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AlistAir Minnis & rosAlynn voAden (eds), Medieval Holy Women in the Christian 
Tradition, c. 1100 – c. 1500. Turnhout: Brepols, 2010 (Brepols Essays in 
European Culture, 1). xi-748 p.  isBn 978-2-503-53180-9. Price: 145 € (excl. vAt)

This large volume of nearly 750 pages on Medieval Holy Women in the Christian 
Tradition c. 1100 – c. 1500 was the first to appear in the Brepols Collected Essays in 
European Culture (BCeeC), a new series launched in 2010 which aims to provide 
scholars in the field of medieval studies with authoritative companions on key subject 
areas. Medieval Holy Women is edited by Alastair Minnis and rosalyn Voaden, two 
acknowledged experts who have contributed seminal studies on religious women from 
a gender perspective. In their introduction they forego a discussion of the medieval 
meaning(s) of the concept ‘holy women’ and of the different scholarly uses of the term. 
rather, they keep to a short and flexible definition, formulating the object under study 
as ‘women who, within their communities, were generally regarded as holy’, including 
those ‘who succeeded in making known their privileged information about God’ as well 
as those ‘who lived lives of exemplary holiness which attracted the interest and admiration 
of their contemporaries’ (p. 1). This broad definition by and large corresponds to schol-
arly practices on the ground, though at one point it is stretched to facilitate the entry of 
Heloise, a woman not traditionally associated with the collectivum of the medieval mulieres 
sanctae. In his chapter, Constant Mews provocatively argues that when studied beyond 
the limiting association with Abelard, Heloise can be considered as a religious woman 
writer with an authoritative voice that, like Bernard of Clairvaux and Abelard himself, 
significantly contributed to the twelfth-century theological discussion on the nature of 
true love.

Quite some attention is given in the introduction to the temporal demarcation and 
the motives that underlie the choice to treat the period 1100-1500 as a distinct historical 
unit. Minnis and Voaden make their case by referring to the Aristotelian renaissance 
which gradually replaced the prevailing doctrine of ‘gender complementarity’ with a 
theory of ‘gender polarity’ that views women as deformed males. The Gregorian reform 
movement of the eleventh and twelfth centuries had important gender consequences as 
well, as it led to a polarization between clergy and laity, with the clergy seen as the 
only mediators of the divine. As their career options were severely reduced in com-
parison to the earlier period, the mulieres sanctae of the post 1100 era had to seek new 
roles for themselves, and they had to do so in interaction, whether stimulating or con-
flicting, with an all-male ecclesiastical establishment.

The volume is divided into two parts. The first part consists of five general essays 
on key issues that frame the study of female religious women in the later Middle Ages: 
‘Flesh and Spirit’ (written by Dyan Elliott), ‘religious roles: Public and Private’ 
(Alastair Minnis), ‘Textual Authority and the Collaboration of Clerics’ (John Coakley), 
‘Communal life’ (John Van Engen), and ‘Women and Dissent’ (Peter Biller). The second 
part consists of seven regions, presented in alphabetical order: the British Isles, France, 
the German Territories, the Iberian Peninsula, Italy, the Low Countries and Scandinavia. 
With a series title focusing on ‘European culture’ and a book title promising to shed 

98948.indb   250 15/06/16   09:44



 BOEKBESPrEKINGEN 251

light on holy women in ‘the Christian tradition’, one may be surprised to find the 
volume being organized along the principle of national boundaries. The editors argue 
that this was done for convenience’s sake, as much modern scholarship tends to follow 
national lines. Moreover, the geographical arrangement allows for regional patterns to 
be highlighted, in medieval female piety as well as in modern research. The table of 
contents reveals the striking paucity of holy women in late medieval Britain, while the 
absence, in the section on the Iberian Peninsula, of chapters devoted to individual 
women makes clear that the many notable female visionaries listed in the survey chapter, 
are sadly understudied.

Each regional section opens with a survey written by a prominent specialist providing 
an overview. A handy reference chart is attached to each survey, as well as a biblio-
graphy with primary and secondary sources. The reference chart offers an inventory of 
the holy women of the region, with indication of their dates, social status and religious 
affiliation. Contrary to what the broad definition of holy women given in the introduc-
tion would suggest, the reference charts list exclusively holy women in the limited sense 
of the word, women, that is, of whom a Life has been written. In the section ‘primary 
sources’ of the Bibliography the manuscripts, editions and English translations of these 
vitae can be found, plus, if applicable, the writing(s) of the holy women in question. 
Women of whom no vita is known, such as Hadewijch and Marguerite Porete, are 
therefore absent from the reference charts. However, some of them are present in the 
chapters devoted to individual women. Indeed, the survey chapters are followed by 
essays devoted to major individual figures from the given region. The editors insist that 
this selection of seventeen women should and cannot be seen as a ‘canon’ of medieval 
holy women, as the choice is above all determined by the present state of modern 
scholarship.

readers of Ons Geestelijk Erf will be particularly interested in Part 6 on the Low 
Countries. Walter Simons, author of the comprehensive study Cities of Ladies. Beguine 
Communities in the Medieval Low Countries, 12001565 (University of Pennsylvania 
Press, 2003), opens his survey chapter with a description of the dynamics of the his-
torical and geographical setting. The first women’s movement, the so-called ‘beguine 
movement’, arose around the year 1200 in the highly urbanized and literate communi-
ties in the diocese of Liège and neighbouring territories, and declined around 1300 
when suspicion against beguines grew. The second women’s movement in the Low 
Countries has the northern diocese of Utrecht as its focal point and comprises Franciscan 
Tertiaries, regular canonesses and sisters of the Common Life. The first wave is docu-
mented by fourteen hagiographies of women, nuns as well as beguines. The hagio-
graphies testify to spiritual friendship and mutual support between the women and 
clerics. Therefore, Simons argues that those women of whom a life was written had 
close ties to the established orders, while, vice versa, the absence of a hagiography may 
point to a life in relative independence from the clerical establishment, which he thinks 
to have been the case for Hadewijch (active ca. 1240), or, alternatively, to a conflictual 
relationship, as we know was the case for Marguerite Porete (d. 1310) and Alijt Bake 
(d. 1455). From 1300 onwards the hagiographical zeal is gone: the vita of the Delft 
beguine Geertruida van Oosten (d. 1358) was written many decades after her death in 
the context of the promotion of Delft as a emerging pilgrimage site, and the short stories 
of little known women such as e.g. Petrissa van Mechelen (d. ca. 1300) and Mary of 
Lille (d. ca. 1452) failed to circulate or have impact. An exception is Lidwina of 
Schiedam (d. 1433), the last great representative of the Eucharistic devotional tradition 
among women of the medieval Low Countries, whose life was written shortly after her 
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death and later re-adapted into Middle Dutch, while two Latin versions of the vita were 
made by the two most important churchmen of the fifteenth century, Thomas a Kempis 
and John Brugman.

None of the aforementioned women is given an in-depth analysis as only Hadewijch 
was allotted a chapter of her own. Saskia Murk-Jansen offers a survey of the manuscript 
tradition and the texts it contains, as well as a sketch of the author as a further unknown 
beguine who wrote with didactic intent. Hadewijchs spirituality is contextualized within 
the life of active service that was at the heart of the beguine movement. Murk-Jansen 
correctly states that Hadewijch’s mysticism should not be equated with Brautmystik or 
bridal spirituality stricto sensu, as sensual language is rare and ‘the emphasis is rather 
on experiencing God in the integration of suffering’ (p. 670). By means of well-chosen 
selected fragments1 Murk-Jansen illustrates the key moment in the relationship between 
the loving soul and God. She fittingly highlights the importance in Hadewijch’s spir-
ituality of equality between the two lovers, equality which is revealed in spiritual com-
bat as well as in love. At the end of the chapter there is an ample presentation, with 
English translation, of the anonymous Poem in Mixed Form that was found by robrecht 
Lievens (1958) in the back of a medical manuscript and that resembles Hadewijch’s 
Poem in Mixed Form 15.

