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Het Ruusbroecgenootschap is een onderzoeksinstituut dat zich toelegt 
op de studie van de geschiedenis van de religieuze cultuur, spiri tualiteit 
en mystiek in de Nederlanden. Het instituut werd door de Vlaamse 
 jezuïeten in 1925 opgericht, in 1973 in de toenmalige ufsia geïntegreerd 
en is thans één van de aan de letterenfaculteit geassocieerde instituten 
van de Universiteit Antwerpen.

Al vanaf de stichting ijveren de leden van het  Ruusbroecgenootschap 
om ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 
 materiaal bijeen te brengen inzake het godsdienstig leven in het Neder-
landse cultuurgebied in al zijn uitingen. Om die reden heeft de Biblio-
theek van het Ruusbroecgenootschap het karakter van een moderne 
studieverzameling van historisch materiaal – oude en moderne boeken, 
tijdschriften en brochures, handschriften en prenten.

Vandaag kan het instituut beschikken over een aanzienlijke biblio-
theek met een rijke erfgoedcollectie waarvan de vzw Loyola, stichter 
van het genootschap, tot op vandaag de eigenaar is. De collectie telt 
meer dan 500 handschriften en fragmenten die belangrijk zijn voor 
de studie van het geestelijk leven van de 12de tot de 20ste eeuw. Ook 
herbergt de bibliotheek meer dan 90 incunabelen en bijna 180 post-
incunabelen. De meeste hiervan zijn afkomstig uit de bibliotheek van 
het Onze-Lieve-Vrouwecollege van de jezuïeten in Antwerpen, waar-
van een deel in 1998 aan de Bibliotheek van het  Ruusbroecgenootschap 
werd overgedragen.

Verder bevat de collectie een verzameling oude drukken van on-
geveer 30.000 banden die de ascetische en mystieke literatuur van 
de Nederlanden geproduceerd tussen 1500 en 1800 bevat, te weten 
geestelijke traktaten geschreven door een zeer uiteenlopende waaier 
van ordegeestelijken (overwegend in het Nederlands of in het Latijn); 
devotieboeken (vooral mariale); preken, in het bijzonder van seculiere 
geestelijken; bijbel- en patristieke literatuur; moraliserende werken 
voor  leken; controversen;  heiligenlevens en martyrologia; geschiedenis-

sen van broeder schappen, bedevaarten 
en miraculeuze beelden; religieuze 
 emblemata en toneelliteratuur, enz. 
Deze collectie is geheel ontsloten in de 
onlinecatalogus. Een groot deel van de 
in Vlaanderen gedrukte werken uit de 
17de en 18de eeuw is verwerkt in de 
Short Title Catalogue Vlaanderen (stcv). 

Inleiding

August den Hollander is gewoon hoogleraar 
aan het Ruusbroecgenootschap, Faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit 
Antwerpen. Hij is tevens gewoon hoogleraar 
aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam.

Erna Van Looveren is bibliothecaris van de 
Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap.

¶

¶
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Een aparte vermelding verdient de verzameling devotieprenten, naar 
schatting 40.000 stuks van de 17de eeuw tot ca. 1850, waaronder 
zeer vele van Antwerpse origine. Recent is deze collectie  aanzienlijk 
uitgebreid met de verwerving van de privécollectie van wijlen 
prof. dr. Alfons Thijs.

De Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap is naast een eigen-
tijdse wetenschappelijke instelling ook een bewaarbibliotheek die veel 
belang hecht aan haar erfgoedwerking. Als partner van de Universiteits-
bibliotheek Antwerpen maakt zij deel uit van de vzw Vlaamse Erfgoed-
bibliotheken. In het voorjaar van 2011 ontvingen beide bibliotheken 
het Erfgoedlabel, maar ook op andere terreinen wordt nauw met de 
Universiteitsbibliotheek samengewerkt. Zo is de ontsluiting van de 
collectie volledig geïntegreerd in de structuur van deze bibliotheek en 
zijn er afspraken over collectievorming. Ook zijn met financiële steun 
van deze partner enkele unieke stukken en collecties verworven, die 
als belangrijke aanvulling op de bestaande collectie in bruikleen bij 
de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap zijn ondergebracht. 
De afgelopen jaren is hard gewerkt om samen met de Universiteits-
bibliotheek belangrijke onderdelen van de collectie te digitaliseren 
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De gedigitaliseerde 
werken zijn via de online catalogus raadpleegbaar en kunnen vrij 
 gedownload worden.

Links: quesel · miniatuur op 
perkament · Collectie Thijs

Rechts: H. Donatus, prent 
aangeraakt aan de relieken 
van de H. Donatus bewaard 
in de Sint-Jacobskerk te 
Antwerpen · ingekleurde koper
gravure, gesigneerd door 
C. van Bael 
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In het vervolg komen belangrijke deelverzamelingen,  zwaartepunten 
en aspecten uit de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap aan 
de orde. Deze worden kort aan u voorgesteld door  verschillende 
weten schappelijke gebruikers van de collectie van binnen en  buiten 

de Universiteit van Antwerpen. 
 Vanzelfsprekend is dit overzicht verre 
van volledig. Dit boekje is dan ook 
bedoeld als eerste kennismaking met 
de bibliotheek van het Ruusbroec-
genootschap, bij de gelegenheid van 
haar 90-jarig bestaan.

Voor wie verder wil lezen
F. Hendrickx, ‘Een bibliotheek 

in dienst van Ruusbroec en zijn 
Genootschap te Antwerpen’, in: 
Vlaanderen 50 (2001), p. 20–24.

 Zie verder de website van 
de Bibliotheek van het 
Ruusbroecgenootschap voor 
achtergronden, inventarisaties 
en overzichten van 
deelcollecties, toegang tot 
digitale bestanden en relevante 
literatuurverwijzingen.
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Van de Limburgse kartuizer Dionysius 
van Rijkel (1402/3–1471) zijn talrijke 
ascetische geschriften bekend. Het 
Ruusbroecgenootschap bezit heel 
wat werken van hem. Zijn Speculum 
conversionis peccatorum (‘Spiegel van 
de bekering van de zondaars’) roept 
de lezer op tot bezinning en inkeer. 

In de Zuid-Nederlandse cultuurge-
schiedenis neemt deze gedrukte versie 
een zeer bijzondere plaats in: het is het 
eerste gedateerde boek dat er met be-
hulp van een drukpers tot stand kwam. 
Hoewel de colofon slechts vermeldt 
dat het ‘in Aalst, in Vlaanderen, in het 
jaar 1473’ verscheen, kan het met ze-
kerheid worden toegeschreven aan 
de tijdelijke samenwerking tussen de 
Duitse drukker Jan van Westfalen en 
de Aalstenaar Dirk Martens.

