorbeeld Jacob 1976, p. 196. De epicuristen ontkenden immateriële substanties en zagen in natuurlijke verschijnselen slechts ‘beweging’ in plaats van Gods hand, zie Thomson 2008,
p. 59, 63. De epicuristen meenden daarom dat alles toeval was; een gedachte waartegen ook de eerste fysicotheoloog in
de Republiek, Bernard Nieuwentijt, zich openlijk verzette, zie Bots 1972, p. 35.
84 Burnet 2000, dl 3, p. 223-224.
85 Over de allegorie als vroegmodern instrument om abstracte zaken concreet voor te stellen, zie Tambling 2010,
p. 12-14; Baskins 2007.
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Heer zelf laet zich meenige malen op dien zin hooren. Hier van komen dan billyk de spreekwyzen van
zich te verliezen in Godt, wegh te zinken in Godt, een en vereent te zyn met Godt.86

Wie zijn kennis ontleent aan figuurlijke uitdrukkingen in plaats van empirische waarnemingen, lijkt op het eerste gezicht weinig analytisch bezig, en wordt daarom vaak
ook niet serieus genomen: ‘’t Is zekerder dan zeker dat de ware Godsdienst bestaet tusschen Godt en onze ziel, en dat is iets ’t geen de weerelt niet kent en daerom bespot.’87
Volgens Suderman is het onterecht dat figuurlijke uitdrukkingswijzen door zovelen
veronachtzaamd en zelfs belachelijk gemaakt worden.88 Hij legt uit dat figuurlijk interpreteren niet minder waardevol hoeft te zijn dan letterlijk interpreteren, en soms
zelfs noodzakelijk is om te voorkomen dat men ‘botte ongerymtheden’ voor kennis
aanziet.89 Wie steeds met het verstand wil redeneren, zo betoogt Suderman, ontkomt
er niet aan om soms ook figuurlijk te interpreteren. Omdat de relatie tussen mens en
God niet zichtbaar is, kunnen allegorische afbeeldingen helpen om haar toch object
van waarneming en analyse te maken, en op die manier de liefde voor God op een verstandelijke wijze verder aan te wakkeren. Als de empirische waarneming tekortschiet,
is de allegorische verbeelding voor Suderman dus een bruikbaar alternatief.
Bezien vanuit een doopsgezind kader, is Sudermans oplossing voor het probleem
van de empirisch onderbouwde geloofsbeleving niet zo verwonderlijk. In de achttiende eeuw was het beeld in doopsgezinde kringen geaccepteerd als waarneembare verpakking van onzichtbare religieuze fenomenen. Halverwege de zeventiende eeuw had
de doopsgezinde Jan Philipsz. Schabaelje al afbeeldingen toegevoegd aan zijn literatuur, vanuit de overtuiging dat zij hogere religieuze waarheden konden uitdrukken
die anders verborgen zouden blijven.90 Later in de eeuw hadden doopsgezinde emblematici als Schaep en Van Hoogstraeten het religieuze embleem gebruikt als een middel om door de waarneming van de schepping godsdienstige boodschappen te ontrafelen.91 Toen Suderman zijn lezers door middel van het embleem wilde helpen om
onzichtbare religieuze waarheden te analyseren, kon hij zich in die poging dus gesteund voelen door zijn gemeenschap.

5 De religieuze transfusie van L’ame amante de son dieu
Voor de productie van De Godlievende ziel werkte Suderman samen met protestanten die
zijn ideaal van een empirisch onderbouwde godsdienst deelden. Zijn voorbeeld L’ame
amante de son dieu bereikte Suderman toen het in eigen kring beschikbaar was gekomen.
L’ame amante de son dieu had daarvoor een lange reis afgelegd, zo laat zich reconstrueren.
86
87
88
89
90
91

Suderman 1724, fol. *5v.
Suderman 1724, fol. *6v.
Suderman 1724, fol. *5v.
Suderman 1724, fol. *6r.
Visser 1988, dl 1, p. 281-382.
Zie hoofdstuk 4, paragraaf 3.
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Een belangrijke rol in de verwerving van zijn voorbeeld was weggelegd voor Sudermans compagnon Marten Schagen. Schagen was een doopsgezinde predikant die als
drukker en boekverkoper werkte.92 Piet Visser heeft hem getypeerd als een ‘rechtzinnig
belijder van het doopsgezinde geloof en een strijder voor handhaving van de doperse
identiteit’.93 Schagen gebruikte drukwerk als een instrument in zijn streven naar een
zelfbewuste doopsgezinde gemeenschap. Met zijn Naamlyst der Doopsgezinde Schryveren en
Schriften (1745) probeerde hij bijvoorbeeld de kennis van het glansrijke doperse verleden
te verspreiden en zo de doperse identiteit te versterken.94
Schagen deelde Sudermans interesse in buitenlandse teksten waarin religie en wetenschap werden gecombineerd en idealen over een algemeen zuiver christendom
werden verkondigd.95 Toen Schagen in 1770 overleed, eerde de schrijver van zijn lijkrede ‘[z]yne onvermoeide Vlyt, in het onderzoeken en naarspooren der Waarheid, en zyne
Bedrevenheid in onderscheidene Weetenschappen, vooral in die der Godgeleerdheid’.96
Evenals Suderman vertaalde Schagen een traktaat van Turretin.97 Ook in het van 1732
tot 1740 door Schagen geredigeerde kwartaalblad Godgeleerde Vermakelykheden verscheen
regelmatig werk van Turretin.98 Van andere verlicht-orthodoxe Zwitserse denkers – Osterwald en Werenfels – bood hij diverse vertaalde werken te koop aan in zijn winkel.99
En waar Suderman zich had toegelegd op de Boylelezingen van John Clarke, publiceerde Schagen een vertaling van een werk van diens bekendere broer Samuel, eveneens actief op het terrein van de fysicotheologie.100
Suderman en Schagen werkten samen om hun gedeelde religieuze idealen te verspreiden. De interesse in de Zwitserse verlichte orthodoxie resulteerde in 1723 in een
gezamenlijk project: Osterwalds Twaelf predikaetsien over verscheide Texten der H. Schrift was
een vertaling van Suderman en werd in Schagens winkel te koop aangeboden.101 Toen
Suderman en Schagen in 1724 een vertaling van Sermons Preach’d on Several Occasions (1700)
92 Visser 2002 levert een uitgebreide introductie op Schagen. Vanaf 1723 was hij werkzaam als zelfstandig boekhandelaar in Amsterdam. Hij moet behalve als boekverkoper ook als drukker hebben gewerkt, zo blijkt bijvoorbeeld uit
Brandt 1724.
93 Visser 2002, p. 218.
94 Visser 2002, p. 233. Zijn Naamlyst vormt tot op de dag van vandaag een belangrijke bron voor de doperse geschiedenis, zie Visser 2002, p. 218.
95 Van Eijnatten 2003, p. 168 noemt Schagen zelfs ‘[t]he greatest Dutch popularizer of the Swiss triumviri’.
96 Cuperus 1770, p. 12.
97 Schagen vertaalde in 1728 Eeuwfeest der Geloofshervorming van Zurich, zie Visser 2002, p. 251. Zie hierover ook Cuperus
1770, p. 14.
98 Voor een overzicht van de behandelde werken en onderdelen in de Godgeleerde Vermakelykheden, zie Visser 2002, p.
254-257.
99 Volgens de fondslijst die Visser 2002 heeft samengesteld gaat het in totaal om zeven boeken, verschenen tussen
1723 en 1735.
100 Samuel Clarke was natuurkundige en theoloog die streefde naar een combinatie van beide expertises. Over Samuel Clarkes empirische, newtoniaanse benadering van het geloof Thomas 1997, p. 116; Zebrowksi 1997; Wigelsworth
2009; Pfizenmaier 1997. De preken van Samuel Clarke behoren tot de preken in de begrijpelijke, heldere stijl die in
Engeland in zwang raakte. In Noord-Nederlandse kringen van dissenters (vooral en eerst de progressieve doopsgezinden) genoten deze preken populariteit en werden zij vertaald, zie Bosma 1994, p. 180-181. Schagen publiceerde een vertaling van Samuel Clarkes A Discourse Concerning the Being in zijn Godgeleerde Vermakelykheden, zie Visser 2002, p. 254.
101 Osterwald 1723; vertaald naar Osterwald 1722.
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van de Engelse predikant William Sherlock op de markt brachten, omlijstten zij die ook
met de geloofsidealen die zij deelden. De Predikaetsien bezaten volgens het voorwoord
‘eene zoo sterke kracht van redeneren’ dat ‘wie zyne reden geen gewelt wil aendoen’
God niet meer kon ontkennen. In een aanval op de mensen die ‘alles uit de Nature of
uit de Reden willen halen’ en daarom God verwierpen, betoogde Predikaetsien dat een
systematische bestudering van de wereld juist het bestaan van God kon bevestigen.102
Voor de verwerving van hun bronnenmateriaal zochten Suderman en Schagen contact met gelijkgezinden. Zij vonden in de drukkers- en uitgeversfamilie Wetstein een
doorgeefluik van buitenlandse geschriften over empirisch onderbouwde religie. De
familie Wetstein was oorspronkelijk afkomstig uit Bazel en verkeerde daar in kringen van de Zwitserse vernünftige Orthodoxie. Via verwanten en oude vrienden hadden de
Amsterdamse bedrijven van Hendrik Wetstein en zijn zoons Rudolf en Gerard Wetstein toegang tot theologische geschriften uit Zwitserland.103 Een belangrijk contact leken zij te hebben gevonden in Johan Jakob Wetstein, kleinzoon van één van Hendriks
broers die bij Werenfels colleges had gelopen.104 In 1717 bezocht Johan Jakob zijn Amsterdamse familie tijdens één van zijn reizen door Europa; in 1719 hadden Hendrik en
Johan Jakob briefcontact over de uitgave die Hendrik zou gaan maken van Johan Jakobs Variae Lectiones.105 In de jaren dertig zou Johan Jakob zelfs naar Amsterdam trekken
om als hoogleraar op het remonstrantse seminarie te gaan werken.106 Het is aannemelijk dat Johan Jakob de Amsterdamse Wetsteins regelmatig teksten bezorgde: teksten
uit de Zwitserse verlichte orthodoxie, maar mogelijk ook teksten uit Engeland, waar
Johan Jakob contacten had met fysicotheologen.107
Via deze Wetsteins kwam ook het voorbeeld voor De Godlievende ziel beschikbaar: de
Franstalige embleembundel L’ame amante de son dieu was in 1717 bij de Wetsteins gedrukt.108 L’ame amante de son dieu was vermoedelijk al vóór 1695 ontstaan als een verzameling gedichten gemaakt bij de picturae uit Pia desideria en Vaenius’ Amoris divini emblemata.109
102 Sherlock 1724, fol. *5r-*5v. Over Sherlock zie Burns 2004.
103 Over de familie Wetstein zie Lente 1902, m.n. p. 7-9. Hendrik Wetstein, aanhanger van de Waalse kerk, was in 1669
vanuit Bazel naar de Republiek gekomen om daar als uitgever en drukker te gaan werken, zie De Baar 2004, p. 508; Van
Eeghen 1961-1978, dl IV, p. 169. Zijn zoons Rudolf en Gerard kozen ook voor het boekenvak. Zij hadden, vermoedelijk
sinds 1701, een eigen drukkerij en boekwinkel, onafhankelijk van die van hun vader, zie Van Eeghen 1961-1978, dl IV,
p. 173. Getuige het aantal gezamenlijke uitgaven bleef de samenwerking tussen de bedrijven Wetstein groot.
104 Zie voor de familiebanden Lente 1902, p. 8-9: Hendrik had een broer met de naam Johan Jakob, die de opa was
van de Johan Jakob waarover het hier gaat. Voor Hendrik was deze Johan Jakob dus een achterneef. Over de colleges bij
Werenfels zie Lente 1902, p. 11.
105 Over Johan Jakobs bezoek aan de Amsterdamse familie zie Lente 1902, p. 21. Over de briefwisseling rondom Variae Lectiones zie Lente 1902, p. 23. Helaas noemt de STCN geen werk van Wetstein met de titel Variae Lectiones, dus het is
de vraag of de uitgave werkelijk gerealiseerd is. Hendrik Wetsteins dood in 1720 gooide wellicht roet in het eten. Johan
Jakob gaf wel enkele werken uit bij Rudolf en Gerard Wetstein vanaf 1730.
106 Lente 1902, hoofdstuk VII. Daar zou hij ook college geven aan doopsgezinde studenten, zie Cossee 1975, m.n. p. 66.
107 Tot Johan Jakobs grote internationale netwerk behoorde bijvoorbeeld Richard Bentley, de Engelsman die de eerste Boylelezing had gehouden, zie Lente 1902, p. 16-17, 21. In het fonds van de Wetsteins zijn enkele werken verschenen
die door Bentley werden geëditeerd, zoals Horatius’ Opera (1713, 1719) en Terentius’ Comoediae (1727).
108 Guyon 1717.
109 In dat jaar werd al gesproken over de gedichten die Guyon bij emblemen zou hebben gecomponeerd, zie Guiderdoni-Bruslé 2004, p. 307.
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Hoewel in Frankrijk een bloeiende gedrukte meditatieve embleemtraditie naar ZuidNederlandse voorbeelden bestond,110 circuleerden deze emblemen tot hun publicatie
in 1717 alleen in manuscriptvorm.111 Dat was ongetwijfeld het gevolg van de omstreden
inhoud van de gedichten. Schrijfster Jeanne Marie Guyon stond bekend als een katholieke ‘quietist’: iemand die de eenheid met God beschouwde als het hoogst haalbare
spirituele ideaal op aarde en die in wereldverzaking en passiviteit de noodzakelijke
middelen zag om dat doel te bereiken.112 Haar L’ame amante de son dieu gaf uitdrukking
aan de typisch quietistische overgave aan de ‘Pure Liefde’: de onzichtbare liefdevolle
kracht tussen God en gelovige. Wie van Pure Liefde vervuld raakte, zou uiteindelijk een
heilige eenheid met God bereiken. Daarvoor moest echter de Liefde als gids worden erkend, de individuele wil uitgeschakeld en een totale onverschilligheid ten aanzien van
de wereld en de eigen verlossing aangenomen.113
Guyons religieuze programma weerklinkt bijvoorbeeld duidelijk in embleem 17
(afb. 76), waarin de gelovige ik-figuur zich in het doolhof van het leven volledig ondergeschikt maakt aan Gods voorzienigheid,114 om Zijn ‘servant’ (dienaar) te kunnen
zijn en niet meer zelf te hoeven kijken: ‘Je vais sans voir & tout mon artifice / Est de
m’abandonner aux soins de mon Amant.’115 De kunst om blindelings te vertrouwen op
de geliefde wordt hier omschreven als een ‘artifice’: een kunstgreep waarmee de gelovi110 De Franse religieuze embleemtraditie is meditatief van toon (Spica 2001, p. 222-225, m.n. p. 223) en dikwijls geïnspireerd door Zuid-Nederlandse katholieke voorbeelden (Saunders 2000, p. 201). In de jaren dertig verscheen een Franstalige bewerking van Amoris divini et humani antipathia (1629), en Le Coeur devot (Het heilige hart) van Luzvic werd vanaf 1627
uitgegeven met hartsemblemen van Wierix en in 1673 bewerkt door Guillaume de Mello tot Divines operations (Goddelijke handelingen). Zie hierover Saunders 2001, p. 201-202; Russell 2008, p. 164, 166.
De Franstalige Pia desideria-traditie is in het bijzonder bloeiend. De eerste Franstalige Pia desideria-bewerking verscheen al in 1627 onder de titel Les pieux desirs (De vrome wensen) en werd zowel Antwerpen als in Parijs gedrukt. Over
Les pieux desirs zie Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 190-192, nummers J701-J702; Black 1999; Hugo ter perse. Omstreeks 1672
kwam in Parijs de anonieme Pia desideria-bewerking Les pieux sentiments d’une ame chrestienne (De vrome gevoelens van een
christelijke ziel) op de markt, waarna daar in 1684 het eveneens anonieme boekje Les justes sentiments de la pieté (De oprechte
gevoelens van de godsvrucht) verscheen, zie Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 189, nummer J700, en p. 193, nummer J703. In
1688 bewerkte M. Grandin Pia desideria tot Les sentiments de la pieté chrestienne (De gevoelens van de christelijke godsvrucht),
zie Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 194, nummer J704. Later diende Pia desideria nog als voorbeeld voor Sentimens d’un chrétien
touché d’un veritable amour de Dieu (Gevoelens van een christen geraakt door de ware liefde Gods) van Jean-Baptiste Drouet de
Maupertuy, die tussen 1702 en 1758 maar liefst zeven keer werd uitgegeven, zie Russell 2008, p. 178-179; Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 195-201, nummers J705-J711.
111 Chevallier 1994, p. 100. Die manuscripten lijken tot over de landsgrenzen heen bekendheid te hebben genoten.
Er is een manuscript bekend met Engelse prozavertalingen van Guyons gedichten. Voor transcripties en informatie zie
Manning 1992a; Manning 1992b. Manning neemt aan dat het handschrift in ieder geval geproduceerd werd ná 1717,
toen de eerste editie van L’ame amante de son dieu werd gedrukt, zie Manning 1992a, p. 149. Het is echter goed mogelijk
dat de manuscriptschrijver zich niet baseerde op de gedrukte editie, maar op de in handschrift circulerende gedichten van Guyon.
112 Over het quiëtisme zie James 2008, p. 4-5; Ward 2011; Pace 1911. Over het quiëtistische denken van Guyon zie
Gondal 1989; James 2008.
113 Guiderdoni-Bruslé stelde al vast dat Guyon haar voorbeelden verwerkte tot ‘emblems of Pure Love’, zie Guiderdoni-Bruslé 2004, p. 306. James 2008, p. 33-90 beschrijft Guyons ‘Theology of the Holy Spirit’, waarin de notie ‘Pure
Liefde’ een centrale rol speelt.
114 ‘Je suis guidé par votre providence’ (Ik word geleid door Uw Voorzienigheid), stelt de gelovige vast. Guyon 1717,
embleem 17, p. 18.
115 In vertaling: Ik ga zonder te kijken en mijn enige kunstgreep / Is dat ik me overgeef aan de zorgen van mijn Geliefde. Guyon 1717, embleem 17, p. 18.
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Afb. 76 Jeanne Marie Guyon, L’ame amante de son dieu. Keulen, Jean de la Pierre [=Amsterdam,
Pierre Poiret en Hendrik Wetstein], 1717, embleem 17, plaat tegenover p. 18. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 61-152.
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ge het doolhof misleidt en koers kan blijven houden. Geloven staat zo gelijk aan overgeven, en resulteert in totale passiviteit:
Cet aveugle est un grand exemple
De l’abandon & de la foi;
Lorsque de loin je le contemple
Je me sens ravir hors de moi.
[…]
Vous m’aprites à me ranger
Sous les soins de la Providence
Et cette admirable science
Ne me laissa plus rien à ménager.116

Met haar nadruk op passiviteit onderscheidt Guyon zich van andere katholieken, die
door goede werken hun verlossing veilig willen stellen. Daarom verschilt L’ame amante
de son dieu inhoudelijk ook van het voorbeeld Pia desideria. Pia desideria past in een jezuïtische meditatietraditie, die op gestructureerde wijze een actieve zoektocht naar God
ondersteunt.117 Terwijl Guyons gelovige zich passief onderwerpt, voert Hugo’s gelovige in het doolhof een moeilijke strijd om dichter bij Hem te komen. Zij werkt hard
om ‘tua iussa’ (jouw bevelen) en ‘candentia signa’ (de stralende tekenen) voor ogen te
houden, met als doel Gods hulp te verdienen die nodig is om het juiste geestelijke leven te bereiken.118
Het quiëtisme dat Guyons teksten kleurde, was zeer omstreden in het laat-zeventiende-eeuwse Frankrijk. In zijn streven naar een zuivere katholieke staat kwam Lodewijk XIV niet alleen in botsing met de protestanten – die hij in 1685 van hun relatieve
godsdienstvrijheid beroofde119 – maar ook met ‘heidense katholieken’.120 De quietisten,
die hij wantrouwde vanwege hun passieve levensinstelling, vormden de inzet van een
groot conflict over de validiteit van mystieke ervaringen, waarmee behalve Lodewijk
XIV ook paus Innocentius XII zich actief bemoeide.121 Op Lodewijks bevel werd Guyon
in 1688 acht maanden opgesloten in een Parijse gevangenis. Eind 1695 werd zij opnieuw gearresteerd, omdat ze met de quietist Miguel de Molinos correspondeerde en
haar boeken zouden getuigen van heidense gedachten. Het proces resulteerde in meer
116 In vertaling: Deze blinde is een groots voorbeeld / van overgave en geloof; / Wanneer ik hem beschouw vanuit
de verte / Raak ik buiten mezelf van vervoering. […] U leert mij om me te onderwerpen / Aan de zorgen van de Voorzienigheid / En deze prachtige wetenschap / Maakt dat ik verder niets hoef te regelen. Guyon 1717, embleem 17, p. 18.
117 Over Guyons afwijking van deze jezuïtische meditatietraditie zie James 2008, p. 10.
118 Hugo 1624, embleem 17, p. 137. Over de verschillen tussen de emblemen van Hugo en Guyon is eerder geschreven door Manning 1992a en Guiderdoni-Bruslé 2004. Volgens Manning maakte Guyon Hugo’s emblemen spiritueler,
zie Manning 1992a, m.n. p. 151-152. Guiderdoni-Bruslé 2004 stelde dat Guyon Hugo’s spirituele emblemen in mystieke emblemen veranderde.
119 In 1685 trok Lodewijk XIV het Verdrag van Nantes in, dat de protestanten sinds 1598 enige vrijheid had geboden.
Zie bijvoorbeeld Pho-Chia Hsia 2005, p. 69.
120 James 2008, p. 5, 7.
121 James 2008, m.n. p. 3.
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dat acht jaar gevangenschap, die Guyon deels doorbracht in de beruchte Bastille.122 In
een omgeving waarin de ruimte voor dissident drukwerk beperkt was en het geluid
van andersdenkenden veiliger te verspreiden was in handschriftelijke vorm, kwam
L’ame amante de son dieu niet ter perse.123
Dat Guyons gedichten buiten de landsgrenzen wel in druk verschenen, was te
danken aan Pierre Poiret, een in Metz geboren protestant die hierin een ondersteuning
zag voor een innerlijke religieuze ervaring.124 Het initiatief om L’ame amante de son dieu uit
te geven, was onderdeel van een groots project waaraan Poiret zijn leven wijdde: het
beschikbaar maken van mystieke en spirituele literatuur voor protestanten.125 Zijn liefde voor deze literatuur was ontstaan in de jaren dat hij als gereformeerd predikant in
Duitsland diende.126 Door het lezen van mystieke lectuur – die hij veelal uit Frankfurt,
het centrum van het lutherse piëtisme, haalde – was hij gemotiveerd geraakt om buiten de kerkelijke structuren om een persoonlijke band met God vorm te geven en uiteindelijk in 1676 zijn ambt als predikant definitief neer te leggen.127 Om andere protestanten ook de mogelijkheid te geven om, buiten de instituties om, het geloof innerlijk
te beleven, wilde hij bijdragen aan de verspreiding van mystieke literatuur. Daarom gaf
hij in negentien delen het verzameld werk van Antoinette Bourignon uit,128 publiceerde hij teksten van beroemde mystici als Thomas a Kempis en Jakob Böhme,129 en legde
hij zich sinds 1704 toe op de uitgave van het gehele oeuvre van Guyon.130
Poiret liet L’ame amante de son dieu drukken in Amsterdam, bij Hendrik Wetstein, die
bij de gedichten 109 koperplaten van de hand van Jan Smit voegde: 61 afbeeldingen
naar Amoris divini emblemata (60 picturae en een titelplaat), 47 naar Pia desideria (46 picturae
en een titelplaat) en één nieuw ontworpen overkoepelende titelplaat.131 Poiret kende
Wetstein nog uit de periode dat hij in Bazel theologie studeerde bij Hendrik Wetsteins
vader Johann Rudolph. In die jaren was hij vaak bij de familie over de vloer gekomen
om de kinderen Wetstein zijn moedertaal, het Frans, te onderwijzen.132 Hij deelde de
122 James 2008, p. 18, 23, 26.
123 Over de controle van de drukpers en de bloeiende clandestiende manuscriptcultuur, zie Phillips 1997, p. 263-264.
Pas aan het einde van de achttiende eeuw verscheen de eerste en enige uitgave die op Franse bodem werd gemaakt, zie
Guyon 1790.
124 Informatie over Poiret en zijn denken ontleen ik hoofdzakelijk aan Chevallier 1994.
125 Chevallier 1994, p. 259.
126 Chevallier 1994, p. 29-31; De Baar 2004, p. 377.
127 Poiret bezocht Frankfurt regelmatig in de tijd dat hij in het afgelegen stadje Annweiler diende, zie Chevallier
1994, o.a. p. 31, 35; De Baar 2004, p. 378. Over Frankfurt als centrum van het lutherse piëtisme zie De Baar 2004, p. 265,
337-339. Over Poiret als een gelovige die de persoonlijke liefde voor God boven de kerkelijke structuren plaatste zie
Chevallier 1994, p. 155-279.
128 Over Antoinette Bourignon zie De Baar 2004. Over het grootse project van Poiret zie De Baar 2004, o.a. p. 18.
129 Chevallier 1994, p. 67, 69.
130 Guiderdoni-Bruslé 2004, p. 299.
131 Door Jan Smits signaturen op de gravures is bekend dat hij voor het werk verantwoordelijk was. Waarschijnlijk
vervaardigde hij de platen speciaal voor de uitgave in 1717: de platen zijn niet eerder aangetroffen. Bij de afbeeldingen
uit Pia desideria verscheen steeds één gedicht van Guyon; bij de afbeeldingen uit Amoris divini emblemata twee.
Tekenaar en graveur Jan Smit wordt genoemd in Van der Aa 1852-1874, dl 2, maar over hem zijn weinig gegevens bekend. In 1749 verscheen van Smit een titelgravure bij Elisabeth van Harwaardens Verhandeling van de zuivere godsdienst: De
Jeu 2000, p. 240-241.
132 Chevallier 1994, p. 24; De Baar 2004, p. 508.

6 versluierde confessionele voorkeuren

243

interesse van de Wetsteins in een natuurlijke godsleer, die hij aanvankelijk deductief
inkleurde, maar later baseerde op a posteriori argumenten.133
In 1669 hadden de wegen van Hendrik Wetstein en Pierre Poiret zich tijdelijk gescheiden: de eerste trok naar de Republiek om bij uitgever Daniël Elzevier het boekenvak te leren; de tweede werd in zijn ambt als gereformeerd predikant beëdigd en diende in de jaren daarna in diverse gemeenten.134 Toen Poiret in 1676 vrijwillig zijn ambt
neerlegde en naar Amsterdam ging om de door hem bewonderde spiritualist Antoinette Bourignon achterna te reizen,135 ontmoette hij zijn oude vriend weer, die zich in
hetzelfde jaar als zelfstandig uitgever en drukker zou vestigen.136 Regelmatig liet Poiret teksten van hemzelf en anderen bij Wetstein drukken.137 De bijzondere vrijheid van
drukpers in de Republiek bood hem mogelijkheden die zich elders niet voordeden.138
Via deze omzwervingen waren Guyons emblemen in handen gekomen van Wetstein, met wie Suderman en Schagen het ideaal van een empirisch onderbouwde religie
deelden. Aan de hand van dit voorbeeld en de kopergravures van Jan Smit werd door
Suderman een Nederlandstalige bewerking gemaakt, verkocht bij Schagen en gedrukt
op de persen van de familie Wetstein. De Pia desideria-bewerking De Godlievende ziel was
wederom het resultaat geweest van een internationaal georganiseerde samenwerking
gevoed door religieuze overeenstemming.

6 Versluierde confessionele voorkeuren
Het zal voor Suderman geen probleem zijn geweest dat het materiaal dat hij langs deze
weg in handen had gekregen katholieke wortels had. Hij presenteerde zich in zijn teksten als een verdraagzaam christen met een open houding en een oecumenische toon.
Die presentatie was een logische consequentie van zijn godsdienstbenadering. Wie religieuze kwesties kritisch onderzocht, zo redeneerde Suderman, moest erkennen dat
achter de confessionele verschillen een gedeelde basis van zuivere, objectieve geloofsbeginselen schuilging.
133 Sassen 1965, p. 11-12. Over de deductieve theologia naturalis, waarin het bestaan van God gedemonstreerd werd aan
de hand van analyses van concepten als het ‘zijn’ en ‘substantie’, zie Philipp 1967, p. 1236.
134 Over Wetstein zie De Baar 2004, p. 508; Van Eeghen 1961-1978, dl IV, p. 169. Over Poiret zie Chevallier 1994, p.
29-30.
135 Chevallier 1994, p. 39-40. Toen Poiret in Amsterdam kwam, bleek Bourignon inmiddels in Hamburg te verblijven. Poiret en zijn vrouw Claudia volgden haar naar Hamburg. Bourignon wees Poiret keer op keer af als haar volgeling,
waarschijnlijk door het verzet van Claudia tegen Bourignons overtuigingen. Uiteindelijk brak Poiret met zijn vrouw
en ging hij in 1678 terug naar Amsterdam om zich te wijden aan de uitgave van Bourignons verzameld werk. Zie hierover De Baar 2004, p. 380-384.
136 De Baar 2004, p. 508; Van Eeghen 1961-1978, dl IV, p. 169.
137 Chevallier 1994, p. 67-69.
138 Voor de mogelijkheden die de Republiek bood om buitenlandse religieuze of wijsgerige teksten te drukken die
in eigen land omstreden of verboden waren zie bijvoorbeeld Heijting 2007, p. 209; Schillings 1997, p. 5. Zoals al bleek
in de inleiding, noot 23, was de Republiek niet vrij van censuur, maar de drukkersmogelijkheden waren hier relatief
groot, vergelijk bijvoorbeeld Koopmans 2005, p. 221. In het geval van L’ame amante de son dieu werd wel Keulen in plaats
van Amsterdam als uitgeversplaats op de voorkant geplaatst. Dat gebeurde vaker bij de publicatie van Franse dissidente
teksten in de Republiek, zie daarover Phillips 1997, p. 264.
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Sudermans oecumenische houding werd gevoed door Zwitserse denkers van die vernünftige Orthodoxie, hoewel hun verdraagzaamheid zich beperkte tot de protestantse
confessies. Zij geloofden dat de protestantse wereld een eenheid vormde: een ‘pan-protestantisme’.139 Toen Suderman een traktaat van Turretin vertaalde, had hij de vreedzame boodschap in het voorwoord extra aangezet. In een lofdicht sprak hij expliciet
de hoop uit ‘dat alle Protestanten […] als Kerkverwanten / Vereenden’. Ook benadrukte hij dat de grote rivalen Luther en Calvijn uiteindelijk ‘met eenzelve oogmerk de H.
Schrift lezen’, zodat protestanten slechts ruzie maakten over zaken ‘waer van zy moeten bekennen geene nette [zuivere] kennis te hebben’.140 Met andere woorden: als we
ons zouden beperken tot zuivere religieuze kennis, zouden we bij één gedeeld geloof
uitkomen.
Suderman ging nog een stapje verder dan de Zwitserse theologen, door te stellen dat
protestanten ook met katholieken een basis van geloofsbeginselen deelden. In Uitgelezene predikaetsien (1724) had hij – samen met zijn vriend Joan de Haes, die echter vóór de
afronding van het project was overleden – de sermoenen van de jezuïetenpater Timoleon Cheminais de Montaigu uit het Frans vertaald.141 In het voorwoord rechtvaardigde Suderman zijn keuze voor de jezuïtische teksten door de eenheid van de christenen
te benadrukken:
Allen die den naem van Christus noemen, en hem (’t zy op wat wyze) prediken, zyn het eens ten opzichte der zedelyke deuchtbetrachtingen. Allen dringen zy, zo wel mondelyk als schriftelyk, op de oeffening der heiligmakinge: allen leere zy, volgens Godts onfeilbaer Woort, de plichten van Matigheit,
Rechtvaerdigheit en Gotzaligheit.142

Omdat de overeenkomsten tussen de christenen zo groot waren, konden doopsgezinden, jezuïeten of calvinisten allemaal ‘het goede en de stichting voor onze ziele’ hebben opgeschreven. Wie religieuze idealen wilde verspreiden, moest op inhoud letten in
plaats van op confessionele herkomst: ‘Wy allen behooren zoo vry van vooroordelen te
zyn, dat het ons onverschilligh was uit wiens mont of pen wy de waerheit […] hoorden
of lazen’.143 Om te benadrukken hoe open zijn blik was, bediende Suderman zich van
een bekende metafoor waarmee dichters konden laten zien dat zij hun bronnen elders
hadden gehaald: het beeld van de honingbij die zijn voedsel overal verzamelde. Suderman schreef in zijn eigen woorden als een bij, zelfs specifiek als een ‘geestelyke’ bij, die
zijn honing ‘zonder vooroordeelen’ ‘uit allerhande bloemen’ zoog.144
Suderman gaf zo de indruk dat hij een zuivere religieuze waarheid verkondigde die
confessionele verschillen buitenspel zette. Maar in de praktijk was dat maar in beperkte mate het geval. Suderman wilde de woorden van een katholiek slechts lenen als die
139 Zie m.n. Taylor 1981, p. 79. Over de tolerante idealen van de verlicht-orthodoxen zie ook Klauber 1992; Sorkin
2005. Over Turretin als voorbeeld van een theoloog die ‘the virtues of modesty, peaceableness, and piety’ promootte,
zie Van Eijnatten 2002, p. 320-321.
140 Turretin 1724, citaten respectievelijk op fol. ****4v; p. v; p. iv.
141 Zie over Cheminais de Montaigu Campbell 1908.
142 Cheminais de Montaigu 1724, fol. *3r-*3v.
143 Cheminais de Montaigu 1724, fol. *4r.
144 Cheminais de Montaigu 1724, fol. *5r. Voor het bekende beeld van de bij zie Jansen 2008, o.a. p. 16, 229, 280-283.
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de protestantse geloofsbeginselen konden ondersteunen. Veelzeggend genoeg schreef
Suderman in de voorrede bij de preken van Cheminais de Montaigu dat in dit boek
‘geene verschilpunten behandelt worden’ die bestonden tussen katholieken en protestanten, zodat zich in het boek ‘niets vertoonde ’t geen den Protestanten zou beletten
deze stichtelyke Predikaetsien te lezen’.145
In het geval van De Godlievende ziel was dat niet anders. Omdat katholieken en protestanten een gedeelde christelijke basis hadden, had Suderman geen moeite met het gebruik van een oorspronkelijk katholiek voorbeeld – maar hij gebruikte dat voorbeeld
slechts in zoverre het uitdrukking kon geven aan de religieuze overtuigingen die hij
zelf al had. Met L’Ame amante de son dieu meende Suderman zijn eigen idealen te kunnen
verspreiden, omdat in de bundel de relatie tussen mens en God waarneembaar werd
gemaakt ‘sous le voile de diverses figures’.146 De zichtbare voorstellingen, zo beloofde
het voorwoord van Poiret, boden de gelovige een middel om bij onzichtbare waarheden te komen: ‘L’usage des choses extérieures, visibles, & emblématiques pour s’en
élever par elles aux choses invisibles & intérieures, est d’institution divine, est facile,
agréable & proportionné à la capacité de tous.’147 Dat idee was aantrekkelijk voor Suderman, die ook onzichtbare verschijnselen zichtbaar wilde maken. Daarom volgde hij
zijn voorbeeld nauwgezet. Naar L’ame amante de son dieu maakte hij een embleemboek
met bewerkingen van alle emblemen uit Pia desideria en Vaenius’ Amoris divini emblemata,
zonder toevoeging van prozafragmenten of extra citaten. Hij hergebruikte alle afbeeldingen en schreef daarbij in navolging van Guyon gedichten, waarvan passages soms
letterlijk uit het Frans waren vertaald.148
L’Ame amante de son dieu had echter ook eigenschappen die niet strookten met Sudermans religieuze idealen. Vooral de werking van de emblemen die in L’ame amante de son
dieu werd voorgesteld, stond Suderman tegen. Poiret stelde het gebruik van de emblemen voor als een irrationeel proces, vanuit de overtuiging dat niet iedereen in staat
is met verstand te handelen, maar wel vanuit zijn gevoel: ‘Tout le monde n’est pas
capable de proceder par la voie de la tête & des spéculations; mais chacun a un Coeur,
un panchant à aimer, des inclinations, des mouvements & des affections vives’.149 Omdat de weg van het hart tot ware, goddelijke kennis zou leiden, had Guyon de affectieve
toon van de gedichten flink aangezet en steeds opnieuw het belang van een allesoverheersende liefde voor God benadrukt.150
145 Cheminais de Montaigu 1724, fol. *5r, *4r.
146 In vertaling: onder de sluier van verschillende voorstellingen. Guyon 1717, p. xi.
147 In vertaling: Het gebruik van uiterlijke, zichtbare, en allegorische zaken om zich te verheffen tot onzichtbare en
innerlijke zaken, is godgegeven, eenvoudig, aangenaam en afgestemd op ieders vermogen. Guyon 1717, p. v.
148 Zoals L’ame amante de son dieu het openingsembleem presenteert onder de titel ‘DÉDICACE A JESUS Le Désiré’, gebruikt De Godlievende ziel bijvoorbeeld de titel ‘Opdraght aen Jezus den beminden’. Ook de subscriptiones vertonen veel
overeenkomsten. Vergelijk bijvoorbeeld embleem 25, dat in paragraaf 7 nader geanalyseerd zal worden. Waar L’ame
amante de son dieu opent met ‘Pourqoui cherchez-vous dans le lit’, lezen we bij Suderman de woorden ‘Wat zoektge in ’t
bedde’.
149 In vertaling: Niet iedereen is in staat om te handelen naar zijn verstand en zijn overpeinzingen, maar eenieder
heeft een Hart, een neiging lief te hebben, voorliefdes, opwellingen, en hevige affecties. Guyon 1717, p. xiii.
150 Haar visie op literatuur verkondigde Guyon tijdens haar verhoor in 1695, zie Guiderdoni-Bruslé 2004, p. 305-306.
Zie over de affectieve toon in de gedichten ook Guiderdoni-Bruslé 2004.
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Suderman nam afstand van deze louter op affectie gerichte methode. Dat deed hij
door in zijn voorwoord te benadrukken dat hij de Franstalige bewerkingen van de emblemen van Hugo en Vaenius bewust niet had gelezen toen hij aan zijn product werkte
– wat gezien de sterke overeenkomsten tussen de gedichten van Guyon en Suderman
in werkelijkheid natuurlijk onmogelijk was.151
Een aanval op Guyons affectieve aanpak was verpakt in Sudermans kritiek op degenen die ‘door zwakheid van verstand’ en ‘op hersenschimmen belust’ een verkeerde
mystieke weg insloegen. De juiste mystici waren in zijn ogen ‘Mystiken die met goede
redeneringen de vereeniging der ziele met Godt uitdrukken’.152 Zo verzette Suderman
zich tegen irrationele gelovigen zoals Guyon, en indirect ook tegen de katholieke gemeenschap waartoe zij behoorde. Dat laatste vloeide voort uit een voorbeeld dat Suderman gebruikte om de verstandige christenen te typeren. De mensen die in staat waren
om de eenheid van mens en God op de juiste figuurlijke en rationele wijze te interpreteren, waren volgens hem ook de mensen die zo verstandig waren om brood en wijn
niet letterlijk te beschouwen als Christus’ lichaam en bloed.
Want, wat men ook tegen deze wyze van spreken inbrenge, en zelfs daer mede spotte, ik zie niet dat zy,
geestelyker wyze verstaen wordende, gelyk zy moet, harder is, dan het zeggen van onzen Heere Jezus
Christus zelven dat wy zyn vleesch eten, zyn bloet drinken moeten om deel aen Hem te hebben. Hy zegt dat zyn vleesch
waerlyk spys en zyn bloet waerlyk drank is. Wie verstaet dit naer den letter? Men handele dan niet straffer met
de spreekmanieren der genen, die, als hadden zy geene lichamen, enkel en alleen met Gode in den
Geest zoeken te verkeeren, dan men handelt met de tale der H. Schrift zelve, en met die van sommige,
zelfs Protestantsche Godtgeleerden, wier uitdrukkingen men ontrent het H. Avontmael louter geestelyk moet opvatten, zullen zy geene botte ongerymtheden insluiten. 153

