Wat is een getijdenboek precies en voor wie was het bestemd? Dit zijn
onderwerpen die aan de orde komen in het eerste deel, net als de intenties
van Geert Grote met zijn vertalingen van religieuze teksten in het
Nederlands, en de relatie waarin deze stonden tot het gedachtegoed van
de middeleeuwse mystiek.

Anne Korteweg studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht, Amsterdam
en München, en codicologie in Leiden. Zij promoveerde in 1979
cum laude op een studie over de Bernulphuscodex in het Utrechtse
Museum Catharijneconvent. Hier was zij ook nauw betrokken bij
de tentoonstelling The Golden Age of Dutch Manuscript Painting
(1989). Als conservator handschriften van de Koninklijke Bibliotheek
slaagde zij er in een aantal belangrijke handschriften voor publiek
bezit te verwerven, waaronder het Trivulzio-getijdenboek en het
beroemde Gruuthuse-handschrift. Als initiatiefneemster van de
Byvanckwerkgroep inventariseerde zij met haar team de verluchte
handschriften in Nederlandse collecties en de verluchte NoordNederlandse handschriften in buitenlandse collecties. Zij organiseerde
een aantal grote tentoonstellingen, waaronder Kriezels, aubergines en
takkenbossen over randversiering in Noord-Nederlandse handschriften
en Praal, Ernst en Emotie over Franse handschriften in Nederlands
bezit. Tevens zette zij zich al vroeg in voor de digitale ontsluiting van
de verluchte handschriften van de KB op internet. Zij is Chevalier des
Arts et des Lettres en Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Getijdenboeken in de Bibliotheca Philosophica Hermetica

Het tweede gedeelte bevat een gedetailleerde beschrijving van elk
handschrift. De talrijke kleurenafbeeldingen van de verfijnde miniaturen
en randversieringen laten niet alleen zien hoe de middeleeuwer zijn
betrokkenheid bij de devotionele inhoud wist te combineren met een
prachtig uiterlijk. Zij bieden ook een rijkgeschakeerd beeld van de
artistieke prestaties van de vijftiende-eeuwse kunstenaars uit ons land.
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Sleutel tot licht

Getijdenboeken bezien in het licht van de beweging van de Moderne
Devotie – dat is de invalshoek van dit rijk geïllustreerde boek over
de kleine, maar fascinerende collectie van 25 getijdenboeken uit de
Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. In 2004 heeft de
Nederlandse Staat het nationaal belang van deze middeleeuwse boeken
onderstreept door ze te verwerven en daarmee voorgoed voor het
Nederlandse cultuurbezit te behouden. De BPH heeft deze boeiende,
handgeschreven gebedenboeken voor een breed publiek ontsloten.