Het exemplaar van het Ruusbroec-
genootschap is het enige volledige in 
een Belgische collectie. Het kwam in 
deze bibliotheek terecht in 1998, toen 
het Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwe-
college zich ontdeed van haar verza-
meling incunabelen. Het bescheiden 
drukwerkje telt 28 folio’s en maakt 
deel uit van een heel bijzonder convo-
luut met niet minder dan vier drukken 
uit het Aalsterse atelier uit 1473 en 
1474 en één Keulse druk uit 1470. 

Het convoluut is met de hand door-
lopend gefolieerd; vooraan is een 
handgeschreven inhoudsopgave toege-
voegd. De vijf teksten werden dus al 
vroeg samen ingebonden. Een inscrip-
tie geeft aan dat de bundel ooit toebe-
hoorde aan de priorij Rooklooster, in 
Oudergem bij Brussel.
Toen het convoluut bij het Ruusbroec-
genootschap terechtkwam was het 
voorzien van een 19de-eeuwse half-
lederen band. De gebruikte materialen 
vormden echter een bedreiging voor 
de integriteit van het boekblok. Dank-
zij een privéstichting kon het boek 
door een conserveringsdeskundige 
worden behandeld. Zij demonteerde 
de band, reinigde en herstelde de 
 bifolia en bond de verschillende 
onder delen weer samen in een half-
perkamenten conserveringsband met 
houten platten. De verwijderde 19de-
eeuwse band bleef bewaard als onderdeel 
van de historiek van het exemplaar.

In de loop van de conserverende 
behandeling zorgde de Antwerpse 
Universiteitsbibliotheek voor een 
hoogwaardige digitalisering van het 
volledige boek. De vijf onderdelen 
zijn sindsdien virtueel te doorbladeren 
op Flandrica.be, een portaalsite voor 
gedigitaliseerd materiaal uit Vlaamse 
erfgoedbibliotheken.

Dionysius	van	Rijkel	 ¶ Speculum conversionis peccatorum
Aalst, [ Jan van Westfalen en Dirk Martens], 1473, in–4o, [28] bladen rg-olv  88 e 18

Speculum conversionis peccatorum, (Aalst: [Jan van Westfalen en Dirk Martens], 1473), f. 100r  ˘

Pierre Delsaerdt is	hoogleraar aan 
het departement Geschiedenis van de 
Universiteit Antwerpen en deeltijds 
hoogleraar aan de onderzoekseenheid 
Geschiedenis van de ku Leuven. Hij is 
ook voorzitter van de vzw Vlaamse 
 Erfgoedbibliotheek.

¶
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Voor wie verder wil lezen
K. Heireman, ‘Ter verantwoording’, in: Alosti in 

Flandria anno m °cccc °lxxiii ° (...). Facsimile van 
de drie oudste Zuidnederlandse drukken Aalst 1473, 
Aalst–Brussel, 1973, p. 9–34.

De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de 
Nederlanden, tentoonstellingscatalogus,  Brussel, 1973.

R. Adam, A. Vanautgaerden,  Thierry  Martens et la 
figure de l’imprimeur humaniste (une  nouvelle biographie), 
Turnhout, 2009 (Passeurs de  textes: imprimeurs et 
libraires à l’âge de l’humanisme, vol. 1).

Boven: Speculum conversionis peccatorum, (Aalst:[Jan van Westfalen 
en Dirk Martens], 1473), colofon, f. 126r

Onder: Een conserveringsdeskundige voorzag het convoluut van een 
half perkamenten conserveringsband met houten platten
© Boekrestauratie De Valk

¯ Speculum conversionis peccatorum, 
(Aalst: [Jan van Westfalen en Dirk Martens], 1473), f. 125v
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Toen Jan Moerentorf in 1599 zijn prach-
tige Nederlandstalige bijbel publiceerde, 
was het 33 jaar geleden dat zijn schoon-
vader Christoffel Plantijn de laatste 
katholieke bijbel in Antwerpen op de 
markt had gebracht (1566). Toegegeven, 
er waren nog wel aparte uitgaven van 
het Nieuwe Testament geweest, maar 

ook deze reeks had zijn schoonvader in 
1577 afgesloten. Het waren geen goede 
tijden voor katholieke bijbellezers: de 
Beeldenstorm en de komst van de 
hertog van Alva, de oprichting van een 
calvinistische republiek in Antwerpen 
(en elders) en de herovering door de 
hertog van Parma hadden tot confes-
sionele polarisatie en economische 
achteruitgang geleid. Er was zeker geen 
verbod op bijbellezing door katholieken, 
maar de zogenoemde Vierde Regel van 
de Index van het Concilie van Trente 
(1564) die ook in de Nederlanden was 
geïntroduceerd, maakte de lezing ervan 
wel afhankelijk van een voorafgaande 

¶ Wim François is research professor van het 
Bijzonder Onderzoeksfonds van de ku Leuven 
en is als onderzoeker en docent verbonden 
aan de onderzoekseenheid Geschiedenis 
van Kerk en Theologie van de Faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen. Hij 
is tevens voorzitter van het Instituut voor 
Middeleeuwse en Renaissancestudies.

De	Moerentorfbijbel	 ¶	 Biblia Sacra, dat is de geheele 
Heylighe Schrifture bedeylt int Oudt ende Nieu Testament 
Antwerpen, by Jan Moerentorf, 1599, 2o, [566] bladen, ill. rg 3115 a 1

Biblia Sacra, (Antwerpen: Jan Moerentorf, 1599), boekband Biblia Sacra, (Antwerpen: Jan Moerentorf, 1599), f. X1v–X2rp
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toelating van de bisschop. Omzichtig-
heid was immers vereist, want vrije 
bijbellezing en -interpretatie had mee 
aanleiding gegeven tot het ontstaan van 
het protestantisme. De bijbel stond der-
halve niet meer bovenaan de lectuurlijst 
van de katholieken.
Op het jarenlange hiaat in de bijbel-
productie maakt Moerentorf een 
duidelijke allusie in het voorwoord 
van zijn Nederlandstalige bijbel, die in 
twee edities op de markt werd geposi-
tioneerd, een op zijn eigen naam alleen 
en een andere in samenwerking met 
Jan van Keerberghen (het afgebeelde 
exemplaar behoort tot de laatste cate-
gorie). Eigenlijk beoogde deze bijbel 
een Nederlandse vertaling te bieden 
van de Sixto-Clementijnse Vulgaat, die 
in Rome in 1592 was uitgebracht en 
die Moerentorf dankzij een uitzonder-
lijk privilege van het Vaticaan eveneens 
in 1599 had mogen drukken – een 
editie die erg weinig bekend is. De 
door Moerentorf geraadpleegde theo-
logen van de Leuvense Universiteit 
steunden het vertaalproject en bezorg-
den de uitgever een herziening van 
de Leuvense Bijbel (1548), de officiële 
Nederlandse tekst van de katholieke 
bijbel zoals die nog was bezorgd door 
de augustijner koorheer Nicolaus van 
Winghe uit het Leuvense klooster van 
Sint-Maartensdal, maar die nu aan de 
nieuwste Romeinse Vulgaatversie was 
aangepast.