Toen Suderman vaststelde dat de figuurlijke uitdrukkingswijzen niet toevertrouwd
konden worden aan onverstandige christenen, zei hij indirect dat zij niet waren weggelegd voor katholieken, die geloofden in de transsubstantiatie: de verandering van
brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus tijdens het avondmaal.154 De protestanten werden op deze manier automatisch neergezet als ‘objectievere’ christenen.
Zo werd een tegenstelling gecreëerd tussen een verstandelijk protestantisme en een irrationeel, minderwaardig katholicisme, met als gevolg dat het zuiver verworven religieuze inzicht logischerwijs een protestants inzicht was.155
151 Suderman 1724, fol. *4v: ‘De Latynsche vaerzen van H. Hugo op zyne Zinnebeelden, als mede de Nederduitsche,
en eindelyk de Fransche zoo wel daerop als op die van Otto van Veen gemaekt, hebbe ik gemydt te lezen om de vryheit
van myne eigene gedachten niet te belemmeren, nochte te pronken met vederen die de myne niet waren’.
152 Suderman 1724, fol. *6r.
153 Suderman 1724, fol. *5v - *6r.
154 Ten tijde van de Reformatie verzetten protestanten zich hevig tegen de katholieke overtuiging dat brood en wijn
tijdens de eucharistie werkelijk veranderden in het lichaam en bloed van Christus. Zie bijvoorbeeld Zijlstra 2000, p. 47
en verder.
155 De overtuiging dat het protestantisme een betere en beschaafdere vorm van christendom was dan het katholicisme, bleef lang actueel. In het hegeliaanse evolutiedenken, dat verder ontwikkeld werd door Max Weber, stond de
progressieve reformatie in scherp contrast met de achterhaalde katholieke godsdienst. Dat denken domineerde het
debat over de vroegmoderne religieuze cultuur tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw, zie daarover de inleiding,
paragraaf 2.
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Het denken van Suderman was zo doortrokken van een spanning die in de achttiende eeuw vaak de kop op stak. Enerzijds beschouwden protestanten intolerantie inmiddels als onredelijk en stimuleerde de bloei van rationalistische denk- en zienswijzen
daarom hun verdraagzaamheid tegenover katholieken;156 anderzijds werd het katholicisme als bijgelovige en irrationele godsdienst strijdig gevonden met een verlicht protestantisme en daarom als minderwaardig neergezet.157
De confessionele stem die in het voorwoord van De Godlievende ziel al op de achtergrond
meeklonk, kreeg in de emblemen specifieker vorm. De zuivere waarheden en ervaringen die door de waarneming van de emblemen konden worden verworven, bleken de
kern van het doopsgezinde gedachtegoed te raken. Zo ontdekte een lezer stapsgewijs dat
de zuivere geloofsbeginselen niet alleen protestantse, maar zelfs specifiek doopsgezinde
geloofsbeginselen waren. Ik zal die ontdekkingsreis van de lezer analyseren, om aan te
tonen dat het Pia desideria-materiaal in De Godlievende ziel in dienst kwam te staan van een
nieuwe emblematische methode, waarin waarnemen, weten en liefhebben elkaar opvolgden om de objectieve waarde van het doopsgezinde gedachtegoed te onderstrepen.158

7 Het licht van waarheid
Hoe in Sudermans Pia desideria-emblemen waarneming tot kennis leidt, laat zich goed
illustreren aan de hand van embleem 13 (afb. 77). Op de pictura bekijkt de ziel een zonnewijzer, waarna zij in het gedicht uitlegt hoe zij door de waarneming kennis verwerft: ‘Ik zie op ’t afgemeten yzer / Van dezen zonnewyzer / Hoe kort myn leven kan
bestaen’.159 Met de term ‘afgemeten’ wordt de zonnewijzer in deze regels expliciet neergezet als een zorgvuldig berekend voorwerp en daardoor een betrouwbaar object van
zuivere waarneming en kennisverwerving.160 De gebruiker van het embleem kan het
proces van waarneming en kennisverwerving bij de ziel zelf doorlopen. Op de pictura
stuurt de wijzende vinger de beschouwer naar de zonnewijzer, waardoor deze de kennis over de lengte van het leven kan verwerven.
Ook op andere manieren helpen de emblemen de gebruiker om door waarneming
van de afbeelding tot verstandelijke overwegingen te komen. Dat doen ze bijvoorbeeld
door de picturae te presenteren als opstapjes naar ondervragingen en overpeinzingen.
Een afbeelding van de ziel die haar geliefde God zoekt, zet in de subscriptio expliciet aan
tot nadenken over de plaats waar naar God gespeurd zou moeten worden (afb. 78).161
156 Wessels 2007, p. 59; Clemens 1978, p. 731; Van der Heijden 1947; Polman 1968, dl 2, p. 10; Van de Sande 1989,
p. 98-100.
157 Kloek en Mijnhardt 2001, p. 191 merken op dat het katholicisme aan het einde van de achttiende eeuw gold als ‘de
tegenpool van het verlicht protestantisme’. Zie ook Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 250.
158 Ik richt me dus met het oog op mijn vraagstelling in de analyses specifiek op de verwerking van Pia desideria in De
Godlievende ziel.
159 Suderman 1724, embleem 13, p. 14.
160 Uurwerken zoals de zonnewijzer waren in de fysicotheologie populair als beeld voor de natuur: zowel uurwerken
als de natuur waren ordelijk, regelmatig en betrouwbaar, zie Bots 1972, p. 29, 145.
161 Suderman 1724, embleem 25, p. 26a.
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Afb. 77 Jan Suderman, De Godlievende ziel. Amsterdam, Hendrik Wetstein en Marten Schagen, 1724, embleem 13, plaat tegenover p. 14. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit
Utrecht, THO: PER 164-381.
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Afb. 78 Jan Suderman, De Godlievende ziel. Amsterdam, Hendrik Wetstein en Marten Schagen,
1724, embleem 25, plaat tegenover p. 26. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit
Utrecht, THO: PER 164-381.
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Met de vraag waarmee de subscriptio opent, kan de gebruiker bij zichzelf te rade gaan
of hij op de juiste manier naar God zoekt: ‘Wat zoektge in ’t bedde, of door het huis, /
Onnooz’le?’ Een zoektocht in bed of huis wordt hier in verband gebracht met onnozelheid: onwetendheid, gebrek aan inzicht. De tekst roept op om zorgvuldig te overdenken of zo’n zoektocht de band met God wel zou versterken, of juist ongewild zou
afbreken: ‘Bedenkt u recht. Is dit den bant, / Zoo vast gelegt met hart en hant, / Niet
weer met hart en handen slaken [minder sterk maken]?’ De slotregels benadrukken dat
wie een sterke band met de Heer wil hebben, Hem moet zoeken op het kruis, de plaats
waar Hij ook op de pictura te zien is: ‘Sterf liever met uw’ Heer op ’t hout. / Hy helpt u,
zoo ge op Hem betrout.’162 Wie door de afbeelding wordt geprikkeld om niet onwetend
te zijn, maar verstandig na te denken, zo is de impliciete boodschap, verkrijgt de juiste
kennis over zijn relatie met God.
Sudermans voorbeeld L’ame amante de son dieu presenteert niet dergelijke visuele uitnodigingen tot reflectie. De emblemen kunnen de gebruiker wel iets leren, maar stimuleren geen verstandelijk onderzoek. De lezer van Guyons embleem over de zoektocht in bed krijgt daarom het inzicht direct voorgeschoteld: ‘C’est une recherche bien
vaine, / De vouloir dans le lit trouver notre Sauveur.’163 Met de keuze voor het woord
‘recherche’ is het mogelijk om deze tekst niet alleen te lezen als een verwerping van
de nachtelijke zoektocht, maar ook van onderzoek in algemene zin. Volgens deze interpretatie mag de relatie met God geen studieobject worden. Het is in dit opzicht
veelzeggend dat Guyons openingsvraag over de vruchtbaarheid van de onderneming
gericht is aan de ‘Amante indiscrette’ [onbescheiden Minnares] in plaats van aan de
‘Onnooz’le’.164 Wie in bed naar zijn wederhelft zoekt, wordt bekritiseerd om zijn ongepaste nieuwsgierigheid in plaats van zijn onnadenkendheid. De zoektocht op de afbeelding moet bij Guyon een besef van nederigheid en bescheidenheid stimuleren – en
niet aanzetten tot kritisch nadenken over God.
Voor Suderman zijn waarneming en kennisverwerving met elkaar verbonden, maar
dat betekent niet dat iedere waarneming kennis genereert. Zuivere kennis kan alleen
het resultaat zijn van een juiste manier van kijken. Dat blijkt uit het volgende embleem, waarin de ziel de straat op gaat om haar geliefde te zoeken. Zij ziet hem nergens,
terwijl hij toch in haar buurt is. Dat komt omdat haar manier van waarnemen verkeerd
is: ‘Geen wonder, uw gezicht / Ziet van Hem af, en dwaelt langs valsche sporen.’165
Een ‘valsch gezicht’, zo leren diverse subscriptiones, resulteert in verdwazing, beneveling of verleiding;166 het leidt langs ‘valsche sporen’, ‘verkeerde gangen’ en ‘[b]linde gangen’.167
162 Suderman 1724, embleem 25, p. 26.
163 In vertaling: Het is een zeer vruchteloos streven om onze Verlosser in het bed te willen vinden. Guyon 1717, embleem 25, p. 26.
164 ‘Pourqoui cherchez-vous dans le lit / Votre Epoux, Amante indiscrete?’ In vertaling: Waarom zoekt u Uw Echtgenoot in bed, onbescheiden Minnares? Guyon 1717, embleem 25, p. 26.
165 Suderman 1724, embleem 26, p. 27.
166 Suderman 1724, respectievelijk embleem 20, p. 21; embleem 14, p. 15; embleem 26, p. 27; embleem 20, p. 21.
167 Suderman 1724, respectievelijk embleem 26, p. 27; embleem 14, p. 15; embleem 17, p. 18.
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Om God te kunnen zien, moet men niet kijken met een ‘valsch gezicht’, maar met
‘’t gezicht der ziele’. Dat gezichtsvermogen staat ‘losser van […] zinnen’ en is ‘meer
bedacht’ – bedachtzamer, weloverwogener. De geestelijke kijkwijze is dus de enige
verstandelijke methode van waarnemen, en daardoor de enige methode die zuiver
‘licht’ kan brengen: ‘’t Licht schynt voor die ’t gezicht der ziele ontsluit.’168 Het woord
‘licht’ krijgt bij Suderman verschillende betekenissen, die in deze tekst op elkaar inwerken. Wie het gezicht van de ziel opent, beschikt allereerst over licht in de betekenis van een ‘gezichtsvermogen’, en krijgt daardoor vervolgens licht als ‘inzicht’,
zowel op rationeel als zedelijk gebied. Die wijsheden brengen de waarnemer uiteindelijk bij het ware Licht: God. De ziel met een ‘verlichtten staet’ is dus de ziel die op
de juiste manier waarneemt, daardoor waardevolle inzichten verkrijgt en zo dichter
bij God komt.169 Waarneming, kennis en God worden aan elkaar gekoppeld en van elkaar afhankelijk gemaakt, met als gevolg dat Gods licht altijd wijs en zuiver is. Het
wordt omschreven als ‘het licht van uwe waerheit’, ‘uwe heldre klaerheit’ of ‘zuivre
morgestralen’.170
Tegenover het wijze, goddelijke licht wordt in De Godlievende ziel een ander soort geplaatst: ‘het stallicht van de weerelt’.171 De term ‘stallicht’ verwijst naar het onwerkelijke dwaallicht dat door ontbranding van moerasgas boven een moeras of een water ontstaat.172 Het wereldse dwaallicht maakt de ziel ‘valsch bepeerelt’, want het bedekt haar
met onechte pareltjes.173 Wie van het valse in het wijze licht wil geraken, moet de dwaze
waarneming afbreken, zodat een status van blindheid bereikt kan worden:
Och, dek en wend myne oogen af,
Van ydelheit,
Die licht verleidt.
Nu ben ik blint174

Die blindheid beschouwt de ziel als een groot goed, want daardoor kan geen vals licht
meer haar ogen bereiken: ‘och, bleef ik zonder oogen! / Dan wiert ik nooit door valsch
gezicht bedrogen / ’k Ging blindling voort’. Zo ontstaat een ‘aengename duisternis’,
waarin een nieuw licht kan ontsteken: het goddelijke licht.175
Godt is het licht
Van myn gezicht.
Een beter zon spreit achter deze schermen
Haer stralen uit, en komt myn ziel verwarmen.176
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Suderman 1724, embleem 26, p. 27.
Suderman 1724, embleem 7, p. 8.
Suderman 1724, embleem 1, p. 2.
Suderman 1724, embleem 26, p. 27.
Ik volg hier het Woordenboek der Nederlandsche taal, lemma ‘stallicht (I)’, betekenis 2.
Suderman 1724, embleem 1, p. 2.
Suderman 1724, embleem 20, p. 21.
Suderman 1724, embleem 20, p. 21.
Suderman 1724, embleem 20, p. 21.
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Dit licht is het zuivere licht, want het zorgt voor opheldering (‘De dagh klaert op’) en
het brengt de gelovige ‘op ’t rechte spoor’.177 Zo is de waarneming dus een opstap naar
kennis, mits zij zuiver is en niet wordt vertroebeld door vals licht.
Als via het kijken eenmaal een verstandelijke reflectie op gang is gebracht, kan de
liefde van en voor God worden ervaren. Hoe waarneming en overdenking uiteindelijk
resulteren in een doorleefde geloofservaring is goed te volgen in embleem 42, waar een
gordijntje God en de ziel van elkaar scheidt (afb. 79). In het gedicht legt de ziel uit hoe
zij het gordijn met het oog onderzoekt.
Wie heeft dit kleet der scheidinge opgehangen,
Dat schaduw wekt, hoe luchtigh ’t schyn’ voor ’t oogh [hoe licht ’t ook schijnt voor het oog]?
Door wolken, die den heldren hemelboogh
Bezetten, weet de zon met hare stralen
Te boren, of de randen te bepralen [bestralen]:
Zoo praelt de glans der ongeschape Zon
Van achter deze afscheiding’.178

De ziel vraagt zich allereerst af wie de afscheiding heeft aangebracht. Vervolgens probeert zij het geheimzinnige proces van waarneming te analyseren. Het gordijn heeft
een verhullende functie, maar hier schijnt zoveel licht dat het het licht van God moet
zijn. Dat stelt zij vast door analogisch te redeneren: als de zon erin slaagt om door een
dik wolkendek heen te schijnen, moet het licht dat door dit kleed straalt, de ware Zon
zijn. Waarnemingen worden hier gecombineerd met a priori argumenten, om zo het niveau van de empirische waarneming te overstijgen.
Als de ziel door haar nauwkeurige onderzoek kennis heeft opgedaan over de kracht
van het goddelijke licht, raakt zij doordrongen van de verpletterende schoonheid van
God. Dat besef veroorzaakt hevige emoties en de ervaring een nieuw leven met de Heer
te beginnen.
O, Gy bron
Van alle licht, o Licht van myne ziele,
O ziel van myn gemoet! dat U geviele [mag het u behagen]
Myn smeeken aen te hooren! welk een vreught
Gevoelde ik dan? myn jeucht wiert als de jeucht
Der arenden vernieuwt,179 door al myn leden.180

Dat kennis een voorwaarde is om God intens te kunnen liefhebben, is een stap die bij
Guyon geheel ontbreekt. Bij Guyon doorvoelt de minnaar de band met God, in plaats
van haar systematisch te onderzoeken. Als God en de ziel de rust van de landelijke
omgeving opzoeken om de liefde te ervaren, hebben zij geen verstandelijke analyse
meer nodig om elkaars aanwezigheid te voelen: ‘On marche jour & nuit, même sans y
177
178
179
180

Suderman 1724, embleem 20, p. 21.
Suderman 1724, embleem 42, p. 43.
Verwijzing naar Psalm 103:5: ‘uwe jeucht vernieuwt als eenes Arents’.
Suderman 1724, embleem 42, p. 43.
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Afb. 79 Jan Suderman, De Godlievende ziel. Amsterdam, Hendrik Wetstein en Marten Schagen,
1724, embleem 42, plaat tegenover p. 43. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht,
THO: PER 164-381.
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Afb. 80 Jan Suderman, De Godlievende ziel. Amsterdam, Hendrik Wetstein en Marten Schagen,
1724, embleem 22, plaat tegenover p. 23. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht,
THO: PER 164-381.
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penser.’181 In de bewerking van Suderman kan de liefde op het rustige platteland juist
haar intensiteit bereiken dankzij een gezamenlijk ‘overleg’: een overweging of beraadslaging (afb. 80).182 De ziel verdiept haar relatie met de Heer door zichzelf vragen te
stellen: ‘Hoe vriendlyk is uw tael? Hoe vriendlyk zyn uw zeden? / Hoe streelt Gy my
met wellust in ’t gemoet?’183 Na en dankzij deze analyse ervaart de ziel de liefde van God:
‘Wat ben ik wel te vreden, / Nu Gy met liefde in ’t hart myn Liefde voedt.’184 Deze emotionele ervaring is anders dan die waarop Guyons tekst aanstuurt. Terwijl daar liefde passiviteit impliceert, wordt bij Suderman het verstand nooit uitgeschakeld. Sudermans ziel
voelt zich na zuivere analyses ‘wijzer’. Die wijsheid brengt haar tot de overtuiging zich in
God te willen verliezen; een verstandelijk overwogen keuze waarmee een praktisch effect
wordt beoogd: ‘Verlies is hier gewin.’185 In Sudermans emblemen blijft het geloven dus
een verstandelijke component behouden – ook al kan het met heftige emoties en verlangens gepaard gaan.

8 Doopsgezinde idealen als zuivere waarheden
Aan de hand van de methode van kijken, weten en voelen presenteert De Godlievende ziel
de ontwikkeling van het geestelijk leven. Sudermans verhaal over het afscheid van het
zondige lichaam en de innerlijke wedergeboorte wordt gevoed door de opzet van L’ame
amante de son dieu in drie afdelingen. In de accenten die Suderman aanbrengt, is de traditionele doopsgezinde leer herkenbaar, die door grondlegger Menno Simons in de zestiende eeuw was verkondigd.186
Zo speelt Menno Simons’ klassieke dichotomie tussen het ‘vleischelycke’ en het
‘geestelycke’ in De Godlievende ziel een belangrijke rol. Zoals Menno de gelovige heen en
weer geslingerd zag tussen lichaam en geest, aarde en hemel, stoffelijkheid en spiritualiteit, beweegt Sudermans ziel zich in de emblemen nadrukkelijk tussen twee tegengestelde krachten:
Ik zie Hem wenken met zyne oogen.
Hy reikt zyne armen uit den hoogen
En heldren hemel gunstigh toe,
Op dat Hy mynen lust voldoe.
Hoe zal ik door de wolken streven,
En eeuwigh met myn’ Bruigom leven!
Maer och! wat houdt, wat houdt my vast?
De weerelt, die gelyk een last
My aen den voet hangt, trekt my neder.187
181
182
183
184
185
186
187

In vertaling: We wandelen dag en nacht, zelfs zonder erover na te denken. Guyon 1717, embleem 22, p. 23.
Suderman 1724, embleem 22, p. 23.
Suderman 1724, embleem 22, p. 23.
Suderman 1724, embleem 22, p. 23.
Suderman 1724, embleem 5, p. 6.
Zijlstra 2000, p. 187; Visser 1988, dl 1, p. 89-90.
Suderman 1724, embleem 39, p. 40.
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De emblemen zoeken ook met hun woordkeuze aansluiting bij het doopsgezinde
discours: het ‘worstlen met my zelf’ wordt gepresenteerd als de ‘stryt van vleesch en
geest’.188
Om het zondige vlees – ‘het lastigh lichaems pak, / Dat, al te log, gedurigh helt naer
d’aerde’189 – te kunnen loslaten, moeten volgens de emblemen de zonden worden beleden en beboet. In de woorden van Menno Simons is het daarmee tijd geworden om
‘tho doen boete ende penitencie, dat is tho hebben rouwe [berouw], moyte [zorg], beclagen, afkeringe unde stervinghe des sondigen vleysches ofte des olden levens’.190 Deze
visie weerklinkt in het voorwerk van Suderman: ‘Daer moet geweent, / Daer moet veel
smert en pyn / Geleden zyn / Eer gy met Godt vereent.’191 De eerste gedichten van De
Godlievende ziel beschrijven het proces van boetedoening: ‘Zie myne boete en arbeid aen’.
De ziel moet hier hevige geselingen, pijnen en gevechten doorstaan, maar troost zich
met de woorden van de Heer: ‘Dees ziekte maekt gezont.’192 De ziel beschouwt de pijnigende krachten als de ‘liefde-merken’ van Christus, die haar kunnen zuiveren.
Hy zelf stort deze stroomen neer,
En leert my myne elend beschreien.
Hy wil door tranen my geleien
In zyne gunst, zyn’ naem tot eer.
Dees tranen worden levendt water,
Dat, vlietende [stromende] met zacht geschater [geklater],
Myn ziel van smetten zuivren zal.193

Door de boetedoening kan de ziel uiteindelijk worden ‘geheiligd’ of vernieuwd: ‘Zoo
blyft zy door en door geheiligt’.194 Zoals Menno had gesproken over een ‘opstaen ofte
verrissen tot en nyuwen leven’,195 zo lezen we bij Suderman over de ‘nieugeboren’, die
‘[a]en u alleen magh toebehooren’.196 In De Godlievende ziel wordt een proces van sterven
en opleven gevolgd, dat resulteert in heiliging: ‘dit sterven was myn leven’.197
In de doopsgezinde leer is de genade niet alleen het resultaat van de menselijke activiteit van boetedoening, maar tegelijkertijd een gave van God en een verdienste van
Christus.198 Daarom presenteert De Godlievende ziel Christus’ offering aan de mensheid
nadrukkelijk als een voorwaarde voor de genade:
188 Suderman 1724, embleem 38, p. 39.
189 Suderman 1724, embleem 23, p. 24.
190 Dit citaat is afkomstig uit Menno Simons’ Fundament des christelycken leers, zie Simons 1967, p. 10. Ik heb gebruikgemaakt van de editie van Meihuizen uit 1967, en ook de woordverklaringen uit deze editie overgenomen.
191 Suderman 1724, fol. *9r.
192 Suderman 1724, embleem 12, p. 13.
193 Suderman 1724, embleem 8, p. 9.
194 Suderman 1724, embleem 8, p. 9.
195 Simons 1967, p.10.
196 Suderman 1724, embleem 4, p. 5.
197 Suderman 1724, embleem 23, p. 24. Zie ook embleem 15, p. 16: ‘Want uit de doot is ’t leven, / Daer ik naer toe ga
streven’.
198 De doopsgezinden gingen uit van een ‘dubbele rechtvaardiging’, zoals Voolstra het omschrijft: ‘eerst uit Gods genade en vervolgens uit menselijke bereidheid tot coöperatie’. Zie Voolstra 1985, p. 9.
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Denk aen den stryt, dien Gy [Christus] hebt doorgestreden;
Niet voor u zelf, want Gy waert zonder smet,
Maer voor den mensch, voor my, die hier boetvaerdigh
Geen vonnis naer de strengheit van uw wet,
Maer gunst verwachte uw dierbre kruisdoot waerdigh [die net zo waardig is als Uw kruisdood].199

Om de genadeleer in overeenstemming te brengen met de doopsgezinde theologie,
wordt bovendien de gedachte toegevoegd dat de genade afhankelijk is van God: ‘Gy leidt
aan beide uw handen, / Met voorzienigheit my voort’.200 God is uiteindelijke degene
die de ziel tot zijn ‘verkoren kinderen’ of ‘uitverkore zielen’ moet rekenen: ‘Hy is myn
Bruigom, die eindlyk voor zyn bruit, / Op myn beproefde trou, goetgunstigh heeft verkoren.’201
In het leven van de uitverkoren, geheiligde ‘rechte kynderen Gods’, zo had Menno het zich voorgesteld, is de begeerte naar het ‘ellendige vleisch’ geheel verdwenen,
waardoor niets de gelovige nog kan afhouden ‘van den gehoersaemheit unde liefde
Christi’. ‘[D]ie hoechste vroechde unde vroelickheit des herten’ vindt de gelovige nu
‘in den litmaten Christi Jesu’:202 zij is ‘een geest unde eenen licham in Christo Jesu geworden’.203 Overeenkomstig deze voorstelling van zaken staat het nieuwe leven in De
Godlievende ziel in dienst van de eenwording tussen ziel en Christus. Concreet stelt De
Godlievende ziel het eenworden voor als de versmelting van de wil van de ziel met de wil
van God. In veel gedichten vormt de conformering aan de wil van God een expliciet
thema. In de eerste gedichten zoekt de gelovige nog naar de kracht om Gods wil te
volgen: ‘Zet my maer aen met woorden / Of geesselzwepen, naar uw’ wil’.204 Pas verderop in de bundel vindt de gelovige de kracht om voor Gods wil te kunnen kiezen:
‘Myn wil is nu geheel bereit, / Myne armen zyn nu uitgespreit, / Om u, myn Liefsten,
af te wachten.’205 Het is in overeenstemming met de doopsgezinde leer dat de gelovige zich pas ná de wedergeboorte kan overgeven aan Gods wil. De doopsgezinde theologie gaat er namelijk van uit dat de oude, zondige mens de vrije wil is verloren en
die alleen door de innerlijke wedergeboorte kan terugverdienen.206 Daarom kan in De
Godlievende ziel de gelovige pas in de loop van de bundel met overtuiging zeggen: ‘Ik
volge uw wil’.207
De conformering aan Gods wil impliceert een inperking van de individuele wil van
de gelovige zelf. Persoonlijke verlangens moeten worden uitgeschakeld om voor Gods
wil te kiezen, Zijn woorden over te nemen en Zijn voorschriften op te volgen:

199
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Suderman 1724, embleem 10, p. 11.
Suderman 1724, embleem 17, p. 18.
Suderman 1724, embleem 41, p. 42; embleem 45, p. 46; embleem 33, p. 34.
Simons 1967, p. 14.
Simons 1967, p. 206.
Suderman 1724, embleem 4, p. 5.
Suderman 1724, embleem 24, p. 25.
Visser 1988, dl 1, p. 89-90.
Suderman 1724, embleem 34, p. 35.
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’k Zal denken zoo Hy spreekt, en zyn beleit,
In vreugde en pyn, met woorden en met werken,
Opvolgende, myn’ wil geheel beperken
In ’t ront [de cirkel, de harmonie] van zyn volmaekte liefde en wil.208

Deze totale overeenstemming met Gods wil leidt tot een uitschakeling van de eigenheid van de gelovige, die in het laatste embleem expliciet onder de aandacht wordt gebracht: ‘Ik hebbe niets, dat ik myn eigen noemen, / Of daer ik, als myn eigen, op kan
roemen. / Ik ben in U my zelf, gelukkigh quyt.’209 De ‘ik’ is zichzelf inmiddels verloren
in God, maar heeft met het verlies van deze eigenheid een nieuwe identiteit verworven:
‘Ik ben in U my zelf’. Het is een status die, zo blijkt, de gelovige ‘gelukkigh’ maakt. Dat
gelukzalige gevoel wordt veroorzaakt door Gods oneindige goedheid en liefde, waarvan de gelovige door de zelfafsterving deelgenoot is geworden.
Dit verhaal van de doopsgezinde wedergeboorte integreert De Godlievende ziel in het
emblematische proces van kijken, weten en voelen. Op deze manier wordt de wedergeboorte gepresenteerd als de overgang naar een nieuwe, zuivere manier van waarnemen. Met de dood van het zondige lichaam sluiten de ogen zich voor het valse licht
dat slechts tot onzuivere waarnemingen en onware inzichten kan leiden: ‘O Doot, en
luik myne oogen: / Dan zal ik niet, gelyk voorheen, by ’t manelicht, / Schier in het
duister dwalen’. In een nieuw leven kan de ziel ‘d’ongeschape stralen / Zien schittren
uit den glans van ’t Eeuwig Aengezicht.’210 Nu het goddelijke licht zichtbaar is geworden, bieden zuivere waarnemingen de aanleiding tot ware kennis en godsvruchtige
emoties.
Dat de ziel haar wil aan die van God kan conformeren door een proces van kijken,
weten en voelen, wordt ook beschreven in embleem 34. Daar neemt de ziel waar hoe
amor divinus de vleugels spreidt en goddelijk licht werpt op het kompas, dat zij allegorisch interpreteert als de richtsnoer van het leven (afb. 81).
Gy spreit uw liefdevlerken
Dan wyder uit, myn Lief,
En schiet, tot myn gerief [voordeel],
Op dit kompas, dat myne werken
Bestieren zal, uw licht,
O eeuwigh Aengezicht!211

Dat waarnemen – ‘Hy, die myn hart verheugde / Bemint me, ik zie ’t’ – vormt een opstap naar het voelen: ‘Ik voele eenzelve smart, / Of eer eenzelve vreugde.’212 De emoties
geven aanleiding tot overgave aan de wil van God:
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Suderman 1724, embleem 27, p. 28.
Suderman 1724, embleem 45, p. 46.
Suderman 1724, embleem 15, p. 16.
Suderman 1724, embleem 34, p. 35.
Suderman 1724, embleem 34, p. 35.
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Afb. 81 Jan Suderman, De Godlievende ziel. Amsterdam, Hendrik Wetstein en Marten Schagen,
1724, embleem 34, plaat tegenover p. 35. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht,
THO: PER 164-381.
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Gy zyt alleen myn deel.
Ik offere u geheel
Myn lust en welbehagen.
Zet myne treden voort.
Ik volge uw wil en woort213

Door de doopsgezinde progressie van een zondig leven naar de overgave aan God neer
te zetten als een proces van kijken, weten en voelen, wordt de doopsgezinde leer als de
zuivere godsdienst gepresenteerd.

9 Conclusie
De Pia desideria-bewerking De Godlievende ziel verscheen precies een eeuw nadat in Antwerpen de eerste druk van Pia desideria was vervaardigd. Aan de Noord-Nederlandse
katholieke of protestantse Pia desideria-traditie die in de loop van die eeuw had vormgekregen, was het product op geen enkele manier schatplichtig. Wederom kwam de
inspiratie voor een Pia desideria-bewerking niet uit eigen land, maar van buiten.
De auteur van de bundel, Jan Suderman, was een van de doopsgezinden die in de
achttiende-eeuwse Republiek een voortrekkersrol vervulden op het gebied van de integratie van natuurwetenschap en religie. Hij vertaalde buitenlandse literatuur uit de
Engelse fysicotheologie en Zwitserse verlichte orthodoxie naar het Nederlands om inzichten over die integratie voor een binnenlands lezerspubliek beschikbaar te maken.
Daarvoor werkte hij samen met boekproducenten die het ideaal van een empirisch
onderbouwde godsdienst deelden: de doopsgezinde drukker en boekverkoper Marten Schagen en de uit Bazel afkomstige uitgeversfamilie Wetstein. De Wetsteins stonden dankzij hun internationale familie- en kennissennetwerk in directe verbinding
met de Europese boekenmarkt. Zij drukten bijvoorbeeld Jeanne Marie Guyons embleembundel L’ame amante de son dieu, dat hen via een oude vriend uit Bazel was aangereikt. In Guyons emblemen zag Suderman hoe een meditatief proces op gang gebracht
kon worden door onzichtbare religieuze verschijnselen in zichtbare voorstellingen te
verpakken. In De Godlievende ziel volgde hij zijn voorbeeld nauwkeurig: de koperplaten
werden hergebruikt, de opbouw van de emblemen, afdelingen en gehele bundel werd
overgenomen, en de gedichten waren duidelijk schatplichtig aan Guyons subscriptiones.
Maar tegelijkertijd gaf Suderman een nieuwe draai aan L’ame amante de son dieu, gemotiveerd door zijn streven naar een zuivere en empirisch onderbouwde godsdienst.
Als emblemen onzichtbare religieuze waarheden waarneembaar konden maken, betekende dat voor hem ook dat zij a posteriori onderzoekbaar waren. Een proces van kijken,
reflecteren en analyseren leidde in Sudermans emblemen tot een doorleefde godservaring, ingekleurd met thema’s uit de doopsgezinde leer. Zo werd De Godlievende ziel een
boek dat de sporen droeg van de religieuze idealen van Suderman en de kring mensen
om hen heen. Op die kring had het product vermoedelijk zijn aantrekkelijkskracht:
213 Suderman 1724, embleem 34, p. 35.
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een herdruk uit 1727 werd te koop aangeboden door Balthasar Lakeman, evenals Suderman verspreider van buitenlandse verlicht-orthodoxe literatuur in de Republiek en
mogelijk ook van doopsgezinde huize.214
De productie van De Godlievende ziel bewijst dus opnieuw hoe de Noord-Nederlandse
Pia desideria-traditie gestimuleerd werd door een internationaal proces van religieuze
transfusie. Zoals in vorige hoofdstukken al bleek, werd dat overdrachtsproces geholpen door de relatieve vrijheid die de Noord-Nederlandse boekenmarkt bood om buitenlandse literatuur te drukken die elders omstreden was. Omdat Guyons quiëtistische emblemen in Amsterdam veilig ter perse konden gaan, kwamen zij binnen direct
bereik van Suderman en konden zij de Noord-Nederlandse traditie van geïllustreerde
religieuze literatuur een nieuwe impuls geven.

214 Zie Suderman 1727 (bijlage, nummer 21). Over Balthasar Lakeman is helaas weinig bekend, maar het is aannemelijk dat hij een telg was van de doopsgezinde familie Lakeman, die gevestigd was in zowel Friesland als Amsterdam,
zie Van der Zijpp 1958. Lakeman drukte buitenlandse verlicht-orthodoxe literatuur: op zijn naam verscheen bijvoorbeeld in 1722 een vertaling van Werenfels’ Sermons sur des vérités importantes de la religion: Predikaatsien over gewigtige waarheden
van den godsdienst.

6 Van initiator naar volgeling
Oude Pia desideria-platen op de binnenlandse
boekenmarkt van de achttiende eeuw

1 Introductie
In de loop van de achttiende eeuw kreeg de Noord-Nederlandse Pia desideria-receptie
een nieuwe aanblik, zoals af te lezen is aan de herdrukken van Pia desideria-bewerkingen door de Verheydens (1736), Lieve van Ollefens kinderboekje met Pia desideria-plaatjes (1780) en Johannes Seydels Pia desideria-centsprenten (1781-1800). De breuk in de Pia
desideria-receptie vond plaats tegen de achtergrond van bredere veranderingen in de geillustreerde religieuze literatuur die door Els Stronks recentelijk zijn beschreven. Protestanten van verschillende confessionele richtingen gingen in de achttiende eeuw op
grote schaal visuele instrumenten gebruiken die oorspronkelijk in katholieke kringen
geworteld waren. Die gebruikten zij om oecumenische lessen over eendracht, verdraagzaamheid en deugdzaamheid te verspreiden. Zo werd de geïllustreerde religieuze
literatuur, evenals de meeste literatuur in de achttiende eeuw, een instrument om op
te voeden en te beschaven.1 Zij stond in dienst van de oecumenisch-christelijke Nederlandse Verlichting, die erop gericht was om vanuit een ‘gemeenschappelijk “religieus”,
vaderlands besef’ een krachtige christelijke eenheidsnatie op te bouwen.2
Aan de hand van de Pia desideria-receptie kan dit patroon worden bevestigd. Daarnaast zal blijken dat literaire en religieuze ontwikkelingen consequenties hadden voor
de manier waarop de productie van geïllustreerde religieuze literatuur werd georganiseerd, een punt dat bij Stronks onbesproken is gebleven. Religieuze overeenstemming
en buitenlandse contacten waren niet langer doorslaggevend voor de samenstelling
1 Over de geïllustreerde religieuze literatuur in de achttiende eeuw zie Stronks 2011a, hoofdstuk 7. Ook op veel bredere schaal werd literatuur ingezet als een beschavingsinstrument. Dat deed bijvoorbeeld heel duidelijk Justus van Effen, die in de jaren dertig met zijn Hollandsche Spectator het Nederlandse volk moreel opvoedde tot goede Nederlandse
burgers. Zie bijvoorbeeld Kloek en Mijnhardt 2001, p. 73-77; Janse 2002, p. 26-30; Mijnhardt 1992, p. 207-209. Meer in
het algemeen over achttiende-eeuwse literatuur als ideologisch instrument om een nationale identiteit te creëren, zie
Van Boheemen-Saaf 1992.
2 Citaat afkomstig uit Van der Wall 1996, p. 15. Van der Wall borduurt hier voort op Van Rooden 1992, die had gesproken van een ‘interdenominationale “civil religion” ’, zie p. 712. Van Rooden gebruikt hier een term die oorspronkelijk
ontwikkeld was voor de Verenigde Staten, maar in zijn ogen ook uitstekend toepasbaar is op de achttiende-eeuwse Republiek, waarin religie en politiek onlosmakelijk met elkaar verweven waren en de nationale werkelijkheid daarom per
definitie religieus geïnterpreteerd werd, zie m.n. p. 706. Zie over het christelijke karakter van de Nederlandse Verlichting ook hoofdstuk 5, paragraaf 1 en 3.
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van productienetwerken. Pia desideria werd nu uitgewisseld in gemengde protestantse netwerken, waarbinnen bestaande koperplaten, houtblokken en bewerkingen een
nieuw leven kregen.
De organisatorische verschuivingen liepen parallel aan de nieuwe rol die de Republiek in Europa speelde. Tot het begin van de achttiende eeuw had de Republiek internationaal een prominente handelspositie vervuld, maar daarna was het snel bergafwaarts gegaan. Economische sectoren slonken, de stedelijke nijverheid nam af en
de VOC kon de toegenomen concurrentie van omringende landen nauwelijks meer
het hoofd bieden.3 Vanaf ongeveer 1750 verloor de Republiek ook haar rol als cultureel en intellectueel centrum. Zij mocht minder vluchtelingen verwelkomen met vernieuwende religieuze of wetenschappelijke ideeën, minder buitenlandse studenten
ontvangen en minder buitenlandse geschriften drukken. Het internationale boekencircuit viel grotendeels weg, waardoor de boekproductie teruggeworpen werd op de
binnenlandse markt en de grenzen van het eigen taalgebied.4
Tegen deze achtergrond werd het steeds minder vanzelfsprekend en relevant dat
cultuuruitingen aan internationale maatstaven voldeden.5 Sterker nog: buitenlandse
invloeden werden dikwijls argwanend beschouwd als bedreigingen voor de eigen cultuur.6 Des te belangrijker was het om producten te maken volgens de steeds sneller
wisselende literaire modes van een grotere en meer gedifferentieerde Noord-Nederlandse boekenmarkt.7
Toen internationale bevruchting uitbleef, veranderde de positie van Pia desideria in
het Noord-Nederlandse literaire domein. Lang was Pia desideria een instrument geweest
waarmee groepen christenen in de Republiek verrijkende meditatietechnieken uit
buitenlandse contexten konden introduceren. Nu werd met het Pia desideria-materiaal
aangehaakt bij bestaande en commercieel aantrekkelijke trends die voor de opvoeding
van deugdzame burgers hun functie al hadden bewezen. Om goedkoop aan te sluiten
bij succesvolle modes werd teruggegrepen op oude koperplaten en versleten houtblokken. Zoals zeventiende-eeuwse embleemboeken vaker herleefden als kinderboek,8
publiceerde Lieve van Ollefen (1749-1816) een Pia desideria-bewerking in de traditie van
Van Alphens verlichte kinderliteratuur. In Van Ollefens kinderboek werden – licht op3 De achttiende-eeuwse Republiek wordt standaard in verband gebracht met verval, zie bijvoorbeeld Kossmann 1992;
Mijnhardt 1992, m.n. p. 207, 209-210; De Vries 1968. Onderzoekers zijn het er niet over eens op welk moment het verval
precies inzette. Van Stipriaan 2002, p. 272 noemt 1720 als beginpunt; volgens Van Nimwegen 2002, p. 11 werd de Republiek pas na 1750 een tweederangs mogendheid.
4 Johannes 1998, o.a. p. 11, 60, 91; Hoftijzer 1996, p. 174; Mijnhardt 1992, p. 212.
5 Johannes 1998, p. 73.
6 Johannes 1988, p. 63. De stroom aan vertalingen van buitenlandse literatuur werd vaak negatief beoordeeld, zie Korpel 1992, m.n. p. 16-17. De verfransing werd ‘on-Nederlands’ gevonden en daarom als gevaar bestreden door bijvoorbeeld Van Effen, zie Kloek en Mijnhardt 2001, p. 75-77. Niet voor niets presenteerden Wolff en Deken hun Sara Burgerhart
expliciet als ‘een oorspronkèlyk Vaderlandschen Roman’, zie Wolff en Deken 1782, p. vii.
7 Over de toename van het aanbod en de differentiatie van de markt, zie Kloek en Mijnhardt 1993, p. 214; De Kruif
1999, p. 262. De toename van de boekproductie in de achttiende eeuw blijkt ook uit Buringh en Van Zanden 2009, m.n.
p. 418.
8 Over dit verschijnsel zie ook Van Vaeck 2011; Buijnsters en Buijnsters-Smets 1997, p. 213-218. Met betrekking tot de
vroege negentiende eeuw zie Hoek 1913; Hoek 1914.
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gewerkte – koperplaten uit Serrarius’ Goddelycke aandachten hergebruikt. De Pia desideriahoutblokken uit het fonds van Paets werden verwerkt tot populaire kinderprenten. De
Pia desideria-receptie was niet langer een geschiedenis van internationale vernieuwingsimpulsen, maar van binnenlandse commercie.