Throughout the chapter, the questions of authorship and authenticity are markedly 
and repeatedly addressed. This comes as no surprise as Saskia Murk-Jansen has in the 
past, in her study The Measure of Mystic Thought (1991), presented the thesis that the 
pseudo-Hadewijch texts, especially the Poems in Mixed Forms 17-24) may be authentic 
– a thesis which did not gain ground in Hadewijch scholarship. In this chapter in 
Medieval Holy Women in the Christian Tradition, Murk-Jansen takes a more nuanced 
stand, abiding by the traditional Hadewijch corpus when presenting Hadewijch’s mys-
tical path, while on the other hand, whenever opportunities arise, persistently pointing 
to similarities in word and spirit between the Hadewijch and the ‘pseudo’-Hadewijch 
corpus. While this approach may be seen as a sign of the passion of a scholar, the 
meager bibliography points to the opposite: Murk-Jansen is not up to date with recent 
Hadewijch scholarship. While the blurb of Medieval Holy Women in the Christian 
Tradition promises ‘extensive bibliographies that encourage further reading and study’, 
the reader of the Hadewijch chapter is left with a mere fifteen titles on Hadewijch (apart 
from a handful on the beguine movement in general), all but one dating from the last 
century. For comparisons sake: Michael Sargent, in his chapter on Marguerite Porete, 
offers a thorough list of secondary sources of no fewer than three pages. What’s more, 
rather than constituting a well-thought-out introduction to Hadewijch studies ‘that 
encourage[s] further reading’, the few selected titles basically reflect Murk-Jansen’s 
preoccupation with matters of authenticity. How else to explain the presence of Jo 
reynaert’s article ‘Attributieproblemen in verband met de ‘Brieven’ van Hadewijch’ 
(in Ons Geestelijk Erf 1980), while his major monograph ‘De beeldspraak van Hade-
wijch’ (1981) is absent? Not just the bibliography, the article as well, however interest-
ing, reveals at several points that the author is out of touch with current issues in the 
booming field of Hadewijch studies. To give just one example: when she writes that 
‘the mystery surrounding Hadewijch’s life has given rise to much speculation’ (p. 666), 
she refers to Kurt ruh who in 1993 suggested ‘that the fact that she is not mentioned 

1 Fragments are taken from Letter 6, 8, 18, 25, 28, 29, Vision 1, 6, 7, Poems in Mixed Forms 
(also called Poems in Couplets) 1, 13, 15, 16, Poems in Stanzas 17, 31, 39.
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in any family or civic records may have been a ploy to protect her in a period when 
marriage by kidnap and rape was quite common’, while the more recent debates on the 
historical Hadewijch by Scheepsma (2000) and Faesen (2004) remain unmentioned.2 
When it comes to the Hadewijch chapter, Medieval Holy Women in the Christian Tra
dition does not live up to its ambition to offer an up-to-date introduction by a leading 
scholar in the field who can redefine the subject. Fortunately, most of the other chapters 
do, which makes this volume an imposing and vital companion to the rapidly expanding 
field of medieval holy women in Europe.

Veerle Fraeters
Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen

tAnyA stABler Miller, The Beguines of Medieval Paris. Gender, Patronage, and 
Spiritual Authority. Philadelphia: University of Philadelphia Press, 2014 (The 
Middle Ages Series). 304 p.  isBn 978-0-8122-4607-0. Price: $ 55.00 | £ 36.00

In the history of the beguines, the name of Paris is infamous as the place where the 
‘beguine clergesse’ Marguerite Porete was condemned as a heretic by twenty-one uni-
versity clerics. On the first of June 1310, she was burned at the stake. In the following 
years the ecclesiastical authorities issued several decrees that condemned the beguine 
status, which led to the eclipse of this type of lay religious life in all regions except for 
the Low Countries where it had come into being one century earlier. In The Beguines 
of Medieval Paris, Tanya Stabler Miller (PhD of University from California, Santa 
Barbara, and currently Assistant Professor in History at Purdue University) does not 
focus on this one notorious case hallmarking the decline of the beguine movement. 
rather, she writes the understudied history of the numerous lesser known beguines that 
lived in Paris before 1310. To that end she has collected scattered references to beguines 
from a wide variety of archival sources – royal account books, tax rolls, wills and 
property records – as well as from clerical sermon manuscripts. Out of those fragmen-
tary data Stabler Miller has crafted a multiperspective survey of the ways in which 
Paris’ beguines pursued religious interests and economic opportunities. Special focus 
is given to their networks and to the diverse, even opposing, ways in which these lay 
religious women were perceived by different societal groups.

The study opens with a chapter on the foundation of the Beguinage of Paris by King 
– and later Saint – Louis Ix, who after his return from the failed seventh crusade in 
1254, embraced the ideals of lay spirituality. He modeled his daily life after that of his 
mendicant confessors and made huge donations to hospitals and convents throughout 
his realm. Louis’ personal life style particularly resonated with that of the lay religious 
women of the Low Countries, whom he became acquainted with after a visit to Ghent 
in 1255. The court beguinage he founded in Paris was copied from the Ghent beguines 
of St. Elisabeth, and Louis recruited its first mistress, Agnes d’Orchies, and the other 
first residents from French Flanders. Unlike the court beguinages of the Low Countries 

2 Wybren Scheepsma, ‘Hadewĳch und die ‘Limburgse sermoenen’: Überlegungen zu Datie-
rung, Identität und Authentizität’, in Walter Haug & Wolfram Schneider-Lastin (eds), 
Deutsche Mystik im abendländischen Zusammenhang. Neu erschlossene Texte, neue metho
dische Ansätze, neue theoretische Konzepte, Tübingen 2000, 653-68; rob Faesen, ‘Was 
Hadewijch a Beguine or a Cistercian? An Annotated Hypothesis’, in Cîteaux. Commentarii 
Cistercienses 55 (2004), 47-63.
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though, the beguinage of Paris did not have independent parochial status. It was part of 
the parish of Saint-Paul. Yet, it was served only partially by the local priests though, 
as it obtained specially designated chaplains and was amply visited by university 
preachers. In chapter 2, ‘The World of the Beguinage’, light is shed on the beguine 
population and their daily life. Women of diverse backgrounds were admitted while the 
mistresses came from royally connected families. The women kept control over their 
property. Indeed, the beguinage was the only religious community in Paris not to 
require its inhabitants to hand over their properties upon admittance. Through many 
concrete examples Stabler Miller elucidates the ways these women inherited, invested 
and donated their wealth, often favoring other beguines over relatives.

In chapter three, ‘Beguines, Silk and the City’, the focus shifts from the beguinage 
to the many informal small beguine households that were scattered throughout Paris, 
South of the Seine in the rue des Cordeliers and on the Left Bank around the rue 
Troussevache. The unenclosed beguines’ occupations and social networks can be 
glimpsed from property records and from fiscal records that survive from the reign of 
Philip IV (1285-1314). Stabler Miller has inventoried 106 individuals identified in the 
tax rolls as ‘beguine’. Nearly ninety percent of them were involved in the production 
and marketing of the upcoming silk industry. Unlike other professional guilds that were 
accessible to women only through their husbands or male family members, the silk 
spinner’s guild was open to any woman with knowledge of the craft, including single 
women and immigrants from outside Paris. Stabler Miller fascinatingly traces the 
careers of some beguines, starting off in small beguine workshops where women trained 
each other, and turning into wealthy silk entrepreneurs that attained the status of mis-
tress in the mercer’s guild, an influential corporation that apparently did not exclude 
single women. These beguine mercers bought raw silk from Jews, traded with Italian 
merchants and frequented the Parisian elite, which, as account books reveal, was fond 
of silk products for personal use as well as for showy gifts. Silk work definitely was a 
key factor in the success of the beguine movement in Paris. Yet, economy was never 
their sole or prime focus. This can be deduced from the fact that beguine households 
were not located in the heart of the mercery zones, but always close to mendicant orders 
that could provide spiritual care.