Helen Wüstefeld studeerde geschiedenis in Groningen, codicologie
in Leiden en Library and Information Science in Boston (Mass.).
Zij was werkzaam aan de Universiteit van Groningen, in Museum
Meermanno-Westreenianum in Den Haag en Kasteel Museum
Sypesteyn. Twintig jaar lang was zij conservator, waarvan zes jaar
hoofdconservator, van het Utrechtse Museum Catharijneconvent.
Hier was zij (mede) verantwoordelijk voor projecten als The Golden
Age of Dutch Manuscript Painting, de tentoonstelling die de NoordNederlandse handschriftenverluchting in 1989 op de kaart zette,
Middeleeuwse Boeken van het Catharijneconvent (1994), Het Utrechts
Psalter (1996), Leven na de Dood. Gedenken in de late Middeleeuwen
(1999), en Armenië: Middeleeuwse miniaturen uit het Christelijke
Oosten (2003). Sinds 2007 is zij als conservator verbonden aan de
Bibliotheca Philosophica Hermetica, waar zij het aandachtsgebied
mystiek onder haar hoede heeft.
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Voorwoord
‘Die wijsheit is scoenre dan die sonne’
Op 10 december 2004, nu bijna vijf jaar geleden, verwierf de
Staat der Nederlanden 25 getijdenboeken van Joost R. Ritman
uit de door hem gestichte Bibliotheca Philosophica Hermetica
(BPH) met het doel deze unieke handschriften tot in lengte
van dagen voor Nederland te behouden. Om het belang van
dit gemeenschappelijke streven te markeren zijn deze middeleeuwse handschriften
nu op diverse manieren toegankelijk gemaakt voor een breed publiek van
geïnteresseerden en wetenschappers: enerzijds via de tentoonstelling en de publicatie
Sleutel tot licht en anderzijds via de website www.ritmanlibrary.nl.
De liefde van Joost Ritman voor de westerse mystiek, en in het verlengde daarvan
voor de Moderne Devotie en het Nederlandse getijdenboek, gaat heel diep. In een
persoonlijke notitie over zijn verzamelaarschap schrijft hij hierover: ‘Mijn zoektocht
naar de oorsprong van de christelijke gnosis heeft lange tijd bestaan uit het zoeken
naar de sporen die deze traditie in de tijd heeft achtergelaten. De zichtbare verbeelding
ervan vond ik terug in de uitzonderlijke uitdrukkingskracht van de middeleeuwse
getijdenboeken, bestemd voor persoonlijke devotie, die onder invloed van de
beweging van de Moderne Devotie vervaardigd werden in scriptoria in Deventer,
Zutphen, Utrecht, Haarlem en Delft. Een geheel eigen expressie vond ik in de
pennenvruchten en de sierkunst in de miniatuurschilderkunst van de Zuidelijke
Nederlanden. Vanuit de beroemde ateliers in Gent en Brugge breidde deze kunst
zich van het hof van Philips van Bourgondië uit over de rijke provincie Bourgondië,
waar de Orde van het Gulden Vlies in 1430 in Brugge een meer dan koninklijke
zetel kreeg. De vijf eeuwen waarin de mystiek in het licht van een stralende
Christusimpuls bloeide hebben een rijkdom voortgebracht, die zich in de geestkracht
der aanschouwing van tekst en beeld voorgoed in de bloedstroom van mijn innerlijke
waarneming heeft gegrift.’
De Wet Cultuurbehoud en de BPH
Nog voor onze getijdenboeken in 2004 door de Staat werden verworven bestond
er binnen de BPH al aandacht voor het behoud van dit unieke cultuurbezit voor de
Nederlandse samenleving. Daarvoor ga ik terug naar 1991, toen de veiling van de
collectie getijdenboeken uit het bezit van de familie Six van Hillegom plaatsvond,
en de BPH voor het eerst iets te maken kreeg met de Wet tot Behoud Cultuurbezit
(WBC). Bij die veiling zou het bijzondere getijdenboek van Beatrijs van Assendelftvan Dongen van Dalem onder de hamer komen. Het is echter op last van de Minister
teruggetrokken van de veiling, waarmee voor het eerst in de geschiedenis de WBC
werd toegepast op een boek. Gezien de grote culturele waarde mocht dit stuk
Nederland niet verlaten. Het bijzondere zit hem er mede in dat er van de familie
van Assendelft nog meer gebedenboeken bewaard zijn. Van geen enkele andere
Nederlandse familie uit de 15e eeuw is zoiets bekend.