2 Een web van protestantse netwerken en geluiden
De productie van Noord-Nederlandse Pia desideria-bewerkingen werd lange tijd gestuurd door processen van religieuze transfusie. In de achttiende eeuw kwam daar
verandering in. De omwenteling was vanzelfsprekend een geleidelijk proces waarvoor
geen exact beginjaar te geven is, maar ik zou een gebeurtenis uit 1736 willen gebruiken
om te illustreren dat zich in de Pia desideria-receptie een verandering had voltrokken.
In 1736 verschenen bij Jacobus en Nicolaas Verheyden getrouwe herdrukken van twee
Pia desideria-bewerkingen die oorspronkelijk afkomstig waren uit onafhankelijk opererende netwerken: Goddelyke liefde-vlammen (1691) van Boekholt en De Godlievende ziel (1724)
van Suderman.9 Bij de productie van Sudermans emblemen werden de oude koperplaten uit de firma Wetstein hergebruikt. De Verheydens zullen met de Wetsteins hebben
samengewerkt voor de productie van De Godlievende ziel, maar de precieze vorm van die
samenwerking laat zich helaas niet meer reconstrueren.10 Voor de heruitgave van Goddelyke liefde-vlammen putten de Verheydens uit Boekholts fonds, waaruit zij in hetzelfde
jaar ook Levendige herts-theologie herdrukten.11 Met bestaand materiaal uit eerder onafhankelijk functionerende netwerken brachten de Verheydens in één jaar tijd verschillende
protestantse geluiden ten gehore. Anders dan Noord-Nederlandse drukkers en auteurs
eerder gewend waren, pasten ze de producten niet aan aan een eigen religieuze agenda.
De brede protestantse fondssamenstelling kenmerkte de werkwijze van de Verheydens. Uit de producten die op naam van Jacobus Verheyden of op hun beider namen
verschenen, blijkt dat hun protestantse netwerk de grenzen van confessies voortdurend overschreed. Zo lijken de Verheydens zich te hebben gemengd in het doopsge9 Boekholt 1736; Suderman 1736. Zie voor Goddelyke liefde-vlammen en De Godlievende ziel respectievelijk hoofdstukken 4
en 5; zie voor de herdrukken uit 1736 de bijlage, nummers 22 en 23. Jacobus Verheyden of Verheyde was werkzaam tussen 1707 en 1737. (Jacobus mag niet verward worden de zeventiende-eeuwse rector van de Nijmegense Latijnse school
Jacobus Verheyden, zie Groenhuis 1977, p. 196. Het is ook niet dezelfde Jacobus als de graveur Jacob Verheyden, Verheiden of van der Heijden, zie Van der Aa 1852-1868, dl 19, p. 163. Bovendien moet Jacobus niet worden vereenzelvigd
met Jacobus Verheyden die in 1757 een herdruk van Graauwharts Leerzame zinnebeelden verzorgde. Was deze laatste Jacobus wellicht een zoon?)
In de jaren 1736 en 1737 werkte Jacobus samen met Nicolaas Verheyden of Verheyde. Het is niet bekend of de Verheydens zelf een drukpers bezaten of dat zij hun uitgaven elders lieten drukken. Op diverse titelpagina’s presenteerde Jacobus zichzelf als ‘Boekverkooper’, zie bijvoorbeeld de titelpagina’s van Huygen 1730, Huygen 1733, Huygen 1735, Love
1718. De kwalificatie ‘drukker’ ben ik nergens tegengekomen.
10 Zie voor de bibliografische gegevens over de herdruk de bijlage, nummer 23. Hier blijkt dat de herdruk van de Verheydens grote overeenkomsten vertoont met de edities van de Wetsteins. Het is goed mogelijk dat de Wetsteins (een
deel van) het productieproces op zich hebben genomen. In 1736 bestond het familiebedrijf Wetstein nog steeds, hoewel bemand door andere telgen uit de familie. Zie over de familie Wetstein in de jaren dertig Van Eeghen 1961-1978,
dl IV, p. 173-182.
11 Zie voor de bibliografische gegevens over de herdruk de bijlage, nummer 22.
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zinde netwerk van uitgeversfamilie Visscher, Claas Bruin en Pieter Langendijk voor
een herdruk van Kunsttafereelen der eerste christenen,12 en ook in de collegiantenkring van
de gebroeders Huygen en uitgever Pieter Arentsz. voor herdrukken van Beginselen van
Gods koninkrijk in den mensch,13 want de herdrukken werden steeds gemaakt op basis van
het originele plaatmateriaal. Daarnaast werkte Jacobus Verheyden samen met gereformeerde dichters van een heel ander kaliber: met de strenge voetiaan Carolus Tuinman,
die iedere vorm van vrijdenkerij en spinozisme stellig verwierp,14 maar ook met Jan van
Hoogstraten, die zichzelf als een ‘vrye geest’ presenteerde.15
De samenwerking met deze uiteenlopende protestanten resulteerde in een fonds
waarin verschillende religieuze stemmen door elkaar heen klonken. Als we ons beperken tot de geïllustreerde religieuze literatuur uit het fonds van de Verheydens, dan
zien we daarin verschillende iconografische, emblematische en meditatieve tradities
samenkomen. Zo drukten de Verheydens met Hoburgs Levendige herts-theologie (1736)
hartsemblemen die aanzetten tot een inwendige ervaring van God, terwijl de bijbelprenten in Kunsttafereelen der eerste christenen (1736) een moraliserend en didactisch doel
dienden.16 Een herdruk van het werk van de gebroeders Huygen stond juist weer in de
protestantse meditatietraditie waarin de waarneming van Gods schepping een bron
van goddelijke kennis vormde:17
En daar ik door bespiegelingen
Den Schepper vind in alle dingen,
Daar ik sijn kracht en heerlijk Weesen
Soo klaar als in een boek kan leesen.18

12 Luyken 1736. Kunsttafereelen der eerste christenen was oorspronkelijk uitgegeven in 1722 door de weduwe van Barend
Visscher, Sara van Gent. In het boek waren Luykens bijbelplaten gecombineerd met zesregelige bijschriften van de
doopsgezinde Claas Bruin, die vaker samenwerkte met de familie Visscher, zie Smit 2000, p. 134. De bundel bevatte ook
langere gedichten door Pieter Langendijk, geboren doopsgezinde, zie Smit 2000, p. 15. Langendijk was vermoedelijk
bevriend met Evert Visscher, zoon van Barend Visscher en Sara van Gent, die samen met zijn broer Jan een voorwoord
op Kunsttafereelen verzorgde. Over de confessionele kleur van de Visschers is niets bekend, maar omdat ‘Visscher’ een veelvoorkomende familienaam was in Amsterdamse doopsgezinde kringen (Van der Zijpp 1959c), is het aannemelijk dat zij
de religieuze idealen van Bruin en Langendijk deelden.
13 Huygen 1730; Huygen 1735. Collegiant Pieter Huygen had in 1689 een embleembundel gemaakt met etsen van zijn
vriend Jan Luyken, die hij mogelijk kende van de collegiantenbijeenkomsten: Huygen 1689. Over het contact tussen Huygen en Luyken zie bijvoorbeeld Visser 2001, p. 163. Voor de uitgave van Beginselen van Gods koninkrijk in den mensch kon Huygen terecht bij het bedrijf van de collegiant Pieter Arentsz., waar Luyken maar liefst tien werken liet uitgeven. Over Luykens samenwerking met Arentsz. zie Van ’t Veld 2000, p. 88. Vanaf 1700 bevatten uitgaven van Beginselen van Gods koninkrijk in
den mensch ook de met Luykens platen gecombineerde Stichtelycke rymen van Pieters broer Jan Huygen, zie Visser 2001, p. 163.
14 Tuinman publiceerde zijn liedboekje Zielsverlustiging bij Jacobus Verheyden, zie Tuinman 1716. Over de religieuze
positionering van Tuinman zie Israel 2006, p. 31.
15 Jacobus Verheyden drukte het derde deel van de Mengelpoezy, of verscheyde gedigten van Van Hoogstraten, zie Van
Hoogstraten 1716. Van Hoogstraten was formeel lid van de gereformeerde kerk, maar presenteerde zich in zijn ‘Coccejaanse Venus’ als een ‘vrye geest’, zie Groenenboom-Draai 2006, p. 36. Over overige literaire polemieken waarbij Van
Hoogstraten betrokken was, zie Groenenboom-Draai 2006, Bostoen 2006, Altena 1982.
16 Hoburg 1736; Luyken 1736. In deze jaren werden veel prentbijbels gemaakt; zie daarover Stronks 2011a, p. 271-280.
17 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 3 over deze meditatiemethode in embleemliteratuur.
18 Huygen 1733, p. 5. Aan deze bundel van Jan Huygen had vermoedelijk ook zijn broer Pieter, die eveneens collegiant was, een bijdrage geleverd als lieddichter, zie Raasveld 1995, p. 348.
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In deze kakofonie aan religieuze stemmen en emblematische tradities, samengebracht
dankzij een breed uitwaaierend protestants netwerk, weerklonken oude Pia desideriageluiden in het tweede kwart van de achttiende eeuw.
Deze fase in de receptiegeschiedenis van Pia desideria duurde maar kort. Hermanus en
Johannes Besseling verzorgden in 1749 nog een editie van De Godlievende ziel, maar daarna verschenen geen herdrukken van oude Pia desideria-bewerkingen meer.19 De stagnatie hing samen met ontwikkelingen in de productie van religieuze literatuur die zich
in de tweede helft van de achttiende eeuw voordeden. In absolute zin nam de productie van religieuze literatuur niet af,20 maar het aandeel van piëtistisch getinte literatuur
slonk wel,21 en dat gold zeker voor het geïllustreerde deel ervan. Van Hesmans piëtistische hartsembleembundel Christelyke aandachten verschenen tussen 1728 en 1749 drie
edities, maar daarna stokte de productie.22
De teruggang is waarschijnlijk niet los te zien van een toegenomen kritiek op piëtistische wereldverzaking en bevindelijkheid.23 Hoe omstreden het onderwerp inmiddels
geworden was, blijkt wel uit de enorme ophef die werd veroorzaakt door de opwekkingsbeweging die zich tussen 1749 en 1752 in de Republiek voordeed, bekend als de
‘Nijkerkse Beroeringen’. De opwekkingen die zich vanuit Nijkerk als epicentrum door
de Republiek verspreidden, werden niet alleen hevig bediscussieerd in pamfletten en
geschriften, maar resulteerden ook in een strikte regelgeving rondom opwekkingen, die
door de bemoeienis van het hoogste kerkelijke en wereldlijke gezag tot stand kwam.24
Bevindelijke literatuur stootte in de achttiende eeuw niet alleen in toenemende
mate op verzet omdat kerkelijke en wereldlijke overheden openlijk tegen piëtistische
uitspattingen optraden. Ook hadden verlichte burgers ernstige bezwaren tegen literatuur die wereldverzaking boven weldenkend burgerschap en christelijke deugdzaamheid stelde. Had Boekholt aan het einde van de zeventiende eeuw Eswijlers Ziels-eenzame meditatien nog probleemloos op de markt kunnen brengen, in 1734 resulteerden
herdrukken van de bundel in een hevige kerkstrijd: kerkelijke vergaderingen keurden
het werk massaal af en de approbatio werd ingetrokken.25 Het innige christendom van Willem
Schortinghuis gaf in 1740 aanleiding tot een openbare twist, omdat de lijdzaamheid
die het werk propageerde geestelijke luiheid in de hand zou werken.26
19 Suderman 1749 (bijlage, nummer 25).
20 De Kruif 1999, p. 263-264.
21 De productie van piëtistische literatuur beleefde nog een piek in het tweede kwart van de achttiende eeuw, maar
daarna werd het snel minder, zie Post 1995, p. 19 en verder, 158.
22 Hesman 1728; edities van Christelyke aandachten verschenen in 1728, 1735 en 1749. Over Hesman zie Post 1995, p. 3839.
23 Vergelijk hoofdstuk 4, paragraaf 2. De piëtistische ‘fijnen’ werden door hun hang naar bevindelijkheid als wereldvreemd en irrationeel afgeschilderd in de spectators. Over de kritiek van de spectators op de ‘fijnen’, zie Sturkenboom
1998, p. 172; Van Rooijen-Van Kempen 2007. Algemener over de moeizame verhouding tussen Verlichting en spiritualiteit zie Jelsma 1990, p. 9.
24 Over de publieke discussie rondom de Nijkerkse Beroeringen zie Van Rooden 2001; over de regelgeving over en
onderdrukking van opwekkingen zie Spaans 2001b.
25 Van Lieburg 1989.
26 Exalto 1986, p. 251-256. Schortinghuis presenteerde in Het innige christendom zijn vijf ‘nieten’ – ik wil niet, kan niet,
weet niet, heb niet, deug niet – en spoorde daarmee volgens tegenstanders aan tot een verachtelijke passiviteit.
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Geïllustreerde meditatieliteratuur zullen achttiende-eeuwse verlicht-protestanten
niet alleen hebben geassocieerd met de ‘fijnen’, maar bovendien met het irrationele
katholicisme.27 Het is veelzeggend dat Luykens meditatieve embleemboekje Vonken der
liefde Jesu (1687) zorgvuldig geweerd werd uit het jeugdige leven van Mietje, zoals beschreven in Wolff en Dekens Geschrift eener bejaarde vrouw (1802). De ‘duistere, warrig geschreven, voor ons onbegrijpelijke, dierbare boekjes’ als van Luyken vond Mietjes moeder geen geschikte lectuur voor haar dochter, die opgevoed werd volgens de moderne
verlichte idealen.28
In de periode waarin de productie van geïllustreerde meditatieliteratuur terugliep,
werd het totale aanbod van literatuur op de Noord-Nederlandse boekenmarkt juist
gedifferentieerder: boekproducenten probeerden nieuwe doelgroepen aan te spreken
en gingen mee in veel sneller wisselende modes.29 Om in deze achttiende-eeuwse literaire wereld haar functie te behouden, kreeg Pia desideria een nieuwe rol in het literaire
domein van de Republiek. Werd zij voorheen gebruikt om een vernieuwing te bewerkstelligen in de geïllustreerde meditatieliteratuur van een bepaalde gemeenschap van
gelovigen, nu werden elementen uit het materiaal geplukt om goedkoop aan te sluiten
bij succesvolle trends op de boekenmarkt.

3 Een nieuwe rol voor Pia desideria: de verlichte kinderliteratuur30
In de loop van de achttiende eeuw werd steeds meer geïllustreerde literatuur gemaakt
om een doelgroep aan te spreken die in het centrum van de belangstelling was komen
te staan: de jeugd.31 De behoefte aan culturele producten die speciaal op een jong publiek waren afgestemd, hing samen met de verlichte visie op het kind en de kindertijd.
Verlichte denkers waren ervan overtuigd dat de mens van nature tot het goede geneigd
was, maar opvoeding en onderwijs nodig had om veelbelovende kiemen tot volle wasdom te brengen.32 Volgens Rousseau, die in Émile, ou l’education (1762) zijn opvoedingsidealen uiteenzette, moesten kinderen zich bij voorkeur ontwikkelen door uit eigen
ervaringen en via positieve sturing al spelenderwijs te leren. Kinderen leerden volgens
Rousseau het beste in een zo natuurlijk mogelijke omgeving, die de van oorsprong
27 In het achttiende-eeuwse religieuze klimaat gold het katholicisme met zijn vermeende neiging tot bijgeloof en irrationaliteit als strijdig met een verlicht protestantisme, zie bijvoorbeeld Kloek en Mijnhardt 2001, p. 191; Van Eijnatten en Van Lieburg 2006, p. 250.
28 Zie Wolff en Deken 2007, citaat op p. 73, zie ook p. 59. Vergelijk Hanou 2007, m.n. p. 313.
29 Kloek en Mijnhardt 1993, p. 214; De Kruif 1999, p. 262.
30 Over Uitmuntende verzaameling zie ook Dietz 2009b.
31 De vroegmoderne Nederlandse kinderliteratuur is met name bestudeerd door Buijnsters, zie Buijnsters in Van
Alphen 1998 en Buijnsters 1989. Een bibliografie van achttiende-eeuwse kinderliteratuur bieden Buijnsters en Buijnsters-Smets 1997. Speciaal over geïllustreerde kinderliteratuur zie Daalder 1976.
32 Uit Dekker 1995 blijkt dat in de achttiende eeuw de praktijk van opvoeding veranderde en kinderen hun eigen
opvoeding ook anders gingen ervaren. Daarmee wil Dekker niet betogen dat het kind plotseling werd ‘ontdekt’, zoals
in navolging van Shorter 1976 en Ariès 1987 regelmatig is geroepen. Recht tegenover ‘orthodoxen’ als Shorter en Ariès
staan ‘revisionisten’ die een volledige continuïteit veronderstellen in de ouder-kind-relatie, zie bijvoorbeeld Stearns en
Stearns 1985. Voor een beschrijving van het debat zie Haks 1988, m.n. p. 31.
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goede neigingen van het kind niet met culturele ingrepen zou inperken.33 Daarom was
Rousseau ook zeer kritisch over boeken als pedagogische instrumenten – behalve als
zij gebaseerd waren op werkelijke gebeurtenissen en empirische ervaringen.34 Vooral
de Duitse filantropijnen, geïnspireerd door Rousseaus gedachtegoed, begonnen kinderliteratuur te maken die kinderlijke ervaringen beschreef om op een aantrekkelijke
manier deugdzaam gedrag in de hand te werken.35
Voor de Republiek geldt Hieronymus van Alphen als ‘de vader van het Nederlandse
kinderboek’.36 Deze advocaat en vader van drie kinderen maakte tussen 1778 en 1782
drie series kindergedichtjes naar het voorbeeld van de Duitse filantropijnen,37 die vanaf 1787 steeds gebundeld werden uitgegeven onder de titel Kleine gedigten voor kinderen.
Van Alphens versjes verschenen aanvankelijk ongeïllustreerd, maar werden al snel
voorzien van plaatjes die net zo beroemd werden als de versjes zelf.38 Zo ontstond een
heel nieuwe vorm van geïllustreerde literatuur met sterke didactische en pedagogische
doelstellingen.
In deze traditie van geïllustreerde kinderliteratuur herrees Pia desideria: Pia desideriaplaatjes verschenen in 1780 in Uitmuntende verzaameling van fabelen en vertelselen, zinnebeelden
gedichtjes voor kinderen, lessen enz.39 De overeenkomsten tussen Kleine gedigten voor kinderen en
Uitmuntende verzaameling waren voor tijdgenoten duidelijk zichtbaar: teksten uit beide
werken werden gecombineerd in bloemlezingen; de auteurs ervan in één adem genoemd als voorbeelden van gewaardeerde kinderboekenschrijvers.40

33 Een goede inleiding op de verlichte opvoedingsidealen geven Baggerman en Dekker 2005, hoofdstuk 1. Zie over de
ideeën van Rousseau m.n. p. 61-64.
34 Daniel Defoes Robinson Crusoë was voor Rousseau het schoolvoorbeeld van een goed boek, zie Baggerman en Dekker 2005, p. 63-64.
35 Baggerman en Dekker 2005, p. 68-78; Buijnsters 1989, p. 192-195; Buijnsters in Van Aphen 1998, p. 177-180.
36 Buijnsters in Van Alphen 1998, p. 176. Van Alphen was niet de eerste Nederlandse auteur die voor kinderen schreef,
maar wel de eerste die zich volgens de moderne opvoedingsideeën tot het kind zelf richtte, met behulp van voor hen
begrijpelijke woorden en herkenbare, alledaagse situaties, zie Buijnsters in Van Alphen 1998, p. 176-177. Een overzicht
van de kinderliteratuur vóór Van Alphen is te vinden in Bekkering e.a. 1989 en Van Delft e.a. 2002.
37 Van Alphen noemt in zijn voorwoord expliciet als inspiratiebronnen Weisses Lieder für Kinder en Burmanns Kleine Lieder für kleine Mädchen und Jünglinge. Zie Van Alphen 1998, p. 11; Buijnsters in Van Alphen 1998, p. 181.
38 Van Alphens eerste serie Proeve van kleine gedigten voor kinderen verscheen aanvankelijk in 1778 zonder afbeeldingen bij
de weduwe van Jan van Terveen in Utrecht. Snel na publicatie had Johannes Allart uit Amsterdam los een serie prenten
gedrukt, gemaakt door Jacobus Buijs. Naar wens kon de lezer de losse plaatjes en gedichtjes gezamenlijk laten inbinden. Toen Van Alphen een Vervolg der Kleine Gedigten voor Kinderen maakte, ontwierp Buijs opnieuw losse platen. In 1782
sloot Van Alphen zijn serie kinderverzen af met een Tweede Vervolg der Kleine Gedigten voor Kinderen. Buijs voorzag de teksten
wederom van beelden. Al snel vormden de versjes met Buijs’ plaatjes een vertrouwde combinatie. Over de drukgeschiedenis van Van Alphens kindergedichten zie Buijnsters in Van Alphen 1998, p. 175; Buijnsters en Buijnsters-Smets 1997,
p. 220-225; Saalmink 1995-1996; Saalmink 1996a; Saalmink 1996b; Saalmink 1996c.
39 Van Ollefen 1780a (bijlage, nummer 26). De relatie tussen Pia desideria en Uitmuntende verzaameling is eerder opgemerkt
door De Vries 1899, p. 47; Dambre 1924, p. 191; Dambre 1926, p. 149; Ronse 1944, p. 159. Over de relatie tussen Uitmuntende verzaameling en Van Alphens kinderpoëzie verscheen eerder De Vries 1999.
40 De bloemlezing Verzameling van gedichtjens ten dienste der schoolen uit 1799 combineerde teksten van beide auteurs. In dit
boekje werden teksten opgenomen uit Uitmuntende verzaameling, maar ook uit Van Ollefens Bibliotheek der kinderen (1782) en
Gedichtjes voor kinderen (1780), zie Verzameling van gedichtjens 1799; Van Ollefen 1780b; Van Ollefen 1682a. In het voorwoord
van De vier stonden van den Dag (1798) zegt de anonieme auteur dat hij met zijn kinderboekje treedt ‘op het voetspoor der
beroemde menschenvrienden’, onder wie zowel Van Alphen als Van Ollefen.
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Uitmuntende verzaameling was een product van Lieve van Ollefen, een broodschrijver
die voortdurend bezig was om slim in te spelen op de trends in de boekenmarkt.41 Zo
probeerde hij mee te liften op het succes van de populaire schrijfsters Wolff en Deken,
onder meer door eigenhandig een vervolg op hun roman Willem Leevend te publiceren.42
Ook verkondigde hij politieke boodschappen in literatuur die in overeenstemming
waren met het heersende klimaat op een bepaald moment.43 Begrijpelijkerwijs was het
voor deze broodschrijver aantrekkelijk om kinderliteratuur te produceren toen na Van
Alphens debuut in 1778 het verlichte kinderboek een ware hype beleefde en vele roofdrukken en navolgingen de markt overspoelden.44 Tussen 1780 en 1782 publiceerde
Van Ollefen maar liefst vier kinderboeken.45
Van Ollefens kinderboekjes werden allemaal uitgegeven bij Jan Barend Elwe, die
bij leven al bekend stond als iemand die meer hechtte aan geld dan aan kwaliteit
of ideologische standvastigheid. Dat blijkt uit het anoniem verschenen lasterstuk
Leeven en characterschets van een voornaam boekhandelaar (1794). Het pamflet was uiteraard
door hyperbolen gekleurd, maar ongetwijfeld niet zonder aanleiding geschreven:
Elwe werd gepresenteerd als een ‘schelmstuk’ en een bedrieglijk man, die in oorlogstijd altijd drukwerk produceerde dat op de hand was van de winnende partij,
om zoveel mogelijk lezers te behagen.46 Deze man met zijn omstreden reputatie was
Van Ollefens trouwe compagnon. Tussen 1780 en 1793 liet Van Ollefen gemiddeld
41 Over Van Ollefens broodschrijverschap, zie Everard 2002, m.n. p. 201, 220; Buijnsters 1984, p. 211; Van Ollefen 1964, voorwoord; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), dl 8, p. 1136. De ongepubliceerde scriptie van
Machteld van Soest (Van Soest-Hartman 1988) heeft me geholpen om grip te krijgen op de literaire productie van Van
Ollefen.
42 Het gaat hier om het anonieme Aanhangzel op de Historie van den heer Willem Leevend: Van Ollefen 1786a. Tijdgenoten
dachten dat Betje Wolff de tekst had geschreven (zo blijkt uit een brief van Aagje Deken aan Allard Hulshof, zie Buijnsters 1987, dl 2, p. 558); later is aangenomen dat Van Ollefens broer Willem de schrijver was van het werk (zie Knuttel
1914, p. 1; Van der Vliet 1982, p. 104; Buijnsters 1984, p. 226). Breekveldt 1985, p. 378-379 wist aannemelijk te maken
dat Lieve van Ollefen de auteur was. Ook probeerde Van Ollefen te profiteren van het succes van Wolff en Deken toen
hij in De onverwachte hinderpaal of, Het beletzel zonder beletzel (Van Ollefen 1786b) werk uit Wolffs Mengelpoezy hergebruikte. Of
Wolff toestemming had gegeven voor Van Ollefens herpublicatie en aanvulling, is de vraag, zie Buijnsters 1984, p. 212;
Breekveldt 1985, p. 377; Everard 2002, p. 211.
43 Over Van Ollefens politieke, zelfs radicale, teksten zie Everard 2002. Patriottistische uitzinnigheid stimuleerde
Van Ollefen tot de publicatie van strijdlustige patriottistische kinderversjes: Van Ollefen 1786c. Ook in de periode
rond de Bataafse omwenteling in de winter van 1794 en 1795 produceerde Van Ollefen vele patriottistische teksten.
In diverse teksten (Van Ollefen 1794a; Van Ollefen 1794b; Van Ollefen 1794c) eerde hij bijvoorbeeld openlijk Henrik
Hooft, de burgemeester van Amsterdam, die gold als een van de grote patriottistische helden. Zie over hen Van Sas
2004, p. 216.
44 Van Alphens eerste bundel werd in het jaar van verschijnen maar liefst zeven keer herdrukt; in 1780 had het boekje
reeds tien herdrukken beleefd. Zie hierover Saalmink 1995-1996, p. 84; Saalmink 1996a, p. 48. Over navolgingen van Van
Alphen zie Saalmink 1995-1996, p. 86-88.
45 Behalve om Uitmuntende verzaameling gaat het om Van Ollefen 1780b; Van Ollefen 1782; Van Ollefen, Schouten
en De Bakker 1782. Zie over die kinderboeken Buijnsters en Buijnsters-Smets 1997, nummer 1148, 1477, 1672. In de
bibliografie van Buijnsters en Buijnsters worden nog meer kinderboeken van Van Ollefen genoemd uit de periode
1780-1782. Nummer 1145 is Beknopte historie der Nederlanden (1783), maar dat boek heb ik nergens kunnen terugvinden.
Nummer 1146 is Oranje’s Tirany (1782), maar dat is waarschijnlijk geschreven door Van Ollefens broer Willem, die in
hetzelfde jaar ook Willem De Vyfde schreef, een kindertoneelstuk met een vergelijkbaar orangistisch karakter als Oranje’s tirany.
46 Leeven en characterschets 1794, respectievelijk p. 3-8, 16 en 19.
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eens per jaar een boek bij Elwe drukken; samen was dat de helft van zijn totale productie.47 Behalve kinderboeken leverde de samenwerking veel vertalingen op, die het
duo in staat stelden met geringe inspanning winst te genereren.
Elwe en Van Ollefen beschouwden hun boeken als commerciële producten, zo
blijkt wel uit de manier waarop zij ze in de markt zetten. Op de titelpagina van Uitmuntende verzaameling werd naar Van Ollefen verwezen als de schrijver van de Bibliotheek der
kinderen. Met deze auteursomschrijving werd aansluiting gezocht bij een ander kinderboek van Van Ollefen en Elwe, om daarmee het verkoopsucces van beide werkjes te bevorderen. Met hetzelfde doel refereerde ook het voorwoord uit Uitmuntende verzaameling
aan de Bibliotheek, en werd op de achterzijde van sommige exemplaren van Uitmuntende
verzaameling een wervende advertentietekst voor de Bibliotheek afgedrukt.48
Onderdeel van de publiciteit was ook een advertentie afgedrukt in de marge van de
Oprechte Haerlemsche courant.49 Daar werd Uitmuntende verzaameling aan de man gebracht als
een product ‘in den Smaak van den Heer van ALPHEN’. Niet toevallig verscheen de
advertentie op 5 december 1780, de dag waarop ook toen al ouders hun kinderen verrasten met cadeautjes.50 Kopers konden over de streep worden getrokken met de mededeling dat dit nieuwe product ‘ten uiterste wel geschikt [was] voor een nuttig ST. NICOLAAS GESCHENK’. Het was een advertentie die mikte op late beslissers: de ouders
die op het laatste nippertje nog hun modieuze en pedagogisch verantwoorde Sinterklaascadeaus bij elkaar probeerden te zoeken. Pia desideria was in een nieuwe commerciële en trendgevoelige omgeving beland.

4 Van religieuze picturae naar kinderboekenplaatjes
Bij de commerciële werkwijze van Elwe en Van Ollefen paste het hergebruik van oude
koperplaten. Elwe was daar zelfs om berucht,51 en sierde de boeken van Van Ollefen dan
ook vaker op met gebruikte afbeeldingen. Zo waren Van Ollefens teksten in Vermaaklyk
reisje van een gezelschap heeren en juffrouwen door Zuid-Holland op verzoek van Elwe bij bestaande afbeeldingen geschreven.52

47 Bij elkaar trof ik veertien werken die Van Ollefen bij Elwe liet drukken. De uitgaven verschenen tussen 1780 en
1793, dus Van Ollefen publiceerde in deze jaren gemiddeld een boek per jaar bij Elwe. Omdat een deel van Van Ollefens
teksten verscheen zonder opgave van uitgever, ligt het voor de hand dat Elwe een groter deel van Van Ollefens werk
uitgaf dan ik kan nagaan.
48 Een advertentie van de Bibliotheek trof ik aan op de achterkant van het exemplaar van Uitmuntende verzaameling dat zich
bevindt in de bibliotheek van het Rijksmuseum.
49 De advertentie uit de Oprechte Haerlemsche courant is afgedrukt in Salman 2000, p. 84. Krantenadvertenties werden in
de achttiende eeuw een veelgebruikt instrument om literatuur te promoten, zie Salman 2000, p. 76; Van Eeghen 1950,
p. 43; Van Goinga 1999, p. 41.
50 Al sinds de zeventiende eeuw was Sinterklaas zich aan het ontwikkelen tot een gezinsfeest met cadeautjes, zie Van
Leer 1995, p. 63. Aan het einde van de achttiende eeuw gebeurde het steeds vaker dat omstreeks 5 december advertenties
met cadeautips voor Sinterklaas werden gepubliceerd, zie Van Leer 1995, p. 65.
51 Vergelijk Leeven en characterschets 1794, p. 1.
52 Dat blijkt uit het voorwoord bij Van Ollefen 1789; vergelijk ook Jongenelen 1998, p. 62.
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Afb. 82 Lieve van Ollefen, Uitmuntende verzaameling
[…]. Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1780, p. 49.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van
Amsterdam, OTM: OK 63-6501.
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Afb. 83 Petrus Serrarius, Goddelycke aandachten ofte
Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en liefrijcke ziele. Amsterdam, weduwe van Pieter Arentsz.
en Cornelis van der Sys, 1713, afdeling 3, embleem
7, p. 79. Exemplaar Bijzondere Collecties, Vrije Universiteit Amsterdam, XP.06970.

De koperplaten voor Uitmuntende verzaameling, die het ontwerp van Pia desideria editio
4 volgden, waren al gebruikt in verschillende edities en bewerkingen van Serrarius’
Goddelycke aandachten.53 De laatste keer was in 1713, toen de Amsterdammers Arentsz.
en Van der Sys de jongste ons bekende herdruk van Goddelycke aandachten publiceerden
(afb. 82-83).54 Helaas weten we niet waar de koperplaten gedurende bijna zeventig jaar
zijn gebleven en hoe ze in Elwes drukkerij terecht zijn gekomen.
Om de Pia desideria-picturae klaar te stomen voor een toekomst in de kinderliteratuur, werden uit de serie van 46 koperplaten met zorg dertien afbeeldingen geselecteerd, opgewerkt en in dienst gesteld van het pedagogisch leerproces dat Van Alphen
had geïntroduceerd. Bij die selectie was rekening gehouden met de bruikbaarheid van
53 Over de afbeeldingen in Serrarius’ Goddelycke aandachten naar het voorbeeld van Pia desideria editio 4 zie hoofdstuk 3,
paragraaf 5.
54 De koperplaten die aan de basis lagen van Uitmuntende verzaameling waren eerder gebruikt in Serrarius 1657 (bijlage,
nummer 12), Serrarius 1713 (bijlage, nummer 18), Hoburg 1661a. Het waren spiegelbeeldige kopieën van de koperplaten voor Serrarius 1653 (bijlage, nummer 11).
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de platen in een kinderboekje in de geest
van Van Alphen.55 Zeer expliciet bijbelse en
religieuze voorstellingen werden geweerd
uit Uitmuntende verzaameling.56 Ook te zeer
angstaanjagende Pia desideria-picturae – met
skeletten of duivelfiguren – kregen geen
plaats in Van Ollefens kinderboek. Van Ollefen en Elwe handelden zo in lijn met het
verlichte opvoedingsidee dat kinderen niet
onnodig bang gemaakt of bedreigd moesten worden.57 Liever kozen Van Ollefen en
Elwe voor afbeeldingen met beeldmotieven die ook in Van Alphens kinderliteratuur een rol speelden. De hond die Van
Alphen opvoerde, was bijvoorbeeld ook te
zien op een koperplaat uit de Pia desideriaserie die voor Uitmuntende verzaameling werd
geselecteerd (afb. 84-85).
Om de religieuze Pia desideria-voorstellingen een realistischer aanblik te geven,
zoals gebruikelijk in de kinderboekentraAfb. 84 Hieronymus van Alphen, Kleine gedichten
ditie van Van Alphen, waren veranderinvoor kinderen. Utrecht, weduwe van Jan van Tergen aangebracht in de gebruikte koperveen en zoon, 1787, plaat tegenover p. 19. Exemplaten. Door op de achterkant te kloppen
plaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht,
waren oude insneden ongedaan gemaakt,
MAG: Z OCT 920/A RARORIA.
waarna het koper opnieuw bewerkt was.58
In de meeste gevallen waren aureolen en
engelachtige vleugeltjes op deze manier verwijderd, terwijl van drie platen amor divinus
zelfs geheel verdween.59 De sporen van de ingrepen zijn op de afbeeldingen achtergebleven (afb. 86).
Door de aanpassingen van de koperplaten kregen de Pia desideria-voorstellingen een
alledaagser en realistischer uitstraling. Een verliefde anima met de kleine goddelijke
55 Uitmuntende verzaameling bevat bewerkingen van de volgende emblemen uit Goddelycke aandachten: afdeling 1, embleem 4, 5, 6, 10, 11, 13; afdeling 2, embleem 7, 9, 11; afdeling 3, embleem 7 en 9.
56 De volgende expliciet religieuze platen uit Goddelycke aandachten kwamen bijvoorbeeld niet in Uitmuntende verzaameling terecht: openingsembleem; afdeling 2, embleem 14; afdeling 3, embleem 11 en 14.
57 De volgende mogelijk schrikaanjagende platen uit Goddelycke aandachten kwamen bijvoorbeeld niet in Uitmuntende
verzaameling terecht: afdeling 1, embleem 9, 12; afdeling 2, embleem 4; afdeling 3, embleem 8. ‘Angst, en vrees zyn de
vergiftigers van harten die nog geene zorgen behooren te kennen’, schreef Betje Wolff (1780), zie Wolff 1977, p. 76. Van
Ollefen liet het tegelijkertijd niet geheel na om kinderen af en toe een beetje schrik aan te jagen. Hij opende het boekje
met embleem 4 uit de eerste afdeling van Goddelycke aandachten, waarop een paardenmolen te zien was die mensfiguren
voortdreef.
58 Over deze methode om koperplaten te bewerken zie Griffiths 1980, p. 35.
59 Vleugels en aureolen verdwenen op p. 4, 13, 17, 25, 33, 41, 49, 55 en 65 van Uitmuntende verzaameling. Amor divinus verdween geheel op p. 9, 61 en 73.
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Afb. 85 Lieve van Ollefen, Uitmuntende verzaameling […]. Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1780, p. 61. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 63-6501.
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Afb. 86 Lieve van Ollefen, Uitmuntende verzaameling […]. Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1780,
p. 41. Exemplaar Bijzondere
Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 63-6501.

