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Give me my scallop shell of quiet, 
My staff of hope to lean upon, 
My scrip of faith, immortal diet, 
My bottle of salvation, 
My gown of glory, hope's true gage, 
And thus 1'11 take my pilgrimage. 

We should be low and love-like, and leal, 
each man to other, 

Sir Walt er Raleigh 

And patient as pilgrims, for pilgrims are we all. 

William Langland, Piers Plowman. 

Woord vooraf 

In 1979 was Antoon Viaene 50 jaar hoofdredacteur-uitgever 
van Biekorf. Het was zijn wens dat er naar aanleiding van dit 
uitzonderlijk jubileum geen publieke feestviering zou plaats 
hebben, maar dat zijn talrijke opstellen over bedevaarten zou
den gebundeld worden. Hij voorzag voor die uitgave een alge
meen samenvattende inleiding om het onderwerp in zijn geheel 
te situeren. In het voorjaar van 1979 waren er al contacten 
over die uitgave gelegd met de Koninklijke Gidsenbond te 
Brugge. Zijn afsterven op 10 augustus 1979 verhinderde tijde
lijk de uitvoering van dit plan. 

Het is des te meer verheugend dat de Gidsenbond het initia
tief terug opnam om te zijner nagedachtenis en omwille van 
het uitzonderlijk belang van de inhoud de uitgave toch nog te 
patroneren. 

Is het enerzijds jammer dat Àntoon Viae~e zijn boek niet 
meer mag beleven, dan zijn wij toch blij dat zijn laatste wens 
wordt uitgevoerd en dat wij voor het eerst al zijn geschriften 
over bedevaarten gebundeld zien. 

De opstellen zijn bijna allemaal verschenen in Biekorf en 
behoren tot de onderwerpen die hem het liefst waren en hem 
het best lagen. Hij behandelt het fenomeen van de strafbede
vaart in Vlaamse ruimte en diept het onderwerp al-zijdig uit, 
zowel juridisch, geografisch, socio-cultureel en religieus. 

In lengte van dagen zal blijken dat de waarde van zijn bij
drage op dit stuk van de historiografie groter is dan men 
geneigd is te denken. De uitgave van deze schijnbaar los
staande stukken is verantwoord omdat zij een eigen optiek 
weerspiegelt die de schrijver van in den beginne voor ogen had 
en die hij tot de laatste bijdrage heeft gevolgd. 

De Koninklijke Gidsenbond haalt alle eer te hebben willen 
instaan voor de uitgave en aldus bij te dragen tot een evaluatie 
van het werk van Antoon Viaene. Onze dank gaat ook naar 
Prof. Dr. R. De Keyzer die bereid werd gevonden de betekenis 
van Viaenes opstellen en hun onderlinge samenhang toe te 
lichten. 

L. Van Acker 
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De auteur Antoon Viaene 

Drie jaar geleden, op 10 augustus 1979, stierf Antoon 
Via ene op 79 jarige ouderdom te Brugge. Hij was priester, 
leraar, historicus, volks- en taalkundige. 

Hij werd geboren te Kortrijk op 8 juli 1900 als zoon van 
Albert Viaene, huis- en kunstschilder (1865-1942) en van Pha
railde Doornaert (1864-1922) . 

Na de Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Amandscol
lege van zijn geboortestad, volgde A. Viaene twee jaar filoso
fie aan het klein seminarie te Roeselare en nadien drie jaar 
theologie aan het groot seminarie te Brugge. Onder invloed 
van Mgr. C. Callewaert en vooral door het contact met de toen 
80-jarige vicaris-generaal A .C . De Schrevel, ontwaakte toen 
zijn belangstelling voor de geschiedenis. Grotendeels dank zij 
kan . A .C. De Schrevel, mocht A. Viaene naar Leuven om ge
schiedenis te studeren. Tijdens de vakantie speurde hij op het 
stadsarchief van Kortrijk en in het archief van de zusters van 
het O.L.V. Hospitaal. Daar werd hij getroffen door de vele 
meldingen van strafbedevaarten in de stadsrekeningen. Het 
onderwerp heeft hem levenslang geboeid . 

Na zijn priesterwijding te Gent op 19 april 1925, werd A. 
Viaene aangesteld tot leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te 
Brugge (1926-1947). Gedurende twintig jaar drukte hij er een 
diepe stempel op honderden leerlingen en onder zijn impuls 
koos menig student de weg naar de geschiedenis. 

Na het leraarschap aan het Sint-Lodewijkscollege werd het 
lesgeven nog enige tijd aangehouden in de geschiedenislessen 
en lezingen voor de Westvlaamse gidsen van de Koninklijke 
Gidsenbond te Brugge en in de veertiendaagse lessen o.a. over 
moderne letterkunde aan het Hoger Instituut voor Opvoed
kunde te Brugge. 

In 1947 werd A. Viaene aangesteld tot aalmoezenier van het 
Rijksopvoedingsgesticht voor gerechtsmeisjes in de Werk
huisstraat te Brugge. Daardoor kreeg hij een zelfstandiger be
staan en vooral méér tijd voor studie. De confrontatie met de 
harde werkelijkheid binnen de muren van het gesticht verhin
derden dat hij een wereldvreemde kamergeleerde werd. 

A. Viaene was nauwelijks 29 jaar oud en twee jaar poësisle
raar , toen de hoofdredacteur van Biekorr. Lodewi ik De Wol f, 
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stierf. In november 1929 werd het tijdschrift aan A. Viaene 
toevertrouwd. Voortaan zou Biekorfzijn leven en streven wor
den en stelde hij zich tot levenstaak om de geschiedenis en de 
overleveringen van het oude graafschap Vlaanderen in een 
genietbare vorm, doch wetenschappelijk verantwoord, aan een 
ruim lezerspubliek aan te bieden. Bijna vijftig jaar lang was A. 
Viaene hoofdredacteur van Biekorf, waarvan hij de uitgave 
met vaste hand en een buitengewone persoonlijke inzet heeft 
geleid. Steeds bleef hij trouw aan de oorspronkelijke gedachte 
van de stichters : een leer- en leesblad, wars van academische 
grootsprakerigheid en van geleerddoenerij. Van bij het begin 
tekende zich zijn sterke persoonlijkheid af, zijn belangstelling 
voor de oude taalschat, voor de pelgrimstochten, de volks
kunde en de plaatselijke geschiedenis. Hij was een veelschrij
ver van honderden korte en zeer korte bijdragen, mengelmaren 
en losse notities, die soms als bladvulling dienden, maar de 
vrucht waren van grondige studie. Hij speurde vooral naar het 
belangrijke detail dat door anderen veronachtzaamd of over 
het hoofd was gezien. Door zijn bijdrage tot de studie van de 
volkskunde en van de taalkunde - vooral in Biekorf - zou 
hij in 1949 verkozen worden tot lid van de Kon. Commissie 
voor Volkskunde en in 1968 tot lid van de Kon. Maatschappij 
der Nederlandse taal- en letterkunde te Leiden. 

Na de dood van Mgr. C. Callewaert (1943) viel aan A. 
Viaene het voorzitterschap te beurt van de Société d'Emula
tion. Ook daar was hij een stuwende kracht op de . weg naar 
vernieuwing. 

Eveneens in 1943, na het overlijden van P. All05sery werd 
A. Viaene aangesteld tot conservator van het Gezellemuseum 
aan de Rolweg te Brugge. In 1961 werd hij verkozen tot eerste 
voorzitter van het Guido Gezellegenootschap. 

Hoewel A. Viaene levenslang een oprechte belangstelling en 
genegenheid voor zijn vaderstad Kortrijk bewaarde, is hij met 
hart en ziel Bruggeling geworden. Hij beschouwde het als een 
voorrecht te mogen wonen in die stad en beleefde haar vanuit 
zijn eigen wereld als historicus en estheet. 

Herhaaldelijk heeft het Brugse stadsbestuur een beroep 
gedaan op zijn kennis. In 1956 werd hem verzocht een scenario 
voor een praalstoet te maken. A. Viaene heeft toen het thema 
van de Gouden Boom uit de Bourgondische Stoet (Brugge 
1907) hernomen en bevrijd van de historische reproductie. Als 
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kenner van de oude kronieken wist hij het leven en de passies 
vorm en gestalte te geven. Later was hij nog historisch advi
seur voor de vernieuwing van de traditionele H. Bloedproces
sie (1969), voor de stoet Brugge Oud en Nieuw (1972) voor het 
Groot Tornooi op de Brugse markt (1974) en de historische 
evocaties in het kader van de Reiefeesten. Elk van die opdrach
ten achtte hij evenzeer tot zijn plicht als historicus. 

A. Viaene heeft enorm veel en over ver uiteenlopende onder
werpen geschreven. Zijn eerste artikels verschenen in 1927 in 
de Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring 
van Kortrijk en in de Annalen van de Société d'Emulation te 
Brugge. Nog in het zelfde jaar werkte hij mee aan de tentoon
stelling van Miniaturen en Boekbanden (Brugge 1927). Op ver
zoek van zijn oud-leraar E. Van Cappel en onder diens leiding 
bezorgde hij in 1932 een handboek voor de schooljeugd, De 
Middeleeuwe~ vanaf de Kruistochten en de Nieuwe Tijd. In 
1937 verscheen Vlaamse Bijlagen, een reeks geschiedkundige 
opstellen met het doel "den leeraar in de geschiedenis stof te 
leveren om over historische gebeurtenissen te vertellen". Na de 
bovenvermelde schooluitgaven verschenen nog enkele zelfstan
dige publikaties : Napoleon en Marie-Louise te Brugge (1958), 
Leprozen en Leprozerijen (1962), Ziekte en Genezing in de 
oude volkstaal (1973). Onder leiding van A. Viaene kwam ook 
het Panorama van de Brugse geschiedschrijving sedert Duclos 
(1972) tot stand. In samenwerking met B. Janssens de Bistho
ven verscheen Het Heilig Bloed te Brugge (1976) en in samen
werking met A. Dewitte, De Lamentatie van Zegere van Male 
(1977). Uit het enorme oeuvre in Biekorfwerden verschillende 
bijdragen gebundeld, waaronder de omvangrijkste: Veelna
mig Vlaanderen (1973) en Kleine Verscheidenheden 
(1960-1974). 

Occasioneel was hij medewerker aan verschillende tijd
schriften en jaarboeken, waaronder West-Vlaanderen, Ad 
Haren as, Haec Olim, Collationes Brugenses et Gandavenses, 
Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van 
Kortrijk, De Leiegouw, Ostendiana en de Annalen van de 
Société d'Emulation te Brugge. Al die bijdragen stonden ech
ter steeds in de schaduw van het werk in Biekorf. 

Met de vijftig boekdelen van Biekorf, die grotendeels zijn 
eigen werk bevatten, bekleedt A. Viaene een belangrijke en een 
bijzondere plaats in de Vlaamse historiografie. Zijn naam was 
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een begrip voor eruditie, de kennis van de Bourgondiërs en de 
bibliografie in het algemeen. In de traditie van G. GezelIe, A. 
Duclos en P. Allossery heeft hij leerlingen gevormd die ten 
gepaste tijde hun eigen weg vonden. Hij was bezield door het 
geloof van zijn roeping en de plicht van zijn opdracht om ken
nis en ervaring aan de jongere generaties mee te delen. 