Zoals het betaamde voor katholieke 
bijbels, was het paratekstuele materiaal 
sober gehouden en beperkt tot samen-
vattingen boven de hoofdstukken en 
kruisverwijzingen naar andere bijbel-
passages in de marge. Wel bevat de edi-
tie mooie illustraties: die van het Oude 
Testament zijn gebaseerd op de Historien 

ende prophecien van Hans Sebald Beham, 
die van het Nieuwe Testament zijn 
veelal naar werk van Bernard Salo mon. 
De bijbel van Moerentorf zou de stan-
daardbijbel voor de katholieken voor 
de komende decennia (en zelfs  eeuwen) 
worden. Het exemplaar in de Biblio-
theek van het Ruusbroecgenootschap 
werd in ieder geval driftig gelezen, 
 getuige hiervan de slijtage waaraan het 
boek onderhevig was. 

Voor wie verder wil lezen
De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen, 

eds. P. Gillaerts, H. Bloemen, Y. Desplenter, 
W. François & A. den Hollander, Heerenveen, 
2015.

Biblia Sacra, (Antwerpen: Jan Moerentorf, 1599), titelblad
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Na het Concilie van Trente zette de 
Katholieke Kerk een tegenoffensief in 
om de verloren zielen terug te winnen. 
Vooral de jezuïeten bedachten nieuwe 
tactieken om de gelovigen aan de 
Kerk te binden. Ze wilden in de eer-
ste plaats de jeugd enthousiast maken. 
De Kortrijkse jezuïet Johannes David 
bood zijn catechismuslessen aan in 
een aangename verpakking: een boek 
onder de titel Christeliicken waerseggher. 
Deze titel verwees niet alleen naar een 
boek dat de waarheid vertelde, maar 
hij deed de jonge mensen ook den-
ken aan leuke wereldlijke boekjes die 
spelletjes bevatten zoals een draaiende 
schijf waarmee men de toekomst kon 
voorspellen.

David beperkte zich niet tot een 
aantrekkelijke titel, hij ging een stap 
verder. Hij wilde aansluiten bij genres 

die op dat ogenblik zeer populair wa-
ren zoals de emblematiek. Daarom liet 
hij de Antwerpse graveur Theodoor 
Galle honderd kopergravures maken 
om zijn lessen te illustreren. Geïn-
spireerd door het voorbeeld van de 
jezuïet Hieronymus Natalis beeldde 
Galle verschillende scènes van een 
verhaal op één prent af en verwees hij 
telkens met een hoofdletter naar de 
betreffende passage in de bijbehorende 
commentaar. Om de boodschap van de 
prent kort en kernachtig te formuleren 
plaatste David onder elke prent een 
distichon in het Nederlands, Frans en 
Latijn als motto. Op die manier zag het 
er uit als een embleemboek. Vele van 
zijn confraters volgden hem na zodat 
de jezuïetenemblematiek in de zeven-
tiende eeuw een apart genre ging vor-
men dat bijzonder populair werd. Om 
zijn boek nog aantrekkelijker te maken 
organiseerde David het als een gezel-
schapsspel. Zo konden de lezers eerst 
aan een schijf draaien, die verwees naar 
een vers uit de Bijbel en naar de prent 
die het vers illustreerde (zie afb. p. 4).

Toen David het boek aan Jan Mo-
retus aanbood om het te laten druk-
ken, zag die het eerst niet zitten om 
een Nederlandse versie op de markt 
te brengen. David vertaalde het boek 
daarom in een paar maanden in het 
Latijn zodat het eerst verscheen onder 
de titel Veridicus christianus in 1601. Het 
boek kende zoveel succes dat Moretus 
al het volgende jaar bereid was om de 
Nederlandse editie uit te geven.

Johannes	David	 ¶	 Christeliicken waerseggher. 
De principale stucken van t’christen geloof en leven
Antwerpen, by Jan Moerentorf, 1603, 372 p., ill. rg  3045 i 1

Hubert Meeus is hoogleraar aan het departement 
Letterkunde van de Universiteit Antwerpen.

¶

Johannes David, Christeliicken waerseggher,
(Antwerpen: Jan Moerentorf, 1603), titelpagina
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Voor wie verder wil lezen
H. Meeus ‘What’s Learnt in the Cradle Lasts till the Tomb. Counter-Reformation Strategies in the 

Southern Low Countries to Entice the Youth into Religious Reading’, in: Sabrina Corbellini, 
Margriet Hoogvliet, Bart Ramakers, Discovering the Riches of the Word: Religious Reading, Reform and 
Counter-Reform in Early Modern Europe, Brill, Leiden, 2015, p. 339–366.

Johannes David, Christeliicken waerseggher, (Antwerpen: Jan Moerentorf, 1603), prent 45
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De katholieke reformatie in de Zuide-
lijke Nederlanden ging gepaard met een 
heropbloei van de traditionele heiligen-
verering. Humanistische en hervormde 
kritieken hadden de theologische 
grondslagen van de laatmiddel eeuwse 
devotionele cultuur ontwricht, en de 
quasi permanente staat van oorlog vol-
gend op de confrontatie tussen de Cal-
vinistische Noordelijke Nederlanden 
en het Spaanse Rijk in 1568 had de 
bedevaartinfrastructuur in de Zuidelijke 
Nederlanden structureel verstoord. 
Hierna vormden de institutionele 
hervormingen onder aartsbisschop 
 Mathias Hovius (1596–1620), de relatie-
ve rust tijdens het Twaalfjarig Bestand 
(1609–1621), en de religieuze ijver van 
de aartshertogen Albrecht en Isabella 
(1598–1621) een goede voedingsbodem 
voor de revitalisering van in het slop 
geraakte cultussen en de oprichting 
van nieuwe, voornamelijk Mariale de-
voties. De mirakelen die door pelgrims 
aan de heiligenbeelden of -relieken 
werden toegeschreven, werden door de 
lokale seculiere of  reguliere clerus op-
geschreven, gebundeld en na bisschop-

pelijke goedkeuring gepubliceerd ter 
bevordering van de cultussen. Verschil-
lende van deze publi caties vertolkten 
het geloof dat deze wassende vloed van 
mirakelen de ontheiligde plekken kon 
resacraliseren en de verse oorlogswon-
den kon zalven.