Uitvergoot detail van afb. 86 De
vleugels van amor divinus zijn verwijderd; het is te zien dat de koperplaat is bijgewerkt. Er zijn
meer ingrepen nog zichtbaar in
Uitmuntende verzaameling, zoals
blijkt uit enkele voorbeelden.
Op de titelplaat zijn de sporen
van een lauriertak zichtbaar. Op
p. 17 houden de strepen in de
lucht precies op bij wat vroeger
het begin van de aureool was.
Op p. 25 zien we de sporen van
de goddelijke adem van amor divinus nog.
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Afb. 87 Petrus Serrarius, Goddelycke aandachten ofte
Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en liefrijcke ziele. Amsterdam, weduwe Pieter Arentsz. en
Cornelis van der Sys, 1713, afdeling 2, embleem 9.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Vrije Universiteit
Amsterdam, XP.06970.
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Afb. 88 Lieve van Ollefen, Uitmuntende verzaameling
[…]. Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1780, p. 13.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van
Amsterdam, OTM: OK 63-6501.

liefde op haar arm werd bijvoorbeeld getransformeerd tot een wereldlijke burgermoeder en haar kind (afb. 87-88). Op de vernieuwde illustratie stond op die manier
niet langer de emotionele liefde van de menselijke ziel tot God centraal zoals in Pia desideria het geval was geweest, maar de alledaagse liefdevolle relatie tussen de leden van
een gezin.60
De getransformeerde Pia desideria-koperplaten werden vergezeld van teksten die
deugden aanleren op de manier die van Van Alphen had ontwikkeld. Hoe Van Alphen
geheel volgens de verlichte pedagogische idealen het kind liet leren uit de ervaringen in zijn leefomgeving blijkt uit het gedichtje dat het sterkst verankerd is geraakt
in ons nationale geheugen: ‘De pruimenboom’ (afb. 89). In de beroemde openingszinnen van het versje twijfelt Jantje of hij, tegen de wil van zijn vader in, pruimen zal
gaan plukken:
Jantje zag eens pruimen hangen,
o! als eieren zo groot.
’t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
schoon zijn vader ’t hem verbood.61
60 Over de liefdevolle gezinscontext in Van Alphens gedichtjes zie Buijnsters in Van Alphen 1998, p. 184.
61 Van Alphen 1998, p. 57.
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Afb. 89 Hieronymus van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, weduwe van Jan van Terveen en
zoon, 1787, plaat tegenover p. 29. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, MAG: Z OCT
920/A RARORIA.
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Jantje constateert dat gehoorzaamheid hem meer waard is dan een paar pruimen: ‘Zou ik,
om een hand vol pruimen, / ongehoorzaam wezen? Neen.’ Vader, die de situatie op een
afstandje gadeslaat, beloont Jantjes gehoorzame gedrag met heerlijke pruimen: ‘Nu zal
ik u pruimen plukken; / nu heeft vader Jantje lief’.62 Jantje leert zo het belang van deugdzaamheid aan de hand van de omgang met een natuurlijk fenomeen – de pruimenboom
– in zijn directe leefomgeving. Het leerproces wordt gestimuleerd door beloning in plaats
van straf: een positieve pedagogische techniek die past in een verlichte opvoeding.63 Door
Jantjes vader op te laten treden als beloner, wordt het opvoedingsproces onderdeel van de
gezinscontext. Heel vaak zijn het in Van Alphens gedichtjes de ouders die de kinderen stimuleren om zich deugden als dankbaarheid, ijver en gehoorzaamheid eigen te maken –
de vader in het geval van de jongens, de moeder in het geval van de meisjes. De ouders
vormen in de christelijke verlichte opvoeding zo de schakel tussen de kinderen en God.
Ook in Van Ollefens teksten wordt lering getrokken uit kinderlijke ervaringen. Vaak
gaat het om vergelijkbare ervaringen als in de gedichten van Van Alphen. Zo verliezen
Van Alphens en Van Ollefens kinderen allebei een broertje of zusje. Het verdriet wordt in
bijna dezelfde verdrietige woorden uitgedrukt. Als bij Van Alphen zusje Mietje overlijdt,
roept Willem uit: ‘ach wat was mijn zusje koud!’64 In Uitmuntende verzaameling dicht een
kind in vergelijkbare bewoordingen op de dood van een broertje: ‘Och, wat is zyn mondje kout!’65 In beide gevallen leren de kinderen van het verdriet om het verlies. Van Ollefens kind realiseert zich dat zijn broertje nu bij Jezus moet zijn, omdat het tijdens zijn leven ‘nimmer stout’ was. Het neemt zich voor voortaan ook gehoorzaam en ijverig te zijn:
Ik zal goed doen, zo als hy,
Nooit weer ongehoorzaam weezen;
En, hoe zwaar het leeren zy,
Voor geen moeite en arbeid schroomen;
Want dan zal ik, na myn dood,
Al worde ik dan oud en groot,
By hem in den Hemel komen.66

Van Alphens kind realiseert zich door de dood van zijn zusje dat zijn eigen leven ook
kort zou kunnen zijn: ‘maar voor mij ook / is ’t gevaar van sterven groot.’67
Zowel Van Alphens als Van Ollefens kinderen leren bovendien van de vogeltjes die
zij temmen.68 Dat deden in de late achttiende eeuw veel kinderen, want het was een
activiteit die goed paste bij de idealen van de verlichte opvoeding: door hun omgang
62 Van Alphen 1998, p. 57.
63 Rousseau was tegen straffen, want hij geloofde in de zelfcorrigerende werking van de natuur: kwaad zou zichzelf
straffen. Zie hierover bijvoorbeeld Baggerman en Dekker 2005, p. 85.
64 Van Alphen 1998, p. 33.
65 Van Ollefen 1780a, p. 21.
66 Van Ollefen 1780a, p. 21.
67 Van Alphen 1998, p. 33.
68 Het was een populair thema in kinderboeken. De Utrechtse schoolmeester Pieter ’t Hoen, die in 1778 versjes ‘in de
trant van Van Alphen’ op de markt had gebracht, gebruikte het thema eveneens, zie ’t Hoen 1778, p. 56. Zie over ’t Hoen
als navolger van Van Alphen bijvoorbeeld ook Buijnsters in Van Alphen 1998, p. 174.
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met de natuur leerde een kind spelenderwijs verantwoordelijkheden te dragen en het
spanningsveld tussen vrijheid en gehoorzaamheid te verkennen.69 De gedichtjes van
Van Alphen en Van Ollefen beschrijven verschillende activiteiten met vogeltjes, maar
de aanpak komt overeen: steeds doen jonge kinderen als ik-verteller verslag van hun
omgang met vogels en van de deugden die zij door die omgang leren. Van Ollefens
kind vertelt hoe goed het een vogeltje heeft grootgebracht en beschermd. Nu het opgegroeide vogeltje de hulp niet meer nodig heeft en snel ontvlucht, leert het kind door
zijn eigen ervaring hoe verwerpelijk ondankbaarheid is.70 In een gedichtje van Van
Alphen is een kind overmoedig geraakt door zijn succes met het vangen van vogels.
Als hij in de week daarna geen vogels meer vangt, leert hij zijn hoge verwachtingen bij
te stellen.71 Een ander gedichtje van Van Alphen heet ‘De vogel op de kruk’, naar een
populair achttiende-eeuws kinderspel.72 Bij dit spelletje temmen kinderen wilde vinkjes. Zij vangen een vogel in een kooi en laten hem wennen aan een felle kleur. Daarna
leren ze het vogeltje te landen op het krukje in dezelfde kleur, waaraan het met een
touw was vastgebonden. Iedere landing op de kruk levert de vogel een traktatie op. Na
voldoende oefening wordt de vogel losgelaten, om het kunstje vervolgens zelfstandig te herhalen. In het gedichtje uit Van Alphens serie over dit onderwerp houdt een
kind zijn vogeltje als navolgenswaardig voorbeeld van braafheid en leergierigheid:
’k Wil dan voordaan mij zo gedragen,
Dat, eer ik mij tot speelen schik,
Ik zonder vrees mij af kan vragen:
Wie leert er beter, hij of ik?73

Van Alphens en Van Ollefens kinderen leren het verschil tussen goed en slecht gedrag
niet alleen door hun omgang met vogels en andere dieren, maar ook door de beloningen die zij ontvangen. Zoals hierboven al bleek, krijgt Jantje in Van Alphens gedicht
‘De pruimenboom’ pruimen getrakteerd wanneer hij ze uit gehoorzaamheid niet zelf
is gaan plukken. Ook Van Ollefens kinderboek bevat een verhaal waarin discipline
wordt beloond.74 In dat verhaal probeert een jongen zo gehoorzaam mogelijk het zware werk uit te voeren dat zijn brute leermeester Rigidus hem opdraagt. Als Rigidus zijn
leerling om kracht hoort bidden, is hij zo aangedaan, dat hij onmiddellijk verandert in
‘een zeer redelyk Meester’, die zijn knecht veel beter behandelt.75
Is de moraal van ‘De pruimenboom’ en Van Ollefens verhaaltje sterk vergelijkbaar,
met de uitwerking ervan onderscheidt Van Ollefen zich van zijn voorganger. Hij steekt
69 Baggerman en Dekker 2005, p. 166-168.
70 Van Ollefen 1780a, p. 51.
71 Van Alphen 1998, p. 103.
72 Van Eck 1998, p. 128; Blöte-Obbes 1967; Baggerman en Dekker 2005, p. 166-168. Over het gebruik van dit kinderspel door Van Alphen schreef eerder Buijnsters 1973, p. 105; Buijnsters in Van Alphen 1998, p. 213. Over het gebruik
van de vogel op de kruk in emblemen, zie Knipping en Meertens 1956, p. 75-78. In Pia desideria is een vogel op de kruk
te zien op de achtergrond van pictura 40.
73 Van Alphen 1998, p. 113.
74 Van Ollefen 1780a, p. 1-4.
75 Van Ollefen 1780a, p. 4.
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de ‘methode Van Alphen’ in een religieus en zinnebeeldig jasje, dat zijn Uitmuntende verzaameling een eigen gezicht geeft binnen de traditie van de laat-achttiende-eeuwse verlichte kinderliteratuur.

5 Uitmuntende verzaameling als religieus en zinnebeeldig leerboek
Gehoorzaamheid is in Van Ollefens verhaal niet het luisteren naar de ouders, maar het
bidden tot God. Dat gegeven past in een breder patroon. De thema’s die Van Ollefen
aan de vader van het kinderboek ontleent, geeft hij een expliciet religieus tintje. Zo
worden in de teksten van zowel Van Alphen als Van Ollefen dikwijls geschenken uitgedeeld, maar waar bij Van Alphen Camie linten en plaatjes krijgt en vader zijn kind
trakteert op een perzik,76 worden in Uitmuntende verzaameling bijbels geschonken. Keetje
krijgt voor haar verjaardag een bijbel cadeau: ‘Maar ’k zal haar myn’ Bybel geeven, / Zie,
dan geef ik ’t best van all’’.77 Pietje is blij met de bijbel die hij van zijn vader ontvangt:
‘Ik zal op vaders raad, steeds in myn boekje leezen’.78
De hond die zowel in Van Alphens als Van Ollefens teksten optreedt, ondersteunt
alleen bij Van Ollefen een religieuze boodschap (afb. 84-85). In Van Alphens versje leert
een kind door de omgang met de hond om dankbaar te zijn: ‘Maar kan een beest zo
dankbaar zijn, / Wat wagt men niet van mij!’79 In Uitmuntende verzaameling illustreert de
hondenplaat het verhaal over Egbertus, die zijn hond bedankt voor zijn waken. Een
moraliserende vertelstem wijst Egbertus er op dat niet deze hond, maar God de meeste
dank verdient, want ‘TE vergeefsch waakt de wachter, zo de Heere de stad niet bewaart’.80
Uit het gebruik van de bedelaarsfiguur blijkt bovendien dat waar Van Alphen zich
tot de zichtbare profane wereld beperkt, Van Ollefen ook oog heeft voor het bovenaardse bestaan. In Van Alphens versje realiseert een kind zich door de ontmoeting met
een bedelaar – een bekend kinderboekenmotief dat ook door ’t Hoen in 1778 werd toegepast – dat arme en rijke mensen even deugdzaam zijn:81
Die afgeleefde man, die bijkans nakend zit,
En trillend van de kou, mij om een duitje bidt,
Is even goed als ik. Gods wijsheid gaf alleen
Mij wat meer geld dan hem. Ben ik dan beter? … Neen.
Een vroom en eerlijk mensch draagt dikwijls slegte kleeren,
Ik wil dan ook de deugd in arme menschen eeren.82

Van Ollefens gedicht ‘De Aalmoes’ krijgt een religieus karakter: de gift aan de arme
wordt een manier om goddelijke genade te verdienen (afb. 90).
76
77
78
79
80
81
82

Van Alphen 1998, p. 97, 17.
Van Ollefen 1780a, p. 16.
Van Ollefen 1780a, p. 59.
Van Alphen 1998, p. 41.
Van Ollefen 1780a, p. 62. Dit is een citaat uit Psalm 127.
’t Hoen 1778, p. 5.
Van Alphen 1998, p. 59.
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Afb. 90 Lieve van Ollefen, Uitmuntende verzaameling […]. Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1780,
p. 9. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 63-6501.

Zou deeze arme vruchtloos klaagen?
’t Is des Hemels welbehaagen,
Wat dan ook zyn oogmerk zy,
Dat zy minder heeft dan gy.
Mogelyk moet zy thans lyden,
Op dat gy haar kunt verblyden;
Geef dan rykelyk vriendin:
’t Geeven heeft iets Godlyks in.
[…]
’t Opperwezen zal ’t gedenken;
U een beter rykdom schenken;
Een onschatbren overvloed;
Ja nog meêr, een eeuwig goed.83
83 Van Ollefen 1780a, p. 9-10.
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Afb. 91 Otho Vaenius, Amoris divini emblemata. Antwerpen, Martinus Nutius en Joannes Meursius, 1615, embleem 24, p. 55.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht, LBKUN: RAR LMY VEEN, O 6.

Waar Van Alphen zich beperkt tot de algemene deugdzaamheid in de concrete belevingswereld van een kind, besteedt Van Ollefen aandacht aan Gods eeuwige beloning voor
deugdzaamheid. Van Ollefen gebruikt het bedelaarsthema zo op een manier die we ook
uit Vaenius’ Amoris divina emblemata (1615) kennen. Bij een vergelijkbare beeldcompositie
schrijft Vaenius daar dat ‘De mensch daer in Godts liefde werckt’, zijn naasten wil helpen. Deze deugdzaamheid zal God belonen: ‘Hy sal van armoed’ u bevrijden’ (afb. 91).84
Beloningen spelen in Van Alphens gedichten een belangrijke rol, maar daar worden
zij steeds gesitueerd in het hier en nu. De aardse werkelijkheid vormt altijd Van Alphens kader – zélfs op de zeldzame momenten waarop hij verwijst naar God of godsdienstige zaken.85 Als Van Alphens kind ziek is, hoopt het op de genezing van God,
maar met als doel het aardse leven voort te kunnen zetten:
Maar o! die God is altoos goed;
Ik wil nu dankbaar wezen,
En schoon ik pijnen lijden moet,
Geduldig zeggen: God is goed!
Hij kan mij weer genezen.86
84 Vaenius 1615, embleem 24, p. 54. Dit embleem kende onder meer een parallel in Van Hoogstraten 1709, embleem 7.
85 Bij Van Alphen krijgt het aanwezige hier en nu meer aandacht dan het bovenaardse bestaan, zoals in de Verlichting
vaak gebeurde, vergelijk Van der Wall 2000, p. 7.
86 Van Alphen 1998, p. 93.
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Van Ollefen, die de godsdienstige aard van zijn vers veel explicieter centraal stelt met de
titel ‘Gebed van een ziek kind’,87 presenteert God daarentegen als degene die het kind
uit het aardse bestaan kan verlossen.
GOEDE JEZUS! mogt ik sterven,
Door de dood een plaats verwerven,
In uw zalig koninkryk.
Of wil eens myn pynen mindren;
Gy verhoort tog ook wel kindren;
Eertyds waart gy ons gelyk.
Och! wil dan myne banden breeken!
Hoor, ik bid verhoor myn smeeken!88

Met zijn religieuze kleuring en aandacht voor het hemelse leven staat Uitmuntende verzaameling minder ver af van Pia desideria dan op het eerste gezicht het geval leek. De Pia
desideria-picturae zijn weliswaar veelal getransformeerd tot profane afbeeldingen, maar
worden dikwijls nog steeds in een religieuze context geïnterpreteerd. De bewerking
van Pia desideria’s zesde embleem vormt daarvan een sprekend voorbeeld. Terwijl in
Pia desideria de goddelijke liefde ten strijde trekt tegen de ziel, toont Uitmuntende verzaameling een ‘zeker kind’ en een ‘sterk en dubbel gewapend krygsman’, die zijn vleugels en aureool achter zich heeft gelaten (afb. 92).89 Maar na een kort verhaal over de
strijder en het kind spoort een verteller de lezers aan om ‘in de rampen, de vaderlyke hand
van den Almagtige [te] erkennen’.90 Ondanks de verwereldlijking van de illustratie, blijkt
de strijder dus nog steeds symbool te staan voor God, terwijl het kleine kind de mens
verbeeldt.
De Pia desideria-platen zijn dus ook in hun nieuwe hoedanigheid dragers van religieuze lessen. Het waarnemingsproces verloopt nu echter anders dan voorheen, want de
afbeeldingen nodigen niet langer uit tot affectieve betrokkenheid, emotionele ervaringen en doorleefde meditatiepraktijken.91 Voor het eerst in de Noord-Nederlandse
geschiedenis wordt de Pia desideria-traditie ingezet in het ‘catsiaanse model’: (tamelijk)
realistische voorstellingen functioneren als allegorische verpakkingen van religieuze
didactische lessen.92
Overeenkomstig deze nieuwe wending geven de afbeeldingen uitdrukking aan een
religieuze moraal-didactiek in plaats van religieuze emotie. Het verschil wordt duidelijk
als we de afbeelding op de titelpagina van Uitmuntende verzaameling van dichterbij bekij87 Van Alphens oeuvre bevat dergelijke expliciete gebeden niet. In Van Alphens collectie komt het woord ‘gebed’
slechts eenmaal voor in de titel. Onder de titel ‘Het verhoorde gebed’ doet een kind verslag van de positieve uitwerking
van een eerder gebed.
88 Van Ollefen 1780a, p. 77.
89 Van Ollefen 1780a, p. 33.
90 Van Ollefen 1780a, p. 35.
91 Zie over de werking van de Pia desideria-plaatjes de inleiding, paragraaf 4. In de voorgaande hoofdstukken bleek dat
Noord-Nederlandse Pia desideria-bewerkers de plaatjes op verschillende wijzen gebruikten, maar wel steeds onderdeel
maakten van een doorleefd meditatieproces.
92 Over dit ‘catsiaanse model’ zie de inleiding, paragraaf 4 en hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.
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Afb. 92 Lieve van Ollefen, Uitmuntende verzaameling […]. Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1780, p. 33. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 63-6501. Deze pictura is afkomstig uit
afdeling 1, embleem 6 van Serrarius’ Goddelycke aandachten.
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Afb. 93 Lieve van Ollefen, Uitmuntende verzaameling […]. Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1780,
titelpagina. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van
Amsterdam, OTM: OK 63-6501.
Deze pictura is afkomstig uit afdeling 1, embleem 10 van Serrarius’ Goddelycke aandachten.

ken (afb. 93). De koperplaat is oorspronkelijk gebruikt in Serrarius’ Goddelycke aandachten, om te laten zien hoe anima angstig het oordeel afwacht van de goddelijke Rechter,
die op de tafelen met de tien geboden wijst. Voor Hem ligt het boek van het leven: het
goddelijk register waarin de uitverkorenen van de Heer zijn opgeschreven. Volgens de
bijbeltekst Openbaringen worden alleen de mensen uit dit boek toegelaten tot het heilige Jeruzalem.93 Boven de Rechter prijkt een palmtak, refererend aan de uitverkorenen
die wel ‘overwinnaars’ worden genoemd.94 Het gebouw op de achtergrond doet denken
aan het hemelse Jeruzalem dat op hen wacht: in Openbaringen is dat omschreven als een
vierkant complex met poorten erin.95
93 Statenvertaling 1637, Openbaringen 21:27: ‘Ende in haer en sal niet in-komen yet dat ontreynight, ende grouwelickheyt doet, ende leugen [spreeckt]: maer die geschreven zijn in het boeck des levens des Lams.’ Het boek van het leven
werd ook genoemd in hoofdstuk 13:8, 17:8, 20:12, 20:15 en 21:27.
94 Statenvertaling 1637, Openbaringen 21:7: ‘Die overwint sal alles be-erven: ende ick sal hem een Godt zijn, ende hy
sal my een sone zijn.’ Vergelijk ook Openbaringen 3:5: ‘Die overwint, die sal becleedt worden met witte cleederen: ende
ick en sal sijnen name geensins uyt doen uyt het boeck des levens’. De palmtak op de afbeelding refereerde aan deze
overwinning, die Serrarius ook in de tekst aanhaalde: ‘Wie zal voor u bestaan? wie zal dien roem en eere / Behalen, dat
hy u gedient hebb’ na begeeren?’ Zie Serrarius 1653, p. 20.
95 Statenvertaling 1637, Openbaringen 21:15-16: ‘Ende hy die met my sprack, hadde eenen gouden riet-stock, op dat
hy de stadt soude meten, ende hare poorten, ende haren muer. Ende de stadt lagh viercant, ende hare lenghte was soo
groot als [hare] breette. Ende hy mat de stadt met den riet-stock op twaelf duysent stadien: de lenghte, ende de breette,
ende de hooghte der selve waren even gelijck.’
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Afb. 94 Otho Vaenius, Amoris divini emblemata. Antwerpen, Martinus Nutius en Joannes Meursius, 1615, embleem 8, p. 23.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht,
LBKUN: RAR LMY VEEN, O 6.

Nu deze koperplaat haar nieuwe functie als titelplaat van Uitmuntende verzaameling
vervult, is haar uiterlijk vrijwel gelijk hetzelfde gebleven: alleen de palmtak als symbool van de overwinning is weggewerkt.96 Maar op de voorpagina van Van Ollefens kinderboekje krijgt de plaat wel een andere aanblik. Het vierkante gebouw is geen heilig
Jeruzalem meer, maar een gebouw in het (classicistische) straatbeeld. De goddelijke figuur is van een strenge rechter veranderd in een vriendelijke onderwijzer die de tafelen met de tien geboden als een schoolbord hanteert.97 De figuur heeft nu iets weg van
de goddelijke leraar uit Vaenius’ Amoris divini emblemata (afb. 94). De begeleidende tekst
stelt amor divinus daar voor als een onderwijzer;98 een Godheid die wijsheid brengt: ‘De
liefde is een leeraer groot / Die t’hooghste goet ons doet begrijpen’.99 In het licht van
de religieuze embleemtraditie is de engelachtige figuur op de voorpagina van Van Ollefens boekje te interpreteren als een goddelijke onderwijzer; als het symbool van de
symbiose van godsdienst en wijsheid die dit boek voorstelt. Met de goddelijke leraar
op de titelpagina weet de lezer vanaf de eerste oogopslag wat voor een product hij ter
96 De resten van de verwijderde palmtak zijn nog zichtbaar op de afbeelding.
97 Zoals in de Verlichting vaak gebeurde, maakte een strenge bestraffer van zonden plaats voor een wijze en milde
Heer, zie bijvoorbeeld Buisman 2006, p. 448.
98 Vaenius 1615, embleem 8, p. 22: ‘Amour divin est un grand maistre’.
99 Vaenius 1615, embleem 8, p. 22.
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Afb. 95 Hieronymus van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen.
Utrecht, weduwe van Jan van
Terveen en zoon, 1787, plaat
tegenover p. 23. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit
Utrecht, MAG: Z OCT 920/A
RARORIA.

hand heeft genomen: een religieus leerboek voor kinderen, waarin de overdracht van
christelijke deugden plaatsvindt.
Het ‘catsiaanse model’ van allegorische betekenisoverdracht heeft ook in Van Alphens Kleine gedigten voor kinderen zijn sporen nagelaten. Elementen op de realistische
voorstellingen kunnen daar zinnebeeldig geduid worden om leerzame boodschappen
te ondersteunen.100 Dat gebeurt bijvoorbeeld in ‘De Haas’. In het versje onder deze titel
discussiëren twee kinderen over een haas die zij zien lopen. Op de afbeelding daarbij is
hun waarnemingsproces in beeld gebracht. De kinderen kijken samen uit over een landschap, terwijl zij met hun vinger wijzen naar de haas die tussen het groen rent (afb. 95).
100 Terecht heeft Buijnsters Van Alphens geïllustreerde gedichten daarom in verband gebracht met de emblematiek,
zie Buijnsters 1973, p. 105; Buijnsters in Van Alphen 1998, p. 182.
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In dit beschrijvende tafereel zit een extra allegorische laag verborgen. Wanneer de
kinderen de haas waarnemen, herkennen zij hierin een symbool van snelheid. Zij overdenken al pratende het gevaar van die snelheid voor hun eigen leven.
Kijk Pietje! kijk! een haas, ô die zo gauw kon loopen!
Neen, zei de slimme Piet,
Wilt gij een haasjen zijn, ik niet:
’k Wil liever langsaam gaan, dan ’t met den dood bekoopen.101

De zinnebeeldige duiding brengt Van Alphens kinderen dus tot deugdzame inzichten,
zoals ook het geval is in Uitmuntende verzaameling. Maar er zijn twee belangrijke verschillen. Op de eerste plaats zijn Van Alphens duidingen minder vaak expliciet godsdienstig
gekleurd. Daarnaast is de allegorische betekenis van woord en beeld bij Van Alphen
nooit meer dan een aanvulling op de beschrijvende functie ervan: de realistische voorstellingen en verhalen functioneren altijd óók op het letterlijke niveau.
In Uitmuntende verzaameling is dat niet zo. Daar treffen we regelmatig voorstellingen
aan die pas door een allegorische duiding hun betekenis krijgen. Door verwijdering
van vleugeltjes en aureooltjes prijken op Van Ollefens plaatjes weliswaar mensenkinderen, maar daarmee zijn het nog niet de goedgeklede burgerjongens- en meisjes in
de modern ingerichte woonhuizen en geometrisch aangelegde tuinen uit Van Alphens
gedichtjes. Van Ollefens voorstellingen met kinderen in vormeloze jurken en niet-huiselijke omgevingen ogen veel minder realistisch dan die van Van Alphen en zijn veelal
op de eerste plaats dragers van figuurlijke betekenissen.
De openingsplaatjes zetten dat verschil al direct neer. Van Alphens collectie begint
met een herkenbaar en liefdevol familietafereeltje, dat laat zien hoe een vader zijn kinderen een gedichtenbundeltje schenkt, en uit dank daarvoor van een van zijn zoons
een kus krijgt (afb. 96).102
Uitmuntende verzaameling begint daarentegen, naar het vierde embleem uit Goddelycke
aandachten, met een door een slaaf voortgedreven olieslagmolen en een agressieve slavendrijver (afb. 97). Dit plaatje begeleidt het verhaal over Rigidus en de biddende
jongeling. De kijker neemt het tafereel niet waar als een kinderwereld waarin hij zichzelf herkent, maar als een fictieve, sprookjesachtige wereld waaruit hij leert dat gehoorzame kinderen worden beloond.103 De voorstelling zelf vraagt om een zinnebeeldige duiding. De olieslagmolen op de afbeelding staat voor de onveranderlijkheid en
eindeloosheid van het zware werk dat de meester – met de allegorische naam Rigidus
of ‘rigide’ – zijn leerling laat uitvoeren.104
Veel van Van Ollefens verhalen en voorstellingen hebben niet het doel om een
realistische kinderwereld te presenteren. Bij het verhaaltje ‘De beste troost’ is bijvoorbeeld een afbeelding te zien die louter figuurlijk te duiden is: de druipende
101 Van Alphen 1998, p. 47.
102 Van Alphen 1998, p. 12.
103 Van Ollefen 1780a, p. 1-4.
104 Over de molen als beeld van onveranderlijkheid en eindeloosheid, zie Leach 1979, p. 174; Hooft 1611, embleem 21;
Heinsius 1601, embleem 22. Zie over het motief van molen op dit Pia desideria-embleem ook Huys 2003.

288

6

van initiator naar volgeling

Afb. 96 Hieronymus van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, weduwe van Jan van
Terveen en zoon, 1787, plaat tegenover p. 5.
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit
Utrecht, MAG: Z OCT 920/A RARORIA.

Afb. 97 Lieve van Ollefen, Uitmuntende verzaameling […].
Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1780, p. 1. Exemplaar
Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam,
OTM: OK 63-6501.

figuur is de personificatie van het verdriet (afb. 98).105 Hetzelfde geldt voor de dierenfabels waarin Van Ollefen zijn moralistische boodschappen meer dan eens verpakt: slechts na een allegorische duiding krijgen die hun betekenis.106 Gulzigheid
wordt bespot in de fabel over de hond die het stuk vlees in zijn bek verliest als hij
in zijn eigen spiegelbeeld een buit denkt te zien en daarnaar hapt.107 Ook verhaalt
Van Ollefen over de kikker en de rat, die in zo’n hevige strijd verwikkeld zijn over
105 Van Ollefen 1780a, p. 25.
106 In de achttiende eeuw genoot de fabelliteratuur een bijzondere populariteit, zie Heijbroek 1941, p. 113. Van de
fabelboeken tussen 1542 en 1813 die Landwehr 1988 verzamelde, verscheen ruim de helft in de achttiende eeuw. Fabels werden veelvuldig ingezet bij de opvoeding van kinderen. In de bibliografie van achttiende-eeuwse kinderboeken
nemen Buijnsters en Buijnsters een aparte categorie ‘fabelboeken’ op: Buijnsters en Buijnsters-Smets 1997, p. 195-200.
Over de verwevenheid van de fabel- en embleemtraditie zie bijvoorbeeld Luijten 1993, p. 194; Smith 2006; Geirnaert
en Smith 1992.
107 Van Ollefen 1780a, p. 52. Het verhaal over de gulzige hond was onder meer opgenomen in de Esopet (zie Stuiveling
1965, dl 2, p. 8), de beroemde dertiende-eeuwse Nederlandse fabelverzameling die zelf weer gebaseerd is op Aisopos’
klassieke Griekse fabels. Zie over de toepassing van dit verhaal in de literatuur Schippers 1995, nummer 151; Bodemann
1983; Dicke en Grubmüller 1987, nummer 307. De gulzige hond trad regelmatig op vroegmoderne Nederlandse emblemen, zie bijvoorbeeld Vondel 1927, p. 750-751; Van Hoogstraten 1704, p. 8.
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Afb. 98 Lieve van Ollefen, Uitmuntende verzaameling […]. Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1780, p. 25. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 63-6501.
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Afb. 99 Lieve van Ollefen, Uitmuntende verzaameling […]. Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1780, p. 65. Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 63-6501.
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de eigendom van hun sloot, dat zij niet tijdig de vogel opmerken die beiden aanvalt
en opeet.108 Van Ollefens spreuk ‘Een gouden toom maakt een paard niet beter, en
een schoon kleed een zot niet schranderder’ vindt wellicht zijn oorsprong in Aisopos’ fabel over een paard met een gouden zadel, dat neerkijkt op een ezel, maar zelf
eindigt als pakpaard.109
Op twee momenten in Uitmuntende verzaameling staat het proces van zinnebeeldige waarneming expliciet centraal, met als doel jonge lezers op te leiden in de kijken leermethode die dit boekje vereist. In het eerste geval kijken vader en Keesje naar
een plaatje van een bellenblazend meisje dat wordt aangedreven door een jongetje
(afb. 99). Samen reflecteren vader en Keesje op de betekenis van deze zinnebeeldige
voorstelling, die ook voor de lezer zichtbaar is gemaakt. Op Keesjes verzoek legt vader
uit wat de plaat betekent.
ALTOOS voortgedreven te worden, en niet verder te komen! – ik weet niet wat dat betekent, zei KEESJE, het bovenstaande prentje beziende. – Dat is het zinnebeeld van uw gedrag, antwoordde zyn vader,
die, zonder dat KEESJE het gewaar geworden was, achter hem stond.110

Vader vertelt dat Keesje evenals de figuur op de plaat steeds wordt aangespoord om
ijverig te leren en plichten te vervullen, maar voortdurend vervalt ‘tot de allerkinderachtigste spelen’. Het is een kwalijke zaak: omdat het leven zo kort is, moet het met
zorg worden geleid. ‘Zo gy op ’t mondje van het beeldje let’, legt vader uit, ‘zult gy zien
dat het u te kennen geeft, hoe ’t leven al speelende verspild wordt’. ‘[H]oeveel gelukkiger sterft het gehoorzaame, het wel onderweezen kind, boven den ongehoorzaamen
speeler!’ meent vader. Keesje is aangedaan door vaders woorden, en vraagt, ‘terwyl hem
eenige traanen ontrolde’: ‘zou ik nog wel lang leeven Vader?’ Volgens vader kan alleen God
daarover beslissen. Keesje is dankbaar. Hij ‘keerde weder tot zyne boeken, en wierd in’t
kort een voorbeeld der kinderen’.111
Het opvoedkundige gesprek over de analyse van waarnemingen en ervaringen heeft
effect, zo blijkt uit de volgende afbeelding uit Uitmuntende verzaameling. Terwijl vader
zojuist nog aan Keesje had moeten uitleggen dat ze met een zinnebeeld te maken hadden, begrijpt deze nu zelf dat het plaatje allegorisch geduid moet worden. ‘Is dit ook een
Zinneprentje, lieve vader?’, vraagt hij slechts voor de zekerheid.112
Jonge lezers leren hier met Keesje stapsgewijs afbeeldingen zinnebeeldig te duiden,
om zo zelfstandig de wereld en hun gedrag te kunnen doorzien. Uitmuntende verzaameling blijkt zo niet alleen een leerboek in deugden, maar leidt ook op in zinnebeeldige
kijk- en leerprocessen. Veel meer dan in Kleine gedigten voor kinderen is de allegorische interpretatiemethode het centrale instrument van betekenisconstructie.

108 Van Ollefen 1780a, p. 27-28. Ook deze fabel gaat terug op Aisopos.
109 Van Ollefen 1780a, p. 12. Een versie van deze fabel werd opgenomen in de Esopet (Stuiveling 1965, dl 2, p. 51). Zie
over dit verhaal en andere versies daarvan Schippers 1995, p. 277, nummer 293.
110 Van Ollefen 1780a, p. 65.
111 Van Ollefen 1780a, p. 66-67.
112 Van Ollefen 1780a, p. 73.
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6 Het onbekende lezerspubliek
Afgaande op een herdruk van Uitmuntende verzaameling in het jaar na verschijnen, moet
Van Ollefens formule zijn aangeslagen.113 De boekjes lijken letterlijk te zijn stukgelezen door enthousiaste kinderen, want van alle gedrukte exemplaren is maar weinig
bewaard gebleven.114
Maar wie waren die enthousiaste lezers van Uitmuntende verzaameling? De verlichte
deugden en thema’s in een vertrouwd religieus en zinnebeeldig jasje lijken aantrekkelijk te zijn geweest voor de vele gezinnen die interesse hadden in wijsgerige en pedagogische ontwikkelingen, maar ze niet op de voet volgden. Want terwijl Uitmuntende
verzaameling zich in de traditie van Van Alphens verlichte kinderpoëzie positioneerde,
verpakte het tegelijkertijd opvallend religieus gekleurde boodschappen van deugdzaamheid in oude fabels, allegorische vertellingen en onrealistische emblematische
taferelen. Zo oogde Van Ollefens werk traditioneler dan dat van Van Alphen, waarin,
geheel volgens de nieuwste pedagogische inzichten, kinderen louter door hun alledaagse ervaringen zelfstandig ontdekten hoe zij zich moesten gedragen en ontwikkelen.
Het is verleidelijk om Van Ollefens lezers te zoeken in de brede geletterde middenklasse, waarin nieuwe ontwikkelingen langzamer doordrongen en het traditionele
religieuze gedachtegoed daardoor langer acceptabel bleef. Voor deze beperkt vermogenden lag Uitmuntende verzaameling binnen handbereik: het boek was in een kleine uitvoering te koop voor twaalf stuivers en in een grote uitvoering voor achttien stuivers.115
Kopers van de versjes en plaatjes van Van Alphen moesten over een veel ruimer budget beschikken, want een volledige set kostte bijna vijf en een halve gulden.116 Zo’n set
was ‘te kostbaar voor de gemeene man’, zo stelde Pieter Boddaert Pietersz. vast in een
lezing uit 1791, die verderop nog uitgebreider ter sprake zal komen.117 Buijnsters heeft
gesuggereerd dat we de kopers van Kleine gedigten kunnen vinden in de gegoede en ontwikkelde burgerij, wier wereld bij de gedichtjes was afgebeeld.118 Van Alphens versjes
waren, zo vermoedden Baggerman en Dekker, aantrekkelijk voor de elite die de kinderen opvoedde volgens de nieuwste pedagogische idealen.119
Het is echter zeer de vraag of deze voorstelling van het leespubliek van kinderliteratuur recht doet aan de achttiende-eeuwse werkelijkheid. Vermogen, sociale positie en opleiding hadden maar heel beperkt invloed op de aanschaf van literatuur,
zo bleek uit het onderzoek van Han Brouwer naar Zwolse boekverkopers: ‘acade113 Van Ollefen 1781 (bijlage, nummer 27).
114 De huidige zeldzaamheid van het werk is een bevestiging van de populariteit: gewaardeerde kinderliteratuur
is dikwijls letterlijk stukgelezen. Zie daarover Buijnsters 1989, p. 171; Salman 2000, p. 75.
115 Deze prijs wordt genoemd in de advertentie uit de Oprechte Haerlemsche courant, zie daarvoor Salman 2000, p. 84.
116 Buijnsters in Van Alphen 1998, p. 189.
117 Een transcriptie van Boddaerts in handschrift overgeleverde lezing geeft Thijssen 2009, p. 54. De lezing komt nog
ter sprake in paragraaf 7.
118 Buijnsters in Van Alphen 1998, p. 190.
119 Baggerman en Dekker 2005, p. 149-150 vermoeden dat Otto van Eck, die opgroeide in een vooraanstaande familie
volgens de moderne pedagogische opvattingen, Van Alphens versjes te lezen kreeg.
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misch geschoolden zoals de burgemeester en de geneesheer en (semi-)autodidacten
zoals de looier en de hoedenstoffeerder, gaven eendrachtig de voorkeur aan dezelfde
oude en nieuwe, traditionele en verlichte genres.’120 Het is dus betwijfelbaar of Van
Alphens kinderliteratuur uitsluitend werd aangeschaft en gelezen door de hoogste
sociale kringen – zeker gezien het feit dat de gedichtjes ook zonder plaatjes in veel
goedkopere uitvoeringen konden worden verworven. Aan de andere kant moeten we
ook voorzichtig zijn met de suggestie dat Uitmuntende verzaameling bij uitstek een lager publiek zal hebben aangesproken, want uit onderzoek naar boekhandels en boedelinventarissen blijkt dat het uitdijende en gedifferentieerde literatuuraanbod dat
afgestemd was op een brede burgerlijke middenklasse vaak in werkelijkheid werd
aangeschaft door de politieke, economische en intellectuele toplagen.121 Het zullen
mogelijk de beter bedeelden uit de samenleving zijn geweest die de advertentie in
de Oprechte Haerlemsche courant tot een gang naar de boekhandel aanspoorde – hoewel
we niet kunnen uitsluiten dat het krantenlezend publiek tot diep in de sociale piramide reikte.122

7 De nadagen: Pia desideria op ‘nietsbeduidende’ centsprenten
Groter en gevarieerder was ongetwijfeld het publiek dat kon kennismaken met het Pia
desideria-materiaal in de vorm die het omstreeks 1800 kreeg. De Pia desideria-picturae verschenen op centsprenten: massaproducten die toegankelijk waren voor alle lagen van
de bevolking, mede dankzij hun gebruikelijke verkoopprijs van één cent.123 Omdat het
goedkope drukwerk slecht bewaard is gebleven, kunnen we ons moeilijk een realistische voorstelling maken van de omvang van het medium. De centsprentenproductie
moet echter indrukwekkend zijn geweest: de succesvolle uitgever Johannes Noman
haalde in de eerste helft van de negentiende eeuw een jaaromzet van maar liefst een
half miljoen prenten.124 Samen met de vroege negentiende eeuw behoorde het einde
120 Brouwer 1995, p. 291-292; citaat op p. 291.
121 Dat blijkt uit Kloek en Mijnhardt 1993; Kloek 1994; Kloek en Mijnhardt 1988; De Kruif 1999; Wijsenbeek-Olthuis 1987, p. 257-261. In deze studies wordt de bekende these van de lezersrevolutie weerlegd, die met name in het leven werd geroepen door Engelsing 1974, p. 182-215. De veronderstelling was dat in de achttiende eeuw het burgerlijk
lezerspubliek in omvang sterk toenam en dat die groep lezers gevarieerder en extensiever ging lezen dan voorheen.
De Kruif 1999, p. 262 suggereert dat de differentiatie niet zozeer leidde tot meer lezers, maar dat de stagnerende afzet
juist differentiatie in de hand had gewerkt: producenten voelden zich gedwongen om pogingen te doen om nieuwe
markten aan te boren. Zie voor de actuele stand van zaken in het onderzoek naar achttiende-eeuwse lezers De Vries
2011, p. 16-18.
122 Van Goinga 1999, p. 38 veronderstelt dat kranten door alle randen en standen gelezen werden, onder meer
doordat kranten ook werden verspreid in herbergen en gelezen door het personeel van rijke families. Er zijn echter, vergelijk Van Goinga 1999, p. 288, geen betrouwbare gegevens beschikbaar over het aantal mensen dat een
krant las. Wel is bekend dat een krant als de Oprechte Haerlemsche Courant door het hele land en zelfs in het buitenland aftrek vond, en dat in de achttiende eeuw de oplage van de Oprechte Haerlemsche Courant sterk toenam, zie Van
Goinga 1999, p. 35, 37. Uit Welke 1981 blijkt bovendien dat in Duitsland kranten tot diep in de sociale piramide
werden gelezen.
123 De recentste introductie op het genre biedt Borms 2010. Over de verkoopprijs zie bijvoorbeeld Thijssen 2009, p. 41.
124 Thijssen 2009, p. 44.

