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Vlijtplaatjes

v. u.: Onzen Heertje erfgoedvereniging,
Poperinge.

VLIJTPLAATJES:
SUBLIEME PEDAGOGIE

BEGRIP

We hebben de term “vlijtprentjes” niet
moeten uitvinden. Wellicht is het een
Noord Nederlandse vondst. Het doet er niet
toe. Het tekent naar ons gevoel de merkwaardige context van waar we het willen
over hebben.
Vlijtplaatjes zijn de prentjes (santjes)
die de brave, - specifiek – de vrome kinderen moesten programmeren opdat ze hun
leven zouden modelleren naar de stichtende
verhaaltjes en ideeën die door de opvoeder
en de toenmalige hoofdaandeelhouder in de
opvoeding werden gewenst.
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Grosso modo spreken we over de tijd van het grote verhaal dat
toen nog gangbaar was. Er was nog altijd een onaangetast
vertrouwen in de maatschappij. Er was nog geen emancipatie van
de wetenschap. Er was nog altijd een onwankelbaar vertrouwen
in het catechismusverhaal1. Dat verhaal werd stichtelijk en
ontroerend eenvoudig getekend. Iedere huiselijk interieur had
zijn kruisbeeld. En in de rand of achter heg of hoek kon je ook
wel eens opvallend discreet de duivel zien. Een andere keer dwarrelden in
voorbeeldige bedrijvigheid gevleugelde engelen op het podium.
In een Nederlands artikel treffen we ook andere namen aan die
eveneens gangbaar zijn omtrent oudere prenten: centsprenten,
oortjesprenten, kinderprenten, pestbladen, eenblad drukken,
heilingen, beeldekenspapier, mannekensbladen en duimsprenten …
We overschouwen in eerste instantie het bredere spectrum. Om
verder uitvoeriger in te gaan op de specifieke vlijtplaatjes
uit onze collectie.

MET DE DEUR IN HUIS
Delft 1616:
"Vrouwenopstand
in Holland".
Kopergravure door
Matthäus Meriand.
Het thema gaat in
zijn creativiteit
veel verder dan de
beperkte
catechetische
pedagogie van de
vlijtplaatjes uit de
verzameling van
Onzen Heertje.

Aanvankelijk
ontdekten
we dat er in
Nederland
meer
gepubliceerd
was over
deze
drukwerken.
Met de komst van (DELPHER) is het mogelijk geworden om ruim 1 miljoen

1

Het patroon van de Mechelse Catechismus, van de Poperingse Lodewijk Makeblijde in
tempore non suspecto DE inspiratie.
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historische kranten, tijdschriften en boeken uit de collectie van de
Koninklijke Bibliotheek op deze benamingen te onderzoeken 2.
De afbeeldingen zijn aan de nieuwsartikelen toegevoegd uit de
databank van het Rijksmuseum, Geheugen van Nederland, DBNL en
Historische Drukkerij Turnhout.

Het artikel biedt ons heel wat illustratief materiaal dat
teruggaat naar de 16de tot t/m 19de eeuw. We zijn verrast door
de veelheid en de diversiteit: houtsnedes, kopergravure en
litho’s met een satirisch karakter. Ze laten op onverbloemde,
volkse manier zien, hoe man en vrouw met elkaar bezig zijn,
hun posities willen verdedigen of verbeteren en ook strijd
leveren om wie de broek aan heeft. De mannelijke droom over de
kuise, deemoedige vrouw staat evenzeer afgebeeld als de minder
zachtmoedige werkelijkheid van
de zelfbewuste vrouw. Naast
alle strijd is ook te zien hoe
men zich steeds weer voor
elkaar inzette. Een duidelijk
voorbeeld hiervan is de prent
“Weiberaufruhr in Holland” uit
1616, waarop vrouwen in Delft
en niet de mannen de pachter
afranselen, die een verhoging
van de graanbelasting
aankondigt.

De behandelde prentjes die de
krant haalden waren eerder
aanzetten tot maatschappelijke
weerbaarheid zoals het
voorbeeld hier vernoemd:
Opstand van vrouwen tegen een
nieuwe graanheffing van de
stad Delft om hun
havenontwikkeling te
financieren.

MORALISERENDE CENTSPLAATJES
2

Marty van Oortmerssen – Basart heeft dit onderzoek in 2017/2018 uitgevoerd met als
resultaat een unieke bron voor zowel de professional als voor in de prentkunst geïnteresseerde.
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SPROOKJES EN VERHALEN
Toch hebben ze het in het bewuste artikel ook over “Sprookjes
en verhalen uit vroeger tijd”... Zij hebben vaak een belerend
en moraliserend tintje. Zoals van de “Kinderschrik3” die luie
leugenaartjes opzoekt om ze de tong af te snijden...de Franse
boemannen die kinderen angst aanjagen. Onder elke afbeelding
een onderschrift in het Nederlands en in het Frans4.
GEKKE PRENTEN
Een andere categorie is die van de “gekke prenten”. Het
schijnt dat dergelijke afbeeldingen het meest in trek waren
bij de vroegere jeugd. Bijvoorbeeld het beeldverhaal waarin
allerlei “belangrijke”
beroepen belachelijk
worden gemaakt:

- den Zot, den Koning, den muyzenvanger en altyd zat. Hij geraakt aan het spit.
– De jager wordt geëxecuteerd5.
Een helse karwei. Lammen moet het huys hier schuren.

Onvervalste moraal: wie tiranniseert heeft zijn eigen
onderdanen te vrezen. De verkeerde wereld6 wordt zoals we dat
3

Prentnr. 125 Kinderschrik/Crocquemitaine. Uitgever Brepols & Dierckx zn, Turnhout
1833-1911.
4
Kleurenlithografie; tekst in boekdruk. Afmeting 386x310 mm.
5
Houtsnede van Georg Pencz.
6
Het referentieartikel verwijst naar: De verkeerde wereld. Münchener platen. Prentmaker: Stauber. Uitgever K. Braun en Fr. Schneider. Drukker Carl Robert Schurich.
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ook kennen in “Animal farm” van George Orwell doorgelicht. De
Nieuwe wereld7 wordt door de dieren geproclameerd.