Een belangrijke stimulus voor het 
publiceren van mirakelboeken in de 
zeventiende eeuw was het succes van 

‘Mirakelboeken’	
Philips	Numan	¶	Historie vande Mirakelen die onlancx in grooten 
ghetale ghebeurt zyn door die intercessie ende voor bidden van die 
H.Maget Maria. Op een plaetse genoemt Scherpen Heuvel by die stadt 
van Sichen in Brabant. 
Brussel, by Rutgert Velpius, 1606 3, 257 p., ill. rg  3091 i 13

Craig Harline is verbonden aan 
het departement Geschiedenis van 
de Brigham Young University, Utah.

Jonas Van Mulder is aspirant fwo 
onder zoeker aan het Ruusbroecgenootschap,  
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van 
de Universiteit Antwerpen.

¶

¶

Philips Numan, Historie vande Mirakelen … op een plaetse genoemt 
Scherpen heuvel, (Brussel:  Rutgert Velpius, 16063), titelpagina
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Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. 
Van de hand van de Brusselse stads-
griffier Philips Numan (1550–1617) 
verschenen tussen 1604 en 1617 vier 
verschillende mirakelboeken. Hun 
overlevering in talrijke herdrukken en 
vertalingen in het Latijn, Frans, Spaans 
en Engels weerspiegelt het geloof in 
de mogelijkheden van het miraculeuze 
medium voor het uitdragen van cultische 
propaganda en devotionele richtlijnen. 
Geïnspireerd op het Scherpenheuvelse 
voorbeeld kwamen tal van mirakel-
boeken van de pers om grote en 
kleinere mariale bedevaartsoorden in 
plaatsen als Aarlen, Kortenbos,  Duffel, 
Jezus-Eik of Alsemberg te promoten. 

Van alle orden waren de jezuïeten het 
meest  actief in het publiceren van 
 mirakelboeken. Dit deden ze bijvoor-
beeld om de verering van de in 1622 
gecanoniseerde Ignatius van Loyola en 
Franciscus Xaverius te stimuleren.

Mirakelboeken zijn bij uitstek 
bronnen voor de geschiedenis van de 
religieuze cultuur van de Zuidelijke 
 Nederlanden. Hun rol beperkte zich 
niet tot propa gandistische pamfletten 
die zoveel  mogelijk bezoekers naar de 
heiligen altaren moesten lokken. Het 
waren ook gebruiksdevotionalia die 
aan bedevaartsoorden werden verkocht 
door santenkramers en gebruikt in de 
preken van lokale pastoors. Op deze 
manier waren ze tijdens de katholieke 
reformatie van de Zuidelijke Neder-
landen een belangrijk middel voor de 
bevestiging van het geloof, en de on-
derwijzing van leken in hun omgang 
met het bovennatuurlijke. Tevens had-
den ze, vooral in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw, een uit gesproken 
polemisch en contrareforma torisch 
karakter en speelden ze een belang-
rijke rol in confessionele debatten. 
Mirakelboeken dwingen ons om ver-
onderstelde religieuze en intellectuele 
scheidingslijnen (tussen religieuze 
‘volks’- en ‘elitecultuur’, en tussen 
‘ religie’ en ‘wetenschap’) ter discussie te 
stellen. Zo schreef de  gevierde humanist 
Justus Lipsius (1547–1606) op het einde 
van zijn leven maar liefst drie mariale 
mirakelboeken (tot afgrijzen van zijn 
calvinistische intellectuele peers), en 
publiceerde de  internationaal vermaarde 
anatoom  Philippus Verheyen (1648–1710) 
een mirakelboek over de miraculeuze 
 genezing van de Kortrijkse jezuïet 
 Joannes Baptista Onraet (1678–1743) 
in 1708. 

Justus Lipsius, Diva virgo Hallensis, 
(Antwerpen: Plantin [Jan Moretus I], 1604), titelpagina
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In de 17de en 18de eeuw rolden miljoe-
nen devotieprentjes van de Antwerpse 
drukpersen. De meeste werden geëx-
porteerd naar alle uithoeken van de 
katholieke wereld. Voor hun eigen stad 
drukten Antwerpse uitgevers ook speci-
fieke prentjes, gericht op lokale devoties 
in de kerken ter stede. De rijk gedeco-
reerde kerken vormden een belangrijk 
onderdeel van de stedelijke trots. Hier 
kon de Antwerpse elite haar macht en 
status tonen. De katholieke kerk be-
heerste het dagelijks leven van de bevol-
king op een wijze die wij nu niet meer 
kunnen doorvoelen. De gemiddelde 
gelovige leidde een hard leven. Ziekte 
en dood waren aan de orde van de dag 
en hun armoede was een gegeven. 
Daarom zocht hij troost en houvast in 
deze kerken. Zij ervoeren hier de hemel 
op aarde, een stralend toevluchtsoord 
waar al hun vragen werden beantwoord, 
een luisterend oor van de Moeder Gods, 
de steun van de talrijke heiligen die elk 
met zijn of haar eigen ‘specialisme’ zijn 
kwaliteit van leven kon verbeteren. 