Pastoral care is the topic of chapter 4, ‘Masters and Pastors’, which again focuses on 
the beguinage, more specifically on the interactions of the enclosed beguines with uni-
versity clerics, particularly those from the Sorbonne college. robert de Sorbon, the 
college founder, was a close associate of Louis Ix and shared the king’s admiration for 
the beguine way of life. De Sorbon’s writings reveal that he viewed the beguine life, 
characterized by living as a religious person within the world and exhorting others 
through word and deed, as an exemplary model for the secular cleric and preacher. Next 
to robert’s sermons, Stabler Miller’s has also analyzed unedited or partially edited 
pastoral miscellanies donated by other Sorbonne clerics to the Sorbonne library. Espe-
cially revealing are two manuscripts of the secular student raoul de Châteauroux 
(d. 1286) who collected extracts from sermons into searchable alphabetized compila-
tions. The manuscripts show that raoul often attended the beguinage to hear specific 
preachers, mainly mendicants, and, surprisingly, also the magistra herself. Indeed, 
raoul included, alongside writings of Parisian preachers and church fathers, extracts 
from sermons preached by the mistress of the beguinage, which indicates that he con-
sidered her an authority to be cited by other preachers. This remarkable finding is 
placed by Stabler Miller against the background of the contemporaneous public debate 
in Paris on the possibilities and limits of unauthorized lay preaching.
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In chapter 5, ‘religious Education and Spiritual Collaboration at the Beguinage of 
Paris’, Stabler Miller has a closer look at the magistra’s excerpted sermons. De Châ-
teauroux has included them under the sections ‘love’, ‘tribulations’, ‘confession’, ‘con-
trition’, ‘penance’ and ‘meditation’. Unlike hagiographic sources that focus on the 
outward behaviour of beguines, the mistress invariably stresses the primacy of interior 
life over external aspects of the penitential system. She downplays the importance of 
asceticism while emphasizing faith and love. Stabler Miller attempts to place the mis-
tresses sermons within the educational culture at the Paris beguinage, but as hardly any 
sources survive on this topic, much of what is brought up in this chapter remains hypo-
thetical and the interpretation of the scarce data is sometimes overstretched. An occa-
sional prayer book mentioned in a beguine’s testament, does not necessarily point to a 
‘book culture’. The picture given is mainly based on supposed parallels with the situa-
tion in the Low Countries, while the mistresses apparent focus on love is related to 
writings such as the Règle des fins amans, that calls the beguines ‘the order of perfect 
lovers’.

Sermons preached at the beguinage do not only testify to admiration and collaboration, 
but also to apprehension over the lack of enclosure and the informality of the beguine 
status, as well as over the sins of pride and hypocrisy. In chapter 6, ‘There Are Among 
Us Women Called Beguines’ Stabler Miller discusses the negative views of beguines 
that formed the backdrop of the condemnation and execution of the ‘clergesse’ 
Marguerite Porete. Six out of the twenty-one theologians who passed judgement upon 
Marguerite participated in the council of Vienne which in 1311 issued two decrees 
concerning beguines, Ad nostrum and Cum de quibusdam. The latter denounces ‘certain 
women commonly known as beguines that neither promise obedience to anyone, nor 
renounce personal property, nor profess any approved rule’. In the closing seventh 
chapter ‘The King’s Beguines’ Stabler Miller investigates the position of the French 
kings toward the beguinage after the Vienne decrees. She convincingly shows that they 
continued to support the Paris’ beguinage as a royal foundation that symbolized the 
power and the piety of the French crown. The royal account books contain a special 
entry for the yearly funding of ‘poor scholars, converted Jews, and the beguinage’. The 
prior of the Dominican order was royally appointed as guardian of the beguinage for 
the sake of good governance. As the Vienne decrees were vague about how secular and 
ecclesiastical authorities were to deal with beguines, in 1320 Pope John xxII ordered 
an Episcopal investigation of all beguinages to ensure that there was no engaging in 
illicit preaching. This prompted many beguine houses to change their name into Haudriettes 
or Bonnes Femmes, or to adopt the rule of the Third Order of St. Francis. This was not 
the case of the Paris’ beguinage. After its Episcopal investigation and approbation, King 
Charles IV in 1328 issued new statutes for the royal beguinage, thereby sticking to the 
name beguine and confirming the annual royal support. It was not until 1485 that, after 
a general calamitous period of war and economic crises, and, specifically, changes in 
property law that limited the agency of women, and repeated charges of the cathedral 
against the Paris’ beguinage which led to the closing of the beguine school, the 
beguinage was turned, through royal initiative, into a convent for Observant Poor 
Clares.

The Beguines of Medieval Paris is a rich study that, given the diversity of sources 
and perspectives, will be of interest to scholars from very different disciplines. It con-
tributes to women’s history and gender studies, to socio-economic history and urban 
studies, to religious history, history of spirituality and sermon studies, to intellectual 
history and university history. Together with other recent studies such as Walter 
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Simons’ Cities of Ladies on the beguines in the Southern Low Countries, and Anne 
Lester’s Creating Cistercians Nuns on the mulieres religiosae in the Champagne region, 
it fundamentally deepens our insights into the cultural context that allowed the lay 
religious women movement to flourish between the rhine and the Seine in the thir-
teenth century. This cultural dispositive comprised of an ensemble of discourses, ideals, 
institutions, laws and regulations that allowed for female agency in the socio-economic 
and spiritual-intellectual field, an agency which was, from 1300 onwards, steadily 
restricted through regulating measures taken by ecclesiastical and secular authorities in 
a context of political and economic instability.

Veerle Fraeters
Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen

diCk h. de Boer & ludo Jongen (red.), In het water gevonden. Het Amersfoortse 
Mirakelboek. Hilversum: Verloren, 2015 (Middeleeuwse Studies en Bronnen, 
155). 358 blz., geb., geïll., isBn 9789087045050. Prijs: € 29

Deze heruitgave van het mirakelboek van Amersfoort vervangt de oude editie van Piet 
Lukkenaer uit 1946. Die is amper nog verkrijgbaar en was bovendien aan een grondige 
update toe. Dick de Boer en Ludo Jongen verbeterden talloze leesfouten, voegden een 
tekstkritisch bronnenapparaat toe en schreven een nieuwe inleiding. De grootste ver-
nieuwing is echter het gebruik van een ander handschrift als uitgangspunt. De Boer en 
Jongen kozen voor het ‘Brusselse’ handschrift (Koninklijke Bibliotheek Brussel, hs. 
8179-8180) in plaats van een van de twee andere bekende ‘Amersfoortse’ handschriften 
(Archief Eemland en de Oud-Katholieke Kerk van de H. Georgius). De reden voor deze 
keuze is tweeledig: het Brusselse handschrift biedt oplossingen voor onregelmatigheden 
in de twee ‘Amersfoortse’ afschriften en bevat tal van aantekeningen die een licht 
werpen op de ontstaansgeschiedenis van de handschriften én het bedevaartsoord zelf.

Tussen 1619 en 1623 liet Johan van Langevelt, de pater van het Amersfoortse Sint-
Agathaklooster, door Willem Blom, de pastoor van de Sint-Joriskerk, een afschrift 
vervaardigen van een verzameling mirakelen toegeschreven aan Onze-Lieve-Vrouw van 
Amersfoort. Ook de twee ‘Amersfoortse’ handschriften zijn van de hand van Blom en 
werden gemaakt voor andere opdrachtgevers. De legger die Blom gebruikte als basis 
voor zijn afschriften is onvindbaar en is wellicht verloren gegaan. De opdrachtgever 
van de ‘Brusselse’ kopie was niemand minder dan de jezuïet Heribert rosweyde (1569-
1629), de geestelijke vader van de Acta Sanctorum. Wellicht had rosweyde bij Lange-
velt een kopie van het mirakelboek besteld om de informatie te kunnen verwerken in 
zijn Generale kerckelycke historie (1623). Zijn bestelling werd echter te laat afgeleverd 
om het in zijn kerkgeschiedenis te kunnen opnemen. Behalve een kopie van het mirakel-
boek bevat het Brusselse handschrift onder meer ook aantekeningen en vertalingen van 
mirakelverhalen van de hand van rosweyde, een brief van Langevelt aan rosweyde 
met daarin de vermelding van de opdracht, notities over de geschiedenis van Amersfoort 
en een mirakelgedicht over de legendarische oorsprong van het bedevaartsoord. Dit 
gedicht werd al eerder gepubliceerd en is daarom niet in deze editie opgenomen.

