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‘ZIEHIER BRUID EN MOEDER’ – LEZING VEERLE FRAETERS 
Remonstrantse kerk – donderdag 19 januari 2017 
 
Op donderdag 19 januari organiseert Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) om 19.30 
uur een lezing: ‘Ziehier bruid en moeder' - Maria als model in de Visioenen van Hadewijch’. 
De lezing wordt gehouden in de Remonstrantse kerk, de ‘kantoorkerk’ van de SOGK in 
Groningen en Veerle Fraeters is de lezinggever. Zij is als hoogleraar verbonden aan het 
Onderzoeksinstituut Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen. 
 
De middeleeuwse mystica Hadewijch (actief ca. 1240) heeft een veelzijdig oeuvre nagelaten. 
Ze schreef Liederen (ook ‘Strofische Gedichten’ genoemd), Brieven in proza en op rijm, en 
Visioenen. Centraal in haar mystiek staat de minne, de innige liefdesband tussen de 
menselijke ziel en Christus. De minne maakt rechtstreeks contact mogelijk met God in het 
eigen innerlijk. In de Visioenen geeft Hadewijch verslag van haar contemplatieve 
ontmoetingen met de verheerlijkte Christus. De Visioenen tekenen een spiritueel groeiproces 
uit. Maria speelt in dat proces een niet onbelangrijke rol, als raadgeefster en als model van 
heiligheid. De imitatio Mariae (navolging van Maria) vormt voor de mystica een weg naar 
spirituele volmaaktheid. De Mariale motieven in de Visioenen zijn een expressie van 
toenmalige ontwikkelingen in de liturgie. Die hebben niet alleen tot een nieuwe spiritualiteit 
geleid, maar ook tot nieuwe beeldtypen als bijvoorbeeld Maria Tenhemelopneming, waarvan 
de Groninger kerken prachtige laatmiddeleeuwse getuigenissen bevatten. 
 
Veerle Fraeters is als hoogleraar verbonden aan het Onderzoeksinstituut 
Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen. Ze verricht onderzoek naar de 
mystieke tekstoverlevering en heeft daarbij speciale aandacht voor de visionaire traditie, voor 
vrouwelijke auteurs en voor het oeuvre van Hadewijch. Samen met Frank Willaert geeft ze 
het verzamelde werk van Hadewijch uit (Historische Uitgeverij). Het eerste deel, Liederen, 
verscheen in 2009. Het tweede deel, Visioenen, is in voorbereiding. 
 
Details over de lezing 
Datum: donderdag 19 januari 2017  
Locatie: Remonstrantse kerk Coehoornsingel 14 Groningen 
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Einde: circa 21.30 uur 
 
Prijs: De lezing is gratis voor donateurs, niet-donateurs betalen € 2,50 
Opgave: u kunt zich opgeven voor deze lezing via info@groningerkerken.nl o.v.v. Veerle 
Fraters of telefonisch 050-3123569. 
 

Einde bericht 
 



Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-
3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl 
 
Bijlage: Sterfbed en Tenhemelopneming van Maria – Gewelfschildering in de kerk van 
Garmerwolde  (Foto: SOGK) 
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