De Sint-Jakobskerk te Antwerpen 
is een zeldzaam voorbeeld van een 
kerkgebouw dat nagenoeg intact haar 
barokke interieur heeft behouden. In 
de 14de eeuw stond hier al een  kapel 
gewijd aan Jacobus de Meerdere.  Later 

Antwerpse	devotieprentjes

Guus van den Hout studeerde  kunstgeschiedenis 
aan de Universiteit van Leiden. Hij was achter-
eenvolgens directeur van Museum Ons’ Lieve 
Heer op Solder in Amsterdam en Museum 
Catharijne convent te Utrecht. Op dit moment 
werkt hij als zelfstandig ondernemer aan 
 projecten op het gebied van erfgoed, kunstadvies 
en gastcuratorschap. 

verrees hier een kerk waarvan de 
 barokke inrichting pas in de 18de eeuw 
werd voltooid. Maar het is niet alleen 
decor: de betekenis van de kerk wordt 
duidelijk als we kijken naar de vele 
devoties waarvoor gelovigen  speciaal 
naar dit godshuis kwamen. Deze waren 
meestal gekoppeld aan een cultusbeeld 
of een reliekschrijn dat in een kapel 
stond, vaak boven het altaar. Prentjes 
geven ons de meest relevante informa-
tie. Zo toont één het beeld van Sint-
Jozef met het Christuskind op zijn 
arm met daarnaast het gebed dat de 
gelovige, mits met godsvrucht gereci-
teerd, 40  dagen minder in het vagevuur 
liet branden. Sint- Rochus moest de 
gelovige behouden voor de pestdood. 
Die besmettelijke ziekte vormde een 
serieuze bedreiging en had in het mid-
den van de 17de eeuw nog duizenden 
slachtoffers gemaakt. Bizar lijkt de 
verering voor Sint-Job, de enige heilige 
uit het Oude Testament, die vooral 
in Brabant werd vereerd. Niet alleen 
genas hij zweren en huisaandoeningen 
maar hij hield de gelovigen ook een 
spiegel voor. Job had alles verloren 
maar bleef ook in diepste armoede 
God eren. Moraal: de arme gelovige 
moest zijn lot gewoon accepteren. 
Prentjes met Sint-Donatus waren zelfs 
aangeraakt met zijn in de kerk bewaarde 
reliek. Hierdoor werd dit prentje meer 
dan een stukje papier want Donatus 
beschermde de gelovige tegen brand en 
blikseminslag. Strategisch opgehangen 
in huis had je geen brandverzekering 
meer nodig (zie prent p. 8). 

¶
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Ziekte, armoede, brand en zelfs het 
leven na de dood werden in de Sint-
Jacobskerk tastbaar. Devotieprentjes 
getuigen hiervan. Na verloop van tijd 
verdween het merendeel, gescheurd en 
beduimeld, in de asbak. De meeste ver-
zamelaars keken er nauwelijks naar om. 
Ze zijn immers onopvallend, vaak grof 
en te sentimenteel. Gelukkig wordt 
het belang ervan nu wel onderkend. 
Het Ruusbroecgenootschap kan prat 
gaan op het bezit van een waardevolle 
collectie devotieprentjes die voor het 
doorgronden van het spirituele leven 
van Antwerpen ten tijde van de barok 
van onschatbare waarde zijn. 

Voor wie verder wil lezen
A.K.L. Thijs, Antwerpen internationaal 

uitgeverscentrum van devotieprenten, 17de–18de 
eeuw. Leuven, 1993.

F. Lemmens en A.K.L. Thijs, De iconografi-
sche collectie van het Ruusbroecgenootschap. 
Een rijke bron voor de studie van de vroom-
heidsbeleving in de oude Nederlanden, in: 
Ons Geestelijk Erf, 76 (2001), p. 270–291, ill.

H. Jozef vereerd in de Sint-Jacobskerk te Antwerpen. Kopergravure, anoniem
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In de jaren 1999–2008 werd aan het 
Ruusbroecgenootschap in samenwer-
king met de Vrije Universiteit te Am-
sterdam gewerkt aan een repertorium 
van Middelnederlandse preken. In 
2006 kreeg een van de medewerkers 
van dit project, Daniël Ermens, van 
zijn kamergenoot, Marleen Cré, een 
microfilm, die zij op haar beurt had ge-
kregen van een bevriend onderzoeker 
uit Engeland. Het handschrift dat op 
de microfilm stond, bleek de volledige 
preekcyclus van 72 Jhesus collacien te 
bevatten en andere teksten, voorname-
lijk gebeden, meditaties en oefeningen, 
waaronder ook een onbekende preek 
van de Mechelse franciscaan Josse van 
de Borght (Judocus a Castro, † 1634). 
Dankzij volhardend speurwerk van 
Daniël Ermens kon het handschrift 
opgespoord worden. Het was in privé-
bezit en na het overlijden van de erfge-
namen werd het te koop aangeboden. 
De Universiteit Antwerpen kocht het 
in 2013 voor haar bibliotheek en gaf 
het in bruikleen aan het Ruusbroec-
genootschap, voor verder onderzoek. 
De Antwerpse Universiteitsbibliotheek 
en de Bibliotheek van het Ruusbroec-
genootschap werken in meer  opzichten 
samen. Zo verwierven ze in 2011 
 tezamen het label ‘Erfgoedbibliotheek’.

Jhesus collacien 
Mechelen (?), ca 1625, papier, 15 x 11 cm, 232 bladen · rg-Hs. Neerl. 37

Thom Mertens is gewoon hoogleraar 
aan het Ruusbroecgenootschap, 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
van de Universiteit Antwerpen.  
Hij is tevens hoofdredacteur van 
Ons Geestelijk Erf en directeur van 
het Ruusbroecgenootschap. 

¶

De omvangrijkste tekst die in het hand-
schrift staat, is de reeks van 72 fictieve 
preken die bekend staat onder de titels 
Jhesus collacien en Lelienstock. Deze pre-
ken worden in de vasten uitgesproken 
door Jezus en de heilige Geest in even 
zovele verschijningen aan een zuster uit 
een convent van tertiarissen van Fran-
ciscus. Het (nu) Antwerpse handschrift 
stamt vermoedelijk uit de eerste decen-
nia van de zeventiende eeuw en is daar-
mee later dan de andere handschriften 
van deze tekst die ergens in de tweede 
helft van de vijftiende eeuw ontstaan 
moet zijn. Toch bevat dit handschrift 
een zuivere tekst die belangrijk is voor 
de tekstoverlevering en -reconstructie.

De andere teksten die het hand-
schrift bevat, wijzen in de richting van 
een convent van zusters van de derde 
orde van franciscaanse of karmelie-
taanse signatuur, late nazaten dus van 
de kring waarvoor de Jhesus collacien 
oorspronkelijk geschreven werden. 
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Voor wie verder wil lezen
A. den Hollander en Th. Mertens, ‘Een ontdekking die verdween en weer verscheen: 

Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Hs. Neerl. 37’, in: De Gulden Passer, 90 (2013), p. 253–265.

W. van Dijk en D. Ermens, ‘Salich sijn sij di dat wort gods hoeren ende dat bewaeren. 
Repertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550, dl. iv–vii’, in: 
Queeste, 15 (2008), p. 168–176.

Th. Mertens, ‘Private revelation and public relevance in the Middle Dutch sermon cycle 
Jhesus collacien’, in: Medieval Sermon Studies, 53 (2009), p. 31–40.