De inleiding op de kritische editie kadert de inhoud van het handschrift in het mid-
deleeuwse geloof in mirakelen en Mariadevotie. In de Nederlanden zijn uit de ruime 
vijftiende-eeuw verschillende mirakelcollecties bewaard gebleven. Ze werden opgete-
kend in de vele bedevaartsoorden die de Nederlanden sinds de veertiende eeuw als een 
mantel bedekten. Deze bedevaartsoorden waren hoofdzakelijk gelegen in steden en 
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waren vaak gewijd aan Maria. In Amersfoort werd een miraculeus Mariabeeld vereerd. 
Met 541 mirakelverhalen is het mirakelboek van Amersfoort een van meest uitvoerige 
van alle bewaarde Middelnederlandse mirakelcollecties. Veruit de meeste van de 
Amersfoortse mirakelverhalen werden geregistreerd in de jaren 1445-1447. Het gros 
van de geregistreerde verhalen behandelt miraculeuze genezingen, maar ook talrijke 
verhalen over ontsnapping aan verdrinkingsdood, schipbreuk en uit gevangenissen zijn 
opgenomen. In de inleiding verschaffen de editeurs een gedetailleerd overzicht van deze 
en andere gegevens over het mirakelboek, zoals gender en afkomst van de pelgrims.

De editie van De Boer en Jongen biedt een volledige transcriptie en vertaling van de 
mirakelcollectie in het Brusselse handschrift (p. 36-281). Op de linkerbladzijde wordt 
telkens de oorspronkelijke tekst van de kopiist weergegeven. De aantekeningen en ver-
beteringen in het handschrift, aangebracht door Langevelt of Blom, worden vermeld in 
de voetnoten. Emendaties, paleografische en codicologische bijzonderheden zijn even-
eens in deze voetnoten aangegeven. De vertaling (eigenlijk hertaling) van de Middel-
nederlandse tekst wordt telkens op de rechterbladzijde weergegeven. Deze hertaling is 
voorzien van inhoudelijke annotaties, zoals duiding bij genoemde plaatsnamen, kloosters, 
kerkelijke functies, devotionele praktijken, ziektebeelden, territoriale en economische 
conflicten. Waar mogelijk worden dateringen gesuggereerd op basis van genoemde 
kerkelijke feestdagen.

De Boer en Jongen staan relatief uitgebreid stil bij de geschiedenis van de totstand-
koming van het handschrift. Dit kan zeker worden toegejuicht, want de vroegmoderne 
context waarin verschillende van de ons bekende laatmiddeleeuwse mirakelcollecties 
zijn bijeengebracht, gekopieerd of in druk gepubliceerd, is nog nauwelijks onderzocht. 
Dat hierbij niet uitsluitend contrareformatorische drijfveren meespeelden, blijkt uit de 
identificatie van de taalkundige Ernestus Brinck (1582-1649) als de opdrachtgever van 
een van de Amersfoortse afschriften (p. 28-29). Brinck was behalve bibliothecaris en 
rentmeester van Harderwijk een erudiet humanist met een brede belangstelling voor 
naturalia, antiquiteiten en oosterse talen. Tijdens twee Grand Tours bezocht hij tal van 
Europese steden en werkte in 1613 kortstondig als secretaris van de Nederlandse consul 
in Constantinopel. Brinck schreef commentaren op de Bijbel, de klassieken en eigen-
tijdse auteurs. Hij had een uitgesproken belangstelling voor alles wat wonderbaarlijk 
was. Zoals dat in zijn tijd in de mode was, bezat hij een rariteitenkabinet, waarin hij 
allerlei voorwerpen, kunstwerken, boeken, prenten, antiquiteiten en exotische diersoorten 
bewaarde. In 1620, toen Brinck in Harderwijk de functie van schepen en burgemeester 
bekleedde, bestelde hij bij Willem Blom een kopie van het Amersfoortse mirakelboek. 
Het moet voor Brinck een historisch, haast exotisch artefact geweest zijn, dat bovendien 
erg zeldzaam was.

De Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden worden in de inleiding op deze editie 
als verschillende regio’s beschouwd. Dit is begrijpelijk gezien het ontbreken voor 
hedendaags België van een inventarisatie van het bedevaartwezen en het daaraan gekop-
pelde bronnenmateriaal. Voor Nederland is men veel beter ingelicht dankzij de database 
Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) van het Meertens Instituut. Het gebrek aan ver-
gelijkbare informatie noopt De Boer en Jongen tot de veronderstelling dat in de Noor-
delijke Nederlanden, gezien het grote aantal ons bekende bedevaartsoorden, slechts een 
‘gering’ aantal mirakelcollecties bewaard bleef. Uit de inventaris die ik in het kader van 
mijn lopende doctoraatsonderzoek heb gemaakt, blijkt echter dat het corpus uit de 
Zuidelijke Nederlanden zeer vergelijkbaar is. Voor de ‘geringe’ overlevering van 
mirakelcollecties zie ik de volgende verklaringen. Ten eerste heeft de vernietiging van 
kerkarchieven tijdens de Tachtigjarige Oorlog ook in de Zuidelijke Nederlanden de 
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liquidatie van een aanzienlijk aantal mirakelregisters veroorzaakt. Laatmiddeleeuwse 
mirakelcollecties zijn unieke stukken die bedoeld waren voor lokaal gebruik. Het gevolg 
is dat er amper ‘middeleeuwse’ afschriften bekend zijn voor het midden van de zes-
tiende eeuw. Met de vernietiging van een kerkarchief verdween vaak ook de enige 
versie van de mirakelcollectie. Het is precies door de schaarste van middeleeuwse 
mirakel collecties dat ze in latere periodes, zowel in de Noordelijke als in de Zuidelijke 
Nederlanden, als rariteiten werden beschouwd en vanuit uiteenlopende interesses wer-
den gekopieerd en bewaard. Het mirakelboek van Amersfoort, maar ook de collectie 
van ’s-Hertogenbosch (Sint-Jan) en Delft (Nieuwe Kerk), hebben aan die ‘antiquarische’ 
interesse hun voortbestaan te danken. Hetzelfde geldt overigens voor de Zuid-Neder-
landse mirakelcollecties van Gullegem en Dadizele, die door De Boer en Jongen ver-
meld worden (p. 20).

De keuze van de auteurs voor een beknopte, algemene inleiding is zeker verdedig-
baar als voorzet voor het centrale luik van de editie. Toch zijn daardoor enkele kansen 
onbenut gebleven om de lezer goed voor te bereiden op een kritische lezing van de 
brontekst. Het vervolg van deze recensie bestaat daarom uit een reeks bemerkingen.

Ten eerste een aanmerking van algemene aard bij de benadering en het gebruik van 
het bronnenmateriaal. De openingszin van de inleiding (‘Mirakelverhalen als spiegels’) 
luidt als volgt: ‘Mirakelverhalen uit de late Middeleeuwen lijken op het eerste gezicht 
vooral spiegels van oprechte devotie en vertrouwen op de wonderdoende kracht van 
God die … het onmogelijke mogelijk maakt. Maar zij zijn tegelijkertijd ook vensters 
op de samenleving waarbinnen de wonderen werden ervaren.’ Het eerste deel van deze 
openingsregel is zonder meer problematisch. Ze wordt nergens genuanceerd (ook niet 
waar het gebruik van mirakelen als exempelen aan bod komt) en dus wekt ze de indruk 
zonder meer de visie van de auteurs te weerspiegelen. Het normatieve karakter van deze 
bron verdwijnt hierdoor volledig uit beeld. Ongetwijfeld bestonden er in de late mid-
deleeuwen onder brede lagen van de bevolking een reëel geloof in mirakelen en daaraan 
gekoppelde praktijken. Maar weerspiegelt deze mirakelcollectie niet vooral het devoti-
oneel gedrag dat door haar makers als wenselijk beschouwd werd? De mate waarin 
mirakelverhalen dat geloof ‘weerspiegelen’ is geen gegeven, maar een erg moeilijk te 
beantwoorden vraag. Ik kom hier nog op terug.