Het maatschappelijk bestel werd door die prenten vaak heel
subtiel in vraag gesteld.
LAMME GOEDZAK

In de litteratuur rond de prenten is bij ons het verhaal van
Lamme Goedzak bekend. Er bestaat heel wat studie rond de Jan
Wasser. Ook in België waar Jan = Lamme Goedzak – wordt.
Het verhaal van Jan de Wasser, die trouwt met Griet Feeks.
Samengevat: Hij moet het hele huishouden en de opvoeding van
hun zoon verzorgen. Met opmerkingen waaruit blijkt dat deze
situatie niet deugt: “Jan dwijlt de stoep; dat past toch
niet”. Griet slaat Jan als het kind schreeuwt, het kind “moet
nu ook eens uit de broek” en als het stout is slaat Jan zijn
zoon met een roe8.
STRIJD OM DE BROEK.
Toegespitst wordt de problematiek geduid met de scherpzinnige
term“de strijd om de broek”.
Inscriptie, onder in de marge: ‘Waer de vrouw d'overhandt heeft, en
draecht de brouck / Daer ist dat jan de man leeft: naer advijs van
den douck / Ou la femme gouverne portant la banniere / Et des brayes
avecq: il tout y va derriere.
’Inscriptie, ingelijste spreuk aan de wand rechts in de voorstelling: ‘Au amat, aut odit Mulier, nil tertium habere/Dicitur: infanum
ni for et Imperium./Vnde superba suum cogit sufflare maritum:/Et
broccata tenet bellica signa, MANUM. HR.’
Titel, op banier in de hand van de vrouw links in de voorstelling:
‘D'OVERHANT’
Uitgever Joos de Bosscher, Amsterdam 1581-1600.

München 1843-1920. Omschrijving: Blad met 9 voorstellingen over de verkeerde wereld, waar onder andere dieren zich als mensen gedragen. Houtgravure ; tekst in
boekdruk. Afmeting 442x352 mm.
7
Het referentieartikel verwijst naar: Prentmaker Jacob Plügger. Uitgever Johan Numann, Zaltbommel 1806
8
“Wie de roede spaart haat zijn zoon.” Spreuken 3:14 Gij zult hem met de roede
slaan, en zijn ziel van de hel redden.
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Omschrijving: In een haveloos interieur met lage
balkenzoldering vindt een gevecht tussen mannen en vrouwen
plaats, waarbij de vrouw 'de overhand heeft'. Rechts trekt een
zittende vrouw een mannenbroek aan. Een man die geknield voor
haar zit probeert hem uit te trekken, een vrouw met de handen
in de zij kijkt toe. Links voelt een oude vrouw een man 'aan
de tand' die voor haar geknield zit, in smekende houding. In
de deuropening een man die zijn zwaard trekt. Links een vrouw
met vaandel waarop een hand is afgebeeld en de tekst
D'OVERHANT. Naast haar een man met spinrokken achter het
spinnewiel. Een vechtend paar in de hoek. Tegen de wand hangt
een ingelijste spreuk: Aut amat...MANUM. Op een plank aan de
muur keukengerei. Op de grond ligt huishoudelijk gereedschap.
Ets en gravure. Afmeting 269x385 mm9.

De strijd om de macht is bijzonder inspirerend geweest in de wereld van
de iconografie. We zouden wellicht nog vele bladzijden kunnen
volschrijven met slogans en creatieve post-its in dit forum. Er bestaan
meerdere prenten met de veelzeggende titel “om de broek”10.
9

Overgenomen uit Volksprenten 1980-1990. Marty van Oortmerssen – Basart is dit onderzoek
in 2017/2018
10
Een van de bekendste is het exemplaar van Prentmaker Nicolaas Braeu naar ontwerp
van Karel van Mander, Haarlem. Uitgever: Jacques Honervogt (I), Parijs 1608 – 1666.
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HET WERK VAN DE DUIVEL: LUILEKKERLAND
Onder de titel “Helse en Hemelse vrouwenmacht” vinden dit deel
van het spectrum goed beschreven door Lène Dresen – Coenders
In een periode waarin de kerk de belangrijkste factor is in de
beeldvorming wordt de vrouw in de religieuze en wereldse literatuur en afbeeldingen enerzijds afgeschilderd als een heks in
dienst van de duivel, anderzijds als lichtend voorbeeld, als
heilige.

In deze overgangsperiode, zo stelt schrijfster, zijn er een
aantal factoren waardoor de angst voor macht van vrouwen zich
konden gaan vertalen in en grootscheepse vervolging van
vrouwen als tovenaressen en heksen. Grote tegenstellingen op
kerkelijk gebied, tegenstellingen tussen opkomende burgerij en
feodale vorsten en tussen arm en rijk geven de laat
middeleeuwse maatschappij een verscheurd karakter. Misoogsten
op grote schaal zijn oorzaak van voedseltekorten en
prijsstijgingen. Steeds meer jonge mannen en vrouwen trekken
naar de stad, de invloed van familie en buurt neemt af. Zoveel
onheil, waarbij een epidemie van geslachtsziekte het zedelijk
verval nog eens illustreerde, moest volgens de kerkelijke
autoriteiten wel het werk van duivels zijn.

De oorlog en de hongersnood11 hielpen. Een soldaat, een boer en
een geleerde liggen bij Breugel gelijkelijk uitgevloerd onder
een boomstam die omgord is door een welvoorzien tafelblad.
Want ook in politiek opzicht blijkt Luilekkerland een droomwereld. Vriend en vijand eten van dezelfde tafel.

