Mortierbijbel (1700)
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In de zeventiende eeuw begon de grote bloei
van de Bijbelse prentkunst. Men maakte
gebruik van een nieuw procedé: het drukken
op koperplaten. Daardoor er scherpere en
duidelijkere afbeeldingen worden gemaakt.
De gewoonte ontstond losse prenten te maken, vaak in groot formaat. Deze werden
naast de tekst ingebonden. Zo ontstonden er
boeken met Bijbelse prenten, ook wel prentbijbels genoemd. Vaak bevatten deze niet de
hele bijbel en werd er een selectie van Bijbelverhalen afgebeeld. Bekende afbeeldingen werden vaak in verschillende uitgaven
gebruikt of nagemaakt.
Een van de bekendste prentbijbels,
Historie des Ouden en Nieuwen Testaments,
verrykt met meer dan vierhonderd Printverbeeldingen in koper gesneeden, verscheen in
1700 in twee delen bij de Amsterdamse uitgever Pieter Mortier (1661-1711): deel 1 met
het Oude Testament en de apocriefe boeken, deel 2 met het Nieuwe Testament en de
bijlagen. Mortier had voor de uitgave tekeningen laten maken door destijds bekende
kunstenaars, onder wie Bernard Picart (16731733), Jan Luyken (1649-1712), Gerard Hoet
(1648-1733) en Jan Goeree (1670-1731).
De Mortierbijbel bevat 428 prenten
op 214 genummerde bladen, dus elke bladzijde bevat twee prenten. Boven elke prent
is de Bijbelpassage vermeld met een verklarend bijschrift in het Nederlands en in het
Frans. Naast de bladzijden is een pagina
waarop het betreffende Bijbelverhaal is beschreven. In het Nieuwe Testament staan
behalve de prenten ook nog 29 vignetten –
‘indruk-plaaten’ – als bladvulling onderaan
de tekst geplaatst. De vignetten zijn gemaakt door Jan Luyken.

Mortierbijbel 1700, titelpagina.
De afgebeelde vrouw is de personificatie van geloof, hoop en
liefde. Het geloof wordt uitgebeeld door het kruis, de hoop
door het anker en de liefde door het vlammende hart. De
vrouw heeft in haar handen twee gebedsrollen. Ze wordt
ingestraald door de Heilige Geest.

In zijn voorwoord merkte Mortier op dat er twee zaken zijn die het lezen van de Bijbel minder gemakkelijk maken: de omvang van de Bijbel en de grote verscheidenheid van geschiedenissen die
erin verhaald worden. Via afbeeldingen en toelichtingen wilde hij de belangrijkste zaken uit de
Bijbel voor de lezer toegankelijk maken. Mortier was ervan overtuigd dat het lezen van de ‘Bybelsche geschiedenissen niet alleen groote stichinge, maar ook een rechtschapene kennisse voor persoonenen van allerley staat te scheppen zy.’ In de ‘Bybelsche geschiedenissen’ vind je volgens hem
allerlei voorbeelden die tot deugd aansporen.
De tekst bij de prenten is gemaakt door de Waalse predikant en Bijbelgeleerde David Martin (die
ook kanttekeningen bij de Franse Bijbel verzorgde). Het was een samenvatting van het geïllustreerde verhaal, soms ook met een commentaar erbij. Hier en daar stelde Martin zich op als een alwetende verteller. Zo ‘wist’ hij dat God de vrouw niet uit stof wilde scheppen, maar uit de rib van
Adam, zodat er een ‘wederzydsche en tédere geneegenheyd tusschen hen zoude weezen.’ Daarom
nam God een van Adams ribben, en sloot het vel weer zo dat er geen enkel litteken of gebrek overbleef. Hiertoe was God in staat want: ‘’t Was voor die wyze en Almagtige hand, die den mensch uyt
het slyk der aarde gemaakt had, gemaklyk den man eene rib te ontneemen, zonder daarom zyner
volkomenheyd eenige afbreuk te doen.’

In het Oude Testament ligt de nadruk op de zogenoemde historische
boeken. Dit in overeenstemming
met het algehele beeld van prentbijbels. In het Nieuwe Testament
volgen na de beschrijving van de
evangelisten de vier evangeliën in
harmonievorm.
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In 1703 bracht Mortier een kleinere
uitgave uit, waarvan de tekst hetzelfde is als in de uitgave uit 1700.
Van de 400 gravures die tussen de
tekst zijn afgedrukt, zijn er 151 van
de hand van Jan Luyken, waarvan
119 nieuw.
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Adam en Eva, Genesis 3:6
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De bouw van de ark, Genesis 6
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Frontispice van de Mortierbijbel.
Een frontispice (van Latijn: frontispicium, frons = voorhoofd; spicere = laten zien) is een boekillustratie, die zich op de
tweede, tegenover de titelpagina (p 3) liggende bladzijde bevindt.
Op een verhoging staat Mozes met de Tien Geboden. Zijn gezicht is bedekt met een doek, omdat het glansde nadat God tot
hem gesproken had. God wordt aangeduid door het vierletterwoord (JHWH) in het licht. Naast Mozes staat Aäron met vuurbak en amandeltak, zoals beschreven in Numeri. Ook is de hemelvaart van Jezus afgebeeld
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Ezau verkoopt het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34.

Farao en zijn legers verdrinken in de Rode Zee, Exodus 14.
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Simson verscheurt een leeuw, Richteren 14:6

Bathseba baadt, 2 Samuël 11

Bathseba baadt, 2 Samuël 11

6

Ruth en Naömi, Ruth 1

Inwijding van de tempel van Salomo, 1 Koningen 8:1-21; 2 Kronieken 5:2-14.
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Mortierbijbel, Frontispice Nieuwe Testament: de personificatie van het geloof. In de ovale prent zijn verschillende kleine
prentjes met daarop allerlei vormen van kruisigen.
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Jezus’geboorte, Lucas 2.

De dochter van Herodias danst voor koning Herodes, Mattheüs 14:1-13.
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Het laatste oordeel, Mattheüs 25.

Johannes ziet de hemel geopend, Openbaring 4
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Het vijfde zegel, Openbaring 6

Het Nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21.