Het tweede deel van de openingszin (‘zij zijn tegelijkertijd ook vensters op de 
samenleving’) wordt door de auteurs verderop wel uitgewerkt. Mirakelverhalen zijn 
volgens hen vormgegeven naar een narratief protocol, een ‘wonderformulier’ met vaste 
bestanddelen (p. 11). Daardoor is het ‘mogelijk’ en zelfs ‘noodzakelijk’ om het indivi-
duele van het algemene en het bijzondere van het gebruikelijke te onderscheiden. We 
moeten ‘de inhoud achter de vorm zien’, en gebruik maken van alle details uit het 
dagelijkse leven van de begunstigde pelgrim die de schrijvers van mirakelverhalen 
buiten de lijntjes van het protocol optekenden. Er is op zich niets verkeerd met een 
dergelijke alltagshistorische aanpak. Alleen vereist deze wel een kritische omgang met 
de bronteksten, en die is in deze editie niet overal aanwezig.

De Boer en Jongen sluiten aan bij een methodologie die vooral in de jaren negentig 
tot ontwikkeling kwam.3 Historici betoogden toen dat we in teksten over mirakelen een 

3 Zie bijvoorbeeld Paolo Marini, ‘racconto spontaneo o memoria costruita? Testi a con-
fronto in alcuni processi di canonizzazione del secolo decimoquarto’, Mélanges de l’École 
française de Rome. MoyenAge, Temps modernes, 108 (1) (1996), 259-319; Laura Smoller, 
‘Miracle, Memory, and Meaning in the Canonization of Vincent Ferrer, 1453-1454’. Speculum, 
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onderscheid kunnen maken tussen het klerikale vertoog en de ‘authentieke’ gebeurtenissen 
zoals ze werden verteld door de pelgrim. Het zijn vaak de uit het leven gegrepen details 
die kleur en textuur geven aan mirakelverhalen en een blik gunnen op de ‘mensen 
achter de getuigenissen’.4 Deze historici werkten echter met een heel ander type mira-
kelen dan de verhalen die in de collectie van Amersfoort staan opgetekend, namelijk 
mirakelen opgenomen in canonisatiedossiers. De totstandkoming van dergelijke dos-
siers is veel beter gedocumenteerd en uitvoerig bestudeerd. Zo is geweten dat het nota-
riaat dat werd ingeschakeld om het canonisatieproces te documenteren, verplicht was 
om zo accuraat mogelijke en dus letterlijke transcripties te maken van de ondervragingen. 
Hierdoor werden behalve hoofdzaken ook schijnbare bijzaken, toevoegsels en vaak 
feitelijke incoherenties op schrift gesteld. Achter deze woordelijke accuraatheid in 
ondervragingsprotocollen ging een duidelijke intentie schuil: een strenge onderzoeks-
commissie had meer baat bij een woordelijk verslag van de getuigenissen dan bij een 
opgepoetst dossier waarin alle mogelijke inconsistenties en onorthodoxe elementen 
waren weggevijld. Op hoe meer fouten een dossier kon worden betrapt, hoe beter. Zo 
kon rome belemmeren dat een ongewenste cultus zich verder zou ontwikkelen.

Onder de schrijvers die in de loop van de jaren mirakelen van Onze-Lieve-Vrouw 
van Amersfoort optekenden, bevonden zich hoogstwaarschijnlijk professionele klerken 
en notarissen (over hen komen we in de editie van De Boer en Jongen jammer genoeg 
niets te weten). De narratieve code waarnaar De Boer en Jongen verwijzen is evident 
voor ieder die zich de moeite getroost om verschillende laatmiddeleeuwse mirakel-
collecties te doorbladeren, maar nergens wordt in de bronnen zelf gerefereerd aan een 
te volgen procedure. We weten eigenlijk heel weinig over de manier waarop laatmid-
deleeuwse cultusmirakelen geregistreerd werden. In ieder geval viel geen daarvan onder 
dezelfde juridische vereisten die verbonden waren aan het opstellen van canonisatie-
dossiers. Dit betekent dat geen enkel detail ‘toevallig’ in mirakelverhalen werd opge-
tekend, maar een bewuste keuze was van de auteur. Het overtuigen van het publiek van 
het miraculeuze karakter van een vertelling was één van de functies van die ‘uit het 
leven getrokken’ details. Marcus Bull, die een editie verzorgde van de mirakelcollectie 
van Notre-Dame de rocamadour, schreef hierover: ‘The essence of a miracle was that 
it represented a stark juxtaposition between the exceptional and the mundane. In order 
to draw out what exactly was miraculous about an episode, therefore, a sensible autho-
rial strategy was to include details of routine life which readers or listeners would be 
able to recognize without difficulty; the more commonplace the setting, the greater the 
contrast to be made in identifying what constituted the miracle.’5 De ‘details’ staan dus 
niet los de narratieve code, maar maken er intrinsiek deel van uit. ‘De inhoud achter de 
vorm’? Misschien moeten we wel op zoek naar de vorm achter de inhoud. Misschien 
is de beknoptheid van de inleiding op deze editie wel precies hierdoor ingegeven: dat 
de bron voldoende voor zichzelf spreekt.

Een tweede opmerking heeft betrekking op het gebrek aan historische contextualise-
ring van de uitgegeven mirakelcollectie. Wanneer ‘mirakelen’ beschouwd worden als 
een soort ahistorisch verschijnsel ‘van alle tijden en alle culturen en godsdiensten’ 

73 (2) (1998), 429-454; Jussi Hanska, ‘The hanging of William Cragh: anatomy of a mira-
cle.’ Journal of Medieval History, 27 (2001), 121-138.
4 Smoller, ‘Miracle, Memory, and Meaning’, 452; Mariani, ‘racconto spontaneo o memo-
ria costruita?’, 262.
5 Marcus Bull, The Miracles of Our Lady of Rocamadour. Analysis and Translation (Wood-
bridge: The Boydell Press, 1999), 11.
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(p. 12) doet men tekort aan zowel ontwikkelingen op de lange termijn als aan de directe 
historische context waarbinnen bepaalde groepen beslisten tot de aanleg van een 
mirakel collectie. We lezen dat Augustinus (354-430) en Erasmus (1466-1536) het fun-
damenteel eens waren over het bestaan van mirakelen. Maar als er geen noemenswaar-
dige theologische veranderingen plaatsvonden tussen de vijfde en zestiende eeuw, wat 
verklaart dan de concentratie van volkstalige mirakelcollecties in de Nederlanden tussen 
het einde van de veertiende en het begin van de zestiende eeuw (zie schema ‘Belang-
rijkste Mirakelreeksen tot de reformatie’ op p.  19)? Hoe verklaren we dat in Franse 
bedevaartsoorden als Chartres, Laon, Soissons en rocamadour in de twaalfde en der-
tiende eeuw reeds cultusmirakelen werden opgetekend?

Een verklaring waarom in de Nederlanden precies de ruime vijftiende eeuw een 
‘rijke oogst’ aan miraculeuze beelden opleverde, geven de auteurs niet. Dit manco 
beperkt zich niet tot deze publicatie, ook in het algemeen is er een lacune wat betreft 
een historische duiding van mirakelcollecties in de vijftiende eeuw. Door de sterke 
focus in het onderzoek op het rijke bronnenmateriaal van de hoge middeleeuwen (de 
canonisatiedossiers) bleven zowel de Nederlanden als regio (van waaruit geen canoni-
satie werd opgestart) als de late middeleeuwen als periode onderbelicht in het interna-
tionale onderzoek. Zo stelden mediëvisten Diana Webb en Ben Nilson vast dat het 
‘momentum’ van de publicatie en verspreiding van mirakelen zich in de hoge middel-
eeuwen bevond en springt Giselle de Nie in een recente historische schets rechtsreeks 
van Albertus Magnus naar David Hume. De bijdrage over mirakelen tijdens de mid-
deleeuwen in de Cambridge Companion to Miracles (2011) reikt niet verder dan de 
twaalfde eeuw.6 

Maar niet alleen een algemeen ‘vijftiende-eeuws’ kader ontbreekt, ook elke duiding 
van directe lokale context van het ontstaan van de Mariaverering wordt de lezer ont-
houden. Het verhaal over de vondst van het Mariabeeldje in de rivier buiten de stads-
muren (p. 29-30) vertelt slechts iets over de legendevorming rond de Mariacultus. Er 
zijn ook voldoende andere gegevens gekend die kunnen helpen om het ontstaan van de 
Mariadevotie in Amersfoort kaderen of zelfs verklaren. Ik schuif hier kort twee hypo-
theses naar voor.