Joost Ritman was erg geïnteresseerd in deze veiling, en heeft daar dan ook drie
mooie getijdenboeken aangekocht, alle opgenomen in Sleutel tot licht. BPH 151, 152
en 153 (nrs. 2, 3 en 8). Vervolgens heeft hij het bijzondere gebedenboek van Beatrijs
van Assendelft-van Dongen van Dalem rechtstreeks van de familie Six kunnen
aankopen. Deze verkoop was wél geheel naar de zin van de Minister: zo bleef het
boek immers behouden voor het Nederlandse cultuurbezit. Het handschrift vond
daarmee een goede thuishaven omdat het kwam te staan naast het getijdenboek van de
schoondochter van Beatrijs, Alijd van Kijfhoek. Dit boek was enkele jaren eerder door
Joost Ritman verworven. Kort daarop, in 1992, publiceerde Helen Wüstefeld, toen nog
conservator bij het Catharijneconvent in Utrecht, een artikel over de boeken uit het
bezit van de familie van Assendelft. Daarin heeft zij voor het eerst de vier boeken die
van de vrouwen van Assendelft bewaard gebleven zijn beschreven en in hun context
geplaatst. Het gebedenboek van Beatrijs van Assendelft bleef natuurlijk de status van
beschermd cultuurbezit houden, ook nadat het bij de BPH was terecht gekomen. Niet
veel later, in 1994, had de BPH nog een primeur, namelijk toen haar gehele collectie
aangemerkt werd als beschermd cultuurbezit. Nu onze Beatrijs in 2004 is toegevoegd
aan het rijksbezit, met als verblijfplaats de Bibliotheca Philosophica Hermetica, is de
verwachting gerechtvaardigd dat zij haar definitieve bestemming heeft gevonden.
De stand van het onderzoek
Middeleeuwse verluchte handschriften fascineren al jaren het grote publiek.
Tentoonstellingen over de Gebroeders Limburg en de Wereld van Katharina van Kleef
trekken duizenden bezoekers. Wat het publiek vaak niet beseft is dat de kennis over
de middeleeuwse boeken in Nederland, pas vrij recent, gedurende de laatste decennia
is opgebouwd. De Bibliotheca Philosophica Hermetica prijst zich gelukkig dat zij bij
het samenstellen van dit boek een beroep kon doen op de kennis en ervaring van drs.
Helen Wüstefeld, conservator van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, en van
dr. Anne S. Korteweg, voormalig conservator van de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag. Anne Korteweg deed voor het tweede gedeelte van dit boek, de beschrijvingen
van de 25 handschriften, nieuw onderzoek en verwerkte daarin de meest recente
(kunst)historische inzichten. De BPH is haar veel dank verschuldigd voor haar
onbaatzuchtige inzet. Ook in dit project is haar expertise onontbeerlijk gebleken.
Beide samenstellers volgden in de jaren ᾽70 de colleges Westerse paleografie en
handschriftenkunde van prof. dr. Peter J. Gumbert in Leiden. Dit was de enige plaats
in Nederland waar de jonge student zich toen kon verdiepen in de wereld van het
middeleeuwse, handgeschreven boek. Samen met James H. Marrow, hoogleraar
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Princeton (V.S.) en Henri L.M. Defoer,
directeur van Museum Catharijneconvent, organiseerden zij in 1989 de tentoonstelling
The Golden Age of Dutch Manuscript Painting. De gelijknamige publicatie die tot
stand kwam in samenwerking met de conservatoren van de Pierpont Morgan Library
in New York – waar de Nederlandse tentoonstelling ook te zien was – geldt nog
steeds als een standaardwerk. Ook de BPH droeg bij aan deze overzichtsexpositie
waar de handschriften BPH 2 (nr. 19 ) en BPH 6 (nr 9) te zien waren, en het Adairgetijdenboek dat korte tijd later verworven werd (BPH 131, nr. 14).