Voor A. Viaene was het beoefenen van de geschiedenis een 
denkvorm en een spelvorm, een eindeloze zoektocht naar het 
menselijke en het waarachtige. In het huldealbum ter gelegen
heid van zijn 75e verjaardag heeft J. Geldhof hem de titel 
gegeven van Homo Viator "omdat hij [A. Viaene] meer dan 
een halve eeuw, als pelgrim de gebieden der schoonheid, poe
zie, taalkunde, geschiedenis en folklore zo onvermoeibaar 
doorkruiste" . 

In het voorjaar van 1979 startte A. Viaene op aandringen 
van de Kon. Gidsenbond te Brugge, met de voorbereidselen tot 
het bundelen van zijn talrijke artikels over middeleeuwse bede
vaarten en bedevaartroutes vanuit Vlaanderen. Hij had een 
bijzondere voorliefde voor het onderwerp en was levenslang 
gefascineerd en innerlijk bewogen geweest door de vele hon
derdduizenden uit alle lagen van het volk, die onverstoorbaar, 
sinds eeuwen, plichtsgetrouw of uit devotie, de tocht onderna
men naar één of ander heiligdom. Zelf bezocht hij menig wel
bekende bidplaats, vrnl. in Frankrijk. Zijn laatste buiten
landse reis, in 1978, ging naar Lourdes, ter intentie van een 
dierbare zieke. Het is ook toevallig en alleszins symbolisch dat 
zijn laatste bijdrage in Biekorf vóór hij stierf, handelde over 
de stichting van Adalard van Eine te Aubrac" op een kruis
punt van pelgrimswegen" . 

Als pelgrim naar de eeuwigheid voorzag hij zelf op zijn 
grafsteen het kruis van de Jeruzalemvaarders. 

Een vermeldenswaardige bijzonderheid is zijn kennismaking 
in juli 1979 met de Duitse professor dr. Herbert Krüger uit 
Giessen. Die man was als toerist in Brugge door bepaalde om
standigheden in contact gekomen met A. Viaene. Het was een 
gelukkige ontmoeting. Prof. dr. Krüger (0 1902) was namelijk 
een expert op het gebied van de historische kartografie en geo
grafie ., Onder zijn publikaties noteren we : Des Nürnberger 
Meisters Erhard Etzlaub älteste Strassenkarten von Deutsch
land (Kallmünz über Regensburg, 1958) en Das älteste Deut-
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sche Routenhandbuch - J6rg Gails Raissbüchlin - Augsburg 
1563 (Graz, 1974). Dit laatste boek is het resultaat van levens
lange opzoekingen en bevat een zorgvuldige analyse van de 
middeleeuwse reis routes door Europa. 

Totnogtoe had A. Viaene voor zijn onderzoek over de pel
grimsroutes bijna hoofdzakelijk gesteund op de zgn. Brugse 
Wegwijzer van 1400, in het Mercatel hs. (Univ. Bibliotheek te 
Gent), dat hij kende via de uitgave van J. Lelewel (Brussel, 
1858) en ook op de studies van R. Häpke in Brügges Entwick
lung zum mittelalterlichen Weltmarkt (Berlijn, 1908). Hij was 
nu door H. Krüger op het spoor van een schat aan nieuwe 
gegevens die zijn werk in belangrijke mate zouden hebben 
kunnen aanvullen en wellicht de weg bereid hebben naar 
andere perspectieven. Door zijn dood enkele weken na de ken
nismaking, heeft A. Viaene nauwelijks nog de vreugde mogen 
beleven kennis te nemen van de publikaties door professor dr. 
H. Krüger. As soon as man, expert from time, has found the 
key of life, it opes the gates of death (Young, Night Thoughts, 
Night IV, r. 122). 

Lori Van Biervliet 

Bibliografisch overzicht van alle bijdragen over bedevaarten 

1. De Bedevaart naar O.L. Vrouw van Halle, in : Biekorf, 34 (1928), 151. 
2. Boetereizen naar Keulen wegens een ongeoorloofde begrafenis, in : Bie

korf, 36 (1930), 215-216. 
3. Strafbedevaarten in de rechtspraak van het O.L. Vrouwkapittel te Kortrijk 

in : Handelingen van de Société d'Emulation, LXXX (1937), 129-136. 
4. Vrouwen' op strafbedevaart, in : Biekorf, 62 (1961), 256; Biekorf, 63 

(1962), 26. 
5. Bedevaart naar Mont Saint-Aubert, in : Biekorf, 63 (1962), 224 (E.N.). 
6. Bedevaarten bij testament, in : Biekorf, 63 (1962), 289-296. 
7. Informatie voor Jeruzalemvaarders in dietse versie: 1491 , in: Biekorf, 64 

(1963), 1-8. 
8. In Vlaanderen geen heiligdomsvaart, in : Biekorf, 64 (1963), 311-3 12. 
9. Toponymie van verre bedevaarten in : Biekorf, 64 (1963), 314 (E.N.). 

10. Een Brugs vademecum voor de Rome- en Jeruzalemvaarder samengesteld 
door Rombout de Doppere: 1491 , in: Handelingen van de Société 
d'Emulafion, C (1963), 301-322. 

11. Vlaamse Jeruzalemvaarders in de Bourgondische eeuw, in : Biekorf, 65 
(1964), 5-16; 119-122; 336-338. 

12. Onse Vrauwe ter Veinstersterre. Een Vlaamse strafbedevaart naar Galici!!, 
in : Biekorf, 65 (1964), 113-116. 

13 . Oude bedevaart bij Koolskamp, in : Biekorf, 65 (1964), 128 (E.N.) 
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14. Vlaamse herberg te CompostelIa : 1538, in : Biekorj. 65 (1964), 279-281. 
15. Sente Nic1aeus ten Oestenbaren, een verre bedevaart in het oude strafrecht 

1349-1550, in : Biekorj. 65 (1964), 321-325. 
16. De wegen van Brugge naar Parijs volgens de Brugse wegwijzer van 1400, 

in : Biekorj. 66 (1965), 1-5. 
17. Strafbedevaarten binnen de Lage Landen, in: Biekorj. 66 (1965), 61 

(E.N.) 
18. Ons Heeren Trane te Vendöme. Een bedevaart uit het oude Vlaamse straf-

recht, in : Biekorj. 66 (1965), 184-188. . 
19. Onze-Lieve-Vrouw van LObeck. Een bedevaart uit het oude Vlaamse straf

recht, in : Volkskunde, LXVI (1965), 9-13. 
20. Mechelen-Rome-Mechelen. De reis van secretaris Jan de Leeuw in de win

ter 1450-1451, in: Eigen Schoon en De Brabander, XXXXIX (1966), 328-
337. 

21. Onse Vrauwe te Rutsemadoene (Rocamadour). Een bedevaart uit het oude 
Vlaamse strafrecht, in : Biekorj. 67 (1966), 193-199. 

22. De bedevaart "Ten hoghen Rome" en de reisroute Vlaanderen-Avignon 
1350-1540, in : Biekorj. 68 (1967), 5-14. 

23. Vlaamse bedevaarders "ten hoghen Rome" 1350-1532, in : Biekorj. 69 
(1968), 294-296. 

24. De tarieflijst van de gerechtelijke bedevaarten van Geraardsbergen en van 
Gent, in : Handelingen van de Société d'Emulation, CIV (1967), 203-214. 

25. Het Heilig Bloed van Wilsnack. Een bedevaart uit het oude Vlaamse straf
recht 1430-1540, in : Biekorj. 69 (1968), 5-17, iJl. 

26. Sinte Marie Magdalena ter Spelunken. Een bedevaart uit het oude Vlaamse 
strafrecht, in : Biekorj. 70 (1969), 145-148. 

27. Sente Gillis in Provenchen (Saint-Gilles-du-Gard). Een bedevaart uit het 
oude Vlaamse strafrecht, in : Biekorj. 71 (1970), 5-16, iJl. 

28. Sinte Niklaus in Warangeville. Een bedevaart in het oude Vlaamse straf
recht, in : Biekorj. 71 (1970), 321-325. 

29. De bedevaart "tsente Andries in Sallerne", in : Biekorj. 71 (1970), 339. 
30. Palster ende scerpe nemen. Een sakrale formule uit de oude peJgrimszegen, 

in : Biekorj. 72 (1971), 39-46, iJl. 
31. De Veronike als pelgrimsteken van de Romevaarders , in : Biekorj. 72 

(1971), 129-136, iJl. 
32. De pelgrimagie van Sint-Andries in Schotland in het oude Vlaamse straf

recht 1319-1425, in : Biekorj. 73 (1972), 65-69. 
33. Pelgrimshaven Nieuwpoort in de rij Sluis, Arnemuiden en Antwerpen 

1428-1512, in : Biekorj. 73 (1972), 129-134. 
34. Aardenburg als bedevaartplaats: 1464, in : Biekorj. 74 (1973), 173 (E.N.) 
35. De bedevaart naar Saint-Claude (Jura). Een curiosum uit de Vlaams

Bourgondische periode, in : Biekorj. 74 (1973), 221-225. 
36. Het heilig jaar van CompostelIa, in : Biekorj. 75 (1974), 170-172. 
37. Vlamingen op strafbedevaart naar CompostelIa, in : Biekorj. 75 (1974), 

379-395, iJl. 
38. Sint-Matthijs te Trier, in : Corona Gratiarum (Miscellanea Elig. Dekkers), 

Brugge-'s Gravenhage, 1975, dl. 11, 271-277, iJl. 
39. De onvolbrachte bedevaart naar CompostelIa. Naloop van Pierken 

Zandtvyle van Cassel, in : Biekorj. 76 (1975-1976), 173-176. 
40. Reisweg Kortrijk-Marseille: 1614, in : Biekorj. 77 (1977), 56-57 (C.B.) 
41. De vaart op CompostelIa vanuit Engelse en Vlaamse havens 1350-1520, 

in : Biekorj. 77 (1977), 239-242. 
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42. Informatie voor Jeruzalemvaarders 1498, in : Biekorj. 77 (1977), 306-308. 
43 . Een late strafbedevaart naar Halle. Kortrijk 1584, in : Biekorj. 78 (1978), 

126 (E.N.) 
44. Naar Keulen "Ten Drie Coninghen". Een bedevaart in het oude Vlaamse 

strafrecht, in : Biekorj. 78 (1978), 129-136, iJl. 
45 . Adalard van Eine en Oudenburg. Stichter van het hospitium Aubrac-in

Auvergne op een kruispunt van pelgrims wegen 1120, in : Biekorj. 79 
(1979), 66-72, ill. 

(Deze lijst is met enige wijziging overgenomen uit J. Geldhoj. Bibliografie 
van Antoon Viaene, in : Biekorj. 79 (1979), 277-278). 
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Vlaamse pelgrimstochten XVII 

Inleiding 

In het religieuze leven van de mens, welke godsdienst hij ook 
belijdt, nemen de bedevaarten een belangrijke plaats in. Voor 
sommige religies betekent de bedevaart een fundamentele ver
plichting. Siddharta, alias Boedha, verplichtte zijn leerlingen 
tot bedevaarten naar de vier aanzienlijkste plaatsen uit zijn 
leven. Kort vóór zijn dood in 632 stelde Mohammed de bede
vaart naar Mekka in als één van de vijf pijlers van de Islam. 
Het evangelie daarentegen bevat geen aanbevelingen of ver
plichtingen tot bedevaart. Toch is het bedevaarten ook in het 
christendom uitgegroeid tot een devotionele praktijk die gelei
delijk de massa van de gelovigen beroerde, vanaf de volle mid
deleeuwen, wanneer de godsdienstbeleving in West-Europa 
zich steeds vaster aan bepaalde plaatsen bindt. Het succes van 
de reliekverering, nog aangewakkerd door een aan inflatie 
onderhevig aflatensysteem, brengt de bedevaartpraktijk tot 
een ongeëvenaarde bloei. 