De oprichting van de cultus in 1444 situeert zich in een periode van economische 
hoogconjunctuur. Amersfoort was toen een middelgrote stad met zo’n zesduizend inwo-
ners die handel dreef met verschillende regionale markten. Traditioneel was de nijver-
heid in Amersfoort sterk gefocust op landbouw en brouwerij, maar in de eerste decennia 
van de vijftiende eeuw ontwikkelde zich ook een belangrijke textielindustrie. Ongeveer 
tegelijkertijd met de nieuwe stadsprocessie (de ‘Vrouwevaart’) werd ook een nieuwe 
jaarmarkt ingesteld. Deze markt, gehouden tijdens de week voor Pinksteren, werd inge-
voerd om een betere aansluiting te hebben met de jaarmarkt in Utrecht. In 1478 werd 
opnieuw een nieuwe jaarmarkt gelanceerd, dit maal drie weken voor Pasen. Amersfoort 
had nu vijf jaarlijkse markten, twee meer dan de veel grotere stad Utrecht.

6 Diana Webb, Pilgrims and Pilgrimage in the Medieval West (Londen: Tauris, 1999) 22; 
Ben Nilson, ‘The medieval experience at the shrine’ in Jennie Stopford, Pilgrimage Explored 
(Woodbridge: York Medieval Press, 1999), 95-122 (95). Giselle de Nie, Poetics of wonder: 
Testimonies of the New Christian miracles in the Late Antique world (Turnhout: Brepols, 
2011) 22-23; Benedicta Ward, ‘Miracles in the Middle Ages’ in G.H. Twelftree (red.), The 
Cambridge Companion to Miracles (Cambridge: Cambridge University Press, 2011) 149-
164.
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Ondanks deze economische welvaart kampte het stadsbestuur in de decennia voor-
afgaand aan de stichting van de nieuwe Mariadevotie met ernstige financiële problemen. 
In 1444, het jaar waarin het beeldje volgens de legende werd teruggevonden, was het 
stadsbestuur zes jaar verwijderd van de voltooiing van de tweede stadsomwalling. De 
bouw van deze stadsuitbreiding was begonnen in 1380, maar zou pas zin 1450 worden 
beëindigd. reeds bij het begin van de bouw had het stadsbestuur de zogenaamde ‘steen-
boete’ ingevoerd, een soort boete in natura waarmee men hoopte de bouwwerken te 
kunnen bespoedigen. De werken bleven niettemin erg lang aanslepen en in 1439 werden 
de burgers extra belast om de aanschaf van 400.000 stenen te bekostigen.7 Zes jaar later, 
in 1445, besliste het stadsbestuur tot een finale grootschalige inzamelactie. Ze verplichte 
alle burgers en kloosters om geld te lenen naar rato van hun vermogen. Deze kort op 
elkaar volgende financiële injecties zorgden ervoor dat de muren vijf jaar later eindelijk 
voltooid waren. Ten eerste doet dit alles de prikkelende idee rijzen dat de Amersfoortse 
Mariacultus in 1444 werd opgericht om de opbrengsten te gebruiken als een vorm van 
buitengewone inkomsten voor het stadsbestuur. Ten tweede laat zich uit deze werkwijze 
de economische voorspoed van deze periode aflezen: een grootschalige inzameling in 
verhouding tot het vermogen van de kredietverstrekkers kan slechts renderen wanneer 
onder de inwoners voldoende kapitaal aanwezig is. Dat de aflossing in de loop van de 
jaren uit de accijnsopbrengsten gebeurde, geeft aan dat het stadsbestuur kon vertrouwen 
op een goed draaiende industrie en handel. In Amersfoort ontwikkelde zich dus een 
economisch sterke burgerij. Een tweede hypothese vloeit voort uit deze vaststelling.

reeds voor de stichting van de Mariacultus in 1444 bestonden er in Amersfoort 
verschillende altaren, kapellen en broederschappen gewijd aan Maria.8 Onder meer in 
de Sint-Joriskerk, de parochiekerk, was een Mariabroederschap gevestigd. Het is de 
Mariakapel die zich met een nieuw miraculeus beeldje opwierp als hét devotionele 
centrum van de stad. Tussen 1444 en 1470 werd de kapel omgebouwd tot een volwaar-
dige Onze-Lieve-Vrouwekerk met een bijbehorende Onze-Lieve-Vrouwetoren. Door de 
vernietiging van het archief van de kerkfabriek in 1579 is het onmogelijk om zekere 
uitspraken te doen over de totstandkoming van dit bouwwerk, maar het is erg aantrek-
kelijk om haar te interpreteren als een symbool van een nieuwe burgerij die zich niet 
volledig identificeerde met de aan de Sint-Joriskerk verbonden geestelijke en wereld-
lijke aristocratie. Bij hen berustte immers ook het kapitaal om een dergelijk bouwwerk 
te sponsoren. Een groot deel van het budget kwam echter uit andere geldbuidels: die 
van de talrijke pelgrims van Onze-Lieve-Vrouw van Amersfoort. Dezen wisten de weg 
naar Amersfoort te vinden dankzij de centrale handelspositie die stad tijdens de voor-
afgaande decennia had weten te verwerven. Een verstrengeling van devotie en negotie 
dus, om het met de titel te zeggen van Gerrit Verhoevens onderzoek naar het bedevaart-
wezen in Delft.9 Amersfoort is hierop allerminst een uitzondering. Middelnederlandse 
mirakelcollecties uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden kunnen zonder uitzon-
dering gekoppeld worden aan de financiële noden van de religieuze instelling die ze 
aanlegde. De inkomsten uit de bedevaart waren meestal bedoeld om de realisatie van 

7 Leen Alberts, ‘De stedelijke financiën van Amersfoort in de 15de eeuw’, Flehite. His
torisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2 (2001), p.  7-58 (p. 13).
8 Ingrid Jacobs (red.), Geschiedenis van Amersfoort. ‘Bruit van d’Eem’ (Utrecht: Matrijs, 
2009), 182-3.
9 Gerrit Verhoeven, Devotie en negotie: Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen 
(Amsterdam: VU, 1992).
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een nieuw kerkgebouw te financieren. De cultus in de Onze-Lieve-Vrouwekerk kwam 
dus niet zomaar uit de lucht gevallen – of beter: werd niet ‘in het water gevonden’.

Er zijn verschillende aanwijzingen die suggereren dat de parochiekerk het maar 
moeilijk kon verkroppen dat zij niet het centrum vormde van de nieuwe Mariacultus. 
Opvallend is bijvoorbeeld dat kanunniken van het Sint-Joriskapittel samen met de priester 
van de oude Mariabroederschap in 1445 een tweede Mariabroederschap oprichtten. Uit 
de bewaarde ledenlijst van dit broederschap blijkt dat ook veel vooraanstaande leden 
van de burgerij en het stadsbestuur zich als broeder inschreven. Voorts werd op 1 maart 
1447 een vicarie gesticht gewijd aan de ‘Heiliger, zuivere ende reine Maget Maria onzer 
liever Vrouw’.10 Er vormde zich met andere woorden op zeer korte termijn een soort 
reactie op (of misschien zelfs: alliantie tegen) het nieuwe devotiecentrum. In de loop 
van de jaren ontstonden verschillende conflicten tussen het Sint-Joriskapittel en de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk over de inkomsten uit de bedevaart naar het Mariabeeldje. 
Meestal werden die beslecht in het voordeel van eerstgenoemde instelling.11 Zo besliste 
het stadsbestuur in 1452 tot een restrictie van de verkoop van devotionalia rondom de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het was voortaan verboden om devotionele souvenirs te ver-
kopen zonder toestemming van de Sint-Joriskerk. En in 1459 werd bepaald dat de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk jaarlijks een som van 95 Arnhemse gulden uit haar inkomsten 
moest betalen aan de parochiekerk. Als het stadsbestuur al niet direct betrokken was bij 
de oprichting of tenminste banden had met de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
dan ondersteunde het wel de aanspraken van het Sint-Joriskapittel op een deel van de 
rijkdommen die uit de Mariacultus gegenereerd werden.

