Luykens Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen (1712)
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Een van de belangrijkste boekillustratoren in de
zeventiende eeuw was de Amsterdammer Jan
Luyken (Joan of Johannes Luiken, 1649-1712). Hij
vervaardigde enkele duizenden illustraties. Meestal
gebruikte hij het dagelijkse leven als inspiratiebron; slechts zelden gebruikte hij prenten van anderen als voorbeeld. Behalve een bekwaam etser
was Luyken ook een zeer verdienstelijk dichter.
Zijn eerste, nogal amoureuze liedboek Duytse Lier
verscheen in 1671. Hieruit blijkt duidelijk dat hij
in zijn jonge, vrolijke jaren enigszins afgedwaald
was van zijn streng religieuze opvoeding in doopgezind-piëtistische trant door zijn vader, een
schoolmeester en stichtelijk publicist. Kort na het
verschijnen van deze bundel trouwde hij met zijn
hierin bezongen liefde, Maria de Oude, die vermaard was om haar zangkunst. Van hun vijf kinderen stierven er vier op zeer jonge leeftijd. Alleen
hun zoon Caspar (Kasparus, 1673-1708) bleef in
leven en werd later een even beroemd etser als
zijn vader.
Op zesentwintig jarige leeftijd zei Jan zijn
wereldse leven vaarwel, omdat, aldus Cornelis van
Eeke,
‘hem de HEERE op krachtdadige wys aan zyn herte (was)
verscheenen, hem met veel overtuiginge en bestraffinge
nagaande, en toonende dat het burgerlyke leven niet
genoeg was om een Erfgenaam te worden, van een onverderfelyke, onbevlekkelyke en onverwelkelyke erfenis,
die weg geleid is, voor de geene die God lief hebben,
maar dat’er moet gestreeden worden om in te gaan dewyl de poort eng en de weg smal is, die ten leven leid.’1

Jan Luyken, Bybelprinten, Amsterdam: Weduwe Pieter
Arentz en Cornelis van der Sys 1712, De verheerlijking
op de berg.

Mogelijk was de plotselinge dood van een
vriend de oorzaak van Luykens bekering. Hij
ging de werken lezen van mystici als de Duitse filosoof en theoloog Jacob Böhme (15751624), zag ‘het licht’ en werd streng gelovig.
Hij sloot zich aan bij een groep vrome,
doopsgezinde gelovigen die de uiterste eenvoud nastreefden: van eten, drinken, kleding
en slaap namen ze niet meer dan hoognodig
was. Het verhaal gaat dat Luyken bij de
boekhandels de resterende exemplaren van
de Duytse Lier wilde opkopen om die te vernietigen, totdat hij merkte dat er meer in
omloop waren dan hij zelf had laten drukken.
Sinds zijn bekering wilde Luyken zijn
Jan Luyken, Ovaal vignet uit de Mortierbijbel: De vrouw en de
gaven
alleen
nog gebruiken in dienst van
draak.
God en publiceerde vrijwel uitsluitend nog
stichtelijk werken met vaak een didactische strekking. De meeste hiervan waren emblematabundels. Hierin zijn zinnebeeldige prenten (de emblemen) voorzien van een motto en bijschrift, meestal in dichtvorm. Deze vorm van publiceren was Luyken op het lijf geschreven, omdat hij hierin pri1

Cornelis van Eeke, ‘Kort Verhaal Van het Godvruchtig Leven en Zalig Afsterven Van Joannes Luiken’, in: Luikens Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen; in Konstplaaten en Rymen vertoond, Tweede deel,
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ma zijn beide talenten als tekenaar/etser en dichter kon combineren. Luyken maakte veel kleine
prenten die vaak werden opgenomen in Bijbeltjes in octavoformaat. Ze werden vele malen gekopieerd en in herdruk uitgegeven. In de oudste uitgaven staan onder de prentjes tweeregelige gedichten.
In 1729 verscheen een herdruk van Icones Bibliae, een verzameling van 62 Bijbelse prenten.
De titel luidde: Afbeeldingen der merkwaardigsten Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament (…) met nieuwe en leerzame Beschryvingen opgeheldert. Naast de prenten was er nu een
beschrijving toegevoegd. Ook waren in deze uitgave de kaarten uit de Mortierbijbel en de 29 ovale
vignetten van Luyken uit dezelfde Bijbel toegevoegd.