Hier begingt dat boeck der sueter leeringhe, der deuoter colacien, Hs. Neerl. 37, f. 1r



24

This duodecimo manuscript prayer-
book consists of prayers and spiritual 
exercises written to accompany a se-
quence of twenty-two small engrav-
ings mainly focusing on the life of the 
Virgin, of which four are missing. The 
engravings were cut down (generally 
to the plate mark), pasted in, and edged 
with scribal ornaments inked in red. 
The majority derives from a print se-
ries finely executed by an anonymous 
master, who based his set on the Beatae 
intactae semper Virginis Mariae vita, en-
graved by Jan Collaert ii after designs 
by Jan van der Straet and published by 

Adriaen Collaert in 1585–1595. Other 
plates in the prayerbook are variants of 
devotional prints issued by Hieronymus 
Wierix before 1619. 

One of the prints, The Infant Jesus 
Carrying the Cross [fol. 130r], has been 
illuminated: transparent carmine calls 
attention to the tender flesh of Christ; 
gold gilt underscores the importance 
of the cross, crown of thorns, via crucis, 
and temple of Jerusalem. Written freely 
and expertly in black ink, with numer-
ous rubrics, the bulk of the manuscript, 
comprised by folios 1r to 153r, was the 
work of one scribe. The likely date 
of production was the first quarter of 
the seventeenth century. As is evident 
from the book’s opening invocation of 

Walter S. Melion is Asa Griggs 
Candler Professor of Art History 
at Emory University in Atlanta.

¶

Prayers	and	spiritual	exercices 
Zuidelijke Nederlanden (?), ca 1625, papier, 13 x 9 cm, 162 bladen · rg-hs. 452

Prayers and spiritual exercices, Hs. 452, f. 143v–144r
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Saints Catherine and Barbara, its em-
phasis on the Marian privilege of bear-
ing and rearing Christ, as well as its 
frequent references to sondersse, Hs 452 
must have been made for a votaress, 
probably a nun or beguine.

Between 1590 and 1630,  Antwerp 
was the center of production for 
manuscript prayerbooks of this type, 
organized around an apparatus of 
small devotional prints engraved in 
the  miniaturist style perfected by 
the Wierix and  Collaert workshops. 
 Designed for the use of priests, monks, 
nuns, and beguines, they functioned 
as meditative complements to the bre-
viary and missal. The prayers are highly 
personalized, often spoken in the voice 
of the original owner, and they closely 
align with the pictorial images around 
which the various  orationes are structured. 

To take one example from Hs 452, 
The Infant Christ Carrying the Cross an-
chors a sequence of Eucharistic prayers 
that urge the votaress to visualize the 
arduous labors (‘arbeijden’) borne by 
Jesus from infancy to adulthood, for 
the benefit of humankind [fol. 129v]. 
His laborious and effortful life is con-
trasted with his tender humanity 
(‘hoe schoen, hoe soet, hoe liefelijck 
sijt ghij’), in analogy to the adjacent 
print, which jarringly conjoins imagery 
of the Infancy and the Passion [fol. 130v]. 
The point of this  exercise is to ‘soften’ 
the  votaress’ ‘wicked, iron-hard heart’ 
(‘boose ijseren hert’) [fol. 131r], open-
ing it to the loving presence of Christ 
in the Eucharist (‘ende geopent 
werden ende u ontfaen metter alder 

vierichste begeerte’) [fol. 133v], so that 
she shall choose henceforth to labor 
indefatigably in word and deed on his 
behalf (‘van mij het wereck mynder 
handen die  woerden mijns monts’) 
[fol. 129v]. Here and elsewhere in 
Hs 452, the emphasis falls on enliven-
ing the votaress’ eyes, her faculties of 
corporeal and spiritual vision, thereby 
to facilitate her affective engagement 
with Christ: ‘And let me not with list-
less eyes meditate your innocent death, 
but instead grant me, poor worm that 
I am, always to consider with a mourn-
ful, constant heart the bitterness of 
your Passion’ (‘Maer gheeft mij eermen 
arwor een rouwich hert ghestadich in 
u bietter passie altijt ghedencken’) 
[fol. 147v].

The Infant Jesus Carrying the Cross · engraving by Hieronymus Wierix, Hs. 452, f. 130r
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Belangrijke bronnen voor onderzoek 
naar religieuze geschiedenis en cultuur 
in Vlaanderen zijn archivalia en catholica: 
stichtelijke boeken en handschriften. 
Een relatief onbekende bron voor 
onderzoek zijn de devotieprenten of 
‘bidprentjes’. Deze ‘beeldekens’ werden 
ten tijde van de katholieke reformatie 
vanuit Antwerpen over heel Europa, 
én daarbuiten, verspreid. Ze dienden 
– naast de verbeelding van het geloof – 
als een belangrijk hulpmiddel bij het 
gebed. 

In de vroegmoderne tijd voelden 
velen zich geroepen om Christus na 
te volgen. Duizenden vrouwen ver-
bonden zich via een mystiek huwelijk 
aan hun hemelse Bruidegom Christus 
en legden bij hun wijding de gelofte 
van zuiverheid af. De meeste maag-
den bleven echter, in tegenstelling tot 
kloosterzusters, ‘in de wereld’ en waren 
actief met onderwijs en handwerk (bij-
voorbeeld borduren en kantklossen). 
De religieus levende vrouwen waren 
veruit in de meerderheid ten opzichte 
van hun mannelijke collega’s. In de 
Noordelijke Nederlanden werden 
de geestelijke maagden of geestelijke 
dochters in de volksmond ‘klopjes’ ge-
noemd. In Vlaanderen heten ze ‘ kwezels’. 
De op pagina acht weergegeven af-
beelding van een quesel komt uit een 
reeks van afbeeldingen over religieuze 
kleding in de 17de en 18de eeuw. 

Geestelijke	maagden	en	hun	passie	voor	‘beeldekens’
Ruusbroecgenootschap, prentenkamer · De collectie Thijs

Evelyne Verheggen promoveerde in 2006 op 
een onderzoek naar bid- en devotie prenten uit 
de 17de en 18de eeuw en is momenteel als 
consulente herbestemming werkzaam bij het 
Museum Catharijne convent in Utrecht. 

¶

In hun dagelijks leven maakten de 
maagden volop gebruik van devotie-
prenten. In Antwerpen werden mil-
joenen van deze prentjes gedrukt ter 
inspiratie voor een deugdzaam leven 
in navolging van Christus, Zijn  moeder 
Maria en de heiligen. Op het hierboven 
afgedrukte devotie prentje zijn twee 
geestelijke maagden met hun grote 
voorbeeld Maria afgebeeld. Zij ontvan-
gen van haar een les over de meditatie 
tijdens het handwerk. 