Ten slotte vermeld ik nog twee kleine errata. Informatie over de kritiek op cultus-
mirakelen van de pauselijke gezant Aeneas Sylvius Piccolomini is niet te vinden in 
Verhoevens Devotie en Negotie (1992), maar wel in zijn bijdrage ‘De cultus van het 
Heilig Hout te Dordrecht: het ontstaan van een bedevaart in de late middeleeuwen’ in 
N. Lettinck (red.), In de schaduw van de eeuwigheid: tien studies over religie en samen
leving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof. Dr. A.H. Bredero (Utrecht: 
Hes, 1986), 200-223 (212-213). In voetnoot negentien op pagina zestien staat een 
onzorgvuldige referentie naar de bewaarplaats van de oorkondeverzameling van het oud 
kerkarchief van de Sint-Martinuskerk in Halle. Deze bevindt zich niet in het rijks-
archief in Brussel maar in het rijksarchief in Leuven.

Ondanks de bovengenoemde punten van kritiek, is Het Amersfoortse Mirakelboek 
een handzame en zeer wenselijke heruitgave van een bron die uitermate interessant is 
voor onze kennis van heiligenverering en devotie in de Nederlanden tijdens de late 
middeleeuwen. De voorliggende editie maakt dit bronnenmateriaal opnieuw beschik-
baar voor studenten en (literaire) historici en zal deze inspireren tot nieuwe onderzoeks-
vragen.

Jonas Van Mulder
Ruusbroecgenootschap, Antwerpen

10 Abraham van Bemmel, Beschrijving van de stad Amersfoort I (Utrecht: H. Spruyt, 1760), 
p.  114.
11 Ottie Thiers, Bedevaart en kerkeraad: de Amersfoortse Vrouwevaart van 1444 tot 1720 
(Hilversum: Verloren, 1994), p.  25.
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J. vAn de kAMp, A. goudriAAn en w. vAn vlAstuin (red.), Pietas reformata. Religieuze 
vernieuwing onder gereformeerden in de vroegmoderne tijd. Feestbundel voor 
prof. dr. W.J. op ’t Hof bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar in de geschie
denis van het gereformeerd piëtisme vanwege de Hersteld Hervormde Kerk aan 
de faculteit Godgeleerdheid aan de VU te Amsterdam. Zoetermeer: 
Boekencentrum, 2015. 320 blz., isBn 9789023928799. Prijs: € 29,90

Pietas reformata is een verjaardagsfeest met genodigden die zo vertrouwd met elkaar 
zijn dat ze aan een half woord genoeg hebben om elkaar te begrijpen. De feestgangers 
halen herinneringen op en presenteren cadeaus die in dit gezelschap nauwelijks intro-
ductie behoeven. Wie als niet-intimus op dit feestje belandt, is getroffen door de hecht-
heid van de gemeenschap, maar ervaart ook de keerzijde van die geslotenheid. Het is 
voor deze buitenstaander bijvoorbeeld moeilijk om de status en functie van de uitgewis-
selde cadeaus in te schatten: op welke eerdere geschenken en gedeelde gebeurtenissen 
bouwen ze voort, zijn ze ook bruikbaar buiten de context van dit feest?

Gelukkig zijn de feestgangers de nieuwkomers wel behulpzaam door ze informatie 
te verschaffen over de feestvierder en de reden van zijn partij. Het feest is georganiseerd 
vanwege het emeritaat van professor Willem Jan op ’t Hof, die aan de VU de bijzondere 
leerstoel ‘geschiedenis van het gereformeerd piëtisme’ bekleedde en in de afgelopen 
decennia met volle overgave dat onderzoeksgebied op de kaart heeft gezet. De inleiders 
van deze afscheidsbundel (Jan van de Kamp, Aza Goudriaan en Willem van Vlastuin) 
presenteren Op ’t Hof op de eerste pagina als een liefhebber die al op vroege leeftijd 
was gegrepen door het piëtisme: hij kreeg als jonge jongen Engelberts’ monografie over 
Willem Teellinck in handen en ‘offerde er een vakantieweek voor op om het boek – met 
de hand – over te schrijven’ (p. 9). De liefde is nooit meer overgegaan en resulteerde 
in de loop der jaren onder meer in een hier vaak aangehaalde scriptie over de relatie 
tussen het Engelse puritanisme en het Nederlandse piëtisme, een proefschrift waarin dit 
thema verder uitgediept werd, een dikke biografie over Teellinck en vele artikelen. 
Behalve aan eigen studies bouwde Op ’t Hof aan een hechte onderzoeksgemeenschap: 
hij richtte de Stichting Studie der Nadere reformatie (SSNr, 1983) en het tijdschrift 
Documentatieblad Nadere Reformatie (DNR) op.

Behalve via de inleiding maakt de lezer nader kennis met Op ’t Hof in een ‘Samen-
spraak over de bijdrage van prof. dr. W.J. op ’t Hof aan het onderzoek van het gerefor-
meerd piëtisme’, geschreven door Op ’t Hofs VU-collega Leendert Groenendijk. Deze 
beschouwing heeft de originele vorm van een ‘gesprek dat zou zijn gevoerd tijdens de 
(uitgelopen) lunchpauze van een geïnteresseerde assistent-in-opleiding en een hoogle-
raar’ (p. 279). Die vorm is doeltreffend – niet alleen omdat de samenspraak zo’n ver-
trouwde piëtistische tekstvorm is, maar ook omdat de fictionele aankleding een char-
mante mogelijkheid biedt tot kritische bespiegelingen. Zo plaatst de hoogleraar in de 
samenspraak kanttekeningen bij de geslotenheid van Op ’t Hofs onderzoeksgemeen-
schap – de geslotenheid die voor de lezer van deze bundel ook zo sterk voelbaar is:

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is vrijwel geen van de talrijke tijdschriftartikelen 
van Op ’t Hof vooraf aan een “blind review” onderworpen geweest. Het is wat dat 
betreft jammer dat het merendeel van zijn artikelen in zijn “eigen” DNR is verschenen 
en, voeg ik eraan toe, jammer ook, dat de boot van de internationalisering is gemist. 
(p. 280)

Aan de andere kant klinkt in de samenspraak ook lof voor Op ’t Hofs werklust en 
productiviteit: hij is ‘de absolute topper – de numero uno – […] van de Lage Landen 
op het gebied van het onderzoek van het Nederlandse gereformeerd piëtisme’ (p. 279).
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Zoals herhaaldelijk in de bundel wordt benadrukt, dwingt vooral Op ’t Hofs bron-
nengerichtheid groot respect af. Fred van Lieburg presenteert Op ’t Hof als een bron-
nenonderzoeker die ‘wars [is] van modieuze termen en exotische experimenten’: ‘Hoe-
wel hij zo veel mogelijk bijhoudt wat er op historisch gebied te koop is, zijn “nieuwe 
inzichten” voor hem nooit los verkrijgbaar van “nieuwe feiten”. Eerst de bronnen, dan 
de theorieën, is zijn gulden stelregel’ (p. 153). Omdat Op ’t Hof het bij zijn afscheid 
‘verdient […] op zijn wenken te worden bediend’ (p. 154), stelt Van Lieburg in zijn 
bijdrage een bron centraal, in dit geval een fascinerende gereformeerde studenten-
almanak die een emotionele reflectie biedt op de religieuze opleving die zich halver-
wege de achttiende eeuw in Willemstad voltrok. Ook de andere bijdragen in de bundel 
zijn overwegend brongestuurd: de lezer maakt een reis door vele geschriften van 
piëtisten uit binnen- en buitenland, door de contemporaine geschiedschrijving (Mirjam 
van Veen) en door de getuigenissen van Teellincks zoon Maximiliaan (Huib Uil).