In de verrassende litteratuur is meer te vinden dan we vermoedden. Vooral de de Duitse rijmprent, Das Schlauraffen Landt
van Hans Sachs (ca. 1530) wordt meermalen geciteerd. De moraalridders waren ondubbelzinnig en creatief.
Die gewend zijn om een lui en lekker leven in te richten,
Onmatig en zorgeloos in alle opzichten, Die moet men naar
Luilekkerland verwijzen, Waar hun onmatigheid de pan uit kan
– Omschrijving: Symbolische voorstelling van de strijd in het huwelijk. Een vrouw
trekt gedeeltelijk de broek van haar man aan en trekt hem aan zijn haren. Met drie
regels onderschrift in het Duits, Frans en Nederlands: Bijbehorende tekst van epigram in album: Tis groot cruys int huis/ al waer vreucht in den hoeck sneefft/
Daert' Wyff vol gekyff een Been dus in die Broeck he(e)fft. Afkomstig uit: Emblemata Saecularia. Mira et iucunda varietate seculi huius mores ita experimentia (...).
1e druk. Frankfurt am Main: J.T. de Bry en J.I. de Bry, 1596.
11
Hongerjaar 1566.
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rijzen, Opdat ze oog krijgen voor eerlijk werk, want niets
uitvreten maakt niemand sterk.
Daar wordt gevreten,
maar niets
uitgevreten. Wie er
het langste slaapt
verdient er dus het
meest, en bij het
boogschieten geldt:
wie het verst van de
roos treft is
winnaar. Alles is er
ook van iedereen. Wat
op de grond ligt kun
je dus zomaar
meenemen. Maar vooral
het eten ligt voor
het oprapen. De
huizen zijn gebouwd van alles wat de huig en pens behaagt, het
wild en gevogelte laat zich vangen met de hand, gebraden
varkens lopen met een mes in hun rug op straat, en wijn en
bier stromen door het landschap. Voor elke deur ligt bovendien
een stapel mooie kleren. Het is er altijd lente, en een slokje
uit de jeugdfontein maakt eeuwig jong.
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In deze aangenaam 'verkeerde' wereld bestaan ook geen
conflicterende verlangens; iedereen krijgt zijn zin. Vrouwen
en mannen zeggen dus ook nooit nee12.
Cocagne, aldus Pleij13, is een werelds aangeklede versie van
het paradijs dat met de zondeval verloren ging.
Cocagne, luilekkerland is tot in onze eeuw bekend. Langs
dezelfde weg kreeg de tekst –met name die van Sach’s
Schlauraffen Landt – bekendheid bij juist dàt deel van het
volk dat ontvankelijk was voor het visioen van een betere
wereld…
Voor de kinderwereld was dat niet minder aantrekkelijk14.
De duivel is niet frequent afgebeeld zo te zien. Er was wel meer
aandacht voor de heks waar we het hierboven al over hadden

HET NUT VAN ‘T ALGEMEEN
Een keerpunt in de geschiedenis van de centsprenten kwam met
de oprichting van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen in
1784 in het Nederlands sprekend taalgebied. Onder invloed van
“het Nut” werden de prenten vooral gebruikt als middel tot
volksopvoeding. De moraliserende teksten vierden hoogtij en er

12

o. c.
Prof. dr. Herman Pleij is hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij is schrijver van vele werken, waaronder Dromen van Cocagne en
Van karmijn, purper en blauw.
14
Afbeelding uit tentoonstelling kinderboeken Koninklijke Bibliotheek Nederland.
13
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werd stevig op de trom van het nationaal gevoel geroffeld. De
historische prenten vulden en handboeken en dagbladen15.
Dat dit gebruik ook eerder bestond leiden we af uit Poperinge in de
eerste helft van de 17de eeuw (afbeelding uit Flandria Illustrata 1641

DEVOTIEPRENTJES

De gruwelkamer van devotieprentjes Marilou
Nillesen (bhic) vertelde op 29 maart 2017 om
11:26 uur

De meeste devotieprentjes missen kerkelijke goedkeuring. Uitvoering en inhoud
leveren gevaar op, daar ze dan godsdienst bespottelijk maken”,
lezen we in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 26 september
1907. Maar gelukkig, er bestaan óók goede prentjes16.
We zijn uiteraard kritisch over deze uitspraak omdat we ook in
de eenvoud en vertedering spot als reactie zien. We geven krediet aan het tijdsgebonden. We voelen de goedbedoelde pedagogie waarmee waardevol gedrag wordt gepromoot. We zijn geneigd
de bedenking om te keren. De meeste prentjes waren gezien hun
tijdsgewricht waardevol. Er was echter ook overaccentuering
van de dogmatische en Latijnse dissonanten.
Hier zit dan wel een punt de boodschap was in de context soms
lichtjes – voor de jeugdige ontvangers – boven het bevattelijkheidsvermogen als ze de theoretische toer opgingen17.

15

Nul doute, si vous en recherchez la trace, que vous trouviez dans Gallica la représentation en image(s) d’un événement historique. Les collections De Vinck (depuis 1770 jusqu'en 1870) et Hennin (481-1851), ainsi que la collection Gaignières
témoignent, à travers 34 000 estampes et dessins, de près de quinze siècles d’histoire de France. À leur suite, trois fonds d’agence de presse vous offrent plus de
90 000 clichés sur la petite ou grande histoire des années 1904-1937 : il s’agit
des fonds ROL, Meurisse et Mondial. Parallèlement à ces grandes collections se
trouvent numérisés des ensembles thématiques. Ce sont la collection De Ridder, témoin de l’histoire militaire ; les images d’Épinal, ou encore la collection dite
des « ballons » sur la navigation aérienne et les aéronefs.
16
We volgen evenwel de genoemde schrijfster in haar klassering. We houden specifiek
en uitdrukkelijk rekening met onze verzameling. De opmerking die de schrijfster
heeft kan uiteraard meer van toepassing zijn over een ruimere geografische verspreiding.
17
We formuleren hier – zie de aanhalingstekens” – voorzichtig een statement. Het
doel is o.i. dat pedagogisch wel een tikkeltje meer maatschappij kritisch mocht gestuurd zijn voor het Tweede Vaticaans Concilie...
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Over het geheel van de prentjes in ons
bezit18 kunnen we moeilijk uitspraken
doen zonder tijd en oorsprong aan te geven.
HEILIGEN MODEL
Tegenover de heks staat staat het beeld van
de vrouw als heilige.
Een ideaal beeld van veilige en hemelse
vrouwenmacht. Voor de kerk was dit HET middel om de gelovigen op het rechte spoor te
houden. De Heilige Anna – alhoewel apocrief
– was in de beleving al heel vroeg model. In
de doorgenomen litteratuur spreekt men over
Sint Anna te Bottelaer19.

Als het om de plaatselijke context gaat weten we ook dat de H. Anna de kantwerkster
was, de patrones van de spellewerksters in
onze Poperings context. Ze was volgens de overleveringen een voorbeeld van deugdzaamheid als maagd, echtgenote en weduwe.
Ook later in de tijd wordt als het om het
rolpatroon gaat is de vrouw in huiselijke
context gespiegeld aan de Maria met de
spinrok, het meisje dat aan de waskuip
Mama helpt.