In deze publicatie ligt de nadruk niet in de eerste plaats op die prachtige
verluchting, maar wordt de rol belicht die de Moderne Devotie in de tekstoverlevering
heeft gespeeld. Diverse thema’s die hier worden behandeld (zie bijv. de hoofdstukken
6 en 8) zijn op dit moment bijzonder actueel. Het middeleeuwse memoria systeem
wordt onderzocht aan de Universiteit van Utrecht (NWO- project o.l.v. dr T. van
Bueren). Aan deze Universiteit wordt ook dr J. van Aelst als postdoc-onderzoeker in
staat gesteld een vervolgonderzoek uit te voeren naar de overlevering van Honderd
artikelen van de Passie van Heinrich Suso in de Noordelijke Nederlanden. De
middeleeuwse mystiek, met name de contacten tussen de Rijnlandse mystiek en de
Nederlanden, is thema van een groot onderzoeksproject o.l.v. dr. Geert Warnar aan de
Universiteit van Leiden.
Sleutel tot licht
Met Sleutel tot licht wordt de deur een stukje opengezet naar de wereld van het
mystieke denken, waarin lichtsymboliek een grote rol speelt (zie hoofdstuk 4). De
metafoor van het licht, in samenhang met de zon, wordt vaak gebruikt om God mee
te omschrijven, of ook wel de inwerking van God op de ziel. Van de vele voorbeelden
binnen de Bibliotheca Philosophica Hermetica, ook in andere verzamelgebieden,
noem ik er enkele. Copernicus leunt bij zijn presentatie van het heliocentrische
systeem in De revolutionibus orbium coelestium (1543) op Hermes Trismegistus als
gezaghebbende bron: Trismegistus noemde de zon reeds een zichtbare God. In
Plotinus’ Enneaden lezen we: ‘En dan is er nog het voorbeeld van de zon, die als een
middelpunt is voor het licht dat uit haar komt en met haar verbonden is; de zon is
overal samen met het licht en laat zich er niet van afsnijden’. Geert Grote verwijst
onmiskenbaar naar Dionysius de Areopagiet wanneer hij zegt dat het goddelijke
licht de mens verlicht door zich te omsluieren met vele betekenisvolle, heilige sluiers
(hoofdstuk 3). En in de Getijden van de Eeuwige Wijsheid, die veelvuldig zijn
opgenomen in getijdenboeken uit de kring van de Moderne Devotie, vinden we een
sleutel tot licht in de zinsnede: Die wijsheit is scoenre dan die sonne ende bouen alle
ordineringhe der sterren den lichte gheliket so wort si die eerste gheuonden (nr. 4, BPH
134, f. 63v, hoofdstuk 5), vrij vertaald als: wijsheid is mooier dan zon en staat hoger
dan alle sterren.
Esther Oosterwijk-Ritman
Directeur en bibliothecaris



Verantwoording van de auteurs
Deze publicatie is het tastbare resultaat van een project waarbij de 25 getijdenboeken
die de BPH in bruikleen beheert van het Instituut Collectie Nederland, nauwkeurig
beschreven zijn. Het principe van ‘open access’ volgend is besloten deze gegevens
voor wetenschappers en geïnteresseerden toegankelijk op het internet te plaatsen.
In dit boek vindt men een beknopte weergave van de onderzoeksresultaten, zonder
uitvoerig notenapparaat, maar voorzien van korte toelichtende teksten bedoeld voor
een algemeen publiek. Wie meer wil weten over de samenstelling en inhoud van de
handschriften verwijzen wij naar www.ritmanlibrary.nl.
Wij willen hierbij graag dank zeggen aan degenen die hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van dit boek. Jantine Meeter bleek niet alleen een zeer professionele
maar ook enthousiaste fotografe die veel meer deed dan gevraagd was. De
samenwerking met Rob Oosterwijk / Multimediation als vormgever was wederom
zeer plezierig. Drukkerij Spijker zorgde ervoor dat het boek ook daadwerkelijk mooi
van de persen kwam. De collega’s in de BPH, José Bouman, Cis van Heertum en Frans
Janssen, danken wij voor hun geduld bij de redactie, adviezen en het opvangen van
andere taken.
Joost R. Ritman en Esther Oosterwijk-Ritman danken wij dat zij de liefhebber een
tastbaar boek hebben willen presenteren.
Helen C. Wüstefeld						

Anne S. Korteweg
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Sleutel tot licht:
Inleiding

siet nu voert, aenbedet en volghet hem na….