Afb. 100 Centsprent met Pia desideria-houtsneden. Leeuwarden, Johannes Seydel, 1781-1800. Exemplaar Rijksprentenkabinet Amsterdam, collectie Waller, nummer 8.
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van de achttiende eeuw tot de bloeiperiode van de centsprent, die zich in die tijd voor
het eerst speciaal op een jeugdig publiek ging richten.125
Tot de overgeleverde kinderprenten uit de late achttiende eeuw behoren er twee gevuld met achttien Pia desideria-plaatjes (afb. 100).126 Zij waren, vermoedelijk tussen 1781
en 1800,127 vervaardigd door drukker Johannes Seydel, die in Leeuwarden het grootste
Friese centsprentenfonds drukte.128 Seydel had daarbij gebruikgemaakt van de houtblokken van Van Sichem, waarmee Paets tussen 1628 en 1657 zijn Pia desideria-bewerkingen had geproduceerd. Binnen de kringen van centsprentdrukkers was Seydels
werkwijze heel gangbaar. Drukkers maakten graag gebruik van bestaande houtblokken om de productiekosten te beperken129 – óók als deze blokken soms wel tweehonderd jaar oud waren en dikwijls versleten en wormstekig.130
Paets’ houtblokken hadden al verschillende eigenaren gehad voordat zij in de
late achttiende eeuw in Seydels handen belandden. We treffen ze in het derde kwart
van de zeventiende eeuw aan bij Gillis Joosten Zaagman, die ze gebruikte in een ongedateerde herdruk van Serrarius’ Goddelycke aandachten.131 Zaagman, vooral bekend
als drukker van almanakken en reisverhalen,132 beschikte over een uitgebreide collectie houtblokken van Christoffel van Sichem II. Die had hij niet rechtstreeks van
de katholieke drukker Paets gekregen, maar verworven via Van Sichems kleinzoon
Christoffel van Sichem IV, de houtsnijder met wie Zaagman intensief samenwerkte
en die hij vanaf 1663 regelmatig opdrachten bezorgde.133 De familie Van Sichem die
Paets had ingezet om zijn katholieke fonds stevig in de Noord-Nederlandse markt
te zetten, werd zo dus een intermediair tussen de katholieke en protestantse literaire
wereld.134
125 De productie en verspreiding van de volksprenten in Noord-Nederland kende een hoogtepunt in de achttiende
en negentiende eeuw. In deze periode veranderde, volgens Vansummeren 1996, p. 27, geleidelijk de bestemming van de
prenten, ‘zodat ze meer en meer evolueerden van volksprent naar kinderprent.’ Over vroeg-negentiende-eeuwse kinder- en centsprenten zie Boerma 1981.
126 Het gaat om prent 2 en 9 uit het fonds van Seydel, zie Boerma ter perse. Zie voor de bibliografische gegevens de
bijlage, nummer 28.
127 Het moment van productie van Seydels Pia desideria-prenten is niet nauwkeurig vast te stellen, maar kan wel
worden gereconstrueerd. Seydel drukte ze waarschijnlijk ná 1781, want vermoedelijk kocht hij toen de houtblokken
van collega Ferweda over, waarover later meer. Het uiterste jaar van uitgave kan op basis van de vermelde adresgegevens op 1800 worden vastgesteld. Op de Pia desideria-prenten is te lezen dat Seydel op het moment van productie in de
Koningstraat woonde. Hij woonde daar tot 1800, want publicaties uit of ná 1800 noemen als adres de Visch-markt.
128 Boerma ter perse.
129 Zoals blijkt uit Borms 2010, p. 13 maakte papier zestig tot tachtig procent van de productiekosten van de centsprenten uit. Om de verkoopprijs van één cent te kunnen handhaven, kon een drukker zich geen grote investeringen
in plaatmateriaal permitteren.
130 Thijssen 2009, p. 31; Borms 2010, p. 11-12; De Meyer 1962, p. 39. Volgens Boerma ter perse kocht Seydel diverse
houtblokken op die versleten en wormstekig waren.
131 Serrarius z.j (bijlage, nummer 28). De editie van Goddelycke aandachten werd vermoedelijk gemaakt tussen 1663 en
1677. Hij verscheen volgens de titelpagina bij Zaagman in de ‘Nieuwe-Straet’, waar Zaagman tussen 1651 en 1677 woonde. Het ligt voor de hand dat de uitgave ná 1663 tot stand kwam, want vanaf dat moment lijkt Zaagman met Van Sichem
IV te hebben samengewerkt en kon hij over de houtblokken beschikken, zie Verhoeven 1992, p. 335.
132 Over Zaagman (of: Saeghman) zie Kleerkooper en Van Stockum 1914-1916, dl 2, p. 1044 e.v. Over Zaagman als
drukker van almanakken, zie Salman 1999, passim. Over Zaagman als drukker van reisuitgaven, zie Verhoeven 1992.
133 Verhoeven 1992, p. 335.
134 Zie over de Van Sichems hoofdstuk 1, paragraaf 2 en 4.
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Ten minste een deel van Zaagmans Van Sichem-collectie kwam in de achttiende
eeuw in het bezit van uitgever Jan Klooster in Amsterdam. Klooster gebruikte namelijk bijbelplaten uit die collectie voor de uitgaven van zijn kinderbijbel Bijbels Lust-hof in
1739 en 1743.135 Nazaten van Zaagman hadden hem die houtblokken gegeven, zo blijkt
uit Kloosters opdracht aan de ‘Konstbeminnenden Jongeling, de heer Frans Ryk’. Deze
jongeman was de kleinzoon van toneelschrijver Frans Ryk, de echtgenoot van Geertruid Zaagman, die waarschijnlijk weer de dochter was geweest van Gillis Joosten Zaagman. Zoals Klooster in de opdrachttekst uitlegde, had hij de houtblokken verworven
via de vader van de aangesproken kleinzoon, vermoedelijk dus de zoon van Frans Ryk
en Gertruid:
Is ’t nodig braven Jongeling,
Dit Printwerk, al is ’t wat gering,
U toe te weiden; wyl ’t voorheên
Op ZAAGMANS order, fraai gesneên
Wierd, door VAN SICHEM, de eêlste [edelste] geest
Welk’ ooit is in deez’ konst geweest.
Uw Vader gaf, uyt zuyv’re gonst,
Aan my dit Plaatwerk, zeer vol konst;
Nu eischt de pligt, ten wederloon
Het op te dragen aan den Zoon.136

De bijbelplaten die Klooster bezat, bereikten later in de achttiende eeuw Friesland. Zij
kwamen in handen van Abraham Ferweda, een productieve centsprentendrukker uit
Leeuwarden. Ferweda stond bekend om zijn religieuze prenten, die hij veelal drukte met houtblokken van Van Sichem.137 We weten dat Seydel Ferweda’s houtblokken
overkocht toen die zijn zaak in 1781 sloot.138 Hoewel platen met Pia desideria-picturae niet
in Ferweda’s fonds zijn aangetroffen, is het goed mogelijk dat Seydel ook deze houtblokken verwierf via Ferweda.
Maar er bestaat een kans dat de geschiedenis anders is verlopen. Misschien zijn
de Pia desideria-houtblokken niet via Van Sichem IV, Klooster en Ferweda bij Seydel
terechtgekomen, maar verwierf Seydel ze via zijn netwerk van almanakdrukkers in
Leeuwarden. Een aanwijzing daarvoor vind ik in het drukkersmerk dat is opgenomen op de slotpagina van Zaagmans editie van Goddelycke aandachten, gemaakt van Sichems houtblokken. Het gaat om het drukkersmerk van Claude Fonteyne, een uit
Frankrijk afkomstige hugenoot die in Leeuwarden als drukker actief was en evenals

135 Buijnsters en Buijnsters-Smets 1997, p. 140, nummers 937-938. Over Frans Ryks huwelijk met Geertruid Zaagman, zie Smit 2000, p. 127. Over Ryks eigen werk als schrijver en vertaler van toneelstukken, zie Ter Laan 1952.
136 Bybels lusthof 1743, fol. *2r-*2v.
137 Ferweda drukte negen van de elf bewaard gebleven prenten uit zijn fonds met Van Sichems houtblokken. Deze
prenten tonen testamentische voorstellen en afbeeldingen uit Van Sichems serie ’t Bosch der Eremyten en Eremytinnen. Zie
hierover Boerma ter perse.
138 Volgens Boerma ter perse kocht Seydel niet alleen de blokken van Ferweda, maar ook van de centsprentdrukkers
Pieter Koumans en Dirk van der Sluis. In totaal noemt Boerma ter perse zeven centsprenten die Seydel met zekerheid
drukte met aangekochte zeventiende-eeuwse houtblokken van Van Sichem.
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Zaagman veel almanakken produceerde.139 Op het moment dat de editie werd gedrukt was Fonteyne zelf niet meer in leven,140 maar de aanwezigheid van het drukkersmerk laat wellicht iets zien van een samenwerking tussen Zaagman en Leeuwardense almanakproducenten rondom de productie van Goddelycke aandachten. Het is
geen vreemde gedachte, want Zaagman ging vaker relaties aan met Friese almanakproducenten.141 Mogelijk werden de Pia desideria-houtblokken al in de zeventiende
eeuw naar Leeuwarden vervoerd dankzij dit soort relaties en bleven ze aanwezig in
kringen van almanakproducenten. Seydel, die zelf ook almanakken drukte, had ze
wellicht via deze weg in handen gekregen.
In Van Sichems houtsneden moet Seydel bruikbaar materiaal hebben gezien voor
zijn centsprentenproductie. De kleine plaatjes konden in drie rijen van zes onder elkaar worden geplaatst, zodat het geheel het gebruikelijke tabloidformaat aannam
(afb. 100).142 De afbeeldingen werden begeleid door bijbelse motto’s, maar waren verder zonder gedichten of prozateksten uitgegeven, zoals dat normaal was in het geval
van centsprenten. Het was voor het eerst in de Noord-Nederlandse receptiegeschiedenis van Pia desideria dat er geen teksten werden opgenomen om de interpretatie van de
afbeeldingen te sturen. Die sturing was niet meer nodig nu de afbeeldingen geen specifieke religieuze en confessioneel gekleurde idealen hoefden te ondersteunen, maar
slechts werden gebruikt om gemakkelijk en goedkoop aan te sluiten bij een populaire
trend voor een groot publiek.143
Voor gebruikers waren Seydels Pia desideria-prenten niet alleen gemakkelijk te herkennen als centsprenten, maar ook specifiek als centsprenten van het ouderwetse
soort. In de late achttiende eeuw ontwikkelde men een voorkeur voor kinderprenten
die voldeden aan de eisen van de verlichte didactiek. Dat de Pia desideria-centsprenten
niet beantwoordden aan de eisen, kwam niet zozeer door de religieuze uitstraling,
want christelijke deugden en bijbelse taferelen konden volgens de nieuwste opvattingen ook modern zijn.144 Het probleem zat in het allegorische karakter van de plaatjes en
in de directe verbeelding van affecten, zo is te reconstrueren op basis van een leesbeurt
die Pieter Boddaert Pietersz., zoon van de piëtistische dichter Boddaert, in 1791 hield
voor het Utrechtse departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Bod139 De herkomst van het drukkersmerk blijkt uit Van Huisstede en Brandhorst 1999, dl 1, p. 464, nummer 0065. Over
Claude Fonteyne als hugenoot, zie Bergsma 1999, p. 422; over Fonteyne als drukker van almanakken, zie Salman 1992,
p. 78-79; Salman 1999, p. 151, 203, 244-246, 264-268, 281, 285, 293, 405.
140 Claude Fonteyne stierf in 1654, zie Salman 1999, p. 405. Tot 1657 waren de Pia desideria-houtblokken in bezit van
Paets, dus de editie van Goddelycke aandachten kan niet vóór 1654 zijn gemaakt. Bovendien ligt voor de hand dat de uitgave pas in stand kwam na Zaagmans contact met Van Sichem IV, waarschijnlijk ná 1663, zie Verhoeven 1992, p. 335.
141 Salman 1999, p. 264.
142 Zie over het uiterlijk van centsprenten Thijssen 2009, p. 31-32. De selectie van achttien Pia desideria-picturae uit de
serie van 46 houtblokken doet willekeurig aan, hoewel oorspronkelijk opeenvolgende emblemen dikwijls naast elkaar
geplaatst zijn. Op Pia desideria-centsprent 2 zijn de volgende picturae gebruikt: 7, 1, 2, 4, 17 en 18 in rij 1; 12, 21, 36, 37, 41
en 42 in rij 2; 43, 44, 24, 25, 26 en 27 in rij 3. Op Pia desideria-centsprent 9 zijn de volgende picturae gebruikt: 34, 10, 9, 3, 13
en 20 in rij 1; 5, openingsembleem, 16, 12, 31 en 45 in rij 2; 14, 23, 39, 22, 38 en 28 in rij 3.
143 Er lijken geen Pia desideria-bidprentjes in de Republiek te zijn geproduceerd, zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.
144 Vergelijk Thijssen 2009, p. 63, tabel 3.1.
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daert sloot zich daarin aan bij de wens van de Maatschappij om de productie van ‘nietsbeduidende prentjes’ aan banden te leggen en ‘andere, meer leerzaamer te maken,
en in gebruik te brengen’.145 Afkeurenswaardig vond hij prenten ‘waarvan de kinders
niets begrijpen en zeer verwarde denkbeelden krijgen’ en die bovendien ‘schrikkelijke
gevolgen’ voor het gestel van de kinderen kunnen hebben: ‘vrees, zwaarmoedigheid,
wreedheid, wantrouwigheid, enz.’. De leerzame platen, daarentegen, bevatten ‘niets
dan voor kinderen begrijpelijke dingen’. Zij verbeelden bij voorkeur de deugden, het
gedrag en de spelen van kinderen, zoals de plaatjes uit Van Alphens Kleine gedigten of
Luykens Des menschen begin, midden en einde (1712):
Dus kan men bij voorbeeld door moderne beelden met daarop toepasselijke bijschriftjens den kinderen gezellige deugden leeren: de versjens en prentjes van de Hr. Mr. H. van Alphen, schoon te kostbaar voor de gemeene man, en die van Jan Luiken, de tot schande onzer verbasterde waereld bijna
vergeetene Jan Luiken, in zijn werkje getytelt ’s menschen begin en einde, zullen ons hier het beste
in verglijken.146

Op initiatief van de Maatschappij verschenen drie series zogenaamde ‘Nutsprenten’,
die beantwoordden aan de verlichte pedagogische idealen die Boddaert in zijn leesbeurt had verwoord.147 Rond 1800 werd de eerste prentenserie geproduceerd, waarin
kinderspelen en verlichte deugden de hoofdrol speelden.148 De vele herdrukken en
reproducties in de daarop volgende jaren wijzen op een grote populariteit en een
breed draagvlak voor de opvattingen over beeldgebruik die de Maatschappij had
verkondigd.149 Veel uitgevers van traditionele prenten gingen over tot de productie
van pedagogisch verantwoorde prenten, al dan niet direct naar het voorbeeld van de
Nutsprenten.150
In de tijd dat Seydel zijn Pia desideria-centsprenten drukte, bleven ouderwetse, allegorische centsprenten in omloop naast hun moderne varianten.151 Seydel zal hiermee
vooral de kinderen uit de minder vermogende en ontwikkelde families hebben bereikt, op wie de traditionele aanblik en vriendelijke prijs zijn aantrekkingskracht zal
hebben gehad. Als we bedenken hoe beperkt de overlevingskans van centsprenten was,
kan het haast niet anders dan dat de twee bewaard gebleven Pia desideria-centsprenten
niet meer dan een fractie waren van de totale Pia desideria-centsprentenproductie die
zijn weg naar een breed, jong publiek zal hebben gevonden. Blijkbaar hadden de expressieve liefdesembleemplaatjes nog steeds een plaats in het culturele geheugen; zozeer dat zij zelfs zonder begeleidende teksten nog doeltreffend waren. De commer145 Geciteerd naar Thijssen 2009, p. 50. Oorspronkelijk afkomstig uit Stadsarchief Amsterdam 211, 1131, Handelingen
eerste stuk, p. 155.
146 Boddaerts manuscript is getranscribeerd in Thijssen 2009, p. 54. Over Boddaert en zijn manifest zie ook Thijssen 2009, p. 50-51.
147 Over de drie series zie Thijssen 2009. Voor een volledig overzicht van de eerste Nutsprentenserie zie Thijssen
2009, p. 63, tabel 3.1.
148 Thijssen 2009, p. 65.
149 Thijssen 2009, p. 65.
150 Thijssen 2009, p. 92; Boerma 1981.
151 De behoefte aan traditionele prenten bleef bestaan, zie Thijssen 2009, p. 87, 92, 118 en 129.

300

6

van initiator naar volgeling

cialisering van Pia desideria, ingezet met Uitmuntende verzaameling, bereikte rond 1800 een
hoogtepunt.

8 Conclusie
In de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur zal een deel verschijnen over de achttiende eeuw, dat hopelijk een breed beeld zal werpen op de literair-historische ontwikkelingen die zich in deze periode voordeden. Vooralsnog bestaat veel onduidelijkheid over de functie en organisatie van de achttiende-eeuwse literaire productie, over
de commercialisering en verbreding van de Noord-Nederlandse boekenmarkt na de
instorting van de internationale boekenhandel, en over het lezerspubliek van verschillende literaire genres.152 Er is meer context nodig om de ontwikkelingen in de achttiende-eeuwse Pia desideria-receptie te plaatsen en aan de hand daarvan vergaande conclusies te trekken over de binnenlandse organisatie en commercialisering van de traditie
van de achttiende-eeuwse geïllustreerde religieuze literatuur. De observaties over de
achttiende-eeuwse Pia desideria-receptie wijzen echter al wel in de richting van grootschaliger veranderingen die zich op het gebied van religieuze literatuur in de achttiende eeuw hebben voorgedaan.
Zo verloren mechanismen die de productie van de Pia desideria-receptie meer dan
een eeuw hadden gestuurd hun werking. Pia desideria-bewerkingen werden niet meer
geproduceerd dankzij religieuze transfusies met internationale partners, in een eigen
netwerk van gelijkgestemde christenen die het materiaal conformeerden aan hun specifieke religieuze idealen. Gelovigen met verschillende religieuze achtergronden konden gemakkelijker tot uitwisseling komen – ook al bleef de Pia desideria-receptie wel een
protestants verhaal. Het ideaal van de oecumenische Verlichting en de algemeen-christelijke natie sloeg weliswaar bij zowel protestanten als katholieken aan,153 maar katholieken waren al halverwege de zeventiende eeuw gestopt met het gebruik van het Pia
desideria-materiaal en pakten hun werkzaamheden niet opnieuw op.154 Het verschijnsel
past in een veel bredere tendens: katholieken lijken over de hele linie nauwelijks een
rol van betekenis te hebben gespeeld in de achttiende-eeuwse literaire wereld die door
protestanten werd gedomineerd.155
152 De reeks staat onder hoofdredactie van Arie Jan Gelderblom en Anne Marie Musschoot. Het deel over de achttiende-eeuwse literatuur wordt geschreven door Joost Kloek, Gert Jan Johannes, Inger Leemans en Tom Verschaffel.
153 Zie bijvoorbeeld Van der Laarse 2000, p. 4, die zich mede baseert op Rogier in Rogier en Van Rooy 1953, p. 186:
‘Oecumenische zin, irenisch interconfessionalisme, deïstisch-getint cultuur-optimisme, afkeer van vrome practijken
en eenzijdige nadruk op het “nut” van de godsdienst hielden omstreeks het eind van de achttiende eeuw katholieke
en protestantse leraren bijeen in één liefdebond.’ Van den Berg 2005 geeft een overzicht van verlichte en liberale gedachten onder katholieken. Hij laat zien, p. 37, dat Nederlandse katholieken in de late achttiende eeuw ‘geëngageerd
deel[namen] aan het politieke vernieuwingsproces’ en blijk gaven ‘van een confessionele verschillen overstijgend gelijkheids- en democratiedenken’.
154 Zie hierover hoofdstuk 4, paragraaf 3.
155 Kloek 2004, p. 20. Dat de katholieken niet deelnamen aan de productie van geïllustreerde religieuze literatuur
blijkt ook uit Stronks 2011a, hoofdstuk 7.
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De samenwerkende protestanten zochten niet langer in anderstalige literatuur
naar inspirerende visuele meditatiemodellen waarmee zij de Noord-Nederlandse
traditie van geïllustreerde religieuze literatuur een nieuwe impuls konden geven.
Bewerkers van Pia desideria kozen bronnen van eigen bodem toen de beschikbaarheid
van niet-Nederlandse Pia desideria-voorbeelden afnam. Die afnemende beschikbaarheid kon simpelweg het gevolg zijn geweest van een krimp in de buitenlandse Pia
desideria-receptie: door heel Europa werden in de achttiende eeuw ongeveer de helft
minder Pia desideria-bewerkingen geproduceerd dan in de zeventiende eeuw, en na
1750 zelfs weer de helft minder dan in de halve eeuw daarvoor.156 Maar waarschijnlijk
hing het einde van de internationale bevruchting van de Pia desideria-receptie ook samen met de veranderde positie van de Republiek binnen Europa. Nu de Republiek
haar rol als belangrijk internationaal boekencentrum had verloren, waren anderstalige voorbeelden niet meer zo gemakkelijk voorhanden voor bewerkers van Pia desideria.157 De positie van de Republiek in de Europese literaire cultuur lijkt zo direct
zijn weerslag te hebben op de manier waarop de productie van geïllustreerde religieuze literatuur werd georganiseerd. Was het Pia desideria-materiaal ooit het materiaal
waarmee groepen christenen in de Republiek meditatietechnieken verrijkten en vernieuwende buitenlandse tradities introduceerden, nu gebruikten laat-achttiendeeeuwse boekproducenten het om een zo groot en divers mogelijk lezerspubliek te
bereiken: oude houtblokken werden hergebruikt en bestaande koperplaten opgewerkt om kinderen als nieuwe doelgroep aan te spreken en commercieel aantrekkelijke modes te volgen.
Als gevolg van die nieuwe functie die het materiaal kreeg, werd veel sterker dan
voorheen afstand genomen van de oorspronkelijke vorm en meditatieve doelstellingen
van Pia desideria. In de laat-achttiende-eeuwse Pia desideria-bewerkingen speelden de teksten geen enkele rol meer, en werden zelfs pogingen ondernomen om de afbeeldingen
een profaner uiterlijk te verschaffen. De Pia desideria-afbeeldingen werden voor het eerst
geïnterpreteerd volgens het ‘catsiaanse model’: de allegorische duiding van realistische
voorstellingen resulteerde in moralistische religieuze lessen. Nu Pia desideria een zo omvangrijk mogelijk publiek moest aanspreken, werd het materiaal dus gebruikt volgens
de methode van religieuze emblematiek waarmee lezers in de Republiek al lang een
grote vertrouwdheid hadden.158
Het Pia desideria-materiaal bereikte op populaire centsprenten haar eindstation, om
in de negentiende eeuw niet meer op te leven.159 De contexten waarin Pia desideria in

156 Deze grove cijfers heb ik gebaseerd op Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 112-255, nummers J628-J770. Deze bibliografie met Pia desideria-vertalingen en -bewerkingen is onvolledig, maar de globale schatting geeft toch een aardige indruk
van de afname in de productie.
157 Johannes 1998, o.a. p. 11, 60, 91; Hoftijzer 1996, p. 174; Mijnhardt 1992, p. 212.
158 Uit Stronks 2009c blijkt dat het model van allegorische betekenisgeving in de achttiende eeuw nog steeds populair was, hoewel afnemende allegorische kennis bij de lezers een explicietere sturing noodzakelijk maakte. Uitmuntende
verzaameling voorziet in die behoefte.
159 Zo’n plotselinge bloei was wellicht ook niet te verwachten in het negentiende-eeuwse klimaat, waarin de religieuze vrijheden ingeperkt werden. Katholieke bewindslieden die in de late achttiende eeuw als gevolg van de nieu-

de late achttiende eeuw was opgetreden – de centsprentencultuur en de kinderliteratuur – bloeiden in de negentiende eeuw onverminderd, maar zij stonden niet langer
open voor de allegorische en affectieve plaatjes uit Pia desideria. In negentiende-eeuwse
embleemboekjes voor kinderen vormde alleen de realistische werkelijkheid nog het
vertrekpunt van waarneming en onderricht.160 Zelfs in de lagere klassen waar de centsprentenproductie zich op richtte, waren de idealen van de leerzame kinderprenten
inmiddels zozeer bekend geworden, dat de Pia desideria-platen ook daar hun functie
hadden verloren. Een belangrijke centsprentendrukker als Johannes Noman uit Zaltbommel maakte nog altijd graag gebruik van oude houtblokken, en die houtblokken
mochten zelfs een religieus tintje hebben.161 Maar liever koos hij dan voor de kopieën
van Van Sichems bijbeltaferelen dan voor de Pia desideria-voorstellingen met hun opvallende allegorische en expressieve uitstraling.162 Zo verdween Pia desideria na bijna twee
eeuwen definitief van het toneel.

we grondwet waren aangetreden, verloren weer hun macht. Zie Van de Laarse 2000, p. 7; Clemens 1995, p. 39; Schutte
1989, p. 157-158. Over het religieuze klimaat onder de oranjevorsten in de negentiende eeuw zie Bos 2009.
160 Zo verscheen bijvoorbeeld wel naar Luykens voorbeeld een embleemboekje voor kinderen van Petronella Moens
en Willem Hendrik Warnsinck: ’s Menschen begin, midden en einde. Zie Moens en Warnsinck 1824; zie daarover Hoek 1913 en
Hoek 1914. Naar het voorbeeld van Luykens ambachtenemblemen maakte P.H. van Arum zijn Prenteboekje naar Jan Luiken,
zie Van Arum 1826. De gekozen plaatjes zijn realistischer dan de plaatjes uit Pia desideria.
161 Zie over Noman Thijssen 2009, m.n. p. 79. Noman zou zijn eigen platen ook weer doorverkopen, bijvoorbeeld aan
de firma Brepols, zie Vansummeren 1996, p. 61.
162 Boerma ter perse meldt dat kopieën van Van Sichems bijbelprenten werden overgenomen door Noman.

Conclusies en vooruitzichten

1 Conclusies
In het literaire domein van de Republiek werd materiaal tussen confessies overgedragen
zonder dat daarbij direct contact was tussen katholieke en protestantse boekproducenten (auteurs, drukkers, uitgevers, graveurs). Protestantse boekproducenten verwierven
katholiek materiaal dankzij internationale netwerken van gelijkgestemden; katholieken lieten zich inspireren door hun geloofsgenoten elders in Noord-Europa. Interconfessionele uitwisseling in het Noord-Nederlandse literaire domein was zo vaker
het resultaat van internationale dan van interconfessionele contacten van boekproducenten.
Deze conclusie over de circulatie van literatuur nodigt ons uit om de organisatie van
het literaire leven in de Republiek opnieuw te bekijken. Tot nu toe was ons beeld van
de religieuze coëxistentie in het Noord-Nederlandse literaire leven gekleurd door de
bevindingen van historici over het alledaagse bestaan van gelovigen in de Republiek.
Historici als Willem Frijhoff, Benjamin Kaplan en Judith Pollmann hebben geconstateerd dat, naast een theologisch domein met verkokerde confessionele subculturen, in
de Republiek een veel verdraagzamer en pragmatischer sociale praktijk bestond, waarin confessionele verschillen ‘tussen haakjes’ werden gezet om contact en uitwisseling
mogelijk te maken.1 De conclusies over het sociale domein zijn ook geldig verklaard
voor het culturele leven. Onderzoekers constateerden dat confessies hun culturele
producten veelvuldig deelden en legden dat uit als een proces van interconfessionele
samenwerking. Deze visie heeft ook zijn sporen nagelaten in de jongste literatuurgeschiedenis Een nieuw vaderland voor de muzen: de interconfessionele uitwisseling van literatuur wordt daar gepresenteerd als een uiting van de pragmatische omgangsoecumene
tussen de gelovigen van de verschillende gezindten.2
In mijn studie is gebleken dat confessies voorbeelden van geïllustreerde religieuze
literatuur konden delen zonder dat daarbij sprake was van direct contact tussen producenten uit die verschillende confessies. Daarmee is niet gezegd dat er in het literaire
1 Deze discussie staat uitgebreider beschreven in de inleiding, paragraaf 2. Zie voor de ideeën van Frijhoff, Kaplan en
Pollmann bijvoorbeeld Frijhoff 1983; Kaplan 2007; Pollmann 1999.
2 Porteman en Smits-Veldt 2008, m.n. p. 307.
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domein helemaal geen contacten mogelijk waren tussen andersgelovigen. Maar voor
de uitwisseling van literair materiaal leunden boekproducenten niet op dat soort betrekkingen binnen de Republiek. Deze conclusie geeft aanleiding om interconfessionele uitwisselingprocessen op een nieuwe manier te benaderen. Het zijn geen rechtstreekse reflecties van de mate van sociale toenadering tussen gezindten, maar vaak
processen van indirect tot stand gebrachte interactie, mogelijk gemaakt door de internationale dynamiek van de Noord-Nederlandse boekenmarkt.
Omdat nog geen term bestond voor het indirecte uitwisselingsmechanisme dat ik
heb blootgelegd, heb ik ‘religieuze transfusie’ geïntroduceerd als een concept voor letterkundig onderzoek. Het concept is vrij gemodelleerd naar ‘culturele transfusie’ – een
term die gebruikt wordt om een stapsgewijze culturele vermenging te beschrijven3 –
maar heeft ten opzichte van zijn voorganger een nieuw betekenisaspect gekregen: religieuze transfusies zijn overdrachtsprocessen die op basis van religieuze overeenstemming tot stand gebracht worden.
In de praktijk zag zo’n proces van religieuze transfusie er als volgt uit: een protestant
gebruikte alleen een katholiek meditatiemodel dat in zijn eigen omgeving aanwezig
was, en uitsluitend als hij zich kon herkennen in de vroomheid die erin werd uitgedragen. Dit boek ging als gevolg daarvan voor een belangrijk deel over piëtistisch georiënteerde protestanten die katholieke voorbeelden via eigen internationale, protestantse
kanalen verwierven. Zij waren allen verbonden aan een bepaalde protestantse kerkgemeenschap, maar de vraag dringt zich op hoe we hun positie binnen die gemeenschap
moeten karakteriseren. Waren de protestantse boekproducenten werkzaam aan de
randen van hun gemeenschappen, en eigenden zij zich vanuit die positie katholieke
beeldmeditatiemodellen toe? Of vormen zij het bewijs dat katholieke beeldmeditatie
ruim binnen de grenzen van vroegmoderne kerkgemeenschappen toegelaten werd?
Mijn bronnenmateriaal bood geen handvatten om die vragen te beantwoorden, maar
bracht wel het internationale karakter van piëtistische productienetwerken gedetailleerd in beeld. We wisten al dat het piëtisme zich niet door landsgrenzen liet inperken
en dat spirituele netwerken vaak internationaal georganiseerd en georiënteerd waren,4
maar het belang van deze netwerken voor literaire en visuele ontwikkelingen in de Republiek kwam nog niet eerder zo duidelijk naar voren. In plaats van dat Noord-Nederlandse piëtisten uit verschillende geloofsgemeenschappen rechtstreeks voorbeelden
uitwisselden met katholieken in de Republiek, boorden zij voor de ontwikkeling van
de beeldmeditatie internationale contacten aan.
Het nieuw gedefinieerde concept ‘religieuze transfusie’ kan specialisten in andere
vakgebieden mogelijk helpen om vanuit hun eigen (theologische, historische, kunsthistorische) invalshoek de discussie over het religieuze leven in de Republiek aan te
scherpen. Het concept biedt bovendien handvatten om ook andere – al dan niet letterkundige – uitwisselingsprocessen te begrijpen: uitwisselingsprocessen in andere gebieden, andere periodes of andere domeinen van kunst en cultuur.
3 Vieira en Mendes 2010, m.n. p. 962.
4 Vergelijk bijvoorbeeld Strom 2010; Van Lieburg 2006; De Baar 2004.
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Dit boek vertelde concreet het verhaal van twee eeuwen receptiegeschiedenis van de
katholieke embleembundel Pia desideria (Antwerpen, 1624) in de Republiek. Er zijn redenen om aan te nemen dat de conclusies die ik op basis van de Pia desideria-receptiegeschiedenis kan trekken, deze ene casus overstijgen. Omdat religieuze literatuur binnen
de Noord-Nederlandse boekenmarkt het grootste aandeel had,5 hebben de conclusies
een uitstraling naar de organisatie van die boekenmarkt als geheel. Verkennend onderzoek heeft bovendien al laten zien dat de productie van geïllustreerde religieuze literatuur vaker onderdeel was van een internationaal uitwisselingsproces.6
De keuze om dit onderzoek te beperken tot één specifieke casus leverde veel op: de
detailanalyse maakte patronen zichtbaar die tot nu toe aan het oog onttrokken zijn
gebleven. Dat hebben we zeker te danken aan het bijzondere karakter van de receptiegeschiedenis van Pia desideria. Omdat geen enkel ander embleemboek zo vaak is bewerkt in zoveel Europese landen, bood deze casus een uniek inzicht in de organisatie
van interconfessionele uitwisselingsprocessen, de samenstelling van productienetwerken en het internationale karakter van de boekenmarkt. De belangrijkste bevindingen
op een rij.
Religieuze transfusie
Pia desideria-materiaal circuleerde in de Republiek via het proces van religieuze transfusie: literaire overdracht op basis van religieuze overeenstemming. Die ‘religieuze
overeenstemming’ kon verschillende vormen aannemen, maar steeds voelden boekproducenten zich in religieus opzicht verwant met het Pia desideria-materiaal als toeeigeningsobject.
In de eerste plaats gebruikten bewerkers aspecten uit de Pia desideria-traditie op voorwaarde dat zij zich herkenden in het vroomheidsprogramma dat erin uitgedrukt werd.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw waren het de katholieken die in Pia desideria
een gefaseerde en visueel ondersteunde meditatiemethode vonden waarmee zij hun
geloofsbeleving meenden te verdiepen. Toen de katholieke gemeenschap in de tweede
eeuwhelft een jansenistische kleuring kreeg en de intensivering van het geloofsleven
steeds minder gezocht werd in expressieve visualiteit en mystiek, stokte haar Pia desideria-productie. Protestanten uit verschillende kerkelijke gemeenschappen namen het
stokje over, want die waren vanaf omstreeks 1650 steeds intensiever en inventiever aan
het experimenteren met literaire middelen die een doorleefde ervaring met God opwekten. De protestantse bewerkers deelden een belangstelling voor een verinnerlijkte
geloofsbeleving.
De verschuiving van Pia desideria van een katholieke naar een – piëtistisch gekleurde –
protestantse context bewijst hoezeer het Pia desideria-gebruik gemotiveerd werd door
de eigen religieuze behoeften die zich in bepaalde periodes manifesteerden. Als het
5 In de achttiende eeuw bestond meer concurrentie van andere genres, maar bleef de productie van religieuze literatuur onverminderd groot zie De Kruif 1999, p. 263-264. Religieuze literatuur werd ook nog steeds het meest verkocht,
bleek uit Kloek en Mijnhardt 1988.
6 Dietz en Stronks 2011.
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gedeelde Pia desideria-gebruik het gevolg zou zijn geweest van een toenemende toenadering en verdraagzaamheid tussen confessies, zou het voor de hand hebben gelegen
dat katholieken en protestanten in groeiende mate mét elkaar zouden gaan werken, in
plaats van hoofdzakelijk ná elkaar.
Behalve dat Pia desideria-bewerkers zich herkenden in de vroomheidsidealen uit Pia
desideria, vertoonden zij ook op religieus gebied verwantschap met het voorbeeldmateriaal dat zij gebruikten en/of met de personen die hen tot een bewerking inspireerden. Zo verwierf de katholiek Pieter Paets zijn inspiratiebronnen via zijn katholieke
Zuid-Nederlandse kanalen, en Jan Suderman via compagnons die zijn belangstelling
voor een zuivere en empirisch onderbouwde godsdienst deelden. En terwijl katholieke bewerkers gebruikmaakten van de Pia desideria-bewerking gemaakt door de priester
Justus de Harduwijn, vond de gereformeerde piëtist Johannes Boekholt zijn inspiratie
in Petrus Serrarius’ Goddelycke aandachten (1653) en het Duitstalige piëtistische Göttliche
Liebesflamme (1651). Omdat boekproducenten zich graag baseerden op voorbeelden uit
hun eigen religieuze omgeving, lag aan de Pia desideria-bewerkingen bijna nooit de originele Pia desideria uit 1624 ten grondslag, maar werden ‘tussenbronnen’ als uitgangspunt genomen voor nieuwe bewerkingen.
Protestanten die hun bronnen verzamelden op grond van religieuze overeenstemming, waren afhankelijk van intermediairs die de katholieke Pia desideria naar een protestantse omgeving hadden overgebracht. In de Republiek waren er nagenoeg geen
boekproducenten die zich gedroegen als boodschappers van materiaal uit een katholieke naar een protestantse kring. De familie Van Sichem bleek nog de beste papieren te
hebben voor het stempel ‘intermediair’. Paets’ houtsneden naar de Pia desideria-picturae
werden gemaakt door de protestant Christoffel van Sichem II en door een jongere telg
uit de familie overgedragen naar protestantse uitgeverskringen. Ze werden door uitgever Gillis Joosten Zaagman gebruikt in een herdruk van Serrarius’ Goddelycke aandachten,
en later door de Friese drukker Johannes Seydel voor de productie van laat-achttiendeeeuwse centsprenten.
Maar de vermenging van katholieke en protestantse Pia desideria-tradities had zich
meestal en eerder buiten het Noord-Nederlandse literaire domein voltrokken. NoordNederlandse protestanten profiteerden daarvan bij de verwerving van hun Pia desideriavoorbeelden: zij boorden hun buitenlandse contacten aan en gebruikten anderstalige
Pia desideria-bewerkingen. Serrarius stond via zijn internationale netwerk van spiritualisten in verbinding met de Engelse protestantse liefdesembleemtraditie. Hij gebruikte een editie van Pia desidera die voor de Engelse traditie een belangrijke inspiratiebron
vormde: Pia desideria editio 4. De opzet van Boekholts Pia desideria-bewerking wortelde in
de religieuze liefdesembleemtraditie van Duitse lutherse piëtisten, met wie Boekholt
zich als gereformeerd piëtist verwant voelde. Suderman, ten slotte, nam de Franstalige Pia desideria-bewerking L’ame amante de son dieu (1717) als inspiratiebron, nadat die beschikbaar was gekomen in zijn netwerk van protestanten met een interesse in buitenlandse fysicotheologie en verlichte orthodoxie. Het waren de internationale in plaats
van de interconfessionele contacten van protestanten in de Republiek die een protestantse Pia desideria-traditie tot bloei brachten.
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Productienetwerken
Dankzij het proces van religieuze transfusie ontwikkelden katholieke en protestantse
Pia desideria-tradities zich in de Republiek onafhankelijk van elkaar. Er ontstonden productienetwerken met eigen internationale kanalen, waartussen geen directe samenwerking of zichtbare overeenkomst bestond.
De katholieke traditie bloeide al vroeger op dan we tot nu toe dachten, dankzij de
Amsterdamse katholieke drukker Pieter Paets. Met de Zuid-Nederlandse katholieke
uitgaven van Pia desideria die hij had verworven, publiceerde hij tussen 1628 en 1657
acht Pia desideria-bewerkingen. Daarmee werd hij een inspiratiebron voor andere katholieken. Een anonieme katholieke manuscriptschrijver maakte naar het voorbeeld
van Paets’ Pia desideria-productie een handschrift met afbeeldingen en prozateksten gebaseerd op Pia desideria. De publicatie van de Pia desideria-bewerking van de katholieke
dichter Jan Krul was waarschijnlijk ook niet los te zien van Paets’ activiteiten. Christelycke offerande (1640) verscheen bij Cornelis Dircksz. Cool, een katholieke drukker bij
Paets in de straat, wiens fonds diverse raakvlakken vertoonde met dat van Paets.
De Noord-Nederlandse katholieke Pia desideria-traditie greep terug op de originele
Pia desideria die de Antwerpse drukker Hendrick Aertssens in 1624 had gepubliceerd,
maar was vooral schatplichtig aan de Nederlandstalige bewerking door de Antwerpse
priester Justus de Harduwijn: Goddelycke wenschen (1629). Paets publiceerde diverse edities van Goddelycke wenschen waarin alleen prozateksten waren hergebruikt; een formule
die de anonieme manuscriptschrijver inspireerde tot een eigen prozabewerking. Krul
bewerkte de gedichten van De Harduwijn in zijn Christelycke offerande.
In protestantse kringen keerde niets terug van wat de katholieke receptie kenmerkte: er was daar geen spoor te zien van Goddelycke wenschen, van Aertssens’ originele Pia desideria, van een belangstelling voor het proza uit Pia desideria, van Paets als inspiratiebron,
of van contacten met katholieke boekproducenten. De protestantse Pia desideria-receptie ontwikkelde zich geheel onafhankelijk van de katholieke, hoofdzakelijk dankzij
eigen internationale kanalen. Waar de katholieken putten uit Zuid-Nederlandse voorbeelden en bewerkingsstrategieën toepasten die ook in Zuid-Nederland werden gebruikt om de toegankelijkheid van het genre van de religieuze liefdesemblematiek te
vergroten, boogden Serrarius, Boekholt en Suderman respectievelijk op de Engelstalige, Duitstalige en Franstalige tradities van religieuze liefdesemblematiek.
Een aanzet tot de bewerkingen in protestantse hoek gaf Serrarius, die zelf afstand
had genomen van de gereformeerde orthodoxie en als mystiek-spiritualist een uitzonderingspositie innam binnen het religieuze landschap in de Republiek. Als excentriekeling vernieuwde hij de geïllustreerde religieuze literatuur, aangespoord door zijn
internationale gemeenschap van gelijkgezinden. In zijn Goddelycke aandachten kreeg het
Pia desideria-materiaal een aanblik en functie die spiritualisten en piëtisten inspireerden. Zo ontstond een Pia desideria-traditie in de protestantse wereld, waarin evenals in
de katholieke traditie voorbeelden onderling uitgewisseld konden worden: Johannes
Boekholt hergebruikte voor zijn Goddelyke liefde-vlammen (1691) de koperplaten en gedichten uit Serrarius’ Goddelycke aandachten (1653). Maar binnen de protestantse Pia desi-
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deria-receptie konden ook weer aparte productiekringen ontstaan, met eigen voorbeelden, boekproducenten en specifieke religieuze agenda’s. Sudermans De Godlievende ziel
(1724) ontstond onafhankelijk van de protestantse Pia desideria-traditie die zich op dat
moment in de Republiek had ontwikkeld, dankzij de internationale kanalen van een
netwerk met interesse in buitenlandse fysicotheologie en verlichte orthodoxie. Ook
in de protestantse boekenwereld zelf zien we dus geen grenzeloos sociaal verkeer tussen gelovigen met verschillende confessionele overtuigingen: productienetwerken bestonden veelal uit gelijkgestemden.
De netwerken waarin Pia desideria-bewerkingen werden geproduceerd, waren in
hoge mate gericht op de uitdrukking van de eigen religieuze idealen. Steeds werden in
het Pia desideria-materiaal nieuwe accenten aangebracht om de uitdrukking van die idealen te optimaliseren. Zo combineerde de katholieke dichter Krul Pia desideria-emblemen met gedichten en liedjes waarin handvatten werden geboden voor de goede werken in een katholiek leven. In Serrarius’ Pia desideria-bewerking waren de expressieve
afbeeldingen niet langer het startpunt van een traditioneel katholiek meditatieproces
dat via herinnering en intellect naar het ware godsverlangen voerde, maar openden de
emblemen met dialogen tussen God en de ziel, die de gelovige stimuleerden om God
in zijn binnenste toe te laten. Boekholt combineerde woord, beeld en muziek om het
accent te verleggen naar de zintuiglijke ervaring van God in het hart van de gelovige,
zoals die werd nagestreefd in kringen van gereformeerde piëtisten. In De Godlievende ziel,
gemaakt door doopsgezinde Jan Suderman met belangstelling voor buitenlandse fysicotheologie, werd de doorleefde meditatie opgewekt door analyses van waarnemingen
en ingekleurd met thema’s uit de doopsgezinde leer. Voor Pia desideria-bewerkers was
het minder belangrijk om Noord-Nederlandse gelovigen van alle confessionele richtingen aan te spreken dan om de eigen kring optimaal te bedienen.
Het internationale karakter van de Noord-Nederlandse boekenmarkt
Bovenstaande patronen die de productie van geïllustreerde religieuze literatuur tot
ongeveer halverwege de achttiende eeuw kenmerkten, geven ons een scherper en rijker
beeld van de Noord-Nederlandse boekenmarkt dan we tot nu toe hadden. We kenden
de Republiek al als een centrum van internationale literatuur: door de afwezigheid van
een staatskerk en een betrekkelijk ineffectief censuurbeleid vormde zij een belangrijke
vrijplaats voor buitenlandse schrijvers en drukkers van literatuur met een afwijkende
religieuze boodschap. Zo fungeerde zij als een verspreider van nieuwe religieuze, wijsgerige of wetenschappelijke ideeën door heel Europa.
In dit boek heeft de Noord-Nederlandse boekenmarkt zich van een andere kant laten zien: als een afnemer van religieuze en literaire vernieuwingen uit het buitenland.
De buitenlandse literatuur die in de Republiek tot stand kwam of circuleerde, bleek
hier een belangrijke stempel te drukken op de ontwikkelingen die zich in de binnenlandse literatuur voordeden. We wisten al uit het onderzoek van Stronks dat de productie van geïllustreerde religieuze literatuur in de Republiek uiterst moeizaam op
gang kwam als gevolg van reformatorische bezwaren tegen woord-beeldcombinaties
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die lang actueel bleven.7 Dat protestanten een katholiek embleemboek als Pia desideria toch gingen navolgen, blijkt nu niet zozeer het gevolg van een groeiende toenadering tussen protestanten en katholieken, maar van de internationale dynamiek van de
boekenmarkt. De Pia desideria-traditie bereikte verschillende protestantse omgevingen
dankzij religieuze transfusies met internationale gelijkgezinde partners die visuele instrumenten en de katholieke liefdesembleemtraditie al veel eerder gebruikten ter verdieping van het innerlijke religieuze leven.8
De verschillen tussen de Republiek en omringende landen in de omgang met geïllustreerde religieuze literatuur laten zich niet eenvoudig verklaren. Waarom gebruikten de buitenlandse intermediairs van de Noord-Nederlanders de religieuze emblematiek uit andere confessionele subculturen, terwijl die door de Noord-Nederlanders
zelf werd gemeden en pas na buitenlandse impulsen werd toegeëigend? Waarom gedroeg de Republiek zich op dit punt zo afwijkend van omringende landen, waarin de
productie van geïllustreerd religieus drukwerk nota bene regelmatig werd belemmerd
door censuurmaatregelen?9 Hoe is te verklaren dat bij uitstek in de Republiek, beroemd om haar praktijk van tolerantie en een betrekkelijk inefficiënte censuur, de behoefte aan een strikte breuk met de katholieke en prereformatorische visuele tradities
groter lijkt te zijn geweest dan elders? Om deze vragen te beantwoorden, is vervolgonderzoek nodig naar de interactie tussen de tradities van geïllustreerde religieuze literatuur in verschillende Europese landen.10 Hier beperk ik me tot de constatering dat
de Noord-Nederlandse boekenmarkt een eigen, verrassend internationale dynamiek
kende en op essentiële punten verschilde van literaire centra in omringende landen.
Hoezeer de internationale positie van de Republiek van invloed was op de productie van geïllustreerde religieuze literatuur, bleek wel uit de ontwikkelingen die zich
halverwege de achttiende eeuw voordeden. Toen de Republiek haar rol als boekencentrum van Europa verloor en daardoor de internationale vernieuwingsimpulsen
afnamen,11 werd de productie van geïllustreerde religieuze literatuur vooral in eigen
land georganiseerd en werkten protestanten van verschillende (protestantse) confessies gemakkelijk samen om gedeelde algemeen-christelijke, oecumenische boodschappen te verspreiden. Voor de Pia desideria-receptie hadden die ontwikkelingen
grote gevolgen. Zij was niet langer een geschiedenis van internationale vernieuwingsimpulsen, maar van binnenlandse commercie. Oud plaatmateriaal werd hergebruikt
om goedkoop aan te sluiten bij literaire modes die in eigen land hun succes al hadden
bewezen: Pia desideria verscheen in de kinderliteratuur en op centsprenten.
7 Stronks 2011a.
8 Over de rijke en vroeg tot ontwikkeling gekomen visuele cultuur in omringende landen zie bijvoorbeeld Koerner
2004; Zika 2000; Moxey 1989; Scribner 1981; Dyrness 2004; Watt 1991; Hamling en Williams 2007; Davis 2009; Walsham
2003; Porter 2009.
9 Williams 2010; Creasman 2009.
10 Een voorzichtige aanzet tot dit onderzoek is gegeven op de internationale conferentie die we organiseerden op
12 en 13 januari 2012 in Utrecht: ‘Crosscurrents in Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800’. Het
congres diende als afsluiting van het VNC-onderzoeksproject ‘The Religious Emblem Tradition in the Low Countries
in the Light of Herman Hugo’s Pia desideria’, waarvan deze studie onderdeel uitmaakt.
11 Johannes 1998, o.a. p. 11, 60, 91; Hoftijzer 1996, p. 174; Mijnhardt 1992, p. 212.
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Het is veelzeggend dat productienetwerken zich gemakkelijker vermengden op
het moment dat de positie van de Republiek binnen Europa verzwakte. Deze ontwikkeling wijst erop dat de centrale internationale positie van de Noord-Nederlandse boekenmarkt een voorwaarde had gevormd voor de totstandkoming van indirecte
interconfessionele uitwisselingspraktijken: brede Europese literaire netwerkten faciliteerden contacten tussen gelijkgestemden in verschillende landen. En misschien is het
omgekeerde ook wel waar. Werd het tolerante beleid dat de boekenmarkt haar internationale sleutelpositie bezorgde mede mogelijk gemaakt door de religieuze stabiliteit
die verregaande confessionele segmentering met zich meebracht? Het lijkt erop dat de
Noord-Nederlandse boekenmarkt in evenwicht werd gehouden dankzij een subtiele
balans tussen vrijheid en zelfcensuur.
Literatuur in het religieuze leven van de Republiek
Via het Pia desideria-receptieonderzoek komen ons de dynamiek en omgangsregels van
het literaire domein scherper voor ogen te staan. Religieuze coëxistentie was in het literaire domein niet hetzelfde als in het sociale domein, waar verregaande interconfessionele interactie mogelijk was doordat religieuze verschillen nauwelijks een rol
speelden in het sociale verkeer. Het literaire domein kende daarentegen een gelijktijdige religieuze open- én geslotenheid. Hier kwamen patronen uit het theologische en
sociale domein van het religieuze leven samen: een zekere confessionele verkokering
werd gecombineerd met een open houding ten opzichte van andere confessies. Door
die combinatie kon religieuze literatuur op een veilige en indirecte manier sporen uit
de ene confessie over te dragen naar een andere. Via omwegen konden ideeën en voorbeelden circuleren die in het theologische domein op strikte confessionele grenzen
zouden stoten en in het sociale domein buitenspel werden gezet om een pragmatisch
samenwerken mogelijk te maken. Religieuze literatuur kon zo smeerolie zijn voor het
religieuze leven in de Republiek.
Het is moeilijk voorstelbaar dat de productie van geïllustreerde religieuze literatuur het enige onderdeel van het culturele leven is geweest waarin interconfessionele
uitwisseling een indirect en internationaal proces was. Als een culturele dynamiek van
verkokering en openheid hielp bemiddelen tussen het theologische en sociale domein
van het religieuze leven, mogen we wel veronderstellen dat ook andere onderdelen van
de cultuur erop gericht waren om deze dynamiek in stand te houden – zij het op verschillende manieren en wellicht in verschillende mate. Tot nu toe hebben we op basis
van de schaarse gegevens over boekenbezit en leesgedrag aangenomen dat gelovigen
in de Republiek de literatuur uit andere confessies consumeerden.12 Maar betekende dat ook dat zij daarvoor direct met andersgelovigen in contact traden? Het is met
onze nieuwe kennis moeilijk voorstelbaar dat een protestant de boeken van katholieke
stadsgenoten niet gebruikte voor zijn literaire productie, maar wél moeiteloos kocht
12 Over die interconfessionele receptie zie bijvoorbeeld Van Strien en Stronks 1999, p. 339-345; Spies 2003; Visser 2004;
Frijhoff 2002a, p. 54-56; Kaplan 2007, p. 243; Van Rooden 2006, p. 390-391; Frijhoff en Spies 1999, p. 359.
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en las. Ook op het gebied van de receptie van literaire werken was interconfessionele
uitwisseling wellicht een verrassend indirect en internationaal proces.