Inspirerende bronnen vinden we in Pietas reformata dus te over. Maar leiden die ook 
tot nieuwe inzichten, zoals Van Lieburg als Op ’t Hofs ideaal schetste? Op microniveau 
zijn die inzichten er zonder meer: ik was bijvoorbeeld geïntrigeerd door Van Veens 
analyse dat de gereformeerde kerk zich in de geschiedschrijving neerzette als een inclu-
sieve kerk, Van Vlastuins spannende poging om sporen van Luther aan te wijzen in het 
denken van Teellinck, en Arie Baars’ vaststelling dat de preken van de Duitsers Francke 
en Spener afweken van de internationale standaard. Maar wat leveren dit soort vaststel-
lingen op in meer algemene zin? Die vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat veel 
afzonderlijke bijdragen niet of nauwelijks aanhaken bij grotere academische debatten 
en de bundel als geheel geen overkoepelende onderzoeksvraag kent.

Samenhang ontleent de bundel vooral uit de opbouw rondom vier aandachtsgebieden 
uit het werk van Op ’t Hof: ‘piëtisme, theologie, kerk en vroomheid’, ‘piëtisme in 
relatie tot (vroegmoderne) cultuur’, ‘internationale, interconfessionele en interreligieuze 
verbindingen van het piëtisme’, en ‘piëtisme en boekcultuur’. Elk themagebied vormt 
een sectie van deze bundel, met daarin drie tot zeven bijdragen. In sommige gevallen 
haken de bijdragen heel expliciet aan op een door Op ’t Hof ingezette onderzoekslijn 
of weten zij een door hem ontwikkeld inzicht verder uit te werken of juist kritisch te 
bevragen. Zo verkent Goudriaan Op ’t Hofs these dat gereformeerde piëtisten weinig 
interesse hadden in de kerkvaders. Hij duikt daartoe in Melchior Leydeckers commen-
taar op Augustinus’ geschrift Ad catholicos fatres (1690), waarin Leydecker via Augus-
tinus kritiek leverde op de Franse vervolging van de hugenoten. Baars, om een ander 
voorbeeld te noemen, bouwt voort op Op ’t Hofs overtuiging dat het piëtisme vertak-
kingen kende in vele landen en dat die in confrontatie met elkaar geanalyseerd moeten 
worden: wat betekent het dan dat de Duitsers Francke en Spener in hun preken afweken 
van veel buitenlandse piëtisten?

Vaak markeren de artikelen hun relatie tot het werk van Op ’t Hof echter niet expliciet. 
Veel bijdragen beginnen in medias res: zij duiken een bron in, zonder dat de lezers 
weten hoe dit onderzoek voortbouwt op het werk van Op ’t Hof of op andere grotere 
academische debatten. C.A. de Niet schrijft over de klassieke teksten die studenten 
volgens Voetius moesten lezen, P. de Vries over het triniteitsdenken bij John Owen, en 
P.C. Hoek over de combinatie van piëtisme en geleerdheid in het werk van Leydecker. 
De artikelen gaan op een algemeen niveau allemaal over het piëtisme, maar welke 
vraagstukken uit het onderzoek willen zij precies aanpakken? Ook in de artikelen die 
explicieter bij Op ’t Hofs erfgoed aanhaken, blijft die vraag vaak in de lucht hangen. 
Als Augustinus wel degelijk een inspiratiebron bleek te zijn voor piëtisten, hoe voedt 
dat dan ons denken over de relatie tussen kerkvaders en de gereformeerde gemeenschap? 
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Het zou ook interessant zijn deze conclusie te duiden in het kader van veel breder ver-
richt onderzoek naar de flexibele receptie van Augustinus in de vroegmoderne tijd.

Als er één gemeenschappelijke vraag aan te wijzen is die boven de artikelen hangt, 
is het wel die bekende vraag die al decennialang de studie naar het gereformeerde 
piëtisme bezighoudt: bestond de Nadere reformatie wel? Op ’t Hof heeft zich op vele 
momenten in zijn carrière – zijn scriptie, zijn proefschrift, zijn oratie – ingespannen om 
de Nadere reformatie neer te zetten als onderdeel van een grotere, internationale 
piëtistische beweging die in verschillende landen verwante vertakkingen kende. Fred 
van Lieburg ging, onder meer in een kritische bespreking van het werk van Op ’t Hof, 
nog een stap verder: hij zag de Nadere reformatie als een constructie achteraf, en wilde 
het piëtisme liever beschouwen als onderdeel van een breed Europees confessionaliserings-
proces dan als een zelfstandige en af te grenzen beweging. Deze discussie klinkt regel-
matig door in de bundel: zo gaat C.J. Meeus tegen Van Lieburgs suggestie in door de 
bruikbaarheid van de term Nadere reformatie te verdedigen, terwijl Henk van den Belt 
juist wijst op het gevaar van definities met strakke grenzen, die ons tegenstellingen laten 
zien die in werkelijkheid niet bestonden. Er lag met deze bundel om een kans om, door 
de combinatie van en confrontatie tussen verschillende bijdragen, een stap verder te 
zetten in de verkenning van een bredere conceptualisering van het piëtisme. In de slot-
zinnen van Groenendijks samenspraak wordt die behoefte ook uitgesproken: ‘Boven-
dien zouden we het moeten hebben over de door Op ’t Hof ontwikkelde opvattingen 
over “piëtisme” en “Nadere reformatie”, zoals te vinden in zijn oratie. Die zou ik 
willen confronteren met de door collega Van Lieburg geuite bedenkingen’ (p. 291). Het 
is jammer dat de bundel zelf zo’n confrontatie niet is aangegaan.

Tegelijkertijd lijkt mij de vraag naar het wel of niet bestaan van een Nadere refor-
matie niet de interessantste vraag voor het onderzoeksveld van het gereformeerd piëtisme. 
In plaats van op het wezen van de beweging zouden het onderzoek zich ook kunnen 
richten op het functioneren ervan. Gelukkig bevat de bundel diverse bijdragen die daar 
een mooie aanzet toe bieden. Een van de meest inspirerende bijdragen is die van Jan 
van de Kamp, die in 2011 promoveerde bij Op ’t Hof op een studie over internationale 
piëtistische netwerken. In deze bundel bouwt hij op dit onderzoek voort: via een case 
study rond de gereformeerde predikant Theodor Undereyck laat hij zien hoe netwerken 
een motor konden vormen achter geïntegreerde lees- en schrijfpraktijken die het religi-
euze leven verdiepten. Van de Kamp analyseert hoe Undereycks religieuze beleving 
gevoed werd door het overschrijven en vertalen van fragmenten van bekenden, en hoe 
deze werkwijze weer uitstraalde op zijn omgeving. Het is al wel bekend dat geletterd-
heid en religieuze beleving elkaar konden versterken, maar die stimulerende rol van 
netwerken in de praktijk van gecombineerde mediaconsumptie en -productie vraagt 
zeker om verdere studie.

Een ander interessant onderzoeksperspectief biedt Fred van Lieburg, die zijn case 
study naar de religieuze opleving in Willemstad inkadert in de emotiegeschiedenis, een 
levendige onderzoeksdiscipline die zich richt op de culturele constructie van emoties 
en de vorming van emotional communities. Het onderzoek van Mirjam van Veen past 
in een andere momenteel bruisende onderzoekslijn: die rondom de vorming van nationale 
identiteiten in het verleden.

Pietas reformata maakt zichtbaar dat het onderzoeksveld van het gereformeerde 
piëtisme verder opengebroken mag en kan worden: het onderzoek verdient een inter-
actie met spannende, actuele onderzoeksthema’s en academische debatten. Deze bundel 
draagt de concrete suggesties voor die thema’s en kaders al aan: de constructie van 
emoties en identiteiten, netwerkvorming en mediageletterdheid, uitwisseling over 
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nationale en interconfessionele grenzen heen. Het is prachtig dat Op ’t Hof met zijn 
recent opgerichte tijdschrift (Journal for the History of Reformed Pietism) de onder-
zoeksgemeenschap een nieuw platform heeft geboden om de nieuwe onderzoeksresul-
taten en -inzichten op internationale schaal te gaan verspreiden.

Feike Dietz
Universiteit Utrecht

98948.indb   266 15/06/16   09:44