Moderne Devotie
Aan het einde van de 14e eeuw ontstond in Deventer een
religieuze beweging onder mensen die de behoefte voelden
te komen tot een hernieuwd, zuiver geloofsleven. Deze
beweging, die wij kennen onder de naam Moderne Devotie,
kwam voort uit de hervormingsactiviteiten van Geert Grote
(† 1384). In een tijd waarin de praal van de kerk en het
wereldse leven van veel geestelijken aanstoot gaven, riep hij
op tot inkeer, gebed en soberheid in navolging van Christus. Het ‘moderne’ verwijst
hierbij naar het nieuwe streven de ‘oude’ devotie te doen herleven. Grote pleitte voor
een terugkeer naar de leefwijze van de eerste christenen en voor het herstel van de
zuiverheid van de oorspronkelijke kerk. Uit zijn volgelingen ontstonden de Broeders
en Zusters van het Gemene Leven en de Congregatie van Windesheim.
De Moderne Devotie als geloofsbeweging benadrukte hoe men tot God kon
geraken door de eigen levenswijze aan te passen, in navolging van Christus. Door
in de volkstaal te prediken en te schrijven werden de nieuwe ideeën ook begrijpelijk
voor leken. De mogelijkheden die de volkstaal bood, maakte dat een steeds groter
publiek werd bereikt. Meer mensen gingen zelfstandig religieuze teksten lezen en
interpreteren, en ervoeren daarbij dat de ziel rechtstreeks geraakt kon worden.
Nadat Geert Grote ook de Latijnse gebeden die tot de standaard-teksten van een
getijdenboek behoren in het Nederlands had vertaald, werd het getijdenboek hèt
boek voor privé-devotie, en daarmee ook tot het meest populaire boek van de late
middeleeuwen. Vele aspecten van het getijdenboek zijn al bestudeerd in al even vele
studies. Niet alleen werd de tekst van Geert Grote gepubliceerd, ook verschenen er
studies over de inhoud en de vormgeving, die zeer gevarieerd is: van fraaie verluchte
manuscripten tot eenvoudige gebruiksboeken. De invloed van Geert Grote en de
Moderne Devotie op het geestelijke leven in de 15e eeuw blijft zowel geleerden als
het grote publiek boeien. De Bibliotheca Philosophica Hermetica besteedt met deze
presentatie vanuit haar eigen invalshoek aandacht aan het getijdenboek, het meest
veelzijdige gebedenboek uit de late middeleeuwen.
Geert Grote, renovatio
Geert Grote wordt wel de ‘vader’ van deze geloofsbeweging genoemd, die
beantwoordde aan de behoefte van een groep mensen om hun leven te hervormen in
navolging van Christus. Grote pleitte voor de juiste innerlijke houding en veroordeelde
de zeden van de clerus van zijn tijd. Hij wilde zichzelf en de kerk vernieuwen in
continuïteit met de traditie, door terug te gaan naar de oerkracht van de vroege
christenen. Het was zijn wens hun oude dynamiek weer op te wekken door terug te
keren naar het evangelie met het leven van Christus als voorbeeld. Christus als het
gemeenschappelijke goed, de algemene liefde en de bron van de eenheid onder de
mensen. Persoonlijke vernieuwing, renovatio, moest leiden tot volkomenheid van de
gehele gemeenschap waarmee men in eendracht zou samenleven.
De eerste stap in deze vernieuwing is zelfkennis. Om de band met God te herstellen
is een terugkeer tot zichzelf, tot de eigen innerlijkheid nodig. Deze zelfkennis heeft –
net zoals bij de vroege christenen en woestijnvaderen – een ascetische kant, doordat