2 Vooruitzichten
In dit boek bleken interconfessionele uitwisselingsprocessen in de Noord-Nederlandse geïllustreerde literatuur hoofdzakelijk een gevolg te zijn geweest van de internationale inbedding van het literaire domein van de Republiek. Die constatering onderstreept het belang van twee aandachtspunten in de vroegmoderne literatuurstudie: de
circulatie van bronnen en de internationale context van de literatuur.
Tot nu toe hadden letterkundigen die processen van toe-eigening – voor hen doorgaans een synoniem voor ‘bewerking’ – bestudeerden, meer belangstelling voor de resultaten van de creatieve imitatio dan voor de circulatie van materiaal of de identificatie
van exacte bronnen.13 In het zogeheten ‘functionalistische’ paradigma dat de vroegmoderne literatuurstudie sinds enkele decennia domineert, staat de werking van literatuur in een literaire en maatschappelijke werkelijkheid centraal.14 Wie vanuit dit functionalistische kader bewerkingen van religieuze liefdesembleembundels bestudeert,
lijkt minder geïnteresseerd in de exacte bronteksten die auteurs opzettelijk verwerkten dan in de functie van de nieuwe bewerking of in de wisselwerking tussen de bewerking en haar maatschappelijke of religieuze context.15
Ik bepleit geen terugkeer naar een traditioneel bronnenonderzoek zoals in de embleemstudie veelvuldig is verricht,16 maar een functionalistische studie naar de circulatie van concrete bronnen, om zo de organisatie van het literaire leven scherper in beeld
te krijgen. Voor die organisatie – we zouden haar de institutionele kant van de vroegmoderne letterkunde kunnen noemen17 – bestaat op dit moment binnen het functionalistische paradigma een groeiende belangstelling. Dat blijkt wel uit recent verricht of nog lopend promotieonderzoek naar commerciële strategieën van uitgevers
en boekverkopers, naar carrièreperspectieven van boekproducenten of naar de manier
waarop auteurs zichzelf presenteerden en positioneerden.18 De vraag naar wie waarom
en wanneer welk materiaal heeft gedeeld, vormt een logische en vruchtbare aanvulling

13 Zie hierover de inleiding, paragraaf 3.
14 Porteman en Smits-Veldt 2008, m.n. p. 18-19.
15 Vanuit dit perspectief worden bewerkingen van liefdesembleembundels bijvoorbeeld bestudeerd in Porteman
2006 en Stronks 2008.
16 Het hergebruik van motieven is in de embleemstudie veelvuldig bestudeerd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Henkel
en Schöne 1996.
17 De term ‘institutioneel onderzoek’ wordt in de modern letterkundige neerlandistiek veel gebruikt. Institutioneel
onderzoek richt zich in de geest van Pierre Bourdieu op uitgevers, subsidieverstrekkers, literatuurcritici en auteurs als
deelnemers aan het ‘literaire veld’. Zie voor een overzichtstudie Dorleijn en Van Rees 2006.
18 Aandacht voor de commerciële strategieën van uitgevers heeft Harms 2011a. Het promotieonderzoek van Nina
Geerdink richtte zich op de zelfrepresentatie van Jan Vos als dichter, katholiek en ambachtsman in Amsterdam, zie
Geerdink 2012. Marrigje Paijmans neemt momenteel de carrière van Vondel onder de loep. Het promotieonderzoek
van Claartje Rasterhoff gaat over de loopbanen van – onder meer – uitgevers in de Republiek.
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op de gebruikelijke onderzoeksfocussen, die ons helpt de aanvoerroutes van literatuur
verder bloot te leggen.
Zo’n onderzoek naar de circulatie van literatuur vraagt om een breed internationaal
perspectief. In een poging haar positie in een geïnternationaliseerde wetenschappelijke
wereld te herdefiniëren, onderneemt de letterkundige neerlandistiek momenteel allerlei pogingen om bestaande kennis door vertaling voor een groter publiek toegankelijk
te maken, of om het eigen onderzoek in te passen in internationale wetenschappelijke discussies.19 Pogingen om het object van onderzoek te internationaliseren, zijn tot nu
toe schaars. Letterkundige neerlandici zijn niet gewend om teksten uit verschillende
landen en in verschillende talen met elkaar te confronteren, ook al hebben zij – in de
woorden van Geert Buelens – in zekere zin ‘de ideale troeven’ in huis om ‘een nieuwe
vorm van comparistiek’ te bedrijven: ze zijn dikwijls meertalig, beschikken over een
goede bibliotheekinfrastructuur, en hebben veel vertalingen van buitenlandse literatuur voorhanden.20 Buelens heeft zelf laten zien wat een comparatistisch perspectief kan
opleveren in zijn studie over de poëzie van de Eerste Wereldoorlog van dichters uit vele
verschillende landen.21 Hij was niet de enige die in de afgelopen jaren een stap buiten
de Nederlandse letterkunde zette. Specifiek voor de vroegmoderne periode werd onder redactie van Jan Konst, Inger Leemans en Bettina Noak al de culturele uitwisseling
tussen Nederland en Duitsland beschreven, terwijl Helmer Helmers Engelse en Nederlandse teksten bestudeerde als producten van een gedeeld politiek-historisch discours.22
Het zwaartepunt van de vroegmoderne literatuurstudie ligt op dit moment echter
bij de ‘Nederlandsheid’ van de vroegmoderne literatuur. Het bewijs daarvan levert de
nieuwe reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, waarvan de meeste delen inmiddels
zijn verschenen.23 Deze serie, specifiek gericht op de Nederlandstalige literatuur met
haar interne ontwikkelingen, is een gebrek aan aandacht voor ‘interculturele aspecten
binnen de Nederlandse literatuur’ verweten.24 Internationale aspecten komen wel met
enige regelmaat kort ter sprake, maar dan steeds met als doel om de verspreiding of eigenheid van de Nederlandse literatuur in een Europese context te beschrijven. Dat blijkt
uit het deel over de zeventiende-eeuwse letterkunde, Een nieuw vaderland voor de muzen van
Porteman en Smits-Veldt. Na de constatering dat ‘de internationale uitstraling van de
Nederlandse literatuur in de zeventiende eeuw […] van bescheiden aard [is] geweest’,
verschoof daar de aandacht naar ‘de zinvolle vraag wat nu, in de Europese context, de
eigenheid of specificiteit van de Nederlandse literatuur uit deze periode is geweest’.25
19 Bestaande onderzoeksresultaten zijn vertaald voor een Engelstalig publiek in A Literary History of the Low Countries (Hermans 2009) en Women’s Writing from the Low Countries 1200-1875 (Van Gemert 2010). De onderzoeksresultaten zijn hierin niet
speciaal afgestemd op een internationale literaire context of wetenschappelijke discussie, zie daarover met betrekking
tot A Literary History of the Low Countries ook Vitse 2010. Het Journal of Dutch Literature (gelanceerd in 2011) beoogt neerlandistisch onderzoek in een internationaal debat te plaatsen, zie daarover Fortuin 2011.
20 Buelens 2009, p. 118.
21 Buelens 2008.
22 Konst, Leemans en Noak 2009; Helmers 2011.
23 De reeks staat onder hoofdredactie van Arie Jan Gelderblom en Anne Marie Musschoot.
24 Dewulf 2010.
25 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 884.
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Die specificiteit vonden de auteurs in haar ‘sociaal bindende functie’, die vooral in de
bloeiende liedcultuur tot uitdrukking werd gebracht.26 Deze liedcultuur staat momenteel in het centrum van de belangstelling van historisch letterkundigen, die in het zingen ‘de tweede natuur van de Nederlander’ herkennen, en in het liedboek een ‘typisch
Nederlands verschijnsel’ zien.27
Dat onderzoekers zo graag de ‘Nederlandsheid’ van literatuur zichtbaar maken,
komt mede voort uit de behoefte de eigenheid van de Republiek te ontdekken, waarvan literatuur tegelijkertijd stimulator en afspiegeling zou zijn.28 Spies en Frijhoff reflecteerden op het eigen gezicht van de Republiek in Bevochten eendracht, onderdeel van
de reeks Nederlandse cultuur in Europese context, waarin de plaats van Nederland te midden
van andere Europese landen verkend werd.29 Zij zagen de eigenheid van de Republiek
terug in het ‘actieve denkleven’ of de ‘discussiecultuur’:
Wil men de Nederlandse cultuur in Europese context op de werkvloer grijpen, dan dringt één notie
zich onmiddellijk op: die van een nooit en nergens aflatende, en door alle segmenten en groepen van
de samenleving gedeelde discussiecultuur. […] Ze ligt ten grondslag aan een van de meest opmerkelijke
en voor die tijd uitzonderlijke kenmerken van de Nederlandse staat: de individuele gewetensvrijheid.30

Spies en Frijhoff vonden in de pamflettenproductie een ‘redelijke weerspiegeling […] van
de discussieprocedure’. Op deze constatering voortbouwend, bestudeerde Dingemanse
zogenaamde ‘praatjespamfletten’ als reflecties van een typisch Nederlands fenomeen.31
Deze gang van zaken maakt de circulariteit zichtbaar die momenteel aan veel functionalistisch letterkundig onderzoek ten grondslag ligt: via de ‘Nederlandsheid’ van literatuur komen we bij de ‘Nederlandsheid’ van maatschappij en cultuur, en andersom.
In dit boek over de uitwisseling van geïllustreerde literatuur kwam de Nederlandse literatuur niet naar voren als een ‘typisch Nederlands’ fenomeen, maar als een internationaal georganiseerd proces waarin culturele mengvormen tot stand gebracht
werden. ‘Nederlandse’ kenmerken waren niet afwezig, maar het religieuze leven in de
Republiek bleek eerder te worden gefaciliteerd door de internationale organisatie van
literatuur dan door nationale eigenheden. Juist daar waar mensen in de productie van
religieuze literatuur nationale grenzen passeerden om onderdeel te kunnen zijn van
een grotere culturele of religieuze ontwikkeling, werkten zij actief mee aan een stabiele
confessionele coëxistentie in de Republiek. Deze constatering geeft aanleiding om de
blik te verschuiven van Nederlandse eigenheden naar internationale, interconfessionele en sociale confrontaties in literatuur. Als we de veelsoortige internationale levensaders van de literatuur blootleggen, kunnen we scherper zicht krijgen op de literatuur
als levensader van de Republiek.
26 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 886.
27 Een bewijs voor die belangstelling vormt bijvoorbeeld het NWO-project Dutch Songs Online, waarin tussen 2009 en
2013 vele duizenden Nederlandse liedteksten digitaal beschikbaar worden gemaakt. Citaten afkomstig uit Van Stipriaan 2002, p. 7; Veldhorst 2009, p. 15.
28 Vergelijk Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 885.
29 Voor een inleiding op de serie en haar doelstellingen zie Oudejans 1996, p. 789.
30 Spies en Frijhoff 1999, p. 608, 218.
31 Dingemanse 2008.

Bijlage
Bibliografie van Pia desideria-bewerkingen

Deze bibliografie bevat drukwerk en handschriften met Pia desideria-afbeeldingen en Nederlandstalige of
Latijnse teksten, geproduceerd in de Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw. Het overzicht opent
met de gedrukte boeken, chronologisch geordend, met achteraan de ongedateerde boeken (nummer 1 t/m
28). Daarna volgen de centsprenten (nummer 29). Het overzicht besluit met handgeschreven producten
(nummer 30 t/m 31).
De bibliografie bevat informatie over onder meer de gebruikte platen, de opbouw van de bewerking
en de gekozen taal. Ik heb niet gestreefd naar uitputtende bibliografische beschrijvingen van de verschillende producten, maar mij beperkt tot de gegevens die voor dit boek en mijn onderzoek relevant zijn.
De bibliografische overzichten en secundaire studies waar ik naar verwijs, zijn allemaal terug te vinden in de Literatuurlijst.

1
Herman Hugo
Pia desideria emblematis, elegiis & affectibus SS. Patrum illustrata
Antwerpen, Hendrick Aertssens [=Amsterdam, Pieter Jacobsz. Paets], 1628
Taal
Latijn
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Houtsneden naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Christoffel van Sichem II. Dezelfde houtblokken zijn gebruikt voor nummer 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 28 en 29.
Korte beschrijving
Getrouwe herdruk van Hugo’s originele Pia desideria (Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1624). Eén openingsembleem; drie afdelingen bestaande uit vijftien emblemen. Het openingsembleem bevat een pictura
met motto en een subscriptio. Alle andere emblemen bevatten een pictura met motto, een subscriptio en prozacitaten.
Bijzonderheden
Volgens de titelpagina gedrukt bij Hendrick Aertssens in Antwerpen, maar in werkelijkheid gedrukt bij
Pieter Jacobsz. Paets in Amsterdam.
Bibliografische referenties
Landwehr 1988, p. 140, nummer 346
Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 116, nummer J631
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Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht: LBKUN: RAR LMY HUGO 1
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam: OTM: OK 63-3052

2
Thomas a Kempis
Die alleen-spraecke der zielen met Godt
Leuven, Ian Maes [=Amsterdam, Pieter Jacobsz. Paets], 1628
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Houtsneden naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Christoffel van Sichem II. Dezelfde houtblokken zijn gebruikt voor nummer 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 28 en 29.
Korte beschrijving
Herdruk van Thomas a Kempis’ Die alleen-sprake der zielen met Godt (Leuven, Ian Maes, 1601), in de Nederlandse vertaling van Jacques Stratius. Er zijn zeventien Pia desideria-plaatjes met een Nederlandstalig motto toegevoegd: 7, 8, 10, 13, 15, 19, 20, 22, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44.
Bijzonderheden
Volgens de titelpagina gedrukt bij Ian Maes in Leuven, maar in werkelijkheid gedrukt bij Pieter Jacobsz.
Paets in Amsterdam.
Bibliografische referenties
–
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht: MAG: ODA 7859
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam: OTM: OK 63-3808

3
Augustinus
Sinte Augustinus Vierighe meditatien ofte aen-dachten. Ende de Alleenspraecken der Zielen tot Godt. Ende ooc dat Handt-boecxken vander aen-schouwinghe Christi. Item noch Sinte Bernardus devoote aendachten. En een boecxken van S. Ancelmus, ghenaemt: De strale der Goddelijcker liefden, met sommighe van sijne ghebeden
[Amsterdam], Pieter Jacobsz. Paets, 1631
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Houtsneden naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Christoffel van Sichem II. Dezelfde houtblokken zijn gebruikt voor nummer 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 28 en 29.
Korte beschrijving
Herdruk van Sinte Augustinus vierighe meditatien oft aendachten (Antwerpen, Symon Cock); waarschijnlijk is de
editie uit 1551 gebruikt. Er zijn negentien Pia desideria-plaatjes met een Nederlandstalig motto toegevoegd,
waarvan één tweemaal afgedrukt: 1, 7 (tweemaal), 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 26, 28, 29, 34, 36, 37, 41, 42, 43, 44.
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Bijzonderheden
De Nederlandstalige motto’s zijn overgenomen uit Justus de Harduwijns Goddelycke wenschen (Antwerpen,
Hendrick Aertssens, 1629).
Bibliografische referenties
–
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam: OMT: OK 62-1670

4
Jan Harmensz. Krul
Christelycke offerande, bestaende in gheestelijcke rijmen ende zangen eenighen getrocken uyt de H. Schriftuur, anderen uyt de H.
Outvaders, gesamentlijcke aenleydende tot een christelijck leven
[Amsterdam], [Cornelis Dircksz. Cool], 1640
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Kopergravures naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, toegeschreven aan Pieter Nolpe. Dezelfde
gravures zijn gebruikt voor nummer 5 en 6.
Korte beschrijving
Bundel met liedjes, gedichten en afbeeldingen. De volgende Pia desideria-picturae zijn hergebruikt: 10, 20,
21, 30, 32. Verschillende gedichten zijn bewerkingen van de subscriptiones uit Justus de Harduwijns Goddelycke wenschen (Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1629). De volgende subscriptiones zijn in bewerking opgenomen: 20, 21, 30, 32, 33.
Bijzonderheden
De gravures zijn toegeschreven aan Nolpe door Dozy 1897, aflevering 1, p. 38-39, nummer 15-20. De platen op pagina 25r en 41r zijn omgewisseld.
De naam van Cornelis Dircksz. Cool ontbreekt op de titelpagina. Cool wordt in het colofon genoemd als
boekverkoper. Aangenomen wordt dat hij ook drukker en uitgever van het boek was.
Bibliografische referenties
Van Bemmel 1981, dl 2, p. 164-167
Filedt Kok 1999, dl 3, p. 257-259, nummer 124
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht: MAG: Gregorius 115

5
Jan Harmensz. Krul
Pampiere wereld ofte wereldsche oeffeninge, waer in begrepen zijn meest alle de rijmen, en werken van J.H. Krul
Amsterdam, [Jan Jacobsz. Schipper?], 1644
Taal
Nederlands
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Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Kopergravures naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, toegeschreven aan Pieter Nolpe. Dezelfde
gravures zijn gebruikt voor nummer 4 en 6.
Korte beschrijving
Verzamelbundel met werk van Jan Krul. Uitgegeven door Krul zelf en gedrukt bij een onbekende drukker;
volgens Van Bemmel 1981, dl 2, p. 211 waarschijnlijk Jan Jacobsz. Schipper. Een (licht afwijkende) herdruk
van Christelycke offerande (zie nummer 4) is hierin opgenomen, p. 117-172. Er zijn extra teksten rondom de
afbeeldingen geplaatst en enkele notenbalken toegevoegd.
Bijzonderheden
Folioformaat (in hetzelfde jaar verscheen de bundel ook in octavoformaat, zie nummer 6).
Bibliografische referenties
De Vries 1899, p. xciii-xciv, nummer 158
Praz 1975, p. 390
Van Bemmel 1981, dl 2, p. 206-217
Landwehr 1988, p. 165, nummer 430
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht: LBKUN: RAR LMY KRUL FOL 1

6
Jan Harmensz. Krul
Pampiere wereld ofte wereldsche oeffeninge, begrijpende in vier deelen meest alle de rijmen, en werken van J.H. Krul
Amsterdam, [Jan Jacobsz. Schipper], [1644-1645]
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Kopergravures naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, toegeschreven aan Pieter Nolpe. Dezelfde
gravures zijn gebruikt voor nummer 4 en 5.
Korte beschrijving
Verzamelbundel met werk van Jan Krul. Uitgegeven door Krul zelf en gedrukt bij Jan Jacobsz. Schipper
tussen 1644 en 1645, zie daarover Van Bemmel 1981, dl 2, p. 221. Een (licht afwijkende) herdruk van Christelycke offerande (zie nummer 4) is hierin opgenomen, p. 119-175. De extra teksten rondom de afbeeldingen
en enkele notenbalken die in de folio-editie van Pampiere wereld (zie nummer 5) werden toegevoegd, ontbreken hier. Ook ontbreekt het voorwoord.
Bijzonderheden
Octavoformaat (in hetzelfde jaar verscheen de bundel ook in folioformaat, zie nummer 5).
Bibliografische referenties
De Vries 1899, p. xciv, nummer 159
Van Bemmel 1981, dl 2, p. 218-223
Landwehr 1988, p. 166, nummer 431
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht: LBKUN: RAR LMY KRUL 2
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7
Augustinus
Sinte Augustinus Vierighe meditatien ofte aen-dachten. Ende de Alleenspraecken der Zielen tot Godt. Ende ooc dat Handt-boecxken vander aen-schouwinghe Christi. Item noch Sinte Bernardus devoote aendachten. En een boecxken van S. Ancelmus, ghenaemt: De strale der Goddelijcker liefden, met sommighe van sijne ghebeden
[Amsterdam], Pieter Jacobsz. Paets, 1645
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Houtsneden naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Christoffel van Sichem II. Dezelfde houtblokken zijn gebruikt voor nummer 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 28 en 29.
Korte beschrijving
Herdruk van nummer 3.
Bibliografische referenties
–
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam: OTM: OK 61-1862

8
Justus de Harduwijn
Goddelycke wenschen verlicht met sinnebeelden en vierige uytspraken der out-vaders.
[Amsterdam,] Pieter Jacobsz. Paets, 1645
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Houtsneden naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Christoffel van Sichem II. Dezelfde houtblokken zijn gebruikt voor nummer 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 28 en 29.
Korte beschrijving
Herdruk van Justus de Harduwijns Goddelycke wenschen (Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1629). Eén openingsembleem; drie afdelingen bestaande uit vijftien emblemen. Het openingsembleem bevat een pictura met motto en een subscriptio. Alle andere emblemen bevatten een pictura met motto en prozacitaten. De
Harduwijns subscriptiones zijn daarin niet overgenomen.
Bijzonderheden
Daly en Dimler zagen deze druk ten onrechte aan als een Antwerps product.
Bibliografische referenties
De Vries 1899, p. lxxvi, nummer 130
Landwehr 1988, p. 144, nummer 358
Beheyn 1997, p. 303, nummer 89
Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 162, nummer J682
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Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht: THO: WRT 57-376
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam: OTM: OK 06-390

9
Bibels tresoor, ofte der Zielen Lusthof, uytgebeelt in Figueren, door verscheyden Meesters
Amsterdam, Pieter Jacobsz. Paets, 1646
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Houtsneden naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Christoffel van Sichem II. Dezelfde houtblokken zijn gebruikt voor nummer 1, 2, 3, 7, 8, 10, 13, 28 en 29.
Korte beschrijving
Oudtestamentisch bijbelboek, waarin alle 46 Pia desideria-picturae zijn opgenomen in het bijbelboek waaraan zij hun motto ontlenen. Picturae met een motto uit Job zijn te vinden vanaf p. 670; picturae met een motto uit de Psalmen vanaf p. 678; picturae met een motto uit het Hooglied vanaf p. 704. Steeds vergezellen enkele
korte prozafragmenten uit De Harduwijns Goddelycke wenschen de picturae. De Harduwijns subscriptiones zijn
niet overgenomen.
Bijzonderheden
–
Bibliografische referenties
Poortman 1983-1986, dl 2, p. 96, nummer 3
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam: OTM: O 73-18

10
’t Schat der Zielen, dat is: Het geheele leven ons Heeren Iesu Christi
Amsterdam, Pieter Jacobsz. Paets, 1648
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Houtsneden naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Christoffel van Sichem II. Dezelfde houtblokken zijn gebruikt voor nummer 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 28 en 29.
Korte beschrijving
Prentbijbel gebaseerd op het Nieuwe Testament. Goddelycke wenschen is daarin in zijn geheel, maar in een
verkorte versie, opgenomen. Eén openingsembleem; drie afdelingen bestaande uit vijftien emblemen.
Ieder embleem bevat een pictura en een selectie uit de prozacitaten. De Harduwijns subscriptiones zijn niet
overgenomen.
Bijzonderheden
Een groot deel van deze uitgave had Paets in 1629 al gedrukt in Der zielen lust-hof.
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Bibliografische referenties
Poortman 1983-1986, dl 2, p. 93-94, nummer 2
Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 163, nummer J683
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht: THO: WRT 88-92

11
[Petrus Serrarius]
Goddelycke aandachten ofte Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en lief-rijcke ziele
Amsterdam, Salomon Savrij, [1653]
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Kopergravures naar de picturae uit Pia desideria editio 4, gemaakt door Salomon Savrij. Dezelfde gravures zijn
gebruikt voor nummer 16.
Korte beschrijving
Eén openingsembleem; drie afdelingen bestaande uit vijftien emblemen. Ieder embleem bevat een pictura
met motto, een subscriptio en een bijbelcitaat als ‘Goddelyk antwoort’.
Bijzonderheden
Volgens Landwehr zijn de gravures gekopieerd naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, maar dat is
onjuist. Meeuwesse 1950a en 1950b wees er als eerste op dat de initialen waarmee het voorwoord werd ondertekend, P.S., verwijzen naar Petrus Serrarius. Het jaartal ‘1653’ wordt genoemd onder het voorwoord.
Bibliografische referenties
Landwehr 1988, p. 39, nummer 1
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam: OTM: OK 62-5695

12
[Petrus Serrarius]
Goddelycke aandachten ofte Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en lief-rijcke ziele
Amsterdam, Christoffel Luyken, 1657
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Spiegelbeeldige kopieën van Salomon Savrij’s gravures naar Pia desideria editio 4. Dezelfde gravures zijn gebruikt voor nummer 18, 26, 27 en Christoffel Luykens editie van Christian Hoburgs Emblemata sacra uit
1661.
Korte beschrijving
Herdruk van nummer 11.
Bijzonderheden
Deze editie wordt beschreven door Meeuwesse 1950a en Meeuwesse 1950b. Het exemplaar dat Meeuwesse
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gebruikte, was in handen van een niet bij name genoemde particulier uit het ‘Westbrabantse land’. Snel
nadat Meeuwesse enkele plaatjes en verzen had gekopieerd en de voorrede had afgeschreven, emigreerde
de bezitter onverwacht naar Australië. Meeuwesse heeft er naar eigen zeggen nog bij hem op aangedrongen om ‘het boekje alsnog af te staan of er althans een foto-copie van te doen vervaardigen’, maar dat verzoek is, voor zover bekend, nooit ingewilligd. De editie wordt ook genoemd in Van Eeghen en Van der
Kellen 1905, dl 1, p. ii-iii; Van der Wall 1987, p. 145; Alblas 1987, p. 104; Van ’t Veld 2000, p. 42.
Bibliografische referenties
–
Gebruikt exemplaar
–

13
Biblia sacra, dat is de geheele Heylige Schrifture, beleydt in’t Oudt en Nieuw Testament, oversien en verbetert na den lesten Roomschen text
[Amsterdam], Pieter Jacobsz. Paets, 1657
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Houtsneden naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Christoffel van Sichem II. Dezelfde houtblokken zijn gebruikt voor nummer 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 28 en 29.
Korte beschrijving
Geïllustreerde editie van de Moerentorfbijbel met enkele Pia desideria-picturae: 3, 6, 7, 12, 13, 14. De afbeeldingen zijn geplaatst bij het bijbelcitaat waaraan zij hun motto ontlenen.
Bijzonderheden
–
Bibliografische referenties
–
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht: LBKUN: RAR PCHE FOL 1

14
Jan Harmensz. Krul
Pampiere wereld ofte wereldsche oeffeninge, waer in begrepen zijn meest alle de rijmen, en werken van J.H. Krul
Amsterdam, weduwe van Jan Jacobsz. Schipper, 1681
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Spiegelbeeldige kopieën van de kopergravures naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert die voor
Christelycke offerande (nummer 4) werden gemaakt.
Korte beschrijving
Verzamelbundel met werk van Jan Krul; herdruk naar de folio-editie van Pampiere wereld (nummer 5) in
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kwartoformaat. Een (licht afwijkende) herdruk van Christelycke offerande (zie nummer 4) is hierin opgenomen, p. 117-172. Evenals in nummer 5 zijn extra teksten rondom de afbeeldingen toegvoegd; de notenbalken uit nummer 5 ontbreken.
Bijzonderheden
–
Bibliografische referenties
De Vries 1899, p. xciv, nummer 160
Van Bemmel 1981, dl 2, p. 320-327
Landwehr 1988, p. 166-167, nummer 431
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht: LBKUN: RAR LMY KRUL 3/a

15
Petrus Serrarius
Goddelycke aandachten ofte Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en lief-rijcke ziele
Harderwijk, Hendrick Stuijfsandt, 1684
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Kopieën van Salomon Savrij’s gravures naar Pia desideria editio 4 (niet spiegelbeeldig).
Korte beschrijving
Herdruk van nummer 11.
Bijzonderheden
Op de titelpagina’s van de afzonderlijke afdelingen wordt Hendrik Rampen als drukker genoemd.
Bibliografische referenties
–
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Stirling Maxwell Collection, University of Glasgow: Sp Coll S.M. 525