Antoon Viaene was een religieus bewogen, volksverbonden 
priester die gefascineerd was door de felle kleuren van het 
leven tijdens het herfsttij van de middeleeuwen in Vlaanderen. 
Als het ware vanzelfsprekend heeft het fenomeen van de bede
vaarten in dat turbulente tijdperk hem zijn ganse leven 
geboeid. 

Eén van zijn eerste publicaties, in 1928, was een korte notitie 
over een door de Kortrijkse schepenbank opgelegde bedevaart 
naar O.L. Vrouw van Halle. Tot 1960 blijven de bijdragen 
over bedevaarten schaars en occasioneel. Telkens betreft het in 
Kortrijk opgelegde bedevaarten: twee gevallen uit de scabi
nale rechtspraak, nl. naar D.L. Vrouw te Halle (1928) en naar 
de H. Driekoningen te Keu/en (1930), een lijst van bedevaarten 
door het Kortrijks D.L. Vrouwkapitte/ aangelegd tussen 1420 
en 1575 (1937) en een bedevaart naar Botte/are (1932). 

Van 1938 tot 1960 wijdt Antoon Viaene geen afzonderlijke 
studies meer aan bedevaarten doch vanaf 1961 gonst het in 
Biekorf onafgebroken van bedevaartsgeluiden. Tot aan zijn 
dood in 1979 volgen de artikels elkaar in hoop tempo op. In 
1964 publiceert hij zelfs zeven bedevaartbijdragen onder vijf 
verschillende titels. Zijn laatste artikel, vóór zijn overtocht 
naar het eeuwig gasthuis, handelt over Ade/ard van Eine en 
Duderiburg, De Vlaamse stichter van het hospitium te Aubrac 
in Auvergne, op een kruispunt van pelgrimswegen. 



XVIII Vlaamse pelgrimstochten 

In de laat-middeleeuwse bedevaarten kan men twee katego
riet!n onderscheiden (1) : de vrijwillige bedevaarten (uit devo
tie, om te smeken, om te danken, als uitvoering van een vrij
willige belofte, om zich te bekeren) en de niet-vrijwillige of 
opgelegde bedevaarten. De niet-vrijwillige bedevaarten kunnen 
in een zoen of verdrag overeengekomen zijn (zoen bedevaarten) 
of in correcties opgelegd (strafbedevaarten). Wanneer de niet
vrijwillige bedevaarten binnen een rechtssysteem zijn opgeno
men noemt men hen gerechtelijke bedevaarten. Dit rechtssys
teem kan zowel een kerkelijke als een wereldlijke instantie 
zijn. Tot de kerkelijke rechtbanken behoren o.a. de bisschop
pelijke officialiteit, de kapittel vergaderingen van seculiere 
kapittels, de rechtbanken van bepaalde universiteiten. Bij de 
wereldlijke rechtbanken die bedevaarten opleggen komen 
allereerst de stedelijke schepenbanken in aanmerking, naast de 
korporaties (de eed van een gilde of van een ambacht) en de 
landsheren (de Audiëntie van de graven van Vlaanderen, gra
felijk zoendinc ... ). Gerechtelijke zoen- en strafbedevaarten 
zijn een typisch verschijnsel voor de Lage Landen. Ze verdwij
nen uit de rechtspraak gedurende de regering van Karel V. 

Over de opgelegde bedevaarten in de Nederlanden zijn, met 
een tijdsverschil van meer dan een halve eeuw, twee synthese
werken verschenen. Etienne van Cauwenbergh (2) maakte een 
eerste synthese over de middeleeuwse bedevaarten die door ste
delijke rechtbanken in de Zuidelijke Nederlanden als boete
doening in zoenen en correcties werden opgelegd. Hij baseerde 
zich op meestal uitgegeven stedelijke bepalingen (statuten en 
ordonnanties) en op een aantal gepubliceerde vonnissen. 

Jan Van Herwaarden (3) breidde het onderzoeksterrein uit 
tot de Noordelijke Nederlanden en tot talloze onuitgegeven 
archivalia. Hij toetste de stedelijke rechtspraak volgens de 

(1) A. Viaene (in Biekorf, dl. LXXI, 1970, p. 6-7) sloot zich aan bij een 
drieledige indeling van E. Rembry (Saint-Gilles : sa vie, ses re/iques, son culte 
en Belgique et dans Ie Nord de la France. Essai hagiographique, dl. 11, Brugge, 
1881, p. 24-52), nl. devotie bedevaarten, verdrag bedevaarten, strafbedevaar
ten. 

(2) E. VAN CAUWENBERGH, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires 
dans Ie droit communal de la Belgique au moyen áge, Leuven, 1922, 244 pp. 

(3) J. VAN HERWAARDEN, Opgelegde bèdevaarten. Een studie over de 
praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) 
in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca BOO-ca 1550), Assen, 
1978, XXV-774 pp. 
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theoretische vorm, zoals uiteengezet door Van Cauwenbergh, 
aan de rechtspraak in de praktijk om aldus de realiteit van de 
opgelegde bedevaarten in kaart te brengen. 

Tussen beide standaardwerken liggen een veertigtal bijdra
gen van Antoon Viaene, als een rijke verzameling bouwstenen 
voor een nog steeds op te trekken Corpus peregrinorum neer
landicorum (4). In hun chronologische afbakening vallen zij 
grosso modo samen met het tijdskader van de genoemde syn
thesewerken, nl. de late middeleeuwen, d.w.z. van de 14de tot 
het midden van de 16de eeuw. 

Geografisch heeft Viaene, vertrokken uit Kortrijk, zich 
praktisch altijd beperkt tot gegevens uit het oude graafschap 
Vlaanderen alhoewel hij niet naliet ook daarbuiten informatie 
te sprokkelen. Wat de bedevaartplaatsen zelf betreft heeft hij 
het rijke gamma middeleeuwse pelgrimsoorden in zijn ruime 
blik opgenomen. Vanzelfsprekend gaat zijn aandacht naar de, 
althans vanuit Vlaams oogpunt, drie peregrinationes maiores 
Jeruzalem, Rome en CompostelIa. Deze plaatsen waren 
bevoorrecht' voor het ontbinden van kerkelijke straffen en 
voor het verkrijgen van grote aflaten (de volle aflaat, aanvan
kelijk enkel als kruisvaarder naar Jeruzalem te bekomen; afla
ten verbonden aan een aantal kerken te Rome en aan het H. 
Jaar kRome, sinds BOD, evenals aan het H. Jaar te Compos
telIa, sinds 1445). Aan Jeruzalem zijn vier afzonderlijke bij
dragen gewijd: drie met informatie over de Jeruzalemtocht en 
één met een lijst van Vlaamse Jeruzalempelgrims ; Rome krijgt 
eveneens vier artikels: één met informatie over de Rometocht, 
twee over de benaming 'ten Hoghen Rome', een over het Vero
nike-insigne; CompostelIa spant de kroon met vijf bijdragen: 
de route over zee, een lijst van Vlaamse CompostelIapelgrims, 
het H. Jaar te CompostelIa, een Vlaamse herberg aldaar, een 
onvolbrachte Compostellatocht. Naast deze drie grote bede
vaarten komen ook andere, zowel nabij gelegen als ver verwij
derde pelgrimsoorden afzonderlijk aan bod: Aardenburg in 
Vlaanderen, Halle in Brabant, Saint-Claude in de Jura, Sainte-

(4) Cfr. de twee bibliografische lijsten (1927-1969 en 1970-1979) opgesteld 
door Jozef Geldhof, respectievelijk in Album Antoon Viaene, Brugge, 1970, 
p. 19-60 en in Biekorf, dl. LXXIX, 1979, p. 261-277 en p. 277-278 (afzonder
lijke lijst met 43 bijdragen over de bedevaarten uit het oude vlaamse straf
recht; daaraan kan toegevoegd worden: Het H. Jaar van CompostelIa, in Bie
korf, dl. LXXIX, 1974, p. 170-172). 
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Larme in de Vendöme, Sainte"Baume en Saint-Gilles in de 
Provence, Rocamadour, Saint-Nicolas de Varangéville in 
Lotharingen, Finisterre in Galicië, Sint Andries bij Amalfi, 
Sint Niklaas te Bari in Apulie, Saint-Andrews in Schotland, 
Trier, Keulen, Lübeck, Wilsnack in Brandenburg. 

Wat de thematische begrenzing betreft concentreert Viaene 
zich ook op de opgelegde bedevaarten maar hij overschrijdt op 
tweevoudige wijze het kader van Van Cauwenbergh en van 
Van Herwaarden. Enerzijds beperkt hij iich niet tot de stede
lijke rechtspraak maar neemt er, binnen de burgerlijke recht
spraak, ook de jurisdictie van corporaties en landsheren bij 
terwijl hij eveneens de kerkelijke rechtspraak, speciaal deze 
van seculiere kapittels, in zijn onderzoek betrekt. Anderzijds 
grijpt hij de opgelegde bedevaarten aan om een aantal alge
mene aspecten van de bedevaarten te belichten, zoals de eigen
lijke tocht met de routes, de gevaren, de bescherming; het 
ritueel en ceremonieel bij vertrek, onderweg, -aankomst en 
terugkeer; jubelvaart en heilig jaar; bedevaarten bij testa
ment; vrouwen op bedevaart ... 

Om diverse redenen hebben de bedevaartbijdragen van 
Antoon Viaene een blijvende waarde en is hun bundeling 
verantwoord. Vooreerst is er de kritisch-wetenschappelijke 
benaderingswijze van de auteur. Met zijn scherpe geest heeft . 
hij het veelzijdig fenomeen van de bedevaarten geanalyseerd 
en in de juiste historische context geplaatst. Deze kritische 
maar open instelling deed hem voortdurend de essentie van de 

. toenmalige bedevaart als een sacrale en een sociale daad be
klemtonen (5). 

Waardevol blijft het werk van Viaene omwille van het vele, 
zorgvuldig verzamelde materiaal over Vlaamse pelgrims. De 
dertien chronologische lijsten die hij opstelde (bedevaarders 
naar Jeruzalem, Rome, Compostella, Sainte Baume, Saint
Gilles-du-Gard, Warangeville, Bari, Sint Andries in Schot
land, Trier, Keulen, Lübeck, Wilsnack ; strafbedevaarten 
opgelegd door het O.L. Vrouwkapittel van Kortrijk) concreti-

(5) A. VIAENE, Sente Gil/is in Provenehen (Saint-Gil/es-du-Gard), een 
bedevaart uit het oude vlaamse strafrecht, in BiekorJ. dl. LXXI, 1971, p. 7 : 
"Spontaan of verplicht, een bedevaart is immers in die verre eeuwen steeds een 
sakrale handeling." 
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seren de bonte pelgrimsschare en de concrete omstandigheden 
die haar op pad brachten. Ook zijn een tiental routes nauw
keurig uitgetekend te land: Brugge-Parijs, Brugge-Trier , 
Brugge-Keulen, Brugge-Lübeck, Kortrijk-Marseille , 
Mechelen-Rome, Vlaanderen -Rocamadour, Vlaanderen
Avignon, Vlaanderen-Compostella, Vlaanderen-Wilsnack ; ter 
zee Engeland-Galicie. Daarbij gaf hij enkele nieuwe identifica
ties van namen van bedevaartplaatsen en loste twijfelgevallen 
op. Tenslotte verhelderde hij de terminologie, vooral inzake 
ceremonieel en symboliek, en de iconografie, meer bepaald de 
rekwisieten en de signes van de pelgrims. 

