Hyperdulie of de heyligen
eer-dienst tot Maria de Moeder Godts
Peter Lathouwers
In het Handelse parochie-archief bevinden zich twee boekjes met de bovenstaande welluidende titel. Ze werden gedrukt bij Joannes van Soest te
Antwerpen. De imprimatuur - dat wil zeg5en de bisschoppelijke toestemming tot uitgave - dateert van 1699, terwijl ze respectievelijk als eerste en
tweede druk verschenen op 25 maart en 25 juli van het iaat 170O.
De schrdver ervan was Johannes Nicolaus Verbeeck, pilstoor van AarleRixtel van 1687 tot 23 december 1700. Vermoedelijk was hij geboortig van
Diest, waar zijn vader, Judocus, schepen was. Hij studeerde te Leuven en
later werd hij ook kanunnik van de kerk van St. Jan Baptist te Diest.
Beide boekjes bevatten 318 pagina's en meten dichtgeslagen 17 bij 9,5 cm.
Behalve de imprimatuur is in beide drukken ook de tekst nagenoeg heZelfde
behalve de hierna te noemen verschillen.
Waarschijnlijk was de eerste druk een soort proefexemplaar en de tweede
de definitieve. Het werk is verdeeld in twee delen nl. een algemene uiteenzetting omtrent de Mariaverering en een "Historie van onse Lieve Vrouw
van Haendel".
Ook dit laatste deel is vrd algemeen van aard, slechts 17 van het 85
pagina's tellende tweede deel vermelden wat bijzonders over Handel.
be eerste druk van dit boek (25 maart 1700) begint met het tweede deel,
een fout die in de tweede uitgave (25 juli 1700) werd hersteld. Tevens werd
bij de tweede uitgave het titelblad van dit tweede deel veranderd. Dit deel
heet dan niet meer "tweede deel" maar zOnder meer "Historie van OnSe

16

8h 1994

HYPERDIJLIE
or

HEYLl*EN EE,R.NI&NST
Tut

ARI A

Dr, MOh,DUR O{}l)

TS.
'*r i* b$oortt word dc os*rarrdanllgr ***

in}l# *rrrrarpra E*t dt H. il(*
loor h$ ceren bsorkr' Scclden , bouwefi

G odl.r Narl,rr,t,

rt*,

drr^Krrcfu,a

n$er1

,

rtdqfil
n

oycthtln dcr A**tca,
Order dcn titcl i*

irr,

r{llr*xi*

tefcbrotro b&sc}

\rrfbxr*

&i$derJ$rfu*e Sodbs

k
tEt{tr'
$

}L Tt

rrrn

rr rr+rf,

I

l

t'"txrrtnlsx'
8v tolNxBs Ytn $ol5r.
8h 194

i
I
I

I

Titelpagina van "de hyperdulie"

t'7

Lieve Vrouw van Haendel". De tweede druk werd eveneens voorzien van
een lijst van drukfouten.
Het boek werd door Verbeeck opgedragen aan Bertram Wessel, Baron van
Loe tot Wissen. Verbeeck kenmerkt zich als een breedsprakerig schrijver
wat o.a. tot uiting komt in de pagina's lange opdracht in de eerste druk, aan
deze Gemertse commandeur, waarin hij achtereenvolgens de ouders en elf
broers en zusters van Van LoE noemt en prijst. In de tweede druk is deze
passage geschrapt en de opdracht tot 10 pagina's ingekort. Waarschdnlijk is
dit gebeurd op verzoek van Van LoE zelf. De familie wordt dan slechts
resumerend genoemd met de mededeling dat Van LoE's familie "in verschillende levensstaten haar edele vertegenwoordigers had". Aan de ingekorte
opdracht voegt Verbeeck nog toe dat Van Loe niet houdt van lof (.-.). In de
opdracht van de tweede druk vermeldt Verbeeck verder dat Van Lo'd, zich
onderscheiden heeft door o.a. de oprichting van het H. Kruis-altaar in de
Gemertse parochiekerk.
Bertram Wessel was sen vroom mariavereerder die als "eenen besonderen
Lief-hebber...van de selve Moeder Gods..." op bedevaart naar "het wijt
vermaerdt Mirakeleus Beeldt van Onse Lieve Vrouw" in het nabijgelegen
Handel ging. Bij een tweede bezoek zou hij er op wonderbaarlijke wijze
genezen zijn van een pijnlijke jicht. Als dank financierde hij de bouw van
een nieuw koor.

Bronnen:

J.N. Verbeeck, "Hyperdulie of ......", Gemert 1700
P.Ed. Loffeld, Vergelijkende beschrijving der twee exemplaren van Hyperdulie (...)
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