VALSE EN WARE MYSTIEK
De gruwelkamer van devotieprentjes20 is
toepasselijk op smaak- en godsvruchtbedervende dingen. Hiermee bedoelde men Sommige prentjes prediken ketterij, andere een
valse mystiek of een valse godsvrucht.
PRENT NB C 651 Printed in Italy 013030142 Onzen
Heertje erfgoedvereniging21.008038013 Zonnewende
Kortrijk, Onzen Heertje erfgoedvereniging

18

Ongeveer 30.000 (waar we een idee kunnen en willen over formuleren) prentjes,
niet eens zestiende – zeventiende eeuw – achttiende eeuw. Met ons beperkt verspreidingsgebied. Interessant is de overlapping van de twee taalgebieden waar de Franse
uitgevers heel wat materiaal leenden en vice versa. We “zantten” ook op twee velden
nl. de missal of het kerkboek van de ouderen en de vlijtprentjes van de schoolgaande jeugd.
19
S. Anna tot Botelaer. Drukker Van der Haeghen, Gent 1700-1725 en/of 1860-1865.
20
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-gruwelkamer-van-devotieprentjes daar
vonden we de term en bijhorend commentaar.
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De prentjes worden in deze belichting vanuit theologisch oogpunt
doorgelicht. De iconografie als middel. L’art pour l’utilité is al
een eerste besmetting. Hierbij mogen we niet uit het oog verliezen
dat kunst al onmiddellijk een allerindividueelste oogpunt heeft. De
dogmatische bekommernis was hier niet altijd bevorderend. Dat geven
we graag toe. Een evenwichtige afweging dringt ter studie echter op.

Als het woord mystiek valt dan moeten we toch even klaarheid
scheppen:

MYSTIEK
Even eerst de klassieke toer op.
In het DNBL lezen we: Term ter aanduiding van een aantal uiteenlopende verschijnselen op religieus gebied dat tot doel heeft het onderscheid tussen de mens en God (of de als goddelijk opgevatte wereld) op te heffen.
In het neoplatonisme, de overheersende filosofie van de 3de tot de 6de
eeuw, is het streven naar de vereniging van de menselijke, onsterfelijke geest met het goddelijke wezen van groot belang. Door een ascetisch leven en door de geest steeds meer op de eeuwigheid te richten, tracht men die eenheid te verwezenlijken. Dit is alleen in een
toestand van extase mogelijk, wanneer voor korte tijd alle beperkingen van het bewustzijn zijn opgeheven. Het goddelijke is echter niet
te kennen, vandaar dat men vaak door negaties het mysterieuze wezen
ervan probeert te bepalen.

In de loop van de geschiedenis is deze
menselijke worsteling via versterving en of
en of zuivering, de leefwijze van monniken
en monialen, kluizenaars en begijntjes op
allerlei manieren beoefent. Het occultisme
was de verdoemde buitengrens.
017001468, Abbaye de Scourmont, Forges par Boulers, Onzen
Heertje erfgoedvereniging

In een andere benadering accentueert men;
Via de analogie definiëren wat
onuitsprekelijk is. In het christendom heeft
men de identificatie van de menselijke geest
met het goddelijke wezen verworpen: de grens tussen het
schepsel en de Schepper valt niet te overschrijden. God is
21

Op de gehele verzameling vinden we 60 prentjes met afbeeldingen waar de spinrok
als het ware als scepter funtioneert voor de huismoeder en/of Onze Lieve Vrouw in
de huiselijke situatie van Nazareth.
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alleen in relatie te kennen, namelijk in Jezus Christus22. Ons
zijn is niet identiek, maar wel in zekere mate analoog aan het
zijn van God23. Wij kunnen God niet kennen24.
Sinds de 12de eeuw heeft de mystiek in het Westen zich geuit in
de opbouw van een strenge systematiek, die met de toenmalige
wetenschappelijke middelen, via de scholastiek, werd opgezet.
Hoogtepunt in dit opzicht is de systematische mystiek van
Bonaventura (ca. 1217-1274), maar ook bij Jan van Ruusbroec
(1293-1381) komen we deze strenge systematiek tegen.

015900264 onderzoek van de consciëntie + 013020445, In de hof van Olijven Onzen
Heertje erfgoedvereniging

Hoewel Bonaventura een vooraanstaand theoloog was en van grote betekenis voor de organisatie van de kerk, bleef hij maar een bescheiden
man, met een mystieke levenswijze. Met die woorden rapporteert men
over Bonaventura25. In 1482 werd hij door paus Sixtus IV op plechtige
wijze heilig verklaard.
Zijn feestdag is de 15de juli. Paus Sixtus V noemde Bonaventura in
1588 officieel één van de kerkleraren, als doctor seraphicus, serafijns leraar.

In een commentaar op de vier boeken Sententiae van Petrus
Lombardus schrijft hij dat de mensheid alle kennis verkrijgt
door diverse eeuwige principes, die uiteindelijk door God
verstrekt worden. Bespiegeling is volgens hem geen theorie,
maar léven. Wijsbegeerte, die onafhankelijk is van het
22

DNBL.
Geschapen naar zijn beeld en gelijkenis Gen. 1:26-27.
24
L. Moereels. Ruusbroec hertaald. 10 dln., 1975-1983.
25
https://www.digibron.nl/search/detail/a52349ea033073585d791edf6d932891/bonaventura.
23
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godsdienstig leven, is naar zijn mening onmogelijk. Kennis
dient gepaard te gaan met het geloof. De natuurlijke rede moet
verlicht worden door Gods woord en zal met de geloofskennis
samenkomen in één hogere wijsheid26. Eén van zijn belangrijkste
stellingen is dat wetenschap alleen dan enige betekenis heeft
wanneer zij de mens beter maakt, hem tot de liefde leidt en
met God verenigt.
Deze excessus mentis is een supra-rationele extase die alle
geschapenheid/on-af zijn achter zich laat
om met God te verkeren, opziend naar het
goddelijke licht dat Christus is.
Dit zijn Bonaventura drie wegen: de weg van
de zuivering, de weg van de verlichting en de
weg van vereniging27. Consciëntie en geweten
zien we vaker optreden en niet altijd als
verwijzing naar straf.
Primo: ZUIVERING
014096192, Onzen Heertje erfgoedvereniging

Bezinnen op de door hem begane zonden, om
het geweten gevoelig te maken en de onvermijdelijke dood als realiteit voor
zich te zien.
Het lijden van Christus en de komende
oordeelsdag dient men te overdenken.
In de olijfhof en de doodstrijd van Christus is een veelvuldige tafereel dat de dreiging van de dood en de eventuele straffen moet ondervangen.
Het medelijdend Hart van Jezus wordt patroon om mee te lijden
en door het inzicht dat men oorzaak van Jezus’ lijden is wordt
men aangezet om dat lijden te verzachten. Hier hoort het bekende Heilig uur bij dat via de Heilig Hart devotie ook geactiveerd en versterkt werd.
Ook al wijst men er niet expliciet op. Impliciet wil men via
deze lijdensmystiek leiden tot het goede en alle nalatigheid
moet in ijver keren/veranderd worden. De hartstocht moet men
beheersen.
Secundo: Verlichting