Door hun veelzijdigheid zijn de bijdragen van Viaene niet 
enkel als volkskundig te katalogeren. Ongetwijfeld hebben zij 
het volksleven in zijn felheid, zijn bezieling en zijn formalisme 
uitgetekend. Maar ook voor de kennis van het institutionele, 
juridische, re~igieuze, culturele en mentale verleden hebben zij 
kostbare gegevens vergaard. 

Toch is het bedevaartsoriderzoek van Viaene een onafge
werkt mozaïek gebleven. Hij bracht veel materiaal aan: kleine 
en grotere. stenen, in alle vormen en kleuren. Dominate lijnen 
en relevante details voor een mogelijke synthese gaf hij impli
ciet aan maar het mozaïek werd niet in zijn geheel samenge
bracht. En zelfs zijn nog niet alle onderdelen voorradig. 
Viaene bezorgde ons weinig tekstedities en weinig iconogra
fisch materiaal. Hij publiceerde wel de tarieflijsten van 
Geraardsbergen en Gent, uit het midden van de 15de eeuw; 
sindsdien maakte J. Van Herwaarden een definitieve uitgave 
op basis van de zes bewaarde redacties (6). Daarnaast gaf 
Viaene fragmenten uit van de dietse versie die Robout de Dop
pere in 1490 maakte van het Itinerarium, de beschrijving van 
de reis die Anselm Adornes en zijn zoon Jan in 1470-1471 naar 
Jeruzalem maakten, nl. het reglement voor het inschepen te 
Venetie en de lijst van aflaten die in het H. Land en te Rome 
konden verdiend worden. Ook van deze teksten, evenals van 
het ganse reisverhaal van de Adornes beschikken wij intussen 
over een integrale uitgave (7). 

Belangrijke aspecten van het verschijnsel bedevaarten ble
ven daarenboven onaangeroerd. Zo werd weinig of niets opge-

(6) J. VAN HERWAARDEN, o.C., p. 628-640. 
(7) J. HEERS en G. DE OROER, Itinéraire d'Anselme Adorno en Terre 

Sainte (1470-1471) . Texte édité, traduit et annoté, Parijs, 1978. 
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rakeld over de pelgrims broederschappen die in Vlaanderen 
ongetwijfeld talrijk waren. 

Antoon Viaene heeft binnen zijn levenspelgrimage het 
mozaïek van het laat-middeleeuwse bedevaartwezen niet kun
nen afwerken. Hopelijk krijgt het vele gedane werk ook een 

voltooiing. 

Prof. Dr. Raphael De Keyser 
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Verantwoording van de uitgave 

De bundel is samengesteld uit alle bijdragen over bedevaarten en bedevaar
ders die door Antoon Viaene in de loop van een halve eeuw gepubliceerd wer
den. Hoofdbrok daarvan vormen de 37 artikels, waaronder enkele korte noti
ties, verschenen in Biekorf. Uit de Handelingen van de Société d'Emulation te 
Brugge namen we 3 bijdragen over. Uit het tijdschrift Volkskunde, Eigen 
Schoon en De Brabander en het huldealbum Miscellanea Elig. Dekkers, elk 
één artikel. 

Niet opgenomen in deze uitgave is de tekst van een lezing door Antoon 
Viaene over bedevaarders en bedevaarten, gehouden ter gelegenheid van de 
studiedagen voor Westvlaamse folkloristen te Ryckevelde (Brugge) op 25 okto
ber 1975. Drie zeer korte notities uit de rubriek Vraag winkel in Biekorf over 
Vrouwen op strafbedevaart in jrg. 62 (1961) p. 256, Bedevaart naar Mont 
Saint-Aubert in jrg. 63 (1962), p. 224 en Oude bedevaart bij Koolskamp in jrg. 
65 (1964), p. 128, zijn eveneens achterwege gelaten. 

Bij elke bijdrage wordt gerefereerd naar de oorspronkelijke publikatie. 

De bijdragen zijn over zes thema's gebundeld. Binnen elk bestek van het 
hoofdthema volgen de artikels binnen verschillende deelthema's elkaar chro
nologisch op. Bedevaarten in het oude Vlaamse strqfrecht met 22 artikels vor
men het voornaamste bestanddeel. Daarop volgen de Jeruzalemvaarders met 4 
artikels, Naar Santiago de Compostela met 6, enkele Specifieke bedevaarten 
met 5, de Reisroutes met 4, en over Pelgrim en Pelgrimstekens met 2 artikels. 

Dikwijls voegde A. Viaene bij de beschrijving van een pelgrimage ook een 
studie van de reisroute. Het leek ons raadzamer dit aspect niet los te rukken uit 
het kader van het artikel om het onder het hoofdthema te bundelen. 

Alle teksten zijn integraal weergegeven, zonder wijziging van titel, van taal 
en zonder corrigenda of bibliografische addenda. 

Het register vermeldt naast de plaatsnamen van de bedevaartsoorden even
eens de namen van de pelgrims gerangschikt onder de localiteit vanwaar de 
pelgrimage startte of de plaats waar de straf tot pelgrimage was uitgesproken. 

Van de oorspronkelijke illustraties zijn er 7 overgenomen uit Biekorf. Het 
inlassen van nieuwe afbeeldingen is een poging tot verrijking van de tekst en 
tot lust voor het oog van de lezer. 

L.V.B. 

Herkomst van de illustraties 

PI. I, 2, 4, 8, 9, 14, 17 uit Biekorf als oorspronkelijke illustratie bij de tekst. 
PI. 3, 5, 6, 20 uit A. GEORGES, Le pélerinage à Compostelle (Brussel, 1971) 
PI. 7, JO, J3 uit Rijn en Maas, Kunst en cultuur 800-1400 (Keulen-Brussel, 
1972) 
PI. 16, 18, 23 uit H.F.M. PRESCOTT, Jeruzalem Journey (Londen, 1954) 
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PI. 11 uit S. HEATH, In ·the steps of the pi/grims (Londen, 1953) 
PI. 12 uit Anonieme Vlaamse Primitieven (Brugge-Tielt 1969) 
PI. 15 uit Li1.ars' Scottish Tourist (Edinburgh, 1850) 
PI. 19 uit H. LOXTON, Pi/grimage to Canterbury (Londen, 1978) 
PI. 21 uit Sanctuaires Romans sur Ie Chemin de Saint-Jacques (Dijon, 1974) 
PI. 22 uit privé-bezit, afm. 48/34 
PI. 24, 25 foto's E. Sudres, Rodez (Aveyron) 
De foto van A. Viaene is een opname door Walter Baes uit 1974 

TEKSTUITGA VE 
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Pelgrim en pelgrimstekens 1 

PALSTER ENDE SCERPE NEMEN 

EEN SAKRALE FORMULE UIT DE OUDE PELGRIMSZEGEN 

De pelgrim in de middeleeuwen was, naar zijn reiskleed 
alleen en zijn kaproen, niet te onderscheiden van de schaap
herder. En ook wandelstaf en broodtas waren aan beide ge
meen. Het bruine of grauwe grofwollen overkleed van de pel
grim bleef, zoals dat van de herder, eeuwenlang onveranderd 
(1). Alleen de vilten pelgrimshoed, gedragen op de kaproen, 
kende een eigen evolutie : de oude vorm met platte bol wordt 
ruimer en krijgt omstreeks 1400 bredere randen die worden 
opgeslagen en, door de kerende pelgrim, bezet met de typische 
pelgrimstekens van gegoten lood of tin, of van geschilderd per
kament. 

De stok of staf, mni. palster (ofra. bourdon), was er een van 
manshoogte met een knop of een kruk. Aan de staf werd de 
kalebasfles vastgemaakt. 

De lederen of linnen tas, mni. scerpe, scaerpe (ofra. 
escharpe), wordt aan een draagband of -riem over de borst 
gedragen. 

De pelgrimage - uit straf en boete zowel als uit devotie -
begon in de kerk. Daar gingen de pelgrims (veelal werd in 
groep gereisd) de reiszegen ontvangen. Als symbolen van hun 
staat van pelgrim werden hun de staf en tas, palster ende 
scerpe, overhandigd. 

Zegenformules voor staf en tas komen reeds voor in mona
chale rituaalboeken in Duitsland ca. 1150 met capselIa et fus
tis, alias pera et baculus (d.i. staf en tas) als symbolen van de 
pelgrimerende. lil een gebed «voor onze broeders die naar 
Rome of elders afreizen» worden de staf en tas overhandigd 
«als teken van de pelgrimage» (in signt!-In peregrinationis). 
Ook een latere zegen (ca. 1400) herhaalt dat de pelgrims hun 
staf en tas (baculos et peras) opnemen ten teken van hun bede
vaart (pro signo peregrinationis) (2). 

De bedevaart gold als een sociale en sakrale daad, en werd 
gedragen door de gemeenschap. Ambacht en nering stonden in } 
voor het onderhoud van het gezin gedurende de afwezigheid 

(I) c. Enlart. Manuel d'archéologie française III 302 (parijs 1916). - K. 
von Amira. Der Stab in der germanischen Rechtssymbolik p. S (München 
1909). 

(2) A. Franz. Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter Il 272-277 (Frei
burg B. 1909). 
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1 De Dood en de Pelgrim 
uit La Grant Danse des Morts van Guy Marchant 

Parijs 1486 

2 Sint-Jakobswapen met drie schelpen 
(onbekend drukkersmerk ca. 1490) 

rechts: Sint Jakob in pelgrimsdracht met palster en scerp. 
Links: Sint Joris. 
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Pelgrim en pelgrimstekens 3 

van de huisvader. De pelgrim was onschendbaar, had voor
recht van verblijf in de passanten- en pelgrimshuizen. Lands
grenzen telden voor hem niet. Door de krijgsbenden op zijn 
weg werd hij geëerbiedigd. 

Vandaar dan ook de bijzondere waarde van de funktionele 
kentekens van de pelgrim : wandelstaf en etenstas, de gewijde 
palster ende scerpe, die a.h.w. zijn internationaal paspoort 
waren. Op zijn weg naar het verre heiligdom. 

Op zijn weg terug is de bedevaarder, op zijn hoed of op zijn 
kleed, getooid met het sprekende teken van de «heilige» die hij 
bezicht heeft: twee sleutels en (of) een Veronike (H. Aan
schijn) uit Rome; St.-Jakobsschelpen uit CompostelIa ; drie 
ringen (hosties) uit Wilsnack ; de zittende Maagd uit Le Puy of 
Rocamadour. Deze pelgrimstekens stonden in het volksgeloof 
in aanzien als getuigen, als amuletten die door de «aanraking 
met de heiligdommen» een bijzondere kracht inhielden. Als 
attribuut van de pelgrim «op weg» waren ze slechts bijkom
stig. De erkende en gewijde symbolen van de «kerstenman» 
die uit hun eigen beweging of uit plicht (boete of straf) een 
verre pelgrimage aanpakte waren de staf en tas, de palster ende 
scerpe. 