16
P.I.L.B.C. [=Johannes Boekholt]
Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheiligde, liefhebbende, en aan haar selfs-stervende ziele
Amsterdam, Johannes Boekholt, 1691
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Kopergravures naar de picturae uit Pia desideria editio 4, gemaakt door Salomon Savrij. Dezelfde gravures zijn
gebruikt voor nummer 11.
Korte beschrijving
Eén openingsembleem; drie afdelingen bestaande uit vijftien emblemen. Het openingsembleem bevat
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een pictura met motto en een subscriptio. Alle andere emblemen bevatten een pictura met motto, een subscriptio, diverse bijbelfragmenten en extra teksten onder titels als ‘Aanmerking’, ‘Zuchtingen’ of ‘Zang’. Er is
een appendix toegevoegd met lyriek en proza.
Bijzonderheden
Volgens Landwehr zijn de gravures gekopieerd naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, maar dat
is onjuist.
Meeuwesse was de eerste die erop wees dat Goddelycke liefde-vlammen een bewerking is van Goddelycke aandachten: Meeuwesse 1950a, p. 253; Meeuwesse 1950b, p. 320.
Boekholt presenteerde zichzelf niet openlijk als de auteur van het boekje, maar het is overeenkomstig de
huidige stand van onderzoek om hem te beschouwen als de schrijver, zie bijvoorbeeld Alblas 1987, p. 121;
Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 865. Goddelyke liefde-vlammen verscheen onder de geheimzinnige afkorting
‘P.I.L.B.C.’, die nooit opgelost is. In de letters ‘I’, ‘L’ en ‘B’ kunnen we (in navolging van Van Eeghen en Van
der Kellen 1905, dl 1, p. 214; Alblas 1987, p. 121) de initalen herkennen van Johannes Boekholt en Jan Luyken. Die laatste was verantwoordelijk voor teksten in de appendix (Meeuwesse 1950c) en de titelgravures
van de verschillende afdelingen (Eeghen en Van der Kellen 1905, dl 1, p. 214-215; Alblas 1987, p. 444). De
overige letters zouden een bijstelling kunnen vormen bij deze auteursnamen of verwijzen wellicht naar
de taken van de betrokkenen. Op de titelpagina van Een hemelings voortgangh (1687) gebruikte Boekholt de
auteursomschrijving ‘T.H.A.I.C.B.’, waarin de letters ‘I’ en ‘B’ (wellicht zijn eigen initialen, zie Alblas 1987,
p. 250) wederom gecombineerd werden met een ‘C’. Gaat het wellicht om een onbekende tweede naam
of bijnaam van Boekholt? De ‘C’ zou ook kunnen staan voor ‘composito’ (samengesteld door). Zou de ‘P’
in dat geval als ‘picto’ (versierd door) kunnen verwijzen naar de taak die Luyken vervulde? In ieder geval
zal ‘P.I.L.B.C.’ geen verwijzing bevatten naar Cornelis Pietersz. Biens, zoals Van Eeghen en Van der Kellen
veronderstelden (Van Eeghen en Van der Kellen 1905, dl 1, p. 214), want Biens was al in 1645 overleden.
Bibliografische referenties
De Vries 1899, p. cxli-cxlii, nummer 233
Praz 1975, p. 379
Alblas 1987, p. 444-445, nummer 103
Landwehr 1988, p. 174, nummer 458
Klaversma en Hannema 1999, p. 417, nummer 1165
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam: OTM: O 61-3096

17
P.I.L.B.C. [=Johannes Boekholt]
Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheiligde, liefhebbende, en aan haar selfs-stervende ziele
Amsterdam, weduwe van Gijsbert de Groot, 1711
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Kopieën van Salomon Savrij’s gravures naar Pia desideria editio 4 (niet spiegelbeeldig).
Korte beschrijving
Herdruk van nummer 16.
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Bijzonderheden
Volgens Landwehr zijn de gravures gekopieerd naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, maar dat
is onjuist.
Volgens Van Eeghen en Van der Kellen 1905, p. 215 zijn dezelfde platen gebruikt als als uit de editie uit
1691, maar dat is eveneens onjuist.
Bibliografische referenties
De Vries 1899, p. cxlii, nummer 234
Van Eeghen en Van der Kellen 1905, p. 215
Praz 1975, p. 379
Landwehr 1988, p. 174, nummer 459
Klaversma en Hannema 1999, p. 418, nummer 1166
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Vrije Universiteit Amsterdam: XN.05759

18
Petrus Serrarius
Goddelycke aandachten ofte Vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en lief-rijcke ziele
Amsterdam, weduwe van Pieter Arentsz. en Cornelis van der Sys, 1713
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Spiegelbeeldige kopieën van Salomon Savrij’s gravures naar Pia desideria editio 4. Dezelfde gravures zijn gebruikt voor nummer 12, 26, 27 en Christoffel Luykens editie van Christian Hoburgs Emblemata sacra uit
1661.
Korte beschrijving
Herdruk van nummer 11.
Bijzonderheden
Het exemplaar van de Vrije Universiteit is ingekleurd.
Bibliografische referenties
–
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Vrije Universiteit Amsterdam: XP.06970

19
J.L. [=Johannes Boekholt]
Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheiligde, liefhebbende, en aan haar selfs-stervende ziele
Amsterdam, Philip Verbeek en Jacobus Verheyden, 1715
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Spiegelbeeldige kopieën van Salomon Savrij’s gravures naar Pia desideria editio 4. Dezelfde gravures zijn gebruikt voor nummer 22.
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Korte beschrijving
Herdruk van nummer 16.
Bijzonderheden
Onterecht toegeschreven aan Jan Luyken. Over de bijdrage van Luyken aan Goddelyke liefde-vlammen zie onder nummer 16.
Volgens Landwehr zijn de gravures gekopieerd naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, maar dat
is onjuist.
Sommige gravures zijn gesigneerd met ‘G: Lambrechts. Fecit’. Helaas is niet bekend wie deze graveur is.
Van der Aa noemt een graveur Gerrit Lamberts, maar die was pas actief tussen 1776 en 1850, zie Van der
Aa 1852-1868, dl 11, p. 65.
Bibliografische referenties
Praz 1975, p. 379
Landwehr 1988, p. 175, nummer 460
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht: LBKUN: RAR LMY LUYKEN J7

20
Jan Suderman
De Godlievende ziel vertoont in zinnebeelden door Herman Hugo en Otto van Veen met dichtkunstige verklaringen van Jan Suderman
Amsterdam, Hendrik Wetstein (drukker) en Marten Schagen (boekverkoper), 1724
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Kopergravures naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Jan Smit. Dezelfde gravures
zijn gebruikt voor nummer 21, 23, 24 en 25.
Korte beschrijving
Eén openingsembleem; drie afdelingen bestaande uit vijftien emblemen. Alle emblemen bevatten een pictura met motto en een subscriptio. Achter de Pia desideria-bewerking is een bewerking opgenomen van Otho
Vaenius’ Amoris divina emblemata, oorspronkelijk gedrukt in 1615.
Bijzonderheden
Deze bewerking grijpt terug op Jeanne Marie Guyon, L’ame amante de son dieu, gedrukt in 1717 bij Hendrik
Wetstein. De koperplaten uit Guyons bundel zijn ook gebruikt voor De Godlievende ziel.
Bibliografische referenties
Praz 1975, p. 378
Landwehr 1988, p. 261-262, nummer 771
Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 164-165, nummer J684
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht: THO: PER 164-381. Editie Emblem Project
Utrecht: http://emblems.let.uu.nl/su1724.html
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21
Jan Suderman
De Godlievende ziel vertoont in zinnebeelden door Herman Hugo en Otto van Veen met dichtkunstige verklaringen van Jan Suderman
Amsterdam, Balthasar Lakeman, 1727
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Kopergravures naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Jan Smit. Dezelfde gravures
zijn gebruikt voor nummer 20, 23, 24 en 25.
Korte beschrijving
Herdruk van nummer 20.
Bijzonderheden
Het binnenwerk van deze uitgave is exact gelijk aan dat van nummer 20: er is gebruikgemaakt van dezelfde
koperplaten, pagina-opmaak en rode kleur op de typografische titelpagina. Ook lettertype en -plaatsing
zijn identiek. De sierkapitaal waarmee de voorrede opent, is bovendien precies gelijk aan die uit nummer
20. Het lijkt aannemelijk dat de uitgave evenals nummer 20 bij Wetstein is gedrukt en bij Lakeman (die
slechts als boekverkoper op de titelpagina wordt genoemd) te koop werd aangeboden. Het is bekend dat
Lakeman een compagnon was van de Wetsteins en in zijn winkel boeken te koop aanbood die door hen
waren gedrukt: De geduurige blydtschap des geestes (1724) was afkomstig uit het bedrijf van Hendrik Wetstein,
maar zijn volgens de titelpagina ‘te bekomen’ bij Lakeman. Zie hierover ook Van Eeghen 1961-1978, p. 173.
Bibliografische referenties
Praz 1975, p. 378
Landwehr 1988, p. 262, nummer 772
Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 166-167, nummer J685
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Vrije Universiteit Amsterdam: XR.05817

22
J.L. [=Johannes Boekholt]
Goddelyke liefde-vlammen, van een boetvaardige, geheiligde, liefhebbende, en aan haar selfs-stervende ziele
Amsterdam, Nicolaas en Jacobus Verheyden, 1736
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Spiegelbeeldige kopieën van Salomon Savrij’s gravures naar Pia desideria editio 4. Dezelfde gravures zijn gebruikt voor nummer 19.
Korte beschrijving
Herdruk van nummer 16.
Bijzonderheden
Zie onder 19.
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Van deze druk verscheen in 1977 een facsimile-editie, bij ‘De Banier’ in Utrecht: Boekholt 1977.
Bibliografische referenties
Praz 1975, p. 379
Landwehr 1988, p. 175, nummer 461
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam: OTM: O 61-9734:2

23
Jan Suderman
De Godlievende ziel vertoont in zinnebeelden door Herman Hugo en Otto van Veen met dichtkunstige verklaringen van Jan Suderman
Amsterdam, Nicolaas en Jacobus Verheyden, 1736
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Kopergravures naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Jan Smit. Dezelfde gravures
zijn gebruikt voor nummer 20, 21, 24 en 25.
Korte beschrijving
Herdruk van nummer 20.
Bijzonderheden
Het binnenwerk van deze uitgave is exact gelijk aan dat van nummer 20: er is gebruikgemaakt van dezelfde koperplaten, pagina-opmaak en rode kleur op de typografische titelpagina. Ook lettertype en -plaatsing zijn identiek. De sierkapitaal waarmee de voorrede opent, is bovendien precies gelijk aan die uit
nummer 20. Het lijkt aannemelijk dat de uitgave niet bij de Verheydens gedrukt is, maar evenals nummer 20 bij de Wetsteins. In 1736 bestond familiebedrijf Wetstein nog steeds, hoewel bemand door andere
telgen uit de familie (zie over de familie Wetstein in de jaren dertig Van Eeghen 1967 dl IV, p. 173-182).
Opvallend is echter dat op de typografische titelpagina een ornament te zien is dat ontbreekt bij nummer
20, maar wel wordt gebruikt in een andere herdruk van De Godlievende ziel door de Verheydens (nummer
24) en in andere boeken uit het fonds van de Verheydens (zie bijvoorbeeld hun uitgave van Cats’ Trou-ring
uit 1737). Het is onduidelijk welke vorm de samenwerking tussen de Wetsteins en de Verheydens precies
heeft gehad.
Bibliografische referenties
Praz 1975, p. 378
Landwehr 1988, p. 262, nummer 773
Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 168-169, nummer J686
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam: OTM: OK 63-5940

24
Jan Suderman
De Godlievende ziel vertoont in zinnebeelden door Herman Hugo en Otto van Veen met dichtkunstige verklaringen van Jan Suderman
Amsterdam, Nicolaas en Jacobus Verheyden, 1737
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Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Kopergravures naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Jan Smit. Dezelfde gravures
zijn gebruikt voor nummer 20, 21, 23 en 25.
Korte beschrijving
Herdruk van nummer 20.
Bijzonderheden
Een jaar eerder hebben de Verheydens al een herdruk verzorgd van De Godlievende ziel (nummer 23), met een
binnenwerk precies gelijk aan de eerste editie van De Godlievende ziel van Wetstein (nummer 20). Deze editie
maakt wederom gebruik van dezelfde koperplaten en pagina-opmaak, maar het binnenwerk is licht afwijkend, zo blijkt uit lettertype en -plaatsing en de sierkapitaal aan het begin van de voorrede. Op de typografische titelpagina is hetzelfde ornament gebruikt als op de titelpagina van nummer 23.
Bibliografische referenties
Landwehr 1988, p. 262, nummer 774
Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 170-171, nummer J687
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit Utrecht: LBKUN: RAR LMY HUGO 3

25
Jan Suderman
De Godlievende ziel vertoont in zinnebeelden door Herman Hugo en Otto van Veen met dichtkunstige verklaringen van Jan Suderman
Utrecht, Hermanus en Johannes Besseling, 1749
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Kopergravures naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Jan Smit. Dezelfde gravures
zijn gebruikt voor nummer 20, 21, 23 en 24.
Korte beschrijving
Herdruk van nummer 20.
Bijzonderheden
Deze herdruk van De Godlievende ziel lijkt weer sterk op de voorgaande edities (nummer 20, 21, 23 en 24): er is
gebruikgemaakt van dezelfde koperplaten, pagina-opmaak en rode kleur op de typografische titelpagina.
Het binnenwerk is echter niet precies gelijk aan dat van de vorige edities, zo blijkt uit lettertype en -plaatsing en de sierkapitaal aan het begin van de voorrede. Op de typografische titelpagina is een ornament te
zien dat afwijkt van het ornament gebruikt bij nummer 23 en 24.
Bibliografische referenties
Praz 1975, p. 379
Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 172-173, nummer J688
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Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam: OTM: OK 61 6776

26
Den Schryver van de Bibliotheek der Kinderen [=Lieve van Ollefen]
Uitmuntende verzaameling van fabelen en vertelselen, zinnebeelden, gedichtjes voor kinderen, lessen, enz.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1780
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Spiegelbeeldige kopieën van Salomon Savrij’s gravures naar Pia desideria editio 4. Dezelfde gravures zijn gebruikt voor nummer 12, 18, 27 en Christoffel Luykens editie van Christian Hoburgs Emblemata sacra uit
1661. Voor Uitmuntende verzaamelingen zijn deze koperplaten licht opgewerkt.
Korte beschrijving
Kinderboek met verhaaltjes en versjes. Er zijn twaalf, licht bewerkte, Pia desideria-picturae toegevoegd: 4, 5,
6, 10, 11, 13, 22, 24, 26, 35, 37 en 39.
Bijzonderheden
Beide gebruikte exemplaren zijn gedrukt op octavoformaat, maar er was van deze editie ook een versie ‘op
groot Papier’ gemaakt, zoals blijkt uit de advertentie uit de Oprechte Haerlemsche courant (afgedrukt in Salman
2000, p. 84). In het exemplaar uit het Rijksmuseum trof ik op de achterkant een advertentie aan van de Bibliotheek der kinderen, een ander werk van Van Ollefen.
Bibliografische referenties
Buijnsters en Buijnsters-Smets 1997, p. 199, nummer 1277
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam: OTM: OK 63-6501
Exemplaar Bibliotheek van het Rijksmuseum: 317 F 17

27
Den Schryver van de Bibliotheek der Kinderen [=Lieve van Ollefen]
Uitmuntende verzaameling van fabelen en vertelselen, zinnebeelden, gedichtjes voor kinderen, lessen, enz.
Amsterdam, Jan Barend Elwe, 1781
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Spiegelbeeldige kopieën van Salomon Savrij’s gravures naar Pia desideria editio 4. Dezelfde gravures zijn gebruikt voor nummer 12, 18, 26 en Christoffel Luykens editie van Christian Hoburgs Emblemata sacra uit
1661. Voor Uitmuntende verzaamelingen zijn deze koperplaten licht bewerkt.
Korte beschrijving
Herdruk van nummer 27.
Bijzonderheden
Ik heb, evenals Buijnsters en Buijnsters-Smets 1997, zelf geen exemplaren van deze editie kunnen terug-
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vinden, maar uit de bibliografische overzichten van Van Rijn en Van Veen blijkt dat deze editie verschenen is op klein en groot formaat: Van Rijn spreekt over een octavo; van Veen over een ‘Large paper copy’.
Bibliografische referenties
Van Rijn 1883, p. 945, nummer 931
Van Veen 1984, dl 2, nummer 162
Buijnsters en Buijnsters-Smets 1997, p. 199, nummer 1278
Gebruikt exemplaar
–

28
Petrus Serrarius
Goddelicke aendachten ofte vlammende begeerten eens boetvaerdige geheylighde en lief-rijke ziele
Amsterdam, Gillis Joosten Zaagman, [z.j.]
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Houtsneden naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Christoffel van Sichem II. Dezelfde houtblokken zijn gebruikt voor nummer 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13 en 29.
Korte beschrijving
Herdruk van nummer 11.
Bijzonderheden
De editie werd vermoedelijk gemaakt tussen 1663 en 1677. Hij verscheen volgens de titelpagina bij Zaagman in de ‘Nieuwe-Straet’, waar Zaagman tussen 1651 en 1677 woonde. Het ligt voor de hand dat de uitgave ná 1663 tot stand kwam, want vanaf dat moment lijkt Zaagman met Van Sichem IV te hebben samengewerkt en kon hij over de gebruikte houtblokken beschikken, zie Verhoeven 1992, p. 335.
Op de laatste pagina is het drukkersmerk van Claude Fonteyne uit Leeuwarden te zien, zie Van Huisstede
en Brandhorst 1999, dl 1, p. 464, nummer 0065. Fonteyne was in 1654 overleden. Wijst dit drukkersmerk
op banden tussen Zaagman en de Friese drukkerswereld? Zie hierover hoofdstuk 6, paragraaf 7.
Opvallend detail is ook de kleine houtsnede die te zien is op de titelpagina’s van de drie afdelingen. In de
voorstelling zijn Engelse woorden te lezen: ‘read’, ‘hope’, ‘pious man’. Dezelfde compositie is gebruikt in
drukken van Lewis Bayly’s The Practice of Piety door Iohn Hodgetts uit Londen, zie hierover Hambrick-Stowe
1985, p. 37. Hoe kwam Zaagman aan deze houtsneden? Heeft hij ze vaker gebruikt? Zag Zaagman een connectie tussen Goddelycke aandachten en Engeland of de Engelse spiritualiteit?
Bibliografische referenties
Daly en Dimler 1997, dl 3, p. 159, nummer J679
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Stirling Maxwell Collection, University of Glasgow: Sp Coll S.M. 524

29
Pia desideria-centsprenten
Leeuwarden, Johannes Seydel, 1781-1800
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Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Houtsneden naar de originele picturae van Boëtius a Bolswert, gemaakt door Christoffel van Sichem II. Dezelfde houtblokken zijn gebruikt voor nummer 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13 en 28.
Korte beschrijving
De platen bestaan uit drie rijen van zes houtsneden, met daaronder een motto. De achttien Pia desideriaplaatjes werden uit alle afdelingen van Pia desideria gekozen. De selectie is willekeurig, hoewel oorspronkelijk opeenvolgende emblemen soms naast elkaar geplaatst zijn. Op Pia desideria-centsprent 2 zijn de volgende picturae gebruikt: 7, 1, 2, 4, 17 en 18 in rij 1; 12, 21, 36, 37, 41 en 42 in rij 2; 43, 44, 24, 25, 26 en 27 in rij
3. Op Pia desideria-centsprent 9 zijn de volgende picturae gebruikt: 34, 10, 9, 3, 13 en 20 in rij 1; 5, openingsembleem, 16, 12, 31 en 45 in rij 2; 14, 23, 39, 22, 38 en 28 in rij 3.
Bijzonderheden
Ik maak hier gebruik van de oorspronkelijke nummering van de drukker zelf. Het was gebruikelijk dat
uitgevers hun prenten nummerden, zie Thijssen 2009, p. 33.
Bibliografische referenties
–
Gebruikt exemplaar
Plaat 2: Exemplaar Nico Boerma, particulier bezit
Plaat 9: Exemplaar Rijksprentenkabinet Amsterdam, collectie Waller, nummer 8

30
[z.n.]
[zonder titel]
vóór 1666
Handschrift 325
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Originele kopergravures van Boëtius a Bolswert.
Korte beschrijving
Drie afdelingen bestaande uit vijftien emblemen. Alle andere emblemen bevatten een pictura met motto
en prozacitaten. Subscriptiones ontbreken.
Bijzonderheden
In het convoluut zitten ook de prentenreeks ‘Vita Sint Ioseph’ (gedrukt te Antwerpen bij Theodorus Galle,
die werkzaam was tussen 1594 en 1633) en het gedrukte boekje Het Heylich leven van Sint Ioseph Bruydegom der
Moeder Godts Maria, dat niet als zelfstandige publicatie te vinden is in de STCN en de STCV.
Bibliografische referenties
–
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Radboud Universiteit Nijmegen: Handschrift 325
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31
[z.n.]
Regels en onderrichting der maagden
omstreeks 1676
Handschrift BMH SJ h103
Taal
Nederlands
Gebruikt Pia desideria-plaatmateriaal
Originele kopergravures van Boëtius a Bolswert.
Korte beschrijving
Handschrift van een Haarlemse begijn, gemaakt omstreeks 1676, waarin religieuze leefregels zijn opgesierd met 21 plaatjes. Vijf daaruit zijn afkomstig uit Pia desideria: 10, 26, 30, 41 en 42.
Bijzonderheden
Beschreven is de ‘regel gegeven van onse seer eerwaardige pastoor J.C.’: het reglement dat Josephus Cousebant, pastoor van het Haarlemse begijnhof, omstreeks 1668 opstelde voor zijn begijnhof.
Bibliografische referenties
–
Gebruikt exemplaar
Exemplaar Catharijneconvent Utrecht: BMH SJ h103

Literatuurlijst

Manuscripten
Handschrift 325 (zie bijlage, nummer 30): [z.n.], [zonder titel]. Vóór 1666. <Exemplaar Radboud Universiteit Nijmegen: Handschrift 325>
Regels en onderrichting der maagden (zie bijlage, nummer 31): [z.n.], Regels en onderrichting der maagden. Omstreeks 1676. <Exemplaar Catharijneconvent Utrecht: Handschrift BMH SJ h103>
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Summary
Literary Lifelines. The International Exchange of Word, Image and
Religion in the Dutch Republic

Literary Lifelines deals with the practice of interconfessional exchange in the literary domain of the Dutch Republic. In this study the degree of interconfessional exchange is
measured by the production of illustrated religious literature, more specifically in the
reception history of the Antwerp Jesuit emblem book Pia desideria (Pious Desires, 1624)
in the Northern Netherlands during the seventeenth and eighteenth century. The Pia
desideria is a typical product of the Catholic literary culture of the Southern Netherlands, which made use of visual components to stimulate meditative processes. With
the Reformation this practice had become controversial. The introduction of the Pia
desideria in the predominantly Protestant Republic offers insight into the possibilities,
limitations and sensitivities faced by Catholics and Protestants when it came to the exchange of literary and visual models.
The central question of Literary Lifelines is whether interconfessional exchange in the
literary domain of the Dutch Republic was the result of social interaction between
producers of books (authors, printers, publishers, engravers) from various confessions. The conclusion of this research is that literary and visual material was transmitted between confessions without direct contact between Catholic and Protestant
book producers in the Dutch Republic. Protestants acquired Catholic material thanks
to international networks of likeminded Protestants who in their home countries interacted with Catholics and thus came to produce English, German and French illustrated religious literature. Catholics in the Northern Netherlands likewise looked beyond the borders of the Republic and were inspired by fellow Catholics elsewhere in
Northern Europe. Interconfessional exchange in the literary domain of the Northern
Netherlands was therefore more often the result of the international rather than interconfessional contacts of book producers. Because there was no existing term for the indirect
exchange mechanism described here, I use ‘religious transfusion’ as a concept for literary research. This concept is loosely modelled on ‘cultural transfusion’ – a term used
to describe a step-by-step cultural mingling – but here acquires a new dimension of
meaning: religious transfusions are transfer processes based on religious agreement.
The Pia desideria reception is for various reasons well suited as a case study for tracing
practices of interconfessional exchange. With texts by the Jesuit priest Herman Hugo
and illustrations by Boëtius a Bolswert, the Pia desideria sets forth the relation between
human beings and God by means of images (picturae), Bible verses (mottos), erudite
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Neo-Latin poems (subscriptiones) and collections of prose fragments from the Bible and
the church fathers. Because believers from various confessional milieus could identify
with the story of the pious believer’s relationship with God, the Pia desideria became a
favourite object of interconfessional appropriation.
At the same time the specific combination of word, image and meditation makes
the Pia desideria an unmistakable product of the Catholic literary tradition and as a result a useful example for an exploratory study of interconfessional exchange. The Pia
desideria is rooted in a tradition of image meditation developed by Ignatius Loyola,
founder of the Jesuit order, in his Exercitia spiritualia (Spiritual Exercises). According to
Ignatius’ meditation method, the believer by means of images vividly calls to mind a
situation (memoria), subjects it to careful study (intellectus) and thus arrives at feelings of
godliness (voluntas or will). The pictorial language used in the Pia desideria had been specially developed in the seventeenth-century Southern Netherlands to stimulate meditation and contemplation through the eyes, and thus to bring about communication
between God and the believer. This pictorial language was further elaborated in the
Southern Netherlands’ tradition of the religious emblem, where the relation between
God and the believer is allegorically portrayed in the figures of two small children: amor
divinus (divine love) and anima (soul). Among the many volumes of love emblems the Pia
desideria stands out for its unusually expressive illustrations.
When believers in the Northern Netherlands encountered in the Pia desideria the
combination of text, visuality and image – a blend unusual in their religious milieu –
they must have immediately recognized the work as ‘Catholic’. Recent research by
Stronks and Pettegree has shown that religious literary culture in the Dutch Republic
of the seventeenth and eighteenth century was largely lacking in images. Calvin’s rejection of the use of images for specific religious purposes had evolved into a cultural
convention which inhibited the development of illustrated religious literature in all
confessional groups. Religious books in the Northern Netherlands – from both the
Protestant and Catholic side – included strikingly few illustrations during most of the
seventeenth century. Religious emblems were produced in the Republic, but primarily along the lines Jacob Cats had developed in his Sinne- en minnebeelden (Emblems and
Images of Love, 1618/1627). This work contained emblems with realistic depictions
that acquired religious meaning through a moralistic interpretation but made no use
of religious pictorial language.
The Pia desideria is in addition suited to a case study owing to its broad international
and interconfessional reception. The volume was intensively translated, edited and
used throughout early modern Europe. The appropriation of the Pia desideria in other
countries proved of great importance for its reception in the Northern Netherlands,
as foreign editions provided the stimuli for the Pia desideria tradition that took root in
the Dutch Republic.
My conclusions about the circulation of illustrated religious literature and the importance of international stimuli for literary and visual developments in the Northern
Netherlands have special relevance for two debates about religious life in the Dutch
Republic. In the first place there is the debate about the position of pietism within the
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early modern churches. The Pia desideria held a special attraction for pietistic Protestants. They were affiliated with a denomination, but the question arises as to how we
should characterize their position within that community. Were the Protestant book
producers active on the fringes of their church groups, and was it from that position
that they appropriated Catholic models of pictorial meditation? Or do they constitute
the proof that Catholic meditation based on images found ample room within the
boundaries of early modern denominations? My sources do not yield enough clear evidence for a definitive answer, but they do provide a detailed picture of the international character of pietistic networks of book production. Until now the importance of
these networks for literary and visual developments in the Dutch Republic was not as
clearly emphasized. Pietists in the Northern Netherlands, instead of engaging in a direct exchange of models with Catholics in the Republic, tapped international contacts
for the development of their pictorial meditation.
Secondly, this study gives a new turn to the debate about religious coexistence in
the Northern Netherlands, specifically in the literary domain of the Dutch Republic.
Until now our image of how literary life was organized in the Republic was coloured
by the findings of historians about the everyday life of believers. Historians like Willem Frijhoff, Benjamin Kaplan en Judith Pollmann have shown that alongside a theological domain with its clearly separated confessional subcultures, there was a much
more tolerant and pragmatic social practice in which the ‘bracketing’ of confessional
differences allowed for contact and exchange. The conclusions about the social domain
were also found to apply to cultural life. Thus the most recent literary history, Een nieuw
vaderland voor de muzen (A New Fatherland for the Muses) presents the interconfessional
exchange of literature as an expression of the pragmatic ecumenicity of everyday life
among believers from various religious groups.
The present study shows that confessions could share models of illustrated religious
literature in the absence of direct contact between book producers from the various
confessions. This is not to say that in the literary domain no contacts at all were possible among those of different religious persuasions. But for the exchange of literary
material, book producers did not rely on connections of that sort within the Dutch
Republic. This conclusion suggests that interconfessional exchange processes should
be approached from a new angle. Rather than direct reflections of the degree of social
rapprochement between religious groups, they are often processes of interaction that
came about indirectly, made possible by the international dynamics of the Northern
Netherlands’ book market.
The conclusions about the practices of interconfessional exchange lead to a sharper
and richer picture of the book market in the Northern Netherlands than was current
till now. We were familiar with the Republic as a centre of international literature: the
absence of a state church and a relatively ineffective censorship policy made it an important refuge for foreign writers and printers of literature with a dissenting religious
message. It thus functioned as a disseminator of new religious, philosophical and scientific ideas throughout Europe.
This study presents another facet of the book market of the Northern Netherlands:
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as receiver of religious and literary innovations from abroad. Foreign literature printed
or circulated in the Republic proved a significant influence on literary developments
within the country. The role of the Dutch Republic as an international meeting place
for literature appears to have been of fundamental importance for the production of
illustrated religious literature in the Northern Netherlands.
The two seemingly contradictory functions of the Northern Netherlands’ book
market – as initiator and as receiver – can in fact be seen as complementary. The central
international position of this book market was a precondition for the practice of indirect interconfessional exchange: broad European literary networks facilitated contacts
between likeminded persons and groups in various countries. At the same time the tolerant policy that gave the book market of the Northern Netherlands its key position
may have been partly due to the religious stability that entailed a high degree of confessional segmentation. It appears that the Northern Netherlands’ book market maintained its position by subtly balancing freedom and self-censorship.
This book consists of six chapters, which in more or less chronological order tell the
story of the reception of the Pia desideria in the Dutch Republic. Each chapter presents
an analysis of one or a few adaptations of the Pia desideria: printed objects or manuscripts
with a pictorial connection to the illustrations of the Pia desideria. The analyses focus on
both the organization of the material transmission and the adaptation of the source.
The organization of material transmission includes the networks of book producers
and the circulation of books, copperplates and wood blocks with the Pia desideria illustrations. The analysis of adaptation processes concentrates on the differences and similarities between adaptations and their model, in matters of form as well as content, in
both text and image.
Chapter 1 deals with the Catholic printer, publisher and bookseller Pieter Jacobsz.
Paets, who between 1628 and 1657 brought out various books in which he reused the
picturae and texts of the Pia desideria. Paets’s products include a reprint of the original
Latin Pia desideria and various prose editions of the Southern-Netherlandish adaptation by the Antwerp priest Justus de Harduwijn, titled the Goddelycke wenschen (Godly
Desires, 1629).
Paets’s list offers insight into the position of Northern-Netherlandish Catholicism
in the context of the European Catholic Reformation – a topic that has recently attracted scholarly attention. His publications clearly occupy a place in the international
Catholic world: on title pages Paets presented himself as the companion of printers in
the Southern Netherlands. In a period in which, as far as we know, relatively little devotional literature was exchanged between the Southern and Northern Netherlands,
Paets collected Catholic examples and meditation models from the Southern Netherlands, often soon after they were published. By adding the Pia desideria pictuarae to older
publications from the Southern Netherlands, Paets created close word-image connections and thus actively promoted the meditation program of the Catholic Reformation
in the Dutch Republic.
The Republic apparently had room for literature and techniques of visual medita-
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tion from the international Catholic world at an early point. Claiming that space, however, seems to have entailed some degree of risk. Just how cautiously Paets acted can be
seen from the false printers’ names and locations used in the early years of his career. In
that initial period Paets also modelled his products, in word and image, on Protestant
publications of pre-Reformation texts, and thus prepared the way for a safe introduction of his Catholic illustrated publications.
By regularly reprinting emblem books he had acquired from the Southern Netherlands, Pieter Paets laid the foundation for the reception of the Pia desideria in Catholic circles. Central to the discussion in chapter 2 are two Pia desideria adaptations, both
of which came about thanks to the steps taken by Paets. Jan Krul’s Christelycke offerande
(Christian Sacrifice, 1640) – based, like Paets’s adaptations, on De Harduwijn’s Goddelycke wenschen – was printed by a Catholic colleague of Paets from the same street. And
an anonymous seventeenth-century manuscript was modelled after Paets’s prose edition of the Goddelycke wenschen. It is a familiar pattern in the story of the Pia desideria in
the Dutch Republic: Northern Netherlanders did not go back to Hugo’s original Pia
desideria from 1624 when making their adaptations, but used an edition or adaptation
of the work that was available in their own religious environment.
Within this pattern there was still a great deal of room for variation. The two Pia
desideria adaptations discussed in chapter 2 were poles apart in tone, appeal and accessibility – even though both were aimed mainly at women readers. For a closed community of religious women the Goddelycke wenschen became part of a creative reading
and writing program that supported intensive meditation processes. The anonymous manuscript includes elements from older devotional traditions – which testifies to the continuity of spirituality before and after the Catholic Reformation. The
Christelycke offerande is a practical meditation handbook, which made religious love emblematics accessible to a broad seventeenth-century reading public. The experimental popularization strategies employed there can also be found in volumes of love
emblems from the Southern Netherlands. With its human figures, concrete depictions and transparent tone the Christelijke offerande reached the ordinary lay reader in
the Dutch Republic.
Chapter 3 shows that when the mystical spiritualist Petrus Serrarius published his Pia
desideria adaptation under the title Goddelycke aandachten (Divine Meditations, 1653), he did
not make use of the Catholic models which by then were available in the Dutch Republic.
Instead he relied on his international network of Christians with Protestant roots who
found common cause in their striving for a universal, supra-confessional Christianity, a religion they envisioned as interiorized and spiritual in nature. In this network,
where texts and ideas about meditation and visuality were circulating, Serrarius found
inspiration and ingredients for his Pia desideria adaptation. By choosing a specific edition
of the Pia desideria as a model – Pia desideria editio 4 – he placed himself in the tradition of
Protestant love emblematics developed in England, where Protestants began using
Catholic iconography in literature at an earlier point than in the Dutch Republic.
The adaptation strategies employed by Serrarius were also inspired by the spiritual
ideals he shared with his acquaintances. The Goddelycke aandachten took the form of an
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inner dialogue between the soul and God, a technique intended to aid the reader’s
spiritual rebirth. There is no evidence whatsoever that the existing Catholic Pia desideria
tradition in the Northern Netherlands was a source of inspiration in the adaptation
process.
Serrarius’s activities can be seen as a step in a long process of acceptance that would
be completed only much later. Around 1680, with Jan Luyken as an important innovator, religious emblematics experienced a period of flourishing in Protestant circles
of the Northern Netherlands. This late seventeenth-century blossoming forms the
backdrop of chapter 4, where the discussion focuses on the Goddelyke liefde-vlammen (1691)
(Divine Flames of Love) by the pietistic Reformed publisher and poet Johannes Boekholt. The Goddelyke liefde-vlammen is an adaptation of Serrarius’s Goddelycke aandachten, for
which all the original copperplates were reused and large passages from the original
poems were copied. The special twist Boekholt gave to the Goddelycke aandachten was inspired by pietistic German Lutheran emblematics with links to the Pia desideria, a tradition with which he felt a religious affinity. Following the example of the German
Göttliche Liebesflamme (1651), which was also reprinted in the Dutch Republic, Boekholt
added songs, laments of the soul, and illustrated title pages, besides adapting and supplementing the poems. Image, word and music in the Goddelyke liefde-vlammen together
made for a total sensory experience of faith that would result in the complete surrender of the heart to God. Illustrations stimulated the eye, songs addressed the ear, and
meditative texts contained descriptions of smells and tastes.
The German traces in the Goddelyke liefde-vlammen are part of a larger-scale process of
German-Dutch exchange in the area of illustrated religious literature. With his family’s German roots, Boekholt was able to play a key role in this process. The blossoming
of religious love emblematics in the last quarter of the seventeenth century seems to
owe less to a growing rapprochement between Catholics and Protestants in the Dutch
Republic than to the cross-fertilization between pietistic Protestants in the Northern
Netherlands and Germany.
Chapter 5 deals with the Pia desideria adaptation De Godlievende ziel (The God-Loving
Soul, 1724) by the Mennonite author Jan Suderman. Here, too, the inspiration for a Pia
desideria adaptation came not from within the country but through an international
network. After the English and German traditions, the French Pia desideria tradition
formed a third channel of influence from the Southern Netherlands to the Dutch Republic. De Godlievende ziel is an adaptation of Jeanne Marie Guyon’s L’ame amante de son
dieu (The Soul Beloved of God, 1717). In Guyon’s emblems Suderman saw how a meditative process could be stimulated by packaging invisible religious phenomena in visible representations.
In this chapter De Godlievende ziel is placed against the backdrop of Suderman’s larger
literary project in the service of an empirically based religion. Suderman was one of
the Mennonites who in the eighteenth-century Dutch Republic pioneered an integration of natural science and religion. Inspired by foreign ideas of physico-theology,
Suderman adapted Guyon’s work into an emblem book in which analyses of perceptions would spark off meditative experiences. For this he collaborated with book pro-
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ducers who shared his ideal of an empirically based religion: the Mennonite printer
and bookseller Marten Schagen and the publishers’ family Wetstein, who thanks to an
international network of relatives and acquaintances had direct links with the European book market.
In the course of the eighteenth century the Pia desideria reception in the Northern
Netherlands acquired new contours, as demonstrated in chapter 6. After the Dutch Republic lost its role as an important international book centre, making models in other
languages less readily available, Pia desideria adaptations no longer came about through
religious transfusions with international partners, in networks of likeminded Christians. Now eighteenth-century book producers used the Pia desideria material to reach
as large and diverse a reading public as possible. Volumes were reprinted, old woodblocks reused and existing copperplates reworked in order to appeal to children as a
new target group and to keep pace with commercially attractive fashions.
This last chapter illustrates the shift in reception history with a few examples. Lieve
van Ollefen and publisher Jan Barend Elwe used the copperplates from Serrarius’s
Goddelycke aandachten in making the children’s book Uitmuntende verzaameling (1780) (Extraordinary Collection) – a Pia desideria adaptation in the tradition of Hieronymus van
Alphen’s enlightened children’s literature. The Pia desideria woodblocks from Paets’s
stock were reworked into popular prints for children. The new function acquired by
the Pia desideria material in the late eighteenth century resulted in a much greater deviation than previously from both the form and meditative intentions of the original
work. The Pia desideria illustrations were here for the first the time interpreted along the
lines of the ‘Catsian’ model: an allegorical interpretation of realistic depictions yielded
lessons of a moralistic religious nature.
Thus an emblem book that originated in erudite Jesuit circles ended up as a popular work of eighteenth-century children’s literature. This was also the end of the road
for the Pia desideria material; expressive allegorical illustrations had by this time become
too far removed from contemporary ideas about enlightened literature. After two centuries of interconfessional exchange the Pia desideria made its definitive exit from the
scene.
Vertaling: Myra Scholz

Register

Aa, A.J. van der 242, 264, 325
Achen, H. von 25
Ackermans, J.E.A. 185
Adams, A. 141
Aertssens, Hendrick 28, 32-33, 38, 56-58, 62-64,
66, 72, 76, 81, 84, 86, 88, 91-92, 94, 100-101, 105106, 108, 120, 143, 153-154, 157, 194, 198, 307,
314, 316, 318
Aertssens, Hendrick [=Pieter Jacobsz. Paets] 58,
61, 65, 67, 314
Aisopos 288, 291
Alblas, J.B.H. 174-176, 179, 181-182, 184, 200201, 321, 323
Alciato, Giovanni Andrea 29
Alcuinus 53
Allart, Johannes 268
Alphen, Hieronymus van 263, 267-272, 275-279,
281-282, 286-288, 292-293, 299
Alsted, Johann Heinrich 142
Altena, P. 265
Althaus, P. 54
Alting, Jacob 140
Anselmus 53-54, 69, 73
Anselmus, pseudo- 54-55, 69, 73
Antwerpen, Gabriël van 150
Appelius, Henricus 145, 159
Arblaster, P. 57
Arentsz., Pieter 193, 195, 197, 199, 265
Arentsz., weduwe van Pieter 271, 275, 324
Ariès, P. 267
Arndt, Johannes 27, 181, 201
Arnold, E. 232
Arum, P. Hanou van 302

