
 

 

 

 

 

 

 

 

De benaming “bidprentje” geeft duidelijk aan welke dubbele functie deze prentjes bij de 
gelovigen hebben vervuld. Zij zijn vooral gebruikelijk bij de Rooms Katholieke bevolking. 
Het waren meestal prentjes waar vaak een gebed op stond, vergezeld van een afbeelding 
van Christus, Maria of een andere bekende heilige. Het was een aansporing tot gebed. De 
prentjes maakten de heiligen zichtbaar. Hun leven en lijden schonken troost en 
bemoediging in alle nood. Op de achterzijde van de bidprentjes werd vaak de herinnering 
opgeschreven van een gebeurtenis in het gezin, de doop, de eerste Heilige Communie of 
het overlijden.  

De mensen bewaarden de bidprentjes vaak in hun missaal of kerkboek. Kerkelijke en 
liturgische vernieuwingen hebben missaal en kerkboeken sterk teruggedrongen en 
sommige zelfs helemaal doen verdwijnen. Bidprentjes stammen uit ca. 1500. Van de bid 
of devotieprentjes was Antwerpen het oudste en voornaamste centrum. De oorsprong 
van de doodsprentjes ligt in Holland. In de loop der tijd zijn voor bidprentjes verschillende 
papiersoorten gebruikt. De oudste waren van perkament, daarna van kant (17e en 18e 
eeuw). Die van rond 1870 soms op dun papier.  

Bidprentjes verzamelen is de laatste tijd in sterke mate toegenomen. De ene verzamelt 
postzegels, de andere munten, en nog een andere verzamelt bidprentjes. 

Gelukkig is het aanbod zeer hoog. Bidprentjes worden vooreerst verzameld voor de naam. 
Ze zijn immers een belangrijk hupmiddel voor stamboomkundige en voor 
stamboomzoekers. Ook heemkundigen en geschiedschrijvers putten informaties uit de 
teksten. Anderen laten zich verleiden door het iconografisch gehalte, nog anderen zoekt 
bidprentjes van prominenten, of notabelen, geestelijken, honderdjarigen. 

Uniformen, klederdrachten, gedichtjes, en niet in het minst foto’s nodigen de 
verzamelaars uit tot aanvullingen van hun collecties. 

Bidprentjes 
 



De naam “bidprentje” is op dit ogenblik voldoende ingeburgerd. Niettemin kennen een 
aantal mensen, een aantal andere benamingen, naargelang hun dialectische streektaal: 
doodsentjes, rouwprentjes, rouwzintjes, gedachtenissen, zerkskens, doodsanctjes, 
aandenkens, herdenkingsprentjes. 

Het meest gebruikelijke is dat het bidprentje wordt uitgedeeld bij het ten offer gaan in de 
katholieke clerus. Bij burgerlijke plechtigheden worden de bidprentjes gegeven bij de 
afscheidsvieringen in vb. crematoria of bij het afscheid op het kerkhof. In dit geval spreekt 
men niet van bidprentjes, maar van aandenkens. Bovendien hadden die géén beeldzijde 
in verband met de kerk en alles wat er rond hoort, maar meestal een foto van de 
overledene. 

In Brabant echter werden vroeger de bidprentjes uitgedeeld vóór de begrafenis en diende 
het zowel als bidprentje als voor doodsbericht met aankondiging van dag en uur van 
uitvaart. Dat laatste is zowat de voorloper van de overlijdensberichten. 

De massale verspreiding van prentjes kon pas gebeuren na het ontstaan van de 
boekdrukkunst in de 15e eeuw.  

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 Heiligen 
(prentenkabinet Brussel) 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 papier. De "pictor maginum" 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 (zeg 
maar Antwerpse "prentenvercoopere" een gouden tijd aan. Als reactie op de Protestantse 
afkeer voor al wat afbeeldingen betreft (beeldenstorm) komt er onder impuls van de 
Jezuïeten een contrareformatie op gang. 

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. 

Oorspronkelijk sprak men van een devotieprent. Vooral in de 17de en de 18de eeuw 
kende dit fenomeen een ongekende bloei. 

We moeten daarvoor teruggaan naar de periode op het einde van de 16de eeuw, begin 
17de eeuw en wel naar Nederland: vanaf 1580 kregen in Nederland de protestanten voor 
het zeggen, en de katholieken zijn zich gaan verenigen en hebben eigen bidhuizen 
opgericht. Ongetrouwde vrouwen ijverden voor de katholieke godsdienst en stonden 
onverwijld in dienst van de priesters. Het waren die vrouwen die voor hun overleden 
priesters een eeuwige herdenking wilden. De eerste gedrukte bidprentjes kwamen tot 
stand. Hoeveel prentjes er voor een overledene werden gedrukt kan niet met zekerheid 
worden gezegd, en men schat hun aantal van 30 tot 50. 

 

 



Verspreiding. 

In Nederland kwam het gebruik in voege met de contra-reformatie in de 16de eeuw door 
de katholieke minderheid. 

In Frankrijk kwam het gebruik via Kortrijk in voege en bereikte zo Roubaix, Rijsel en 
Duinkerke. 

Zeer vroeg in de 19de eeuw kwam het gebruik ervan in voege in het katholieke deel van 
Duitsland.  

In Engeland duurde het tot in 1860.  

In Italië schijnen deze gekend te zijn vanaf 1870. 

Spanje volgt nog later, daar werden de eerste bidprentje in 1880 genoteerd. 

 

Bidprentje met de hand geschreven 

 

 

 

 



 

 

 

De eerste beelden… 

De vroege bidprentjes hadden een opvoedende waarde: Er werd herinnerd aan de 
schepping. 

  

Schepping van Adam                                              De wording van Eva 

 

Bidprentjes bij ons 

De eerste bidprentjes in Vlaanderen treft men aan in Antwerpen tijdens de laatste decade 
van de 18de eeuw. Het is logisch dat dit gebruik vanuit Amsterdam en Rotterdam spoedig 
Antwerpen bereikte gezien de korte afstand, dezelfde taal de zakelijke en familiale 
relaties. 

Het oudste Brussels bidprentje is dat van Pieter Durlet overleden op 6 augustus 1782 en 
is bovendien in het Nederlands opgesteld. 

In  Kortrijk werd het eerste prentje in 1805 uitgedeeld. Het was van de Antwerpen 
afkomstige Maria Theresia Van Veldriel die het prentje liet afdrukken voor haar op 28 mei 
overleden echtgenoot. Het tweede in Kortrijk was dat voor haar schoonzoon Xavier 
Vercruysse die stierf op 13 december 1805. Voor zichzelf werd een bidprentje gedrukt in 
1807. 

In de Kortrijkse regio komen de meeste bidprentjes voor in het begin van de 19de eeuw 
en het zijn vooral de geestelijken die bedacht werden met een bidprentje. 

Bij de niet priesters werden edelmannen, wethouders, kerkmeesters, enz. bedacht met 
een prentje, in voege vanaf 1820.  

 