In de middelned. lexikografie heeft deze uitdrukking niet de 
verdiende aandacht gekregen. Het Mnl. Wdb. beperkt zich tot 
een drietal citaten: Livre des Mestiers (1370), Reinaert (versie 
± 1400) en een Gentse archief tekst uit 1405. 

De volgende lijst brengt een reeks plaatsen uit Oud-Vlaamse 
bronnen di~ de kultuurhistorische inhoud en het gebruik van 
de formule «palstere ende scerpe nemen» nader toelichten. 

Chronologische lijst van teksten 

1274 Ieper. - Een scheidsgerecht van gravin Margareta beslecht de 
vete tussen de families Belle en Colemiers. De franstalige oorkonde (in 
het Depart. Archief te Rijsel) bepaalt een reeks zoen bedevaarten naar 
CompostelIa en Saint-GiIles : de betrokkenen zullen nemen «eskerpe 
et bourdon, à lor mouvoir, en I'eglise Saint Martin d'Ipre». (Biekorf 
1970, 8). 

1291 Brugge. - De Keure van de Pijnders van O.L. Vrouw aan de St.
Jansbrug bepaalt als volgt de verplichting van de deken en de zorgers 
van de gilde wanneer een gildebroeder of -zuster de bedevaart naar het 
H. Land wil ondernemen: 
«Vort, so wie die vaert over zee, si giulde broeder of giulde sustere die 
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ter gilde behoren, moeten commen daer si pais ter ende scarpe nemen 

zullen; ende die deken ende zine zorghers ghaen met hem lieden een 

alve mile buter poort, ende daer sullen si hem gheven vij. scel. grote 

haere wiJle mede te doene ... » (3). 

1303 Sint-Joos-upter zee. - Op een zegel van het klooster van Saint

Josse-sur-mer staat de heilige Judocus (Joos) afgebeeld als «peregri

nus» met staf en tas (4). 

1316 Brugge. - In een schepenbrief betr. een rente vastgelegd door 

GiJlis van de Walle tot uitvoering van een «kruisvaart» naar Jeruza

lem, wordt bepaald dat een persoon voor deze tocht moet worden 

betaald zodra «coninc jof grave vorseid jof landsheren vorseid palster 

ende scaerpe ghenomen hebben». (Bie korf 1962, 292). 

1319 Kortrijk. - Een grafelijke sententie, gegeven in het «Kasteel van 

Kortrijh>, zendt Wouter Masière op bedevaart naar Saint-GiJles in 

Provence. (Biekorf 1970, 10). De akte stipuleert dat Wouter voor deze 

bedevaart zal «prendre en l'eglise de Saint-Martin à Courtray escerpe 

et bourdon». Voor een tweede bedevaart zal hij «escerpe et bourdon» 

gaan nemen in de O.L. Vrouwekerk van dezelfde stad (5). 

1349 Brugge. - In juni regelt graaf Lodewijk te Brugge een geschil 

waarbij Jacob van den Houte en Jan van Peen en een zoenbedevaart te 

vervullen hebben; zy «zullen nemen palster ende scerpe, bin Sen te

Baefsdaghe naest commende (1 oktober); ende varen ... te Sente

Niclaus (in Bari»). (Biekorf 1964, 322). 

1370 Brugge. - De schoolmeester geeft aan zijn leerlingen een taaloe

fening over de bedevaarten: ik ga mijn pelgrimage volbrengen, zegt 

hij : «want ic hebben ghenomen scarpe ende palster oec, ende ga over 

zee ... »; hetgeen voor de scholier in de vertaling luidt: «car j'ai pris 

escherpe et bourdon aussi, si m'en vois outre mer. .. )) (Livre des Mes

tiers, ed. Gessier 48). 

± 1400. - In de Reinaert-versie van ca. 1400. Na de biecht van Rei

naert richt koning Nobel het woord tot het Parlement der Dieren; hij 

zegt o.m. dat de boetende Vos een pelgrimage wil aangaan naar Rome 

en naar Jeruzalem: 
Reynaert wiJle maerghin vroe 

(3) E. Huys. Duizend jaar mutualiteit 146 (Kortrijk 1926). - Vgl. Stallaert 

Il 337. 
(4) Douet d'Arcq. Collection des sceaux aux archives nationales I 484 nr. 

257 (Parijs 1863). 
(5) F" Remhrv . Snint -Gillis : sa vie, ses re\iques .. . 11 36 (Brugge 1881). 
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Palster ende scerpe ontfaen 

Ende wille te Roeme gaen ... (6) 

5 

1402 Langemark. - Een grafelijke zoendinc verwijst Jan van Rose

beke, wegens manslag op Fence de Brabandere, tot een pelgrimage 

naar CompostelIa «ende te purne met palstre end scerpe soe voerseit es 
t'Sent Jans in de kerke ... )) (7). 

1.405 Gent. - Aan Lauwereins van Brabant, in verzoening met Goes

sm Bollaert, wordt opgelegd te doen «sine pelgrimagie tsente Pieters 

e~de te sente Pauwels ten groten Roerne)). Daar zijn manslag op Goes

sm Bollaert gebeurd was te Kortrijk, zal Lauwereins «nemen palster 

e~de scerp.e in sente Martins kercke te Curtrike, mits dat t'fayt te Cur

tnke gh~vlel...)) In dezelfde kerk zullen Jan en Daniel, broeders van 

Lauwerems, voor een zoenbedevaart naar het H. Land «nemen palster 
ende scerpe)) (8). 

1422 .Dudzel~. - Jan f. Riquaerts wordt bestraft met een pelgrimage 

«te Smter Nlcla~us ten Oostrenbare)) (Bari) : het vonnis verwijst hem 

«te commene (bmnen de maend naer Bamesse) te Dudseele in de kerke 

ende daer.te ne~ene palster ende scaerpe ende te treckene buten lande 
(naar Ban»)) (9). 

1424 Sluis. - Willem f. Lisbette, bastaard van Aelbrecht Grave uit 

Aardenburgambacht, zal tot verzoening van de moord op Jan f. Wil

lem Maes «commene binnen eene maend eerstcommende te onser 

Vrauwen~erke ter Sluis ende daer palster ende scaerpe nemene)) voor 

een pelgnmage naar CompostelIa (10). 

1425 Klemskerke. - Victor Volkaerts wordt op 21 april wegens man

slag veroordeeld «te commene ... ende nemene te Vlisseghem inde 

kerke palster ende scaerp)) en vóór halfoogst op weg te gaan naar 
Rome (11). 

1425 Aardenburg. - Pieter f. Michiel Neyts uit Aardenburgambacht 

wordt, wegens moordaanslag, verwezen «te nemen palster ende 

scaerpe)) en op te trekken naar St.-Pieters te Rome. 

(6) P. De Keyser . . «:alster ende scherpe ontfaem>, in Taal en Tongval XVI 

(~964), 69. (Deze weinIg gedokumenteerde studie bracht feitelijk geen ophelde

nng over de formule). 

(7) RAB. Ieper, Ie reeks nr. 5062, f. 13. Vgl. Westvlaamsch Archief 1939 
66. , 

(8) Cannaert. Oude strafrecht, ed. 1835, p. 373-374. Vgl. Biekorf 1967 7 

(9) RAB. Vrije, reg. nr. 16937, f. 2v• ' , . 

(10) RAB. Vrije, reg. nr. 16937, f. 8. 

(11) RAB. Vrije, reg. nr. 16937, f. Ir. - Vgl. Biekorf 1968, 294. 
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1428 Sluis. - Dankaert Jansseune wordt veroordeeld wegens moord 
op Ghys , zoon van Clais Schoutheeten, uit Hannekinswerve (verdwe
nen prochie bij Sluis). Voor zijn driedubbele bedevaart (Rome, Com
postelIa en Bari) zal Dankaert telkens «commene te Hannekin"swerve 
in de kerke ende daer palster ende schaerpe nemene» (12). 

1439 Gent. _ Een overeenkomst met Goessin Blondeel verplicht Oli
vier van Landuut tot een pelgrimage van eerherstel naar Rome of naar 
CompostelIa. De bedevaarder zal «nemen palster ende scerpe te Gra
mene in de kerke ... » Grammene was immers de plaats van het misdrijf 

(13). 

1512 Oudenaarde. - Jacob Pieters f. Stoffels zal krachtens een zoen
dinc (in causa moord op Adriaen van Nyeuwenhuus) «nemen eenen 
palstre ende scherpe, ende gaen een pelgrimaige ... » naar Rome (14). 

Zoen- en strafbedevaart verdwijnen uit de rechtspraktijk in 
de Nederlanden gedurende de regering van Keizer Karel. De 
formule «palster ende scerpe (nemen)>> vertoont slijtage, om 
weldra voorgoed uit de taal te verdwijnen. 

De scerpe, scaerpe gaat het eerst verloren, na 1512 valt dit 
woord weg uit de pelgrimstaal. In de plaats treedt de konkur
rent male, moel, met de betekenis «reisz;ak» van het afgesleten 
scerpe. Cornelis van Damme dicht in 1572 een Geuzenliedeken 
waarin hij het optreden van «den Adeldom» beschrijft, het 
wonder van de edelen die Vive Ie geus roepen en werkelijk 
voor de landvoogdes verschijnen in de plunje en met de 

symbolen van de bedelaars : 
Sy werden te Hoof ontboden tsamen, 

Daer sy oock seer heus, van herten Corragieus, 
Meest alle met moel ende Palster quamen, 
Want Vive Ie Geus, was alsdoen haer Leus (15). 

Het pelgrimeren zelf was, sedert een paar generaties, dode
lijk aangetast door pseudo-pelgrims, vaganten en vagebonden, 
landlopers en onsociale elementen, die van bedelarij gingen 
leven. De Sint-Jakobsbroeders krijgen alsdan hun verdiende 

(12) RAB. Vrije, reg. nr. 16937, f. 13. - Vgl. Biekorf 1968, 295. 
(13) Cannaert a.w. 373. - Vgl. Biekorf 1967, 8. 
(14) Audenaerdsche Mengelingen I 252. - Vgl. Stallaert U 337; Biekorf 

1967,8. 
(15) Het Geuzenliedboek, ed. Kuiper-Leendertz, I 124 (Zutphen 124). 

Pelgrim en pe/grimstekens 7 

plaats in de prent van Het Schip van sinte Reinuyt en in het 
Ständebuch van Jost Amman en Hans Sachs (16). 

Zo konden de eerste Geuzen de symbolen van de bedelaars 
voor hun eigen rekening nemen, alleen de broodtas werd ver
vangen door een schotel aan de gordelriem. Zo worden ze, in 
het Wonderjaar 1566, beschreven in het Gentse Dagboek van 
de gebroeders Van Campene. Haagpreken zijn overal aan de 
gang en «dese scismatijcken hebben een name ghecreghen 
onder heurlieder, datse ghenaempt werden Guuds, ende ghee: 
ven zeek er teecken, daer by dat mense kendt, te wetene de sco
telle ende een pa/stere ... ». Het scote/ken, plaatsvervanger van 
de scerpe, werd ook als zelfstandig kenteken aan een kettinkje 
gedragen. De Brugse jonker Jan vanSchore ging in 1566 niet 
«ter predicatien .. al eist dat hy met den Edelen ... gheteeckent 
heeft ende d'yseren kethene ende tscotelken drouch». De 
franstalige edellieden van de Nederlanden noemden zich, met 
dezelfde symb?lische betekenis, «fidèles au Roy jusqu 'à la 
besace» (17). 