Arwaker, Edmund 44, 155, 158
Assche, Justinus van 160
Asselt, W.J. van 177-178
Augustinus 26, 29, 53-56, 69, 73, 79-80, 84, 86,
127-130, 255
Augustinus, pseudo- 53-60, 69-75, 77, 79-80, 86,
127-130, 315, 318
Axters O.P., S. 69
Baar, M. de 12, 89, 123, 148, 160-161, 220, 238,
242-243, 304
Baert, B. 114
Baggerman, A. 268, 277-278, 292
Bakker, Barent de 269
Barth, H.-M. 230
Baskins, C. 235
Basnage, Jacques 233
Bath, M. 186
Battafarano, I.M. 203
Baxter, Richard 175
Bayle, Pierre 233
Bayly, Lewis 172, 329
Beets, Hendrick 160-161, 172, 201, 220
Begheyn S.J., P. 25-26, 52-53, 58-59
Bekker, Balthasar 229
Bekkering, H. 268
Bellarminus, Robertus 52
Bellerate, B. 142
Bemmel, H.C. van 40, 49, 94-95, 132, 316-317,
322
Benedict, Ph. 15
Benlowes, Edward 151, 159
Bentley, Richard 234, 238

386

register

Berg, J. van den 139, 177-178, 223, 231
Berg, H. van den 300
Bergsma, W. 298
Berkel, K. van 229
Berkvens-Stevelinck, C. 21
Bernardus 54, 69, 80
Bernardus, pseudo- 54-55, 69, 73-74, 315, 318
Besseling, Hermanus 266, 328
Besseling, Johannes 266, 328
Biens, Cornelis Pietersz. 117, 323
Bijl, M. van der 177
Black, L.C. 27, 44, 49, 83, 239
Blaeu, Willem Jansz. 51-56
Blair, A.M. 126
Blekastad, M. 138, 141, 145
Blöte-Obbes, M.C. 278
Blon, Christoffel le 172
Blunden, Humphrey 159-160
Boddaert, Pieter 297
Boddaert Pietersz., Pieter 292, 298-299
Bodemann, U. 288
Böhme, Jakob 148-149, 159-160, 191, 201, 220,
242
Boekholt, Baltus 181, 201
Boekholt, Johannes 45-46, 173-177, 179-184,
200-203, 205-221, 264, 266, 306-308, 322-324, 326
Boerma, R.N.H. 296-297, 299, 302, 331
Boethius 50, 94
Boey, Cornelis 136
Boheemen-Saaf, C. van 262
Bollmann, A. 126
Bolswert, Boëtius a 29-30, 42, 44, 49, 63, 73, 9192, 98, 102-103, 110-111, 118-119, 123, 151, 314321, 323-328, 330-332
Bolswert, Schelte a 29
Bonwicke, Henry 158
Borch, Gesina ter 95
Boreel, Adam 149
Borms, A. 292-293
Bos, E. 300
Bosma, J. 223, 228-232, 237
Bostoen, K. 95, 265
Both, B. 17
Bots, J.A.H. 21, 223, 230-233, 235, 247
Bouchery, H.F. 59
Bourdieu, P. 311

Bourignon, Antoinette 161, 220, 242-243
Bowen, K. 24
Boyle, Robert 143, 145, 149, 230
Braden, G. 21
Brady, Th.A. 14
Brandhorst, H. 296, 330
Brandt, Caspar 237
Bredan, Daniel 68-69, 128
Breekveldt, W. 269
Breevelt, Claertje Pieters 93
Brienen, T. 175
Brodthagen, Michael 221
Broeyer, F.G.M. 68, 85
Brouwer, J. 291
Bruggeman, J. 125
Bruin, C.C. de 68, 85
Bruin, Claas 224, 265
Brune, Johan de 36
Buchelius, Arnoldus 15
Buelens, G. 311
Buijnsters, P.J. 263, 267-269, 275, 277-278, 286,
288, 292, 297, 329-330
Buijnsters-Smets, L. 263, 267-269, 288, 297, 329330
Buijs, Jacobus 268
Buisman, J.W. 231, 285
Bunge, W. van 229
Bunyan, John 176, 181-182, 191, 221
Burger, C. 53
Burgundia, Antonius à 114
Buringh, E. 263
Burke, P. 18-19, 21-22
Burmann, Gottlob Wilhelm 268
Burnet, Gilbert 234-235
Burns, W.E. 238
Buschhoff, A. 29
Byrd, William 54
Cabbaeij, Michiel 102
Calvijn, Johannes 34, 53, 202, 244
Campa, P. 41, 43-44, 49, 83, 150
Campbell, T.A. 25, 185
Campbell, Th. 244
Campen, M. van 139-140
Camphuysen, Dirck Rafaelsz. 16
Campman, Bernaerd 83

register

Canck, H. de

102, 185
141-142
Castellio, Sebastianus 53
Cats, Jacob 17, 22, 35-40, 94-96, 98-99, 117, 136,
186-187, 191, 201, 223, 327
Cerinthus 139
Cerny, G. 233
Certeau, M. de 19-20
Chalcedon, Euphemia van 117
Chartier, R. 19-20
Cheminais de Montaigu, Timoléon 244-245
Chevallier, M. 239, 242-243
Clarke, John 232-235, 237
Clarke, Samuel 237
Clemens, Th. 48, 53, 56, 59, 85, 102, 136, 185,
247, 302
Cnobbaert, Jan 49
Cnobbaert, weduwe en erfgenamen van Jan 112,
114
Coccejus, Johannes 177-178
Cock, Symon 57-58, 69-71, 315
Coelen, P. van der 49, 51, 85, 137, 202
Comenius, Johann Amos 137-138, 141-143, 145,
149
Collinson, P. 16
Cool, Cornelis Cornelisz. 94, 171
Cool, Cornelis Dircksz. 44, 89-90, 92-94, 96, 102,
104, 107, 109, 121, 171, 306, 316
Cool, Hendrickje 93, 171
Copernicus, Nicolaas 229
Coppens, C. 150
Cores, Hester 160
Cores, Rijckje 160
Cossee, E.H. 231, 238
Coster, Samuel 94
Coster, W. 15
Cousebant, Josephus 332
Cousturier, Jean 155
Cramer, Daniel 203
Cramoisy, Sebastien 49
Creasman, A.F. 309
Cruz, J. 20
Cummings, R. 21
Cunningham, D. 142
Cuperus, Johannes 237
Ëapková, D.

387

Daalder, D.L. 267
Dahm, J.J. 230
Daly, P.M. 29, 40, 43-44, 49, 88, 150-151, 155, 172,
220, 224, 239, 301, 314, 318, 320, 325-328, 330
Dambre, O. 40, 49, 78, 80, 83, 88, 268
Danckerts, Justus 224
Danckertsz. van Zeevenhoven, Cornelis 95, 97
Daniel, Roger 144
David, Joannes 142, 151
Davies, S. 19
Davis, D. 15, 148, 309
Decker, Jeremias de 136-137
Deken, Aagje 263, 267, 269
Dekker, E. 177
Dekker, R. 267-268, 277-278, 292
Dekoninck, R. 26-27
Delft, M. van 50, 268
Derks, M. 89
Dermul, A. 59
Descartes, René 229, 233
Deurhoff, Willem 228
Deursen, A.T. van 138
Dewulf, J. 311
Dicke, G. 288
Dickson, D.R. 141-142
Dietz, F. 24, 27, 43-44, 49, 54, 77-78, 80, 82-83,
122, 190-191, 196, 220-221, 267, 305
Dijkhuizen, J.F. van 137
Dijstelberge, P. 59
Dilherr, Johann Michael 203-204, 206, 212, 221
Dillen, J.G. van 50
Dillenberger, J. 16
Dimler, G.R. 24, 26-27, 29, 40, 43-44, 49, 88, 150,
155, 172, 220, 224, 239, 301, 314, 318, 320, 325328, 330
Dingemanse, C. 313
Does, J.C. van der 191
Donck, Gerard 102
Dongelmans, B.P.M. 23
Doorn, Jan Everdsen van 57
Dorleijn, G. 310
Dozy, Ch.M. 102, 119, 316
Drouet de Maupertuy, Jean-Baptiste 239
Dudok van Heel, S.A.C. 59
Duerloo, L. 48
Dünnhaupt, G. 172, 202, 204, 220-221

388

register

Dürer, Albrecht 51
Dury, John 145, 149
Dyrness, W.A. 15, 26, 34, 309
Eck, Otto van 278, 292
Eck, X. van 17-18, 47-48, 50, 86, 89, 93
Eckeren, Jacob van 128
Eeghen, I.H. van 52, 238, 243, 264, 270, 326-327
Eeghen, P. van 200, 321, 323-324
Effen, Justus van 262-263
Eggermont, P. 221
Egmond, Cornelis van 51
Egmond, Cornelis van [=Willem Jansz. Blaeu] 54
Ehrenpreis, S. 14, 202, 206
Eijnatten, J. van 12-14, 18, 47, 52, 84, 89, 92, 95,
138, 177-178, 229, 231, 237, 244, 247, 267
Eire, C.M.N. 16
Eisenstein, E.L. 16
Elizabeth I, koningin van Engeland 54
Elwe, Jan Barend 269-275, 280, 283-284, 288290, 329
Elzevier, Daniël 243
Engelsing, R. 293
Enno van Gelder, H.A. 16
Eswijler, Jan Willemsz. 184, 266
Evans, D. 19
Everard, M. 269
Evers, M. 63
Ewoutsz., Jan 89, 92-94
Exalto, J. 12-13, 135
Exalto, K. 266
Fabri, Christoffel [=Cornelis Cornelisz. Cool] 94
Fabri, François 58
Fabri, Francoys 58
Fabri, Francoys [=Pieter Jacobsz. Paets] 58, 94
Falkenburg, R.L. 15-16
Fanning, P.A. 141
Ferweda, Abraham 292, 296
Filedt Kok, J.P. 89, 92-94, 102, 316
Filips II 59
Fincham, K. 15
Finley, M.M. 21
Fisher, A. 142
Fitzgerald, A.D. 53
Fix, A. 228-229

Fonteyne, Claude 296, 330
Forster, L. 51
Fortuin, A. 312
Francisci, Erasmus 203
Francke, August Hermann 25
François, W. 53
Frandsen, M.E. 53-54
Frederik Hendrik 50, 125
Freedberg, D. 26
Freeman, R. 155
Friesen, I. 116
Frijhoff, W.T.M. 13-16, 19-20, 40, 48, 53, 136138, 145, 175-179, 185, 227, 303, 310, 313
Fruytiers, Lodewijk 102
Furly, Benjamin 233
Galle, Cornelis 102
Galle, Theodorus 330
Ganss S.J., G.E. 26
Gardner, S.E. 151, 186
Geerdink, N. 310
Geest, P. van 53, 65
Geirnaert, D. 288
Geissmar, C. 148, 201
Gelderblom, A.J. 190-191, 220, 300, 312
Gelderblom, O. 138
Gemert, L. van 312
Gent, Sara van 12
Gerard, R.A. 159
Gerhards, Johannes 56
Geschier, Pieter 114
Gillespie, S. 21
Gilman, E. 155
Glauber, Johann Rudolph 159
Goinga, J. van 270, 293
Golahny, A. 89
Gondal, M.-L., 239
Goossens, J. 42
Gorcum, Jan van 57-58
Graafland, C. 12-13, 25, 34, 52-53, 175-179
Graham, D. 40
Grandin, M. 239
Greengrass, M. 141
Gregorius de Grote 79-80
Greiffenberg, Catharina Regina von 41, 43, 204
Griffiths, A. 159, 272

register

Groenenboom-Draai, E. 233, 265
Groenendijk, L.F. 137-138, 145
Groenhuis, G. 264
Groenveld, S. 14, 16
Groot, E. de 93
Groot, Michiel de 185
Groot, weduwe van Gijsbert de 322
Grote, Geert 52
Grubmüller, K. 288
Guiderdoni-Bruslé, A. 24, 29, 44, 111, 224, 238239, 241-242, 245
Guillimin, Pierre 150
Gulik, A. van 228
Guyon, Jeanne Marie 44, 46, 224, 238-243, 245246, 250, 252, 255, 260-261, 325
Haas, F. de 232
Haeften, Benedictus van 29-30, 151, 182, 185
Haes, Joan de 244
Haight, G.S. 155
Haks, D. 167
Hall, John 143-145, 151, 159
Hall, Joseph 136, 186-187
Hambrick-Stowe, C.E. 172, 330
Hamling, T. 15, 148, 309
Hannema, K. 323-324
Hanou, A. 267
Happee, J. 201
Harduwijn, Justus de 45, 49, 57, 68, 72-73, 77-80,
83-84, 86, 88, 91-92, 100-101, 105-106, 108, 110,
115-117, 119-120, 123, 126-132, 150, 171, 306307, 316, 318-319
Hardy, D.W. 34, 202
Harms, R. 89, 310
Harsdörffer, Georg Philipp 203-204, 206, 212,
214
Hartgersz., Joost 33
Hartlib, Samuel 141-143, 145, 159
Harvey, Christopher 151, 160
Harwaarden, Elisabeth van 242
Harwood, J.T. 143, 145
Häseler, J. 21
Hastens, Henrick van 103
Hawkins, Henry 155
Headly, J.M. 14
Heel, Maria van 124-125

389

Heijbroek, J.F. 288
Heijst, A. van 89
Heijting, W. 149, 161, 172, 201, 243
Heinsius, Daniel 29, 287
Hell, M. 59
Hellinga, L. 23
Helmers, H.J. 148, 312
Helsloot, P.N. 229
Hemert, Anthonius van 69, 73, 128-130
Henault, Jean 150, 155
Hendrix, S. 53
Henkel, A. 310
Hermans, Th. 21, 312
Hertel, C. 222
Hesman, Gerrit 266
Heyd, M. 231
Heyns, Zacharias 17, 98
Heyst, Daniël van 228
Hiël [=H.J. Barrefelt] 137
Hill, C. 151, 155
Hillegeer, J. 116
Hinterding, E. 89, 92-93
Hoburg, Christian 161, 172, 176, 182, 200, 220221, 265, 271, 320, 324, 329
Hodgetts, Iohn 172, 330
Hodnett, E. 148
Höfele, A. 21
Hoek, P. 263, 301
Höltgen, K.J. 25, 44, 143, 151, 155, 159
Hoen, Pieter ’t 277, 279
Höpel, I. 41, 44, 142, 203
Hof, W.J. op ’t 12-13, 25, 34-35, 52-53, 58-59, 136,
174-179, 181, 184
Hofmann, F. 142
Hoftijzer, P.G. 23, 263, 301, 309
Holbein, Hans 51
Hoobius, Johanna 95
Hooft, Henrik 269
Hooft, Pieter Cornelisz. 29, 94, 287
Hoogstraeten, Frans van 187, 189-191, 236
Hoogstraten, David van 288
Hoogstraten, Jan van 41, 225-227, 265, 281
Holenstein, A. 231
Hollstein, F.W.H. 51, 148
Honée, E. 26
Hoppenbrouwers, F.J.M. 25, 48, 53, 136, 170, 185

390

register

Horatius Flaccus, Quintus 238
Horden, J. 44, 143
Houdt, T. Van 24
Hoyer, Michel 143
Hugo, Herman 24, 26-27, 32-33, 38, 42-44, 49,
58-59, 61-67, 73-77, 80-84, 86, 88, 91, 128-131,
143, 150-155, 157, 161, 163-164, 167, 169-170,
194, 196, 198, 203-204, 214, 224, 227, 239, 241,
246, 309, 314-315, 325-328
Huisman, G.C. 124
Huisstede, P. van 298, 330
Hulsius, Bartholomeus 17
Hunt, P. 142, 163
Hunter, M. 230
Huntley, F.L. 163, 186
Hus, Jan 142
Huygen, Jan 264-265
Huygen, Pieter 264-265
Huys, P. 287
Imhof, D. 24
Ingen, F. van 201
Innocentius XII, paus 241
Israel, J.I. 50, 125, 224, 228, 265
Jacob, M.C. 230, 235
Jacobsz., Isbrandt [=Pieter Jacobsz. Paets]
James, N.C. 239, 241-242
Janse, M. 262
Jansen, J. 21, 115, 244
Jansenius, Cornelius 170, 185
Janssonius, Johannes 55-56, 149, 160
Jelsma, A. 266
Jenkins, H. 151, 159
Jessey, Henry 149-150, 159
Jeu, A. de 125, 242
J.L. [=Johannes Boekholt] 323, 325
Johannes, G.J. 263, 301, 309
Jongenelen, T. 270
Jongh, E. de 41
Jürgensen, R. 202-204
Kamerick, K. 26
Kamp, J. van der 43-44, 172, 176
Kaplan, B.J. 14-16, 47-48, 303, 310
Karelsz., Cornelis 51

58

Karsemeijer, J. 137
Kellen, J.P.H. van der 200, 321, 323-324
Kempis, Thomas a 52-54, 56, 58-59, 61, 63-70,
136, 191, 242, 315
Keuning, J. 55
Klauber, M.I. 231, 244
Klaversma, N. 323-324
Kleerkooper, M.M. 93, 296
Kloek, E. 95
Kloek, J.J. 223, 231-232, 247, 262-263, 267, 293,
300, 305
Klooster, Jan 297
Kloppenburg, Lucas 226
Knipping, J.B. 103, 278
Knuttel, W.P.C. 269
Koerner, J.L. 15, 202, 206, 208
Kok, J.R. 142
Kok, J.A. de 14, 84
Kolb, R. 54
Kolfin, E. 69
Konst, J. 137, 312
Kooi, C. 47, 50
Kooijmans, L. 15
Koppenfels, W. von 21
Koppenol, J. 96
Koopmans, J. 149, 202, 243
Korpel, L. 20-21, 263
Kossmann, E.H. 263
Koumans, Pieter 297
Kozack, Johannes Sophronius 149
Kreslins, J. 214
Krop, H.A. 228
Kruif, J. de 42, 263, 266-267, 291-292, 305
Krul, Jan Harmensz. 44-45, 49, 89-90, 92-98, 102104, 107, 109-110, 114, 115-119, 121-122, 132,
171, 184, 307-308, 315-317, 321-322
Kühler, W.J. 228
Kuijpers, E. 149, 201
Laan, K. ter 293
Laarhoven, J. van 27, 103
Laarse, R. van der 300-301
Lacki, Aleksander Teodor 44-83
Lakeman, Balthasar 261, 326
Lamberts, Gerrit 325
Lambrechts, G. 325

register

Lamberigts, M. 53
Landry, Pierre 49
Landwehr, J. 172, 184-185, 202, 223, 288, 314,
317-318, 320, 322-328
Langendijk, Pieter 265
Lankhorst, O.S. 23
Lanzi, F. 55
Lanzi, G. 55
Lasswell, H.D. 21
Laurenszoon, Hendrick 53
Laursen, J.C. 139
Lawrance, B.N. 21-22
Leach, M.C. 24, 26-27, 41, 287
Leclerc, Jean 232
Ledeboer, A.M. 50
Leemans, I. 224, 300, 312
Leemputte, Henricus van den 57
Leer, M. van 270
Leeuw-Kistemaker van der, R.E. 50
Leeuwen, C. van 58, 89, 117
Lehmann, H. 25, 176
Lehrmann-Haupt, H. 48, 51
Leland Saak, E. 53
Lente, W.J. 238
Leslie, M. 141
Leuven, L.P. 50, 52, 57, 85, 89, 93, 102
Leuven, Ludovicus van 29, 204, 225
Lewalski, B.K. 163, 186
Lieburg, F.A. van 12-14, 18, 25, 34, 47, 52-53, 84,
89, 92, 95, 138, 175-179, 184, 229, 247, 266-267, 304
Linde, S. van der 175
Lindeboom, G.A. 12
Linden, S.J. 141
Lingier, C. 126
Lixbona, Johannes 150
Lodensteyn (ook: Lodenstein), Jodocus van 11,
175, 179, 185
Lodewijk XIV, koning van Frankrijk 241
Löhr, R. 138
Loetz, F. 231
Lotz-Heumann, U. 14, 16
Love, Jacob 264
Loyola, Ignatius de 26, 63
Lub, J.J. 69
Lufnau, Herman 233
Luijten, H. 22, 36, 95, 110, 288

391

Luther, Maarten 53, 122, 202, 206, 244
Luyken, Casper jr. 190, 192
Luyken, Casper sr. 160, 220
Luyken, Christoffel 160-161, 173, 221, 320, 324,
329
Luyken, Jan 160, 173, 176, 182, 185-186, 190-193,
195-197, 199-201, 212, 214, 219-221, 265, 267,
299, 302, 323, 325
Luzvic, Etienne 28, 239
MacGrath, A.M.C. 53
Machiels, J. 59
Maes, Ian 58, 63, 68, 314
Maes, Ian [=Pieter Jacobsz. Paets] 58, 61, 70, 315
Maes, Y. 19
Maissen, Th. 231
Manning, J. 29, 239, 241
Mantz, D.C. 151, 186
Manuth, V. 15, 17, 135
Maresius, Samuel 140
Marion, O. van 16, 119
Marius, Leonardus 57
Marthaler, B.L. 170
Martinet, Johannes Florentius 232
Mays, S. 142
McCarthy, K.M.C. 54
Mechelen, Lucas van 201
Meertens, P.J. 278
Meeus, H. 25
Meeuwesse, K. 40, 134, 174, 185-186, 191, 200201, 205, 220, 320-321, 323
Meid, V. 205
Meihuizen, H.W. 256
Meijer Drees, M. 95
Melion, W.S. 27
Mello, Guillaume de 239
Melton, J. Van Horn 176
Mendes, M. 22, 303
Menke, H. 42
Merlen, Theodoor van 102
Mertens, Th. 126
Meursius, Joannes 31, 197, 281, 285
Meyer, M. de 102, 293
Meyster, Eduard 185
Mijnhardt, W.W. 223, 231-232, 247, 262-263, 267,
293, 301, 305, 309

392

register

Mochizuki, M.M. 15, 26, 34, 89, 135
Mödersheim, S. 203
Moens, Petronella 302
Mörke, O. 14
Molé, Franciscus 155
Molina, Luis de 170
Molinos, Miguel de 241
Molnár, A. 142
Montagne, V.A. dela 59
Montaltus, Christianus 172
Monteiro, M. 21, 48, 89, 92-93, 103, 124-126
Morgan, D. 26, 182
Moriaen, Johannes 145, 159
Moscherosch, Quirinus 203
Moser, N. 89
Moss, A. 73
Mout, M.E.H.N. 141, 149
Moxey, K. 15, 202-203, 309
Mrowcewicz, K. 44
Müller, C. 51
Muller, Ewout Cornelisz. 93
Muller, Harmen Jansz. 89, 92-93
Müller, J. 190-191, 196
Muller, Jan Harmensz. 89
Muller, Lysbeth 93
Muller, Maritgen Harmensdr. 89
Musculus, Andreas 54
Muth, M.F. 21
Muth, R. 21
Nadal, Jerome 26, 142
Nakayama, M. 191
Nauta, D. 140
Neercassel, Johannes van 125
Nero, Romeins keizer 116
Newton, Isaac 232-233
Niemeijer, A.H. 137
Nieuwentijt, Bernard 224, 231-232, 235
Nimwegen, O. van 263
Noak, B. 311
Nolpe, Pieter 102, 119, 316-317
Noman, Johannes 293, 302
Nooy, W. de 42
Nosche, Joachim 204-205
Nosche, Nicolaes Jüth von 204-205
Nutius, Martinus 31, 197, 281, 285

Oldenburg, Henry 149
Ollefen, Lieve van 45-46, 262-263, 268-275, 277285, 287-292, 329
Ollefen, Willem van 269
Olthoff, F. 58
Oort, Th. van 21
Oosterwyck, Johannes 224
Osborn, E.L. 21-22
Osterwald, Jean Frédéric 231, 237
Oudejans, F. 312
Ovidius Naso, Publius 29, 148
Owen, John 175
Paas, J.R. 202-204, 206
Paasman, A.N. 220, 232
Pace, E. 239
Paets, Claes Jacobsz. 50
Paets, Jacob Pietersz. 50, 57, 93
Paets, Pieter Jacobsz. 44-45, 47-70, 72-75, 77-80,
83-88, 93-94, 102, 122-124, 126, 128, 130-132,
171, 264, 298, 306-307, 314-315, 318-319, 321
Paijmans, M. 311
Palafox y Mendoza, Joan de 182
Palmer, D.B. 185
Parker, C.P. 13, 18, 47-48, 84, 89, 92-93, 132
Passe, Simon de 148
Passe, Willem de 148
Paulson, R. 222
Pawlet, Robert 155
Peil, D. 202-203
Pereira Velozo, Joseph 43
Perk, M.A. 138
Perlove, S. 15, 34, 135
Pers, Dirck Pietersz. 117
Petrarca, Francesco 22, 29
Pettegree, A. 34
Pettersson, R. 142
Pfann, Johannes 203
Pfizenmaier, Th.C. 237
Philipp, W. 231, 243
Phillips, H. 242-243
Phole, J. 170
P.I.L.B.C. [=Johannes Boekholt] 207, 210-211,
213, 215, 217-218, 322-323
Pilz, K. 138, 142
Plantijn, Christoffel 159

register

Po-chia Hsia, R. 21, 93, 155, 159
Pohlig, M. 14, 16
Poiret, Claudia 243
Poiret, Pierre 44, 240, 242, 243, 245
Poirters, Adrianus 111-114, 184
PoliĝenskM, J.V. 142
Pollmann, J. 15, 47-48, 96, 303
Polman, P. 24-25, 47, 247
Poortman, W.C. 78, 85, 319-320
Popkin, R.H. 139, 141
Poppaea Sabina, echtgenote van Nero 116
Porteman, K. 16-17, 23-27, 29-30, 36, 40, 43-44,
49-50, 59, 73, 83, 92, 94-95, 111, 114, 117, 119,
124, 136, 150, 174-176, 179, 185-187, 190-191,
200-201, 220, 222-224, 227, 303, 311-313, 323
Porter, C. 15, 309
Post, S. 266
Posthumus Meyjes, G.H.M. 138, 141
Powell, Vavasor 175
Prak, M. 231
Prandoni, M. 96
Praz, M. 155, 203, 316, 323-328
Puente, Luis de la 58-59
Puer, Hendrik van 189
Pumplun, C.M. 41, 43-44, 203
Puppius, Johannes 181
Put, E. 24-25
Pym, A. 21-22
Quack, H.P.G. 125
Quarles, Francis 44, 143, 151, 155, 159
Raasveld, P.P.M. 204-206, 265
Ramsden, E.M. 151, 186
Rao, P.V. 19
Raspa, A. 43-44, 155
Rasterhoff, C. 310
Ravesteyn, Paulus Aertsz. van 50, 94
Raylor, T. 141
Rees, K. van 310
Reinhard, W. 14
Reitsma, F. 191
Reuver, A. de 53, 175
Ricoeur, P. 19
Ridderus, Franciscus 139
Rieuwertsz., Jan 188

Rijn, G. van 329
Rijn, Rembrandt van 15, 135
Roberts, G. 141
Roberts, R.L. 21-22
Rodenburg, Theodoor 94
Rödter, G.D 24, 27, 82
Roever, N. de 89, 96
Roggen, L. 111
Rogier, Daniel 143
Rogier, L.J. 47, 84-85, 125, 300
Rombauts, E. 111
Ronse, P. 24, 268
Rood, W. 141
Rooden, P. van 16, 50, 52, 262, 266, 310
Rooijakkers, G. 19, 21
Rooijen-van Kempen, M. van 266
Root, D. 19
Rooy, N. de 299
Ros, A. 175-176, 179
Roskam, Paulus 125
Rossum, S. van 24, 57
Rostenberg, L. 155, 159
Røstvig, M.-S. 155
Rosweyde, Heribertus 56, 58-59, 68, 78
Roth, J.D. 25
Rousseau, Jean-Jacques 167-168, 277
Rümelin, C. 51
Russell, D.S. 40, 239
Ruys, H.J.A. 29-30, 110
Ryk, Frans jr. 297
Ryk, Frans sr. 297
Rynck, P. de 128, 130
Saalmink, L.G. 268-269
Sabbe, M. 57-58
Salas, Pedro de 43, 83, 150
Sales, Franciscus van 25
Salman, J. 92, 270, 290-291, 293, 296, 329
Salsedo, Domingo de 68
Salzman, P. 186
Sande, A. van de 247
Sanders, J. 19
Sangere, Jan de 58
Sargent, J. 29
Sas, N.C.F. van 269
Sassen, F. 223, 243

393

394

register

Saubert, Johannes 203
Saunders, A. 42, 239
Savrij, Salomon 147-148, 152, 156, 162, 165-166,
168, 174, 205, 320, 322-324, 326, 329
Scafidi, S. 19
Schabaelje, Jan Philipsz. 137, 181, 236
Schaep, Jan Claesz. 187-188, 191, 196, 236
Schaeps, J. 148
Schagen, Marten 46, 237-238, 243, 248-249, 253254, 259-260, 325
Schaller, K. 142
Scheepsma, W. 126
Schenkeveld-van der Dussen, M.A. 84, 89, 95,
223, 227
Scherffer von Scherffenstein, Wenzel 203
Schilling, H. 14, 25
Schilling, M. 27, 43-44, 172, 203
Schillings, J. 149, 243
Schipper, Jan Jacobsz. 316-317
Schipper, weduwe van Jan Jacobsz. 321
Schippers, A. 288, 291
Schmitz, W. 51-52
Schöne, A. 40, 224, 311
Scholte, J.H. 201, 203
Scholz, B. 151, 182, 223
Schoren, Jan 159
Schortinghuis, Willem 266
Schouten, Hermanus 269
Schouten, J. 16
Schrader, H.-J. 25
Schryver van de Bibliotheek der Kinderen, Den
[=Lieve van Ollefen] 329
Schutte, G.J. 301
Schwarz, A. 141
Scribner, R.W. 15, 202, 309
Selm, B. van 50
Semmius, Johannes 128
Serrarius, Petrus 17, 40, 45, 134-135, 137-141,
145-152, 156, 159-174, 176, 185-186, 200, 205,
207-211, 214, 216, 218-221, 264, 271, 275, 283284, 296, 306-307, 320, 322, 324, 330
Seydel, Johannes 45-46, 262, 295, 299, 306, 330
Sherlock, William 238
Shorter, E. 267
Shuger, D. 23, 87
Sichem I, Christoffel van 51, 94

Sichem II, Christoffel van 51, 63-64, 67, 78, 94,
293, 296-298, 302, 306, 314-315, 318-319, 321,
330-331
Sichem III, Christoffel van 51
Sichem IV, Christoffel van 293, 297, 305
Silcox, M.V. 151, 186
Silver, L. 15, 34, 135
Simoni, A.E.C. 150
Simonides, Simon 137
Simons, Catharina 124
Simons, Menno 255-257
Sliggers, B.C. 229
Sluis, Dirk van der 296
Sluiter, Willem 175, 179, 181
Smeesters, A. 44
Smilde, H. 95
Smit, A. 84
Smit, Jan 242-243, 326-328
Smit, K. 265, 297
Smith, P.J. 288
Smits-Veldt, M.B. 16-17, 23-25, 27, 29, 50, 59, 92,
94-95, 110-111, 114, 117, 119, 136, 174-176, 179,
185, 187, 200, 303, 311-313, 323
Soest-Hartman, M.C. van 269
Sommerville, C.J. 25
Sorkin, D. 231, 244
Spaans, J. 16, 47, 52, 59, 84, 178, 266
Spahr, B.L. 202-204
Spener, Jakob 25
Spica, A.E. 239
Spicer, A. 15
Spiertz, M.G. 47
Spies, M. 14, 16, 40, 53, 136, 177-178, 185, 227,
229, 310, 313
Spinoza, Baruch de 228
Sponselee-De Meester, M.T.A.R. 125
Sprigge, Joshua 150
Stalpart van der Wiele, Joannes 48, 89, 117
Staykova, J.D. 53-54
Stearns, P.N. 267
Stearns, C.Z. 267
Stechow, W. 16
Steen, Jan 41
Steenbeek, J.W. 220
Stegeman, S. 15
Stipriaan, R. van 222, 263, 313

register

Stockum jr., W.P. van 93, 296
Stratius, Jacques 63, 315
Strengholt, L. 16
Strien, A. van 16, 92, 310
Strom, J. 176, 304
Stronks, E. 16-18, 23, 25, 31, 34-36, 40, 43-44, 54,
83-85, 92, 95, 98, 117, 134-137, 173, 175, 179, 181182, 184-185, 187, 191, 196, 202, 220-225, 262,
265, 300-301, 305, 308-311
Stuijfsandt, Hendrick 322
Stuiveling, G. 288, 291
Sturges, R. 53-54
Sturkenboom, D. 266
Sturm, J.C. 137-138, 145
Sucquet, Antoine 27, 30
Suderman, Jan 45-46, 222-225, 227-229, 232-238,
243-261, 264, 266, 306-308, 325-328
Suderman, Willem 228
Sudermann, Daniel 150
Susanna, heilige 116
Swammerdam, Jan 12-13, 220
Swillens, P.T.A. 16
Syracuse, Lucia van, heilige 196
Sys, Cornelis van der 271, 275, 324
Tambling, J. 222, 235
Tardieu, M. 235
Tauler, Johannes 145, 150, 161, 191
Taylor, S.S.B. 244
Teellinck, Willem 34-35, 53, 84, 177, 179
Terentius Afer, Publius 283
Terveen, weduwe van Jan van 268, 272, 276, 286,
288
Terveen, zoon van Jan van 272, 276, 286, 288
Theissing, E. 50
Thijs, A.K.L. 57, 102
Thijssen, J. 292-293, 296, 298-299 302, 331
Thijssen-Schoute, C.L. 233
Thomas, D.O. 237
Thomassen, K. 124
Thomson, A. 230, 234-235
Til, H.R. van 53
Toren, Hendrik 228
Tuinman, Carolus 265
Turnbull, G.H. 141, 143
Turretin, Jean-Alphonse 231-232, 237, 244

Tyacke, N.R.N.

395

15

Unger, J.H.W. 96
Uylenbroek, Hendrik

179

Vaeck, M. Van 24, 29, 49, 73, 83, 88, 111, 114, 115,
263
Vaenius, Otho 29-31, 196-197, 222, 224-225, 227,
238, 245-246, 281, 285, 325-328
Vansummeren, P. 296, 302
Veen, C.F. van 330
Veen, Otto van zie Vaenius, Otho
Vekeman, H.W.J. 185, 190-191, 201, 220
Veld, H. van ’t 160, 173, 181-182, 191, 201, 205,
220-221, 265, 321
Velde, Volckert van de 160
Veldhorst, N. 94-95, 209, 313
Veldman, I. 148, 159
Verbeek, Philip 324
Verbruggen, Suzanna 102
Verdier, Antony du 50, 94
Verdussen I, Hieronymus 30, 57
Verdussen II, Hieronymus 150
Vergara, L. 89
Verheggen, E.M.F. 26, 29-30, 40-41, 43, 48-49, 51,
57-58, 89, 102, 122, 124-125
Verheyden, Jacobus 45-46, 262, 264-265, 324,
326-328
Verheyden, Nicolaas 45-46, 262, 264-265, 324,
326-328
Verhoeven, G. 102, 185, 296, 298, 330
Vermij, R.H. 224, 229-233
Verschaffel, T. 300
Verschueren, L. 54, 69
Verspaandonk, J.A.J.M. 102
Vieira, R. 22, 304
Visscher, Barend 265
Visscher, Evert 265
Visscher, Jan 265
Visser, A.S.Q. 29, 53, 84, 143, 224
Visser, P. 16, 181, 229, 231, 236-237, 255, 257,
265, 310
Vitse, S. 312
Vlieger-De Wilde, K. De 94
Vliet, P. van 137
Vliet, P. van der 269

396

register

Voetius, Gisbertus 84-85, 177-178, 229, 232
Vondel, Joost van den 59, 94-96, 288, 311
Voolstra, S. 256
Voragine, J. de 117
Vos, Jan 310
Vos, K. 228
Vossius, Gerardus 115
Vovelle, M. 21
Vries, P. 19
Vries, A. de 268
Vries, A.D. de 148
Vries, A.G.C. de 40, 111, 268, 317-318, 322-324
Vries, B. de 293
Vries, J. de 263
Waaijman, K. 63, 65
Waals, J. van der 89, 92-93
Wackers, P. 42
Waesberge, Pieter van 37, 39, 99
Wall, E.G.E. van der 40, 134, 138-141, 145, 148150, 159-161, 170-171, 173, 185, 220-221, 223,
229, 262, 281, 321
Waller, F.G. 148, 295, 331
Walpole, Henry 54
Walsham, A. 15-16, 309
Walter, A.H. 124
Wandel, L.P 16
Ward, P. 239
Warnsinck, Willem Hendrik 302
Watt, T. 15, 148, 159, 309
Weber, M. 13-14, 246
Webster, C. 141-142, 159
Weekhout, I. 16, 50, 52
Weisse, Christian Felix 268
Welke, M. 292
Welkenhuysen, A. 128, 130
Werenfels, Samuel 231, 237-238, 261
Wessels, L. 247
Westerink, H. 25, 34-35
Wetstein, Gerard 238
Wetstein, Hendrik 238, 240, 242-243, 248-249,
253-254, 259, 325-328
Wetstein, Johan Jakob jr. 238
Wetstein, Johan Jakob sr. 238
Wetstein, Johann Rudolf 242

Wetstein, Rudolf 238
White, B.R. 149
Wierix, Anton 12, 27-28, 182, 220, 239
Wietfeldt, W.J. 44, 202-206, 221
Wigelsworth, J.R. 237
Wight, Sarah 149
Wijk, A.R. van 228
Wijngaards, N.C.H. 40, 49, 92, 94-95, 119, 122,
132
Wijnman, H.F. 51
Wijsenbeek-Olthuis, T.F. 293
Wilgefortis, heilige 116
Wilkinson, R.S. 141
Williams, R.L. 15, 148, 309
Wilmse, Gerrit 201
Wilson, D.B. 233
Wingens, M. 48
Winghe, Nicolaus van 56, 85
Winston-Allen, A. 126
Witsen Geysbeek, P.G. 95
Wolff, Elizabeth 263, 267, 269, 272
Woutneel, Hans 159
Wytfliet, Cornelis van 58
Yannakakis, Y. 21-22
Young, J.O. 19
Young, J.T. 141, 145
Ypes, C. 22
Zaagman, Geertruid 293
Zaagman, Gillis Joosten 172, 296-298, 306, 330
Zachman, R.C. 34, 202
Zanden, J.L. van 263
Zawadzka, K. 44, 83
Zebrowksi, M.K. 237
Zeevenhoven, Cornelis Danckerts van 95, 97
Zesen, Philipp von 201, 203, 205
Ziff, B. 19
Zijlstra, S. 137, 246, 255
Zijpp, N. van der 228-229, 261, 265
Zika, C. 15, 202, 309
Zilverberg, S.B.J. 229
Zuidervaart, H. 229
Zweig, S. 53

Curriculum Vitae

Feike Dietz (1984) studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht.
Zij specialiseerde zich in de vroegmoderne letterkunde en behaalde cum laude de Master Nederlandse literatuur in 2007 en de Research Master Dutch Language and Literature in 2008. Tijdens haar studietijd was Feike werkzaam als studentassistent bij de afdeling Vroegmoderne Nederlandse letterkunde en als eindredacteur bij Vooys, tijdschrift
voor letteren.
Tussen 2007 tot 2011 werkte Feike als promovendus bij het Onderzoeksinstituut
voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Het promotieonderzoek
vond plaats binnen het VNC-project ‘The Religious Emblem Tradition in the Low
Countries in the Light of Herman Hugo’s Pia desideria’, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. Feike publiceerde over onder meer katholieke meditatieliteratuur, kinderliteratuur en internationale literaire uitwisseling in diverse tijdschriften en boeken.
Ten tijde van haar promotieonderzoek verzorgde Feike als juniordocent onderwijs
bij de opleiding Nederlands. Zij vertegenwoordigde de faculteit Geesteswetenschappen in het Promovendi Overleg Utrecht (PrOUt). Voor het Utrecht Centre for Early
Modern Studies organiseerde zij themamiddagen en conferenties.
Sinds september 2011 is Feike universitair docent bij de afdeling Vroegmoderne Nederlandse letterkunde. Daarnaast is zij verbonden aan de opleiding Taal- en Cultuurstudies en werkt zij bij de Masteropleiding Nederlands van de Hogeschool Utrecht.
Feike is redacteur en redactiesecretaris van het tijdschrift De Zeventiende Eeuw.