De lesse van de morale · ingekleurde kopergravure op perkament,
anoniem · Collectie Thijs
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Een zeldzame combinatie van woord 
en beeld vormt een veel omvattende 
bidprent Seer heylige en  profytelycke 
 dagelycx morgens opdracht, van de 
 Antwerpse boekdrukker en verkoper 
Hendrik Thieullier uit 1710. In het 
midden is een maagd afgebeeld medi-
terende over de vier uitersten: de dood, 
het oordeel, de hel en de hemel.  
Daaromheen zijn teksten gedrukt: een 
vroom gebed tot de Vader en hoe men 
Christus de hele week kon navolgen 
in Zijn lijden. Deze prent paste niet in 
een gebedenboekje en was dus vooral 
bestemd om aan de muur te hangen 
ter herinnering. Alhoewel deze prent 
waarschijnlijk in een grote oplage 
is verschenen, is slechts dit enkele 
 exemplaar overgeleverd, een lot dat 
veel  devotieprenten is beschoren. 

Deze drie unieke bronnen van geeste-
lijke maagden en hun spiritualiteit zijn 
afkomstig uit de rijke nalatenschap van 
professor Alfons K.L. Thijs. Hij heeft, 
samen met zijn vriend Filip Lemmens, 
zeer veel bijgedragen aan onze kennis 
over devotiegrafiek. De prentjes wer-
den, na zijn dood in 2014, aangekocht 
door de Antwerpse Universiteitsbiblio-
theek en in bruikleen ondergebracht 
in de grote bestaande collectie devotie-
prenten van het Ruusbroecgenootschap 
ten behoeve van verder onderzoek 
naar de vroomheidsgeschiedenis in de 
vroegmoderne tijd.

Voor wie verder wil lezen
E.M.F. Verheggen, Beelden van passie en 

hartstocht. Bid- en devotieprenten in de 
Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw. 
Zutphen, 2006.

A.K.L. Thijs, Antwerpen internationaal uitgevers-
centrum van devotieprenten, 17de–18de eeuw. 
Leuven, 1993.

Seer heylige en profytelycke dagelycx morgens opdracht, (Antwerpen: Hendrick Thieullier, 1710) · Collectie Thijs
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In de winter van 1932–1933 werd een 
reeks Mariaverschijningen  gesignaleerd 
in de Waalse oorden Beauraing en 
 Banneux. De gebeurtenissen in het 
eerste verschijningsoord trokken 
heel wat persaandacht en Beauraing 
werd overrompeld door bezoekers, 
de verschijningen in Banneux leken 
aanvankelijk niemand echt te interes-
seren. Nochtans kwam ook daar snel 
een promotie machine op gang en al in 
april 1933 (een maand na de gebeur-
tenissen) kon Leo Olivers, een Neder-
landse bezoeker zich ter plaatse een 
boekje aanschaffen over de verschij-
ningen. Het bewuste werk was rijkelijk 

geïllustreerd, telde zo een zestig pagina’s 
en was geschreven in opdracht van 
Rex, de uitgeverij van de Katholieke 
Actie. Léon  Degrelle, die op dat ogen-
blik de leiding had over de uitgeverij, 
zag immers het  commerciële potentieel 
van een dergelijke uitgave. Gelijkaardige 
Beauraingpublicaties hadden de nood-
lijdende uitgeverij snel weer financieel 
op orde gebracht. Voor het promoten 
van de Banneuxverschijningen contac-
teerde Degrelle Amand Géradin, een 
jurist van opleiding (en dichter door 
roeping) die wel  vaker de pen voor 
Rex ter hand nam. Al vlug kwam er 
een vertaling van zijn Des apparitions 

Amand	Géradin	 ¶ Verschijningen te Banneux
Antwerpen, Algemeene Uitgeversmaatschappij · Leuven, Uitgeverij Rex, 1933, 62 p., ill. · rg  4092 b 9

Tine Van Osselaer is post-doctoraal 
onderzoeker aan het Ruusbroecgenootschap, 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de 
Universiteit Antwerpen.

¶

¯  Amand Géradin, Verschijningen te Banneux, (Antwerpen: Algemeene 
Uitgeversmaatschappij; Leuven: Uitgeverij Rex, 1933), detail omslag
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à Banneux om ook de Vlaamse lezers 
warm te maken voor de Banneux-zaak. 

De Ruusbroecbibliotheek bezit niet 
alleen deze twee boekjes, de Franse en 
Nederlandse versie, maar ook een hele 
reeks andere brochures die, soms in alle 
haast, in elkaar werden geknutseld voor 
de geïnteresseerde lezer. De boekjes 
getuigen niet alleen van het commer-
ciële inzicht van menig uitgever, maar 
ook van de ambities en overtuigingen 
van de promotoren van dergelijke ver-
schijningsplaatsen. Door deze werken 
in omloop te brengen, brachten ze de 
verschijningsreeksen onder de aandacht 
en hielden ze de interesse wakker 

totdat na eventuele kerkelijke erken-
ning de verschijningsoorden konden 
uitgroeien tot nationale heiligdommen. 
Andere boekjes getuigen dan weer van 
de mislukte ambities, de verflauwende 
interesse voor de niet-erkende oorden. 
Géradins werken misten alvast hun 
effect niet en die ene Nederlandse be-
zoeker die in april 1933 nog kritisch uit 
Banneux terugkeerde, getuigde later 
dat het uiteindelijk het meegebrachte 
boekje was dat hem overtuigde en 
hem tot één van de krachtigste promo-
tors van de zaak in Nederland maakte.

Amand Géradin, Des apparitions à Banneux, (Louvain: Éditions Rex, 1933), 
de Nederlandse vertaling en andere voorbeelden van brochures ter 
promotie van Banneux uitgegeven bij de Uitgeverij Rex te Leuven
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Vlaamse schrijftaal hem zeer ter harte. 
Zijn  belangstelling voor Ruusbroec 
was dan ook taalkundig geïnspireerd, 
zij het dat kanunnik David ook waar-
dering had voor Ruusbroecs mystiek 
schrijverschap.