26

Bonaventura is zelf door de Griek Aristoteles beïnvloed, maar kende, evenals Augustinus, het spanningsveld om het geloof van alle wijsgerige kennis te scheiden.
27
J. Waterink, Cultuurgeschiedenis van het Christendom, Amsterdam/Brussel 1949, deel
II, p. 210-211
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Op de verlichtingsweg zal de christen Gods barmhartigheid in het
vergeven van de zonde leren kennen, alsmede Gods goedheid in

het geven van de genade om niet meer te zondigen en het vertrouwen dat een mens moet hebben op de verdienste van Christus. Hij volgt Hem na in Zijn lijden en deugden.
Tertio: Vereniging
De derde weg is die der vereniging. Hierin oefent een mens zich in
de losmaking van alle schepselen en gaat hij de liefde brandend maken door de beschouwing van de schoonheid van zijn hemelse Bruidegom. Dit moet leiden tot een mystieke vereniging met God, die ver
boven onze zinnen, de verbeelding en ook ons verstand zal uitstijgen. Bonaventura ruimt reeds op aarde een plaats in voor de mystieke
vereniging met God.
De protestantse kritiek spitst zich toe op het feit dat de mens,
volgens Bonaventura, teveel kan.
De samenvatting online
formuleert het zo: Het
zal duidelijk zijn dat
de leer der drie wegen
ten diepste strijdt
met de drie sola's van
de reformatie, want de
mens kan blijkbaar
zelf heel veel bereiken in eigen kracht!
En wat een grote macht
kent Bonaventura aan
een priester toe.
014095563, Oefening van
godsvrucht Onzen Heertje
erfgoedvereniging

Zo zie je dat de
devotieprentjes
beoordelen vanuit het
principe mystiek moet resulteren in de vaststelling dat het zo
vaak gaat om valse mystiek als de ondertoon de lijn van
Bonaventura niet volgt;. We gaven enkele voorbeelden van
prentjes die misschien niet in de gruwelkamer zouden belanden.
We onthouden ons van het oordeel omdat we het fenomeen mystiek
enkel vanuit Ruusbrouc of Bonaventura tegen het licht houden
dat we er dan te eng mee omgaan.
Laten we liefst ook niet dezelfde enge positie innemen als de
mensen die devotieprentjes een gruwelkamer noemen. Het lijkt
erop alsof men een individuele opvatting rond mystiek de
kunstwaarde van de prent bepaalt. Als het over het gehalte aan
pedagogische waarde gaat zou je er nog een deel kunnen inkomen
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als je vooraf duidelijke afspraken maakt omtrent wat je wil
bereiken met je pedagogische inzet. M. a. w. wat jij mystiek
noemt. De brok inzicht die we op deden met de kleine
speurtocht is dat je op zijn minst kunt zeggen: je hebt
mystiek en mystiek..

DE MINNE
De mystieke teksten van Hadewijch (rond 1240) en Beatrijs van
Nazareth (1200-1268) zijn
de oudste prozateksten die
in het Middelnederlands
zijn bewaard. In hun werk
staat de ‘minne’ (de
liefde van de mens tot
God) centraal.
Altaergeheimenissen (1645), door
Joost van Vondel.

Van Beatrijs van Nazareth
is het traktaat Van seven
manieren van heileger
minnen28 overgeleverd,
waarin deze ‘minne’
nauwgezet gedefinieerd
wordt: de liefde van de
mens tot God is een
geschenk van God. Deze
liefde heeft zeven
aspecten en heeft alleen
God als einddoel.
In het werk van Hadewijch29
krijgt het systematische
inzicht van de
onbereikbaarheid van de
identificatie met het goddelijke de lyrische trekken van de
smart van een minnares, wier orewoet30 uiteindelijk vastloopt
op de afwezigheid van haar bruidegom Jezus Christus. Dit geeft
haar werk een emotionaliteit die bij de systematici veel
minder duidelijk is, cf. supra. Hadewijchs strofische
gedichten31 vormen de oudste mystieke lyriek in de volkstaal32.
28

Ed. Vekeman en Tersteeg, 1971.
Het visioenenboek van Hadewijch, ed. Vekeman, 1980; De brieven van Hadewijch, ed.
Mommaers, 1990)
30
Extase, vervoering, letterlijk ‘drift’, ‘vurigheid’
31
Ed. De Paepe, 1983
32
In de litteratuur gaat men in dit verband sterk in de clinch met de kerk theologische setting waarin men deze insteek ziet als de liefde van Christus voor zijn
kerk, terwijl het bij de vrouwelijke kloosterlingen en hier ook bij Hadewich gaat
29
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HET PIËTISME
Ook in het protestantisme heeft de mystiek geleefd, bijv. in het piëtisme33.

UITSPREKEN VAN HET ONZEGBARE
In reactie op het opkomende materialisme34, zelfs in de
politiek in socialisme en marxisme, ontstaat aan het einde van
de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw een hernieuwde
belangstelling voor de mystiek. Zo is bij Lodewijk van Deyssel
een relatie te leggen tussen het laatste deel van zijn
opklimmende reeks impressie - sensatie - extase met de
mystiek: de fase waarin het ik in aanraking komt met het
allerhoogste of het sublieme.
Ook bij Paul van Ostaijen zijn mystieke elementen aan te
wijzen in zijn literatuuropvatting:
in zijn manifest Et Voilà vergelijkt
hij het bereiken van de hoogste
kunstvorm met de unio mystica. Bij
poëzie gaat het volgens hem net als
bij de mystiek om het uitspreken van
het onzegbare. Daarbij beroept hij
zich op mystici als Hadewijch,
Meester Eckhardt en Katharina
Emmerich. Frans Kellendonk toont
zijn fascinatie voor religie en
mystiek in zijn Verwey-lezing over
Vondels Altaergeheimenissen,
opgenomen in Geschilderd eten
(1988). Tegenwoordig oefent ook de
oosterse mystiek (boeddhisme,
zenboeddhisme) veel invloed uit op
de westerse cultuur.
014102403 De Meester is daar: Onzen Hertje erfgoedvereniging