men zichzelf in de eigen onwaardigheid tegenover God beschouwt. Alles hangt
samen met de reinheid van de ziel en al het menselijk handelen wordt beoordeeld
naar het zielenheil en in de mate van navolging van Christus. Grotes wens het hele
leven in dienst van het evangelie en van Christus te plaatsen – vooral door zijn lijden
tot in details na te volgen – bracht een diepe verbondenheid met zich mee met de
kerk van de apostelen en de kerkvaders. In zijn opvatting van een gemeenschappelijk
leven knoopte hij dan ook aan bij het oerchristendom van de vaderen. Daarnaast
putte hij onder meer uit werken van Bernardus van Clairvaux, Bonaventura, Suso en
verschillende andere mystici. Bernardus onderwees in zijn mystieke leer dat de ziel
moest streven naar vereniging met God. Bonaventura᾽s methodische denken over
het lijden van Christus vond een op de praktijk gerichte vertaling in de vorm van de
meditatiepunten van de dominicaan Suso.
Kartuizers, lezen en schrijven
Een zeer belangrijke inspiratiebron voor Geert Grote was de levenswijze van de
kartuizers waarin lezen en schrijven de voornaamste steunpilaren waren. De
spiritualiteit van het afschrijven heeft hij van hen overgenomen. Maar wat zij niet
deden en de moderne devoten wel, was kopiëren tegen betaling. Door beroepsmatig
schrijfwerk voorzagen zij in hun levensonderhoud, een handwerk dat goed paste
bij het gewenste geestelijke leven. In hun streven naar een persoonlijke vorm van
spiritualiteit, in stilte en afzondering te volbrengen, werden Geert Grotes volgelingen
de belangrijkste kopiisten van de late middeleeuwen. Elke dag werd afwisselend
geestelijke literatuur gelezen, gemediteerd, gebeden en geschreven.
Grote zelf paste qua karakter niet echt in een leven van stilte, zoals bleek na een
verblijf van enkele jaren van studie en meditatie bij de kartuizers bij Arnhem. Hem
werd dan ook geadviseerd zijn talenten in de wereld buiten het klooster te benutten.
Daar is niet alleen zijn invloed als prediker verreikend geweest, ook zijn vertaalwerk
uit het Latijn in het Nederlands, was van groot belang. Juist door in de volkstaal te
schrijven kon een brug geslagen worden naar de wereld van semi-religieuzen en
leken die meestal niet in het Latijn geschoold waren. Grote pleitte voor eenvoud van
taal en voor het gebruik van simpele bewoordingen, want rethoriek kon aanleiding
geven tot misverstaan. Zijn bewondering voor het werk van Jan van Ruusbroec, die
wordt beschouwd als een van de beste schrijvers in de volkstaal uit de 14e eeuw, is
dan ook goed te begrijpen. Grotes wens zijn volgelingen, ook vrouwen en leken, te
laten deelnemen aan het kerkgebed, de getijden, is van groot gevolg geweest. Zijn
vertaalwerk en commentaren op de getijden vormen misschien wel het rijkste werk
dat hij heeft voortgebracht.
Moderne Devotie en mystiek
De Moderne Devotie kan gezien worden in het perspectief van de zich verbredende
mystiek waarbij de volgelingen veel belangstelling hadden voor de werken van Meester
Eckhart (ca. 1260-1328), Henricus Suso (1295-1366) en Johannes Tauler (ca. 1300-1361),
de ‘meesters van de innerlijkheid’, die beschouwd worden als de grootste Duitse
mystici. Ook zij waren in hun tijd ‘nieuw’ in hun pogingen de gelovigen te bereiken via
preken en traktaten in de volkstaal.