Zo we naar het uitgangspunt terugblikken, dan vinden we 
als bron van onze formule de latijnse redaktie van kerkelijke 
benedictiones, die lokale varianten vertonen maar algemeen 
staf en tas wijden als de eigen uitrusting van de pelgrim. Deze 
pelgrimszegen is vanaf de 13e eeuw in de rituaalboeken van het 
Frankische Westen algemeen aanwezig. In de ridderliteratuur 
is de paraliturgische zegening van staf en tas zo goed doorge
drongen dat in het mhd. gedicht van Ulrich van Liechtenstein 
(Frauendienst; ca 1255) de held, voor zijn (profane) pelgri
mage naar Venetië, de staf en tas (walIerstap und burdo) ont
vangt uit de handen van zijn minnares (18). In de Franse 
droomroman Pèlerinage de /0 vie humaine van Guillaume de 
Digulleville (ca. 1350) wordt de ziel voor haar pelgrimstocht 
naar het hemelse Jeruzalem uitgerust met palster ende scerpe. 
~e scerpe (ofra. escharpe) is er zelfs al een zeer gekunsteld 
dmg geworden, en modieuze aumonière, bezet met twaalf zil
veren klokjes die de twaalf geloofsartikelen moeten suggereren 
(19). 

(16) D. Th. Enklaar. Uit Uilenspiegels kring 58 (Assen 1940). 
(17) Dagboek van Cornelis en Philip van Campene, ed. F. De Potter, p. 4 

(Gent 1870). - Hand. Emulation 42 (1892), 251. 
(18) Qlto von Leixner. Geschichte der deutschen Literatur I 108-109 (Leipzig 

1906). 
(19) G. GrÖber. Grundriss der romanischen Philologie U-I 750 (Straatsburg 

1902). ' 
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De verbinding «staf en tas» met scerpe als een van de ele

menten biedt het volgende schematische beeld, met afgeronde 

datum van de oudste en jongste vindplaatsen. 

Latijn: capselIa et fustis 
pera et baculus 

Oud/rans: eskerpe et bourdon 
Middelned. : palster ende scarpe 
Middelengels : burdon and scrippe 

pyk and scrippe 
staf and scrippe 

1150· 
1150-1550 
1274-1450 
1291-1512 
1300-
1393-
1524 

De term schirpe, scerpe was ca. 1200 in Keulen en omme

land bekend doch, voor zover we weten, niet in verband met 

staf en pelgrimsreis (20). 
Voor het middelned. is Vlaanderen het belangrijkste 

«palster-ende-scerpe»-gebied. Is de formule in Brabant werke

lijk vreemd geweest 1 Limburg biedt wel de verbinding scerpe 

ende staff (1427 te Hasselt). 
In de ikonografie zijn staf en tas, palster ende scerp, een 

vast attribuut van de pelgrim, en de heilige pelgrims (Jakob, 

Judocus, Rochus) dragen de twee rekwisieten als kenmerk van 

hun patroonschap of van hun levenswijze. Samen met de min

der voorbeeldige Sint-Jakobsbroeders zijn ze de visuele getui

gen van de sakrale middeleeuwse formule die in het Romeinse 

Rituale (1614) niet meer zou worden opgenomen. 

Biekorj, 72 (1971), 39-46. 

(20) Over eng. scrip, scrippe (en composita) zie Oxford EO VIII-2, 283. -

Oe ofra. vormen bij Godefroy III 373. - Voor hd. schärpe en etymologie, zie 

l('"o~ · Mit7k~ , v . ~rh~rne. 

Pelgrim en pelgrimstekens 

I , , 

3 Attributen van een pelgrim naar CompostelIa. 

Beeldhouwwerk door Martin Moenaert, 1674 

Brugge, koorgestoelte van St. lacobskerk 

9 
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10 Vlaamse pelgrimstochten 

DE VERONIKE ALS PELGRIMSTEKEN 
V AN DE ROMEVAARDERS 

Als pelgrimsteken - insigne van de volbrachte bedevaart -
heeft de Sint-Jakobsschelp een universele bekendheid, in de 
culinaire zowel als in de heraldieke sfeer. Compostella in Gali
de was een van de top bedevaarten in de middeleeuwen, en 
zeker een van de meest populaire. De Compostellavaarder was 
de pelgrim bij uitstek, de peregrinus zonder iets meer. Alle 
wegen gingen naar Santiago (1). 

De primaire en heiligste bedevaart was en bleef de pelgri
mage «naar overzee», naar het Heilig Graf te Jeruzalem. Als 
aandenken van zijn tocht bracht de pelgrim «het heylige Riet 
van Jerusalem» mee, een lange smalle palmtak. Naar die insi
gne werd de pelgrim van Jeruzalem heel het Westen door 
benoemd: hij was de pa/matus, mnl. palmen are, ofra. pau
mier. eng. pa/mer. Namen die familienamen zouden worden 
(2). Met hun palmen gingen de «pilgrems van Jerusalem» in 
gesloten broederschap in de H. Bloedprocessie in Brugge 
(1551). In het Brabantse (o.m. te Mechelen) en in het Noorden 
(Dordrecht, Utrecht) had de broederschap van de Jeruzalem
vaarders het voorrecht de (houten) ezel te trekken in de lokale 
Palmprocessie (3). 

Als eigenlijke insigne op hoed of mantel droeg de Jeruza-
lemvaarder van de 15e eeuw ook een opgenaaid teken (uit tin 
of perkament) met de elementaire uitbeelding van een berg : 
de Kalvarieberg. 

De pelgrims naar Sint-Pietersgraf «ten hooghen Rome» 
vonden er ter plaatse de insignes (signacu/a) om op hun hoed 
of kleed te steken : naast de klassieke gekruiste sleutels van 
Sint Pieter kochten ze er ook gaarne, en zelfs bij voorkeur, een 
tinnen of perkamenten Veronike. 

In de oude Sint Pieter (van vóór de nieuwbouw van 
Bramante-Michelangelo) ging de Romevaarder immers niet 

(I) H. Stalpaert, De pelgrimage naar CompostelIa, in Biekorf 1965, 265-280 
(met bibliografie). 

(2) de fna. Palmaert te Kortrijk in 1376-1392 : zie F. Debrabandere, Studie 
van de persoonsnamen in de kasseirij Kortrijk nr. 1509 (Handzame 1970). 
Over de ikonografie van de «vertreckende» pelgrim (palster en scerpe), zie Bie-

korf 1971, 39-46. 
(3) Précis analytique -Flandre Occid. 2e série (ed. Priem, Brugge 1847) V 

255. - E. Van Autenboer, Volksfeesten en rederijkers te Mechelen 76-77 
(Gent 1962; uitg. Kon. VI. Academie). 

Pelgrim en pelgrimstekens 11 

alleen knielen op het apostelgraf. Zijn devotie werd vooral 
aangetrokken door het krachtige Heilige Aanschijn, de Santo 
Sudario, in de volksmond de Veronike, een van de vier grote 
relikwieën in de basiliek (4). 

De devotie tot het Heilig Aanschijn - de Vera Effigies, de 
Facies Praec/ara van de vrome literatuur - was al in de 14e 

eeuw door heel het Westen verspreid (5). De Romevaart verze
kerde het materiële kontakt met de Veronike. In de oude Sint 
Pieter was het eerste altaar het «outaer daer de veronike up 
staet» ; een bezoek aan dit altaar gaf 700 jaar aflaat : honderd 
jaar meer dan het altaar van de heilige Andreas en het altaar 
van O.L.-Vrouw. Zo leerpe nog in 1480 het handboek van de 
pelgrim (6). 

De Kastiliaanse ridder Pero Tafur, die in 1438 de stad 
Brugge zou bezoeken, was op zijn wereldreis in 1435 in Rome. 
In zijn dagboek beschrijft hij de toning van de Veronike die in 
een hoge pilaartoren was weggeborgen. De relikwie werd te 
voorschijn gehaald van bovenuit : door het kerkdak werden 
twee mannen op spektakulaire wijze in die pilaar neergelaten 
en weer bovengehaald om dan de opgediepte Santo Sudario 
aan de samengestroomde vereerders te laten zien (7). 

De meeste pelgrims beschouwden de Veronike als het voor
naamste heiligdom van de Sint Pieter. Door de aanschouwing 
ervan werd feitelijk de jubilee-aflaat verkregen, zo meende 
men. In een van zijn brieven noemt Petrarca, die in het jubi
leejaar 1350 naar Rome wil gaan, de Veronike op de eerste 
plaats van de relieken die hij er zal zien (8). 

Bij de jaarlijkse toning was de verst komende pelgrim gepri
vilegieerd : wie «van over berg en zee kwam verkreeg viermaal 
meer aflaat dan de plaatselijke Romeinen. De gunst was steeds 
verbonden aan het zien van de Santo Sudario. De augustijner-

(4) A. Katzenellenbogen, art. Antilz In RDK. I (Stuttgart 1937), kol. 732-
738. - K. Pearson, Die Fronica, Straatsburg 1887 (vooral p. 94-141 en de 
illustratie). - E. von Dobschuetz, Christusbilder, I (Leipzig 1899), p. 209 ss. 
- A. De Waal, Die antiken Reliquiare der Peterskirche, in Römische Quar
talschrift, 1893, p. 253. 

(5) M. Meertens, De godsvrucht in de Nederlanden 11 70-80 (Antwerpen 
1931). 

(6) A. Viaene, Een Brugs vademecum voor de Rome- en Jeruzalemvaarder 
uit 1491, in Hand. Soc. d'Emulation, dl. 100, 1963, p. 301-322. 

(7) Pero Tafur, Travels and Adventures 1435-1439, ed. Malcolm Letts, Lon
den 1926, p. 36-37. 

(8) P.C. Boeren, Heiligdomsvaart Maastricht 145-147 (Maastricht 1962). 
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prior Leupold van Wenen noteert in zijn dagboek in 1377 dat 

hij de Veronike heeft mogen zien tot driemaal toe gedurende 

de 27 uren (9). 
Op de Piazza Settimiana, vóór de Sint-Pieter, stonden win

keltjes waar de pelgrim kleine en grote afbeeldingen van de 

Veronike kon aankopen. Daar, bij die «vendeurs de véroni

ques» (10), kocht hij die «brievekins van Virgenycken (die) pil

grims pleghen te brynghenen», zoals ze door de Brugse rederij

ker Cornelis Everaert ca. 1530 in zijn spel Berch (vv. 89-91) op 

gekkende toon worden beschreven (11). 

In de musea van oude schilderkunst is het kleine paneel met 

de Christuskop (niet-lijdend type, zonder doornenkroon) geen 

zeldzaamheid (12). Menig getijdenboek uit de 15e eeuw bevat 

een Veronike-miniatuur. Bekend zjin de vroege houtsneden 

met het Heilig Aanschijn. Niets is echter overgebleven van de 

Veroniken die «op cleet ghescreven» (d.i. geschilderd), om

streeks 1460 in Brugge onder het huisraad van burger en 

ambachtsman voorkomen (13). Juist rond die tijd portret

teerde Petrus Christus een jonge man in zijn huiskamer; op 

een bordje tegen de wand hangt een perkamenten blad met 

geschilderde Christuskop en eronder de geschreven tekst van 

het Salve sancta facies: het berijmde_ g~bed tot de Veronike 

(14). 
Ook als huismerk of gevelbeeld is de Veronike verspreid 

geweest. In vijf van de zes stadswijken van Brugge was er om

streeks 1500 een huis dat de naam de Veronike droeg. Dezelfde 

(9) N. Paulus, Geschichte des Ablasses 11 301 (Paderborn 1923). - Aan het 

zien was niet alleen aflaat verbonden. In het volksgeloof had het zien van een 

Veronike, evenals het zien van een St.-Kristoffelbeeld, een bijzondere kracht: 

wie een Veronike aanschouwde, mocht de hele dag veilig gaan, hem kon geen 

schielijke en onvoorbereide dood overkomen. Zie o.m. L. Réau, Iconographie 

des Saints III 1314-1317 (Parijs 1959). Vgl. Biekorf 1963, 35. 