MYSTIEKE DIEPTE: GOD HEEFT ONS
EERST BEMIND:

ROEPING
over de verhouding tussen Christus als de persoonlijke bruid van de mustica.
33
https://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/bork001lett01_01_0017.php#p103 – ook
Daten is volgeling van het piëtisme genoemd.
34
In de kunst tot uiting komend in het naturalisme https://www.dbnl.org/tekst/
bork001lett01_01/bork001lett01_01_0015.php#n013
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Voor wie God God mag zijn die ervaart dat God de
Initiatiefnemer is. Mystiek is een gave. Er zijn twee
betekenissen:
I – Het streven om een rechtstreekse eenheid te vinden met de
uiterste werkelijkheid van het goddelijke: Jij35. Dit geschiedt
door middel van een ontvankelijk en on-middellijk aanvoelen,
inzicht of een ogenblikkelijke verlichting.
II - Een vage speculatie zonder basis.
In de beide omschrijvingen voel je een verwijzing naar de
bijvoeglijke naamwoorden als geheimzinnig, verborgen, duister,
raadselachtig. Die voor die roep niet ontvankelijk is, is
gehinderd in het inzicht of begrijpen van de boodschap die in
de devotionele prenten doorkomt. Gezien onze postmoderne
vijandigheid voor het onmeetbare en het grote verhaal36 een
hardnekkige hindernis.

VERLICHTING – OPGAAN IN GOD
Bijzondere vereniging in gebed en beschouwing met God; mystici, zoals Johannes van het Kruis
en Ruusbroec, beschrijven deze
vereniging in termen van zuivering, gevolgd door verlichting en
tenslotte totaal opgaan in God.
ONTVANKELIJKHEID
Open je hart voor een mystieke
ervaring waarin God zijn wezen
aan je kan openbaren. We bereiken
als westerse mens moeilijk de
synthese van het oosterse
mystieke denken en westers
materialisme. Oosterlingen lijken
altijd meer in de wieg te zijn
gelegd voor meditatie en
contemplatie. Maar dat wil niet
zeggen dat het oosten zijn eigen
beeld cultuur niet heeft.

35

Hier is reeds een fundamenteel verschil tussen Oosterse en Westse mystiek Ook al
zijn Oost en West hier reeds ter discussie.
36
God die in den beginnen communiceert met de mensheid, en blijkens individuele
verhalen dit nog privé doet. Bijzonder moeilijk.
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De communicatie vanuit het UM of God is door de eeuwen heen én
via visioenen én geschriften (dagboekervaringen, openbaringen,
enz.) geformuleerd. Mythe, verhullende en onthullende tales en
stories communiceren doorheen bedoeld stichtelijke
zedenlessen en of mantra en magie – wat dat dan ook mag zijn.

Als we daarop doordenken dan zien we dat het pad bijzonder
onveilig kan zijn. Ontvankelijkheid biedt kansen en biedt
ontplooiing. Verlichting kan inspireren en enthousiasmeren,
verlichting brengt – zoals de gangbare definitie suggereert
verenging met God, Vader, Schepper, Bevrijding en Uiteindelijk
doel37. Siddharta Goutama ontmoet lijden en pijn en dwars
hierdoor ziet hij de vergankelijkheid, de kwetsbaarheid, ...
Maar.., de kans op een gruwelkamer is niet denkbeeldig.
Mystiek komt in alle religies voor. Mystiek (van het Griekse
μυστικός, mystikos, `geheimzinnig`) betreft het
hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van
de ziel met God/energie/het Transcendente/….. De term mystiek
verwijst naar de achterliggende leer over kennis en
persoonlijke ervaringen van toestanden van bewustzijn voorbij
de normale menselijke perceptie. Deze communicatie boeit. Het
transcendente claimt afhankelijkheid. Aanvaarding en
ontvankelijkheid suggereren blinde onderwerping. Het gebruik
van de woorden slaaf en knecht zijn worden die gemakkelijk een
karikatuur worden van de bevrijding en het mystieke geluk die
er niet meer mee te maken hebben. Gehoorzaamheid is één van de
drie eeuwige geloften in het kloosterleven. Dit voorbeeld
geeft duidelijk weer hoe in deze formulering een glad pad
wordt betreden.

We constateren hier dat de beeldtaal die men hier vaak gebruikt een gevaar impliceert. Op die manier verpakt worden de
devotieprentjes inderdaad de gruwelkamer.
Twee bemerkingen
* We hebben het dan wel over de moraliserende waarde van de
prent. In de omgekeerde zin kan de prent een zeer evenwichtige
boodschap uitstralen, maar iconografisch slechts
minderwaardige beeldende waarde hebben.

37

Alles goed begrepen – beeld van God – in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...
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014092498 – obeïr: Onzen Heertje erfgoedvereniging

* De devotieprent kan ook – secundair – vertolkende historische waarde hebben. Zo zijn er heel wat waardevolle tijdsdocument, die in hun eenvoud, de tijdsgebonden devotie illustreren. Dit kan zeer emotioneel eenvoudig zijn. De band met zijn
tijd verhult soms gevoeligheden waar we in ons tijdsgewricht
allergisch voor geworden zijn of totaal ongevoelig. Devotie is
bij definitie een gevoelsartikel.

Wanneer sommige onderzoekers dan het woord gruwelkamer gebruiken dan kan dat zijn vanuit een bepaalde overgevoeligheid
waardoor de vorser zich niet kan verplaatsen in het tijdsgewricht van de kunstenaar van dit iconografisch product. Het
waardeoordeel zegt dan meer over de criticus dan over het product.

OVERZICHT PRENTJES
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Paters en professoren gaan vervolgens met elkaar in discussie
wat nu foute en goede prentjes zijn, want die laatsten zijn er
óók. Echte eenduidigheid welke prentjes nu wel goedkeuring
kunnen wegdragen, lijkt te ontbreken. Laten we dan maar kijken
naar prentjes die we om een of andere reden tekenend vinden.