Door het gestadige, veelal anonieme, kopieerwerk van de Moderne Devoten is de
verspreiding van de Middelnederlandse mystieke literatuur sterk beïnvloed en is een
schat aan teksten behouden. Onder mystieke literatuur wordt verstaan die literatuur
die getuigenis aflegt van een directe, passieve godservaring – zonder middel of
bemiddeling. De kerninspiratie lag in de verinnerlijking en verpersoonlijking van
het religieuze leven, als reactie op uiterlijke riten en gebruiken waaruit de innerlijke
bezieling verdwenen was. Grote had weliswaar oog voor de mystieke verhouding
tussen god en mens en bewaarde de hoop op het licht van de eeuwige wijsheid,
maar zijn zondebesef, zijn wantrouwen van de zondige natuur van de mens,
overheerste. Alleen als men bereid was tot een strikt leven van inkeer en boete, streng
gewetensonderzoek en onthouding, kon de mens de band met God herstellen.
De Moderne Devotie zelf is geen mystieke beweging, ‘ook al waren enkele leiders
mystiek begenadigd en konden zij mystieke beleving goed onder woorden brengen.
De mystieke “ader” vond zijn oorsprong in Groenendaal door het contact tussen
Ruusbroec en Geert Grote’, zo schrijft Guido de Baere in zijn inspirerende artikel
(De Baere 1997, zie Literatuur hieronder). Maar de zorg van de Moderne Devoten
voor de innerlijke zuiverheid was mede oorzaak van de vervreemding van het
mystieke elan. In hun concretisering speelde methode een belangrijke rol, waarbij
gebruik gemaakt werd van vooraf opgestelde punten. Het methodisch ‘herkauwen’ van
deze punten stond een mystiek geestesleven in de weg. Daarbij wilden de leidsmannen
een spiritualiteit scheppen die voor een brede groep van gelovigen toegankelijk was.
Deze populariserende tendens ging samen met een afkeer voor alles wat ongeregeld of
buitenmaats was. Toch werd het 15e-eeuwse geestesleven sterk door mystieke literatuur
beïnvloed en ontstond er daarbinnen een cultuur waarin het leven van de mysticus als
het ideale voorbeeld gold.
Persoonlijke beleving
Persoonlijke beleving bij het streven naar eenwording met God – met een boekje in
een hoekje – vereiste een teruggetrokken lezen. De honger naar teksten ook bij semireligieuzen en leken veroorzaakte de overgang van voor(ge)lezen (worden) naar het
privé-lezen van teksten in de volkstaal. Dit was een ingrijpende verandering: men
kwam in contact met de tekst zonder tussenkomst van een voorlezer of prediker.
Met name in de vrouwenkloosters werd in de volkstaal gelezen en gebeden, waarbij
het afschrijven van de teksten vaak gebeurde in eigen huis en voor eigen gebruik.
Teksten moesten aanzetten tot het juiste gedrag, waarbij de mens zelf zijn relatie met
God regelde, alleen, maar met de benodigde lectuur en meditatiestof. Een aantal van
Geert Grotes gebeden kreeg zoveel weerklank dat ze in vrijwel alle getijdenboeken zijn
opgenomen.
De nieuwe devotie veronderstelde een sterke participatie, uitgedrukt in
bewoordingen als: siet nu voert, aenbedet en volghet hem na…. De drang tot het
meebeleven en meelijden deed een stroom aan ‘realistische’ teksten over het leven en
lijden van Jezus verschijnen. Daarbij heeft de Moderne Devotie niet alleen veel invloed
uitgeoefend op persoonlijk, intiem lezen en luisteren maar ook op kijken. Beelden
emotioneren directer dan woorden. Zij kunnen tot overdenken aanzetten: ‘aanzien
doet gedenken’. Door het kopiëren van boeken, door het luisteren naar indringende


preken die aanzetten tot inkeer en tot introspectie, door de wereld te vermijden, door
mediteren, door zichzelf te confronteren met het diepste innerlijk, komt de mens tot
inzicht en navolging. Daarbij is ieder zelf verantwoordelijk voor het welslagen van zijn
tocht naar God.
De Bibliotheca Philosophica Hermetica en middeleeuwse mystiek
De Bibliotheca Philosophica Hermetica verzamelt teksten van middeleeuwse
(en latere) mystici, vooral van auteurs die affiniteit hebben met het hermetische
gedachtegoed, zoals Eckhart, Suso en Tauler. De Moderne Devotie die in de
Nederlanden zijn oorsprong vond, krijgt in de bibliotheek bijzondere aandacht, niet
alleen in de moderne boekerij, maar ook in de vorm van middeleeuwse getuigen:
handschriften en 15e-eeuwse drukken van werken van leidsmannen als Gerard
Zerbolt van Zutphen, Thomas a Kempis en vele anderen. Sinds 2004 participeert de
Staat der Nederlanden in het behoud van de BPH: zij kocht onder meer een aantal
getijdenboeken aan van de BPH, die zij weer teruggaf als bruikleen. Dit betreft een
kleine, maar zeer rijkgeschakeerde verzameling van 25 boeken, die hier afzonderlijk
worden beschreven en geanalyseerd. Het ligt in de bedoeling de collectie in zijn
bredere context te plaatsen nadat de Bibliotheca Philosophica Hermetica is verhuisd
naar haar toekomstige locatie, het Huis met de Hoofden aan de Amsterdamse
Keizersgracht.
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