Naar aanleiding van de vijfhonderd-
vijftigste verjaardag van Ruusbroecs 
overlijden in 1931 rees de vraag naar 
een nieuwe uitgave van zijn werken. 
Davids uitgave was wegens de beperkte 
oplage niet meer beschikbaar en een 
herdruk ervan was niet wenselijk van-
wege haar filologische tekorten. Zo 
nam het jonge Ruusbroecgenootschap, 

Uitgaven	van	werken	van	Middelnederlandse	mystici
Ruusbroecs	volledige	werken	in	het	Middelnederlands

¶ Guido de Baere is emeritus professor aan het 
Ruusbroecgenootschap, Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. 
Hij is tevens redactielid van Ons Geestelijk Erf.

De eerste volledige uitgave van Ruus-
broecs werken in de oorspronkelijke 
taal werd bezorgd door Jan Baptist 
David (1801–1866), Werken van Jan 
van Ruusbroec. Gent, C. Annoot-
Braeckman, 1858–1868. Als hoogle-
raar ‘nationale taal en literatuur’ aan 
de Katholieke Universiteit te Leuven 
ging het ontwikkelen van een eigen 

Drie keer de aanvang 
van het Boecsken der 
verclaringhe, in: 
J. B. David, Werken van 
Jan van Ruusbroec 
(Gent, 1868), dl. 6, 
p. 241; in: Jan van 
Ruusbroec, Werken 
(Mechelen, 1934),  
dl. 3, p. 275; in:  
Jan van Ruusbroec, 
Opera Omnia 
(Tielt; Leiden, 1981),  
dl. 1, p. 106–107
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gesticht in 1925, de taak op zich om 
voor een nieuwe editie te zorgen: 
Jan van Ruusbroec, Werken. Mechelen / 
Amsterdam, Het Kompas /De  Spieghel, 
1932–1934. Een herziene editie verscheen 
in 1944–1948 te Tielt bij uitgeverij Lan-
noo. Deze publicatie paste perfect bij 
de bezieling die het genootschap dreef: 
religieuze ijver, sociaal bewustzijn en 
bevordering van de Vlaamse cultuur. 
Maar deze ‘gelegenheidsuitgave’ gunde 
de editors slechts een beperkte tijd-
spanne voor hun werk. Reeds in hun 
inleiding klinkt de verzuchting naar 
een ‘definitieve critische uitgave’.

Hiermee werd een begin gemaakt op 
het einde van de jaren zestig van  vorige 
eeuw, opnieuw onder auspiciën van 
het Ruusbroecgenootschap. Eerst in 
1981 verschenen de eerste twee  banden 
onder de titel: Jan van Ruusbroec, 
 Opera Omnia. Het project was voltooid 
in 2006 (banden 1–2, Tielt/Leiden, 
Brill/Lannoo, 1981 en 1–10, Turnhout/
Tielt, Brepols/Lannoo, 1988–2006).

De editie van de Middelnederlandse 
tekst berust op een kritisch onderzoek 
van zoveel mogelijk tekstgetuigen. 
Zij wordt begeleid door een Engelse 
vertaling en de Latijnse vertaling van 
Surius (1552), die voor de Europese 
intelligentsia eeuwenlang toegang tot 
de werken van de Meester bood en 
bovendien de basis vormde voor de 
vertalingen in moderne talen tot op 
het einde van de negentiende eeuw. 

Wegens de omvang en de prijs van 
deze uitgave klonk de roep om een 
meer compacte editie. Die is verschenen 
onder de titel The Complete  Ruusbroec. 
English Translation with the Original  Middle 
Dutch Text. Brepols, Turnhout, 2014, 
nogmaals bezorgd door leden van het 
Ruusbroecgenootschap.

Voor wie verder wil lezen
Th. Mertens, ‘De wetenschappelijke editie 

van Ruusbroecs werken in historisch 
perspectief ’, in: K. Schepers & F. Hendrickx 
(red.), De letter levend maken. Opstellen 
aangeboden aan Guido de Baere bij zijn 
zeventigste verjaardag. Leuven, 2010, p. 457–478.
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Hadewijch (ca. 1240) liet een 
veelzijdig mystiek œuvre na. Haar 

 Visioenen, Brieven,  Strofische ge-
dichten (ook:  Liederen) en Mengel-

dichten (ook: Rijmbrieven) werden 
al in de veertiende eeuw verzameld 
in één band, een privilege dat in die 
tijd enkel voor belangrijke religieuze 
denkers was weggelegd. Toch kende 
Hadewijchs werk, anders dan dat van 
Ruusbroec, geen brede en continue 
verspreiding. Een van de laatste  sporen 
van middel eeuwse receptie is een partieel 
handschrift dat dateert van ca. 1500 
en dat in het Ruusbroecgenootschap 
wordt bewaard (Ms. neerl. 385 ii). 
In 1838 werden twee manuscripten 
met haar verzameld werk herontdekt 

in de  Nationale (toen ‘Bourgondische’) 
bibliotheek in Brussel (hs. A en B) en 
later werd nog een derde band gevon-
den in de Universiteitsbibliotheek van 
Gent (hs. C). Dit laatste handschrift 
vormde de legger voor de eerste kriti-
sche editie van Hadewijchs poëzie en 
prozawerken door Jozef van Mierlo sj 
in drie delen (1908–1912).

Tussen 1924 en 1952 gaf deze mede-
stichter van het Ruusbroecgenootschap 
de werken een tweede keer uit in de 
reeks Leuvense studiën en tekstuitgaven. 
Zijn edities vormden de grondslag 
voor een gestaag wassende nationale 
en internationale Hadewijchstudie. De 
bevindingen daarvan worden momen-
teel verwerkt in een nieuwe editie, dit 
keer naar het oudste handschrift (hs. A), 
door de Antwerpse neerlandici Veerle 
Fraeters (Ruusbroecgenootschap) en 
Frank Willaert (Instituut voor de  Studie 
van de Letterkunde in de Neder-
landen). Deel 1 van het Verzameld Werk, 
Liederen, verscheen in 2009 ( Historische 
Uitgeverij Groningen). Naast de Middel-
nederlandse tekst bevat de uitgave 
een moderne vertaling en uitvoerige 
commentaren per lied. Het boek bevat 
ook een hoofdstuk van musicoloog 
L.P. Grijp over de reconstructie van de 
melodieën waarop Hadewijchs lied-
teksten vermoedelijk gezongen werden 
en vier cd’s waarop de liederen ten 
gehore worden gebracht.

Veerle Fraeters is hoofddocent aan 
het Ruusbroecgenootschap, Faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte van de 
Universiteit Antwerpen. Zij is tevens 
redactielid van Ons Geestelijk Erf.

De	werken	van	Hadewijch

¶

Hadewijch, Liederen, uitgeven door Veerle Fraeters en Frank Willaert
(Groningen: Historische Uitgeverij, 2009), boekband

¯ 