E. VERHEGGEN EN HET CATAHARIJNECONVENT
De algemeen heersende opvatting dat kloppen geestelijke maagden waren die in de tijd van de schuil- en schuurkerken langs
de deuren gingen en aanklopten om gelovigen erop te attenderen
dat de mis begon, klopt niet langer. Kunsthistorica Evelyne
M.F. Verheggen heeft tijdens haar onderzoek naar bid- en devotieprenten in de vroegmoderne tijd tekst- en beeldmateriaal
gevonden, dat leidt tot een geheel andere interpretatie. Verheggen inventariseerde en bestudeerde ruim 25.000 devotieprenten uit de 17de en 18de eeuw die worden bewaard in het Catharijneconvent te Utrecht en het Breda s Museum. Eén van de dingen
die haar daarbij opvielen was de grote aandacht voor het hart
en de hartenspiritualiteit . Het hart, symbool voor de menselijke ziel, werd afgebeeld in uiteenlopende spirituele en mystieke taferelen zoals het hart als huis, Christus die waakt
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over en werkt in het hart van de menselijke ziel, het hart als
plaats voor het eucharistisch banket of een vrouw die opklimt
naar het hart van haar Beminde (Christus).

DE GESCHIEDENIS VAN DE DEVOTIEPRENTJES
De laatste jaren zijn we ons aan het
toespitsen op de Vlaamse Sanctjes38. We konden
evenzeer de Duitse term gebruiken.
Andachtsbild was en is ook op zijn plaats!
Maar de verzameling waar wij mee te maken
hebben is inderdaad typisch Vlaams van over de
Schreve en van aan gene kant van de Schreve.
14040465 – Lourdes – Onzen Heertje erfgoedvereniging

In de vorige hoofdstukken was het aanvoelen
dat er zeker een hele geschiedenis achter de
vormgeving en de opvattingen schuil gaat. De
studie van de devotieprent brengt ons een
boeiend stukje cultuurgeschiedenis. Deze
prentjes werden eerst gebruikt als bladwijzer
en/of wandversiering. Later wilden devotieprenten vooral de vroomheid bevorderen.
In de studies rond het thema zijn er steeds
meer wetenschappers ervan overtuigd dat de
boekdrukkunst zou ontstaan zijn uit de noodzaak om op grote schaal devotieprenten te kunnen verspreiden. Dit gaat uit van de vaststelling dat er voor 1437 (ontstaan van de
drukkunst) reeds prenten bestonden39. Meestal
worden hier de verluchtingen in manuscripten
en de hoogdruk met houtblok bedoeld.
Omstreeks het einde van de veertiende eeuw zagen de eerste houtsneden het levenslicht. De
houtsnede is de oudste werkwijze om prenten en
prentjes te vermenigvuldigen. Volgens A.J.J.
Deelen is de oudste, gedateerde prent op papier de H. Maagd met Heiligen40 die het jaartal 1418 draagt.
Toch kennen wij al veel eerder religieuze prenten. Vanaf 1300
werden ze reeds met de hand geschilderd op perkament of paDe ruilclub van Genk gebruikt deze term voor de Antwerpse religieuze grafiek. Wij gebruiken hier de term om weg te geraken van de Noord Nederlandse specialisten.
39
De verluchtingen in manuscripten en de hoogdruk met houtblok zijn bekend.
40
Prentenkabinet Brussel.
38
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pier. De pictor ymaginum of beildekensschilder verkocht prentjes in eigen woonplaats en zo mogelijk tot ver daarbuiten.
Vanaf de vijftiende eeuw maakten de graveurs vooral
kopergravures. Naast prenten voor een adellijk publiek en de
hogere burgerij worden er vanaf deze periode ook prentjes
gedrukt voor Jan en alleman! Na 1550, wanneer de godsdienstige
en politieke toestanden in de Nederlanden grondig veranderen,
breekt er voor de Vlaamse graveerkunst. Als reactie op de
Protestantse afkeer voor
al wat afbeeldingen
betreft komt er onder
impuls van de jezuïeten
een contrareformatie op
gang41.
009051006 –Huberti Dorothea – –
Onzen Heertje ergoedvereniging0

De Jezuïeten waren de
apostels van de
contrareformatie. Bij hen
was niet de mystiek
hoofdbekommernis.
Religieprenten moesten de
massa meer zin voor
religie bij brengen.
Behalve religieuze prenten
drukte men in de 15de eeuw
met de hand geschilderde
speelkaarten. De kloosters
zorgden voor de
verspreiding en het
inkleuren en de
catechisatie werkte de
productie in de hand42.
Naast de printsnijders waren de kloostergemeenschappen van
mannen en vrouwen naarstig bezig met productie, het inkleuren
en de verspreiding van deze prentjes.
“Toch zijn de Vlaamse volksprenten43, die dateren van voor de
19e eeuw vrij schaars.” schrijft de Genkse verzamelclub. De
kleine devotieprentjes en de bedevaartvaantjes zijn hier de
uitzondering op de regel.
41

Het graveren en drukken van devotieprentjes werd in Antwerpen ingevoerd door de
Haarlemmer Filip Galle die hier omstreeks 1567 kwam wonen en stamvader werd van
drie graveursgeneraties.
42
In de kerkrekeningen vinden herhaaldelijk de rekening van de aankoop.
43
Volksprentjes = bedoeld voor het volk. Het is geen omschrijving die verwijst naar
de kunstvorm.
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De belangrijkste graveurs die we terugvinden zijn: Antoon en
Hieronymus Wiericx, Adriaan Huberti44, Adriaan Collaert, Filip
Galle.
E. van Heurck legde een biografische naamlijst aan van 178
graveurs die van de 16de tot de 18de eeuw op dit terrein
werkzaam waren in
Antwerpen. De bekendste
geslachten zijn: de
Galles, de van Merlens,
de Bouttats, de Bunels,
de Collaerts, de De
Mans, de Huberti's, en
natuurlijk de Wiericxen.

014020134 Vlucht naar Egypte,
Onzen Heertje erfgoedvereniging.

Na de Antwerpse drukkers
(Plantin Moretus) met de
Franse revolutie (omstreeks 1790) verhuisde de productie naar andere centra zoals
Augsburg en Parijs.

BIBLIOGRAFIE
Les images de dévotion Anversoises du 15de au 19de siècle van
E.Van Heurck (1930).
Het hemels prentenboek van J.A.J.M. Verspaandonk (1975).
Antwerpse devotieprenten vanaf de contrareformatie tot aan de
Franse revolutie van Joanna Peeters en Jan Van Hemelryck
(1981).
Vlaanderen nr 241 met De hemel op aarde - Vlaamse devotieprenten uit de 17e en 18e eeuw van verschillende (1992).
Antwerpen Internationaal uitgeverscentrum van devotieprenten
17e en 18e eeuw van Alfons Thys (1999).
Dictionnaire des graveurs anciens et modernes avec une notice
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des principales estampes van P.F.Basan (1723-1797).
Symbolen, betekenissen en archetypen van Henri Vandenberghe
(2017)

16100322 – Huberti– Onzen Heertje erfgoedvereniging

TYPE 45

Type:
Grondvorm van de prent met als referentie: de
voornaamste techniek die gebruikt werd bij de realisatie van
de prent. Bijvoorbeeld: canivet = knipprent of knipselprent
met al dan niet, een geschilderde voorstelling.
De verschillende typen worden hier verder verklaard.