Schriftuurlijke Geschiedenissen: uitsnede uit: De naakten werden gekleed, Mattheüs 25:36.
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Jan Luyken, De bouw van de tempel van Salomo, in: prentbijbel van Christoph Weigel (1654-1725), Historiae Veteris (et Novi)
Testamenti iconibus repraesentatae, Neurenberg 1708. In de prentbijbel van Weigel waren 99 prenten van Jan en 127 van
zijn zoon Caspar opgenomen.
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In 1712 werd postuum een prentbijbel in twee delen uitgegeven: De Schriftuurlyke Geschiedenissen
en Gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond, Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Deze prentbijbel bevat
niet alleen 337 prenten (waarvan 208 van vader Luyken en 131 van zoon Caspar) met bij- of onderschriften, maar ook de daarbij behorende tekstgedeelten uit de Bijbel en 337 meest 24-regelige
gedichten waarin vader Luyken in zijn eigen bewoordingen de betreffende gebeurtenissen weergaf
en er steeds de vermaning aan toevoegde dat niet het heden maar de eeuwigheid belangrijk is. Bij
veel oudtestamentische afbeeldingen staat onder de betreffende tekst ook het nieuwtestamentische
fragment dat naar de gebeurtenis verwijst. Het boek opent met een lofdicht op de titelprent. Vervolgens gaat de het voorwoord in acht paragrafen nader in op de inhoud en het nut van de Bijbel.
Het tweede deel opent met een ‘Kort Verhaal Van het Godvruchtig Leven en Zalig Afsterven Van
Joannes Luiken’, geschreven na Luykens dood door Cornelis van Eeke.
Luyken is met de Schriftuurlyke Geschiedenissen niet echt bekend geworden. Dat is hij veel
meer met zijn algemene werk over de ambachten Spiegel van het menselyk bedryf, en door zijn
stichtelijke rijmen in bijvoorbeeld Voncken der liefde Jesu. Van zijn ongeveer drieduizend prenten
hebben er zo’n duizend betrekking op de Bijbel.

Jan Luyken, Bybelprinten, 1712, Ebed-Melech trekt Jeremia
uit de put.

Jan Luyken, Bybelprinten, De verloren zoon.

Werken van Jan Luyken
1671:
1678:
1680:
1686:

Duytse lier, dichtbundel.
Jezus en de ziel, emblemataboek.
Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, geschiedenisboek.
Alle de theosoophsche of godwijze werken van den godzaligen en hoogverlichten Jacob Böhme.
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1687: Voncken der liefde Jesu, stichtelijke gedichten.
1691: Goddelyke liefde-vlammen (door P.I.L.B.C.; men denkt dat hierin de namen verborgen zijn van Jan Luyken –J.L. – en C.P.Biens – C.P.B).
1694: Spiegel van het menselyk bedryf, bundel etsen van ambachten.
1695: Lof en oordeel der Barmhartigheid.
1698: De zedelyke en stichtelyke gezangen.
1700: Historie van 't leven en de doot van onsen Saligmaker Jesus Christus.
1708: Beschouwing der wereld.
1708: Icones Biblicae Veteris et Novi Testamenti, een verzameling van 62 Bijbelse prenten in folioformaat.
1709: Lof en oordeel van de werken der barmhertigheid.
1710: De onwaardige wereld.
1711: De Byekorf des gemoeds, bundel stichtelijke gedichten.
1711: Het leerzaam huisraad.
1712: De Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond, Vertoonende Drie
honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen.
1712: Des Menschen Begin, Midden en Einde, bundel etsen van levensfasen.
Na zijn dood verschenen nog:
1714: Geestelyke brieven.
1741: Brieven aan zijn lieve vrienden.
1767: Het overvloeijende Herte.
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Jan Luyken, Icones Bibliae, uitsnede uit de afbeelding van de bouw van de toren van Babel.
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Schriftuurlijke Geschiedenissen: lofdicht op de titelprent.

Schriftuurlijke Geschiedenissen: lofdicht op de titelprent.

Schriftuurlijke Geschiedenissen: De wereld geschapen

Schriftuurlijke Geschiedenissen: Genesis 1:1-2
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Schriftuurlijke Geschiedenissen: Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-6.
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Schriftuurlijke Geschiedenissen: de wyze vrouw, van Thekoa, 2 Samuël 15:17-21.

Schriftuurlijke Geschiedenissen: Zacharias gesteenigd, 2 Kronyken 24:20-22.
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Schriftuurlijke Geschiedenissen: De geraakte, door het dak neer gelaaten, Lukas 5:17-25.
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Schriftuurlijke Geschiedenissen: De adder aan Paulus hand, Handelingen 28:1-11.

Schriftuurlijke Geschiedenissen: Joannes, op het eiland Patmos, Openbaaringe 1:9-19.
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