(10) Jadis 17, 1913, p. 102. 
(11) Spelen van Cornelis Everaert, ed. Muller-Scharpé 491-493,644 (Leiden 

1920). 
(12) Te Brugge nr. 3 van het Groeningemuseum (Catalogus p. 27); een later 

versie in het Gruuthusemuseum (zaal 17 ; Gids p. 79). Gelijkaardige panelen in 

de musea van Rijsel, Sint-Truiden, München, Berlijn. - Alleen de echter 

Veronike, het Christus hoofd zonder doornenkroon (en zonder draagster van 

het doek), komt hier ter sprake. Afbeeldingen bij Pearson, a.w. passim. 

(13) A. Viaene, Figuratieve vroomheid in de oude Brugse huiskamer, in Bie

korf 1963, 271-273. 
(14) Londen, National Gallery. The Listener 1963, p. 333. - M. Friedlän

rieT. Die altnied . Malerei I 156. 

rio 
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huisnaam was toen ook bekend in Ieper, Sint-Omaars Valen-. , 
clennes, Leuven (15). 

Tirinen en loden pelgrimstekens (en ook leistenen gietvor

men) worden in veel musea bewaard (16). Talrijke middel

eeuwse bedevaartplaatsen zijn in de kollekties van Parijs 

(Musée de Cluny) en Londen (British Museum) vertegenwoor

digd (17). Het Londense Museum bezit een tinnen Veronike 

zijnde een Christuskop in cirkelvormige omlijsting, die ver: 

want is met de Veronike van het Museum van Rouen (18). 

Bijzonder leerrijk is de ikonografie van de pelgrim zelf die 

enkele voorbeelden biedt van de Veronike, gedragen als insi

gne van de voltrokken Romevaart. 

Op een van de panelen van het Lam Gods van de van Eycks 

verschijnen ca; 1440 de pelgrims aangevoerd door St. Kristof

fel en St. Jakob. De heilige van CompostelIa draagt de insignes 

van drie pelgrimages : op zijn hoed Jerusalem (Kalvarieberg 

op vestelke) en CompostelIa (schelp); op zijn mantel Rome, 

aangeduid door een perkamenten «brievekin van Veronike» 

met geschilderd beeld van het Heilig Aanschijn (19). Als 

symbool van de Romevaart volstond. de Veronike, de sleutels 

heeft van Eyck er niet bijgevoegd. De drie pelgrimstekens vor

men een weloverwogen en sprekende synthese van het «bede

varen» in die samenvoeging van de drie allergrootste pelgrima

ges van de christenheid. 

(15) Biekorf 1963, 33-35. 

(16) Parijs, Musée de Cluny : de belangrijke verzameling beschreven in het 

standaardwerk van Forgeais (Plombs historiés trouvés dans la Seine, 5 din., 

1858-1867). Ook het museum van Bourges bezit interessante exemplaren. Rijk 

is het British Museum te Londen; de «Pilgrim-signs and other pewter badges» 

beschreven in de Medieval Catalogue (nr. 7) van het Museum. Exemplaren 

ook in het Focke-Museum te Bremen. - De Antwerpse verzameling van pel

grimplaatjes (uit het vroegere Museum De Gulden Spoo~) werd beschreven 

door J. De Beer in het Gedenkboek Frans Claes, p. 56-59 (Antwerpen 1932). 

- Zie ook Gay I 634; Il 455. - Wartburg, FEW XIV, 302. 

(17) De meest noordelijke plaatsen daaronder zijn Boulogne (O.L.V.) en 

Amiens (St. Jan Baptist), alsook Kantelberg (St. Thomas) en Walsingham 

(O.L.V.) in Engeland. 

(18) Enlart, Manuel d' Archéologie III 307 (parijs 1916). 

(19) - In de kroniek tekst over de bekende «toog» van het Lam Gods op de 

Poel te Gent in 1458, daarover het volgende: «Item, jeghen over de vj . Oude 

Vaders metten groenen habyten stonden de vj . Peelgryms d'een van hemIieden 

synde sente Christoffels uutnemende grote boven d'andere ... » L. Van Puy

velde, Schilderkunst en toneelvertoningen 84 (Gent 1912). 
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14 Vlaamse pelgrimstochten 

4 PELGRIMS BIJ EEN WOUDKAPEL 

Houtsnede van Hans Burgkmair 1473-1531 

Op de hoed van de links staande pelgrim de St. Jakobusschelpen. 
De pelgrim rechts draagt op de opgeslagen boord van zijn kap de 

twee tekens van de Romevaart : rechts de (tinnen 1) gekruiste sleut.els 
van St.-Pieter, links een «brievekin» met de Veromke 
(Christushoofd). 

Burgkmair schilderde ook een «zittende pelgrim» die evenee~~ de 
sleutels en de Veronike van Rome op zijn hoed draagt: Afb. ~lJ I?e 
Waal-Kirsch, Roma Sacra, p. 574 (Heidelberg 1925); dne pelgnms In 

een groep (schilderij van een onbekend Duits meester ca. 15(0) dragen 
op hun hoed een perkamenten Veronike. (De Waal-Kirsch, p. 357). 

Pelgrim en pelgrims tekens 15 

Het museum van Evreux (Normandië) bewaart een merk
waardig stenen beeld, voorstellend een Romevaarder die op 
zijn hoed een Veronike en de gekruiste sleutels draagt (20). 

Een ander voorbeeld werd onlangs door Prof. Dr. Steppe 
naar voren gebracht. Op een schilderij van Stephan Lochner 
(Neurenberg; Germanisches Nationalmuseum) is een van de 
Emmaüsgangers getooid met de insignes van drie bedevaar
ten: een Veronike van Rome, een schelp van CompostelIa en 
de drie hosties van Wilsnack (21). Dit laatste wijst op de grote 
bekendheid ca. 1470 van de bedevaart naar het Heilig Bloed 
(van het «hostiewonden) van 1383) in die Pruisische stad. Het 
onderwerp zelf van het schilderij was van aard om het eigen 
Duitse «eucharistische wonden) als een «Nieuw Jerusalem» te 
laten optreden. 

De grote Hans Burgkmair heeft ca. 1531 in houtsnede «Pel
grims in het woud» uitgebeeld. Op hun kap lezen we dat het 
Romevaarders zijn : ze dragen het dubbele teken van de sleu
tels en var} dé Veronike. (Zie de afbeelding) (22). 

Een van de pelgrims die, in Chaucers onvergetelijke Vertel
lingen (Canterbury Tales), op weg naar Kantelberg in 1386 het 
woord voert in de proloog, is de bereisde aflaatkramer , de 
Pardoner (bij GezelIe zou die zeker de «pardoenden> geworden 
zijn 1). De man draagt het pelgrimsteken van Rome genaaid op 
zijn hoed: «a vernycle hadde he sowed up on his cappe». 
Vernycle is (zoals vironicle, virenike) een van de vele varianten 
van veronike. In de merkwaardige nederlandse Chaucer
vertaling van Prof. Barnouw verliest dit vers zijn gezicht : 
«Hij droeg een heilgen zweetdoek aan zijn pet», zo luidt de 
overzetting, zonder enige toelichting (23). Chaucer etiketteert 
zijn Pardoner, niet zonder ironie, als een Romevaarder. Een 
pointe die in de vertaling verloren is gegaan. 

In onze eigen literatuur is, voor zover we weten, de Brugse 
rederijker Cornelis Everaert de eerste die pelgrimstekens op 
het toneel brengt, op de hoed en op de mond van zijn spelers. 

(20) Enlart a.w. 301, met afbeelding. 
(21) Erasmus en Leuven. Catalogus van de tentoonstelling 1969, nr. 191 

(beschrijving M. Smeyers). Over Wilsnack, zie Biekorf 1968, 5-17. 
(22) G. Hirth, Kulturgeschichtliches Bilderbuch I n. 295 (München 1882). 

Vgl. De Waal-Hirsch, Roma Sacra 574 (Heidelberg 1925). Over de Zittende 
Pelgrim van" Burgkmair zie boven. 

(23) De Vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg I 22 (Haarlem 1930). 
- De «santo Volto» bij Dante (Inferno XXI, 48) is niet de Veronike van 
Rome, doch het beroemde Wonderbeeld (geklede Christus aan het kruis) van 
de Domkerk van Lucca. 
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Zijn Goedevrijdagspel Berch wordt opgevoerd te Brugge in 
1530 (24). Een pelgrim met name Duechdelic Voortstel ver
schijnt op de planken. Boerdelic Zin ziet hem opkomen en 
roept: 

Au vrient ons noch ghewaecht 
De teekens die ghy draecht / an uwen hoet 
Van waer brynghyse 7 

Deuchdelic Voortstel somt onmiddellijk de plaatsen op 
waarvan hij de tekens op zijn hoed draagt: Wilsnack (het 
Wonderbloed), Rocamadour (O.L. Vrouw), Bari (Sint
Niklaas) en Rome (de Veronike); zijn vers luidt: 

[Ik breng ze] Van thelich bloet, 
Van onser Vrauwen / van sinte Nyclaeus. 
Ic hebbe te Roome / ghesien den paeus. 

Lustich van Herten, de derde speler, laat horen dat hij het 
Romeinse pelgrimsteken op de hoed, het perkamenten briefje 
met het Heilig Aanschijn, herkent. Hij gaat aan 't gekken over 
vagebonden die uit de landloperij tekens van een andere aard 
meebrengen : «gordelkins van sinte Roozyaene ofte brievekins 
van Virgenycken» : woordspeling op de venerische ziékten die 
door de vaganten en «varende luyden» werden rondgedragen. 

De pelgrim stelt zich te weer. Ik breng meer en iets beters 
mee dan dat, zegt hij,. ik breng «de ghelyckenesse van eenen 
berghe» ... En zo komt het trio op het onderwerp van 't spel: 
het raadsel van de Berch, medegebracht door pelgrim Duech
delic Voortstel. De twee tegenspelers gaan aan 't raden en noe
men, schertsend en ernstig ondereen, een hele reeks van bergen 
op : de Johannisberg op de Rijn (vanwaar de wijn komt); de 
berg van Rochevaele (op de Compostella-weg, in de Pyre
neeën); de berg «van sinte Beernaert» (de Alpenpas); de 
«Veernaert die onder weg he Roome staet» (de franciskaanse 
Verna-berg in Toskane); de mont Saint-Denis bij Parijs. 

Boerdelic Zin werpt er gekkend de Brugse Casselbergh (een 
huisnaam) en Erdenburch tussen, om te komen tot de bijbelse 
bergen: de Sinaï, de Tabor, de Olijfberg. 