44

Huberti (Huybrechts) Franciscus (161-1700) is wellicht de bekendste Huberti.brother of Gaspar; he was married before 1661 to 1) Catharina van Aldenhoven (who died
on 24 December 1661) and then between 1679 and 1689 to 2) Maria-Angela de Roo (who
died on 27 January 1720). His only son, Gaspard, died unmarried on 24 January 1724.
45
http://www.ruilclubgenk.be/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=17#type
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APPLICATIEPRENT:
Meestal een gravure, met oplegwerk van
uitgeknipte stoffen, die op perkament
of papier werden aangebracht.
009085028 – Plechtige communieprentje,
Onzen Heertje erfgoedvereniging.

BURIJNGRAVURE:
Gravure waarbij iedere lijn, door een
naald met een ruitvormige spits (een burijn), in spiegelbeeld op een koperplaat
aangebracht wordt.

We moeten hier onze toevlucht nemen
tot een afbeelding die niet in onze
verzameling te vinden is. We kregen
geen dergelijke prent binnen.
Stabat Mater verzameling Genk.

CANIVET
Prenten die met een klein pennenmes
(canivet) of met speciale schaartjes, opengewerkt en/of geprikt werden, meestal met een beschilderd médaillon in het midden.
Deze “kantimitatie” werd ook vaak
toegepast bij de “doodsanctjes. Je kan ze in heel wat figuren
terugvinden.
De echte canivet is herkennen aan zijn minder perfect snijwerk. De latere producten zijn machinaal uitgesneden en vertonen dan ook een zeer egaal patroon (Poswerk).
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014091308 – canivet – Onzen Heertje erfgoedvereniging

Een koper-of zinkplaat, wordt met een laagje vernis bedekt, daarna zwart
gewalmd en bekrast met een etsnaald.
Een zuur bijt nu het metaal verder uit.
Daarna wordt de vernis verwijderd, de
plaat ingeïnkt en onder de diepdrukpers
gebracht.

ETS
Lichtdruk = vlakdruktechniek op een
glazen plaat, die berust op de gevoeligheid van licht voor chroomzouten.
Levert perfecte reproducties op.
014010506 – ets, Onzen Heertje erfgoedvereniging.

GEDREVEN AFBEELDING
Het resultaat van metaaldrijfwerk (zilver, goud, koper). Het resultaat van
metaaldrijfwerk (zilver, goud, koper).
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013017015 – gedreven afbeelding Onzen
Heertje erfgoedvereniging.

FOTOGRAFISCHE
PRENT
Lichtdruk =
vlakdruktechniek op
een glazen
plaat, die
berust op
de gevoeligheid van
licht voor
chroomzouten. Levert
perfecte
reproducties op.
14091242 – Expeditus - Onzen Heertje erfgoedvereniging .

GEPONSTE KANT PRENT
Machinaal vervaardigde, opengewerkte rand of volledige prent. (Meestal Parijzer papieren
prentjes uit de 19e
eeuw).

014030678 – geponste kant
Onzen Heertje erfgoedvereniging.

HOUTGRAVURE
In kopsgezaagd palmhout wordt de afbeelding in spiegelbeeld
aangebracht.
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Er vormen zich witte lijnen en zwarte vlakken door toepassing
van het hoogdrukprocédé.
verzameling Genk

HOUTSNEDE
Uitgesneden stempels (in spiegelbeeld
aangebracht) op in de langsrichting gezaagd fruitbomenhout. Gebruik van het
hoogdrukprocédé.

INGEKLEURDE GRAVURE
Houtsnede, hout-, koper-, staal- en
steengravure, die ambachtelijk (manueel) werden beschilderd binnen de lijnen.

KOPERGRAVURE
Met een graveerstift wordt, in
spiegelbeeld, de voorstelling uit
een plaat gesneden.
De opgekrulde randjes worden
weggeschraapt. Met een tampon
wordt inkt op de plaat gebracht
en vervolgens wordt de plaat weer
zorgvuldig gereinigd. Het papier
wordt dan wat vochtig gemaakt
zodat het de inkt in de groeven
kan opzuigen.
De plaat wordt dan krachtig
aangedrukt. diepdrukprocedé.
014093786 Onzen Heertje
erfgoedvereniging.
013020467

– Litho Onzen Heertje
erfgoedvereniging

LITHO
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De lithografie is een steendruk (op een steen).
Sinds 1795.
.

PRIKPRENT
Delen van de voorstelling of van de rand van de
prent worden met een naald geprikt.

SCHILDERING
De prent is een klein schilderijtje (meestal
een aquarel of gouache), volledig met de hand
geschilderd.

FOTOGRAFISCHE PRENT
Een kleurenreproductie of foto.

TEKENING
Een prent die volledig met de hand werd getekend.(ook met inkt).

SOORT
Prentjes die hun naam kregen: omwille van hun gebruik, omwille
van hun oorsprong, omwille van de iconografie of omwille van
de creator.

Aflaatprentje
Amuletprentje (bescherming)
Bedevaartprentje
Bidprentje (doodsanctje)
Communieprentje
Driekoningenbriefje46
Eet- en slikprentje47
Embleemprentje (allegorische voorstelling)
Ex-voto: plaatje, verkregen gunst)
Gebedsprentje
Geboorte- of doopprentje
46

Beschermprentje, aangeraakt aan de relikwie te Keulen biedt het bescherming als
het meegedragen wordt op reis.
47
Dit werd opgegeten om te genezen van ziekten en razernij.
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Harteprentje
Huiszegen
Lidmaatschapsprentje
Litanieprentje
Offerandeprentje (patroonheilige van
een gilde)
Relatieprentje
Relikwieprentje
San(c)tje (heiligenprentje)
Scapulierprentje.
Suffragieprentje48
Tekstprentje
Vormselprentje
Vouwprentje
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48

Prentje, dat maandelijks uitgeloot of gekozen werd door leden van broederschappen
of door gewone gelovigen en dat aanspoorde om de heiligen te vereren en hun deugden
na te volgen.
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