Het raadsel krijgt dan zijn oplossing wanneer de pelgrim 
zelf ontsluiert welke berg hij «meebrengt» : geen ander dan de 
hoogste en heiligste berg, de Kalvarieberg. Met een vrome be-

(24) Spelen, ed. Muller-Scharpé, a.w. 491-493. - Verkleding in pelgrim 
komt al in vroegere spelen voor: Dami!!t en Plato in Esmoreit; ook in de sot
ternie van de Truwanten. 
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schouwing over de Gekruisigde wordt dit Goedevrijdagspel 
door de pelgrim besloten. 

Het pelgrimsteken va~ de Jeruzalemvaart wordt in het spel 
Berch niet uitdrukkelijk genoemd. Men mag echter aanvaar
den dat de pelgrim het tinnen of perkamenten teken met de 
Kalvarieberg bij de oplossing van het raadsel op het toneel te 
voorschijn haalt. 

Het officiële symbool van de «Romeinders» - mannen die 
een Romevaart hadden volbracht - waren de sleutels van 
Petrus. Een veel ruimere uitstraling had echter het Heilig 
Aanschijn, in heel het Westen. Het uniforme type van de 
Romeinse «pictores veronicarum» vond er overal ingang en 
navolging. Alleen al de getijdenboeken zijn daar getuige van. 

De Veronike wordt aangebracht op een hoge of vrije, goed 
zichtbare plaats: gehouwen in de sluitsteen van een gewelf; 
geschilderd op of gesneden in de predella (onderstuk waarop 
de retabel rust). Ook bij sluiting van de altaarluiken bleef de 
Veronike dan zichtbaar (25). Sommige Kristoffel-houtsneden 
uit de 15e eeuw vertonen een Christuskind met de ernstige trek
ken en de typische kruisnimbus van de Veronike (26). Zelfs in 
hosties werd de Veronike-figuur geprent, uit Bochum (Noord
rijnland) is zulk een hostie-ijzer bewaard gebleven (27). 

Tot die verspreiding heeft het pelgrimsteken uit Rome zeker 
bijgedragen. Voor onze gewesten kan echter ook het klooster 
van Montreuil bij Laon hebben meegewerkt. Paus Urbanus IV 
(Jacques de Troyes) had immers in 1249 een kopie van de 
Romeinse Veronike geschonken aan dit nonnenklooster (28). 
Daardoor lagen een deel van de aflaten van Rome zeer in het 
bereik van de Lage Landen. Dit verklaart mogelijk ook het feit 
dat in Laon en in Reims, zoals in de bovengenoemde Vlaamse 
steden, de Veronike ook als huismerk en als huis naam is 
bekend geweest. 

Biekorj, 72 (1971), 129-136 

(25) Een Veronike als predellabeeld uit 1517, afgebeeld in Lexikon fOr 
Theol. und Kirche X (ed. 1938). Somtijds geplaatst tussen de twee Romeinse 
apostelfiguren of tussen twee engelen. 

(26) Zie o.m. de nrs. 13 en 21 bij H. Höhn, Deutsche Holzschnitte (Leipzig 
1941). - Een Veronike verwerkt in staande Christus figuur (1488) bij A.J.J. 
Delen, Histoire de la gravure I, pI. XXXV. 

(27) Katzenellenbogen a.w. 740. 
(28) Cottineau, Répertoire II 1973. - Deze Veronike van Montreuil-en

Thiérache behoort heden tot de kerkschat van de Kathedraal van Laon. 
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DE WEGEN VAN BRUGGE NAAR PARIJS 

VOLGENS DE BRUGSE WEGWIJZER VAN 1400 

De betrekkingen van Brugge met Parijs zijn, gedurende de 
middeleeuwen, steeds zeer druk geweest. Handelsbetrekkingen 
eerst en vooral. Koopwaren werden gevoerd en gedragen, men
sen gingen en reden weg en weer op de landwegen die de 
wereldmarkt Brugge en de industriesteden Gent en Ieper ver
bonden met de Franse hoofdstad. Vlaams laken en pelsen uit 
Brugse kantoren kwamen in grote hoeveelheden op de jaar
markten van Saint-Denis en van de Champagne. Uit Parijs en 
uit dezelfde jaarmarkten (Troyes, Provins) trok Brugge kost
bare stoffen en allerlei luxe-artikelen van zuiderse herkomst. 
Ook een goed deel van de wijn uit Noord-Frankrijk en uit 
Bourgogne bereikte de Vlaamse kelders via de landwegen uit 
Parijs. De belangrijkste grafelijke tol te lande lag dan ook 
richting Parijs : Bapaume, kruispunt op de grens van Artesië, 
de «sleutel van Vlaanderen», was te lande hetgeen Sluis «in het 
waten> was, een hoofdkantoor van de tolgelden. 

Kooplieden en marktvrouwen, hoedenmakers en goudsme
den, voerlieden en dragers kruisten echter, tussen Zwin en 
Seine, op de «Arrasche bane» van het bekende Voermanslied, 
mensen met andere bekommernissen dan handel en negotie. 
Parijs was immers met zijn Koninklijk Parlement de hoogste 
rechterlijke instantie van Vlaanderen, en naar Parijs trokken 
onze (niet ongaarne) gedelegeerde magistraten om er de han
gende processen aan de gang te houden. 

Nog over Parijs liep, gedurende heel de 15e eeuw, de weg 
van onze stedelijke messagiers en procureurs naar de pause
lijke residentie Avignon, en de pauselijke koeriers uit Avignon 
reden op Brugge (via Valence, Macon, Troyes) over Parijs
Arras liever dan over Reims-Valenciennes. 

Naar de scholen van Parijs gingen onze studenten om 
«meester in aerten» te worden, en om er ook soms, als docto
ren en professoren van de Universiteit, hun naam aan de ere
lijst van scholastieke beroemdheden toe te voegen. 

Trouwe weggebruikers waren last not least de bedevaarders 
die, uit persoonlijke devotie of uit rechterlijke dwang (verzoe
ning of vonnis), over Parijs naar CompostelIa, Rocamadour, 
St.-Gilles en Provence of elders naar het Zuiden pelgrimeer
den. 



20 Vlaamse pelgrimstochten 

De straat zelf droeg de reiziger naar zijn doel, ze was zijn 
levende en enige documentatie. De weggebruikers verplaatsten 
zich, bereden of te voet, van afspanning naar afspanning, van 
herberg tot gasthuis en tot kloosterpoort, voortdurend in voe
ling met de weg bewoners die met de lokale afstanden en de 
toestand van de weg en van de rivierovergangen in hun streek 
bekend waren. Water, ridderkrijg, roverij en pest kwamen 
onverwacht op de weg te liggen : dan moesten kooplieden en 
bedevaarders - die zoveel mogelijk een reizend gezelschap 
vormden - beroep doen op een betaald «leidsman» uit de 
streek om hen door de moeilijkheden heen te loodsen. 

Langs de weg woonde ook de hoefsmid en de onmisbare 
paardenkoper bij wie de bereden reiziger in zijn nood terecht
kwam om zijn ziek of afgereden dier in een «paardenhandel» 
om te ruilen. 

De Brugse Wegwijzer, die omstreeks 1400 werd samenge
steld, is niets anders dan een praktisch repertorium van de 
etappen en' de afstanden ten dienste van de weggebruiker. In 
dit belangrijk document worden de vier volgende wegen 
Brugge-Parijs opgegeven (1). 

De eerste twee wegen bestaan, in hun eerste helft, uit de 
Artesische weg, - de «Arrasche bane» uit de oude volkstaal, 
- van Brugge tot Arras. In deze laatsté stad kiest men de rich
ting Bapaume of Amiens om de Franse hoofdstad te bereiken. 

De wegen nr. 3 en nr. 4 zijn de Henegouwse wegen, be
staande uit de «Doornikse baam> van Brugge (over Kortrijk) 
tot Saint-Quentin. Van hier voort loopt een kortere weg over 
Compiègne, een langere over Kamerijk (2). 

Hier volgen nu de etappen van de vier wegen. 

1. De weg over Bapaume 

Brugge - Roeselare - Menen - Rijsel - Pont-à-Vendin. 
Artesië.' Lens - Arras - Bapaume - Eclusier-sur-Somme 

(ofwel over Coupe-Gueule). 

(I) Over de «Brugse Wegwijzer» uit het Mercatel-handschrift (Univ. Biblio
theek Gent) komt een kritische bijdrage in een volgend nummer. 

(2) Een vernieuwend hoofdstuk over de oude transportwegen in dit gebied 
vindt men in het belangrijke werk van Prof. J. Craeybeckx, Un grand com
merce d'importation : Les vins de France aux anciens Pays-Bas, p. 54-67 
(Parijs 1958). 
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Frankrijk.' Soyecourt - Roye - Ressons - Estrées-St _ 
Denis - Pont St.-Maxence - Senlis - Louvres - Ie Bourget ~ 
Parijs. 

2. De weg over Amiens 

Brugge - Arras : zoals nr. 1. 
Arras - Pas-en-Artois. 
Frankrijk: Amiens - Paillart (in de Noye-vallei) - St.

Just-en-Chaussée - Clermont - Creil - Luzarches - Sarcel
les - Saint-Denis - Parijs. 

3. De weg over Compiègne 

Brugge - Kortrijk. 
Frankrijk: Doornik - Saint-Amand. 
Henegouwen: Valenciennes. 
Frankrijk: Le Cateau. 
Verman do is : Saint-Quentin - Ham. 
Frankrijk: Noyon - Compiègne - Verberie - Senlis _ 
Louvres - Ie Bourget - Parijs. 

4. De weg naar Kamerijk 

Brugge - Valenciennes : zoals nr. 3. 
Valenciennes - Haspres - Cambrai (Kamerijk) - Epéhy. 
Vermandois: Ham. 
Frankrijk: Noyon - Parijs, zoals nr. 3. 

De Artesische wegen geven de kortste verbinding Brugge
Parijs. De weg nr. lover Bapaume wordt door de Wegwijzer 
gerekend op 62 mijlen en is de kortste van de vier. De weg nr. 
2 over Amiens is, met 66 mijlen, vier mijlen langer dan de 
Bapaume-weg. 

De oostelijke wegen over Henegouwen zijn, steeds van 
Brugge uit, belangrijk langer. De weg nr. 3 over Compiègne 
wordt gerekend op 69 mijlen, terwijl deze route met de omweg 
over Kamerijk (nr. 4) de 74 mijlen bereikt. 

Het verschil tussen deze laatste weg en de Bapaume-weg 
bedraagt 12 mijlen (± 60 km), hetgeen in de gemiddelde snel
heid van de reiziger te voet bijna twee dagreizen betekende. 
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Vanuit Ieper was, zoals voor Brugge, de Arrasche baan de 
kortste verbinding met Parijs. Het verkeer van deze twee grote 
Vlaamse steden met de Franse hoofdstad kwam te Menen 
samen. 

Gent rèisde naar Parijs over Oudenaarde-Doornik: de 
Henegouwse baan (de «Scheldeweg» tot Saint-Quentin). 

Brabant (Antwerpen, Mechelen, Brussel) was eveneens (over 
Halle, Zinnik en Bergen) op Henegouwen aangewezen om, 
over Valenciennes (wegen nr. 3 en 4), Parijs te bereiken. 

Parijs was echter geen terminus doch een kruispunt voor het 
weg-en-weer uit en naar Vlaanderen. 

Vanuit Brugge bekeken gelden in de Wegwijzer de volgende 
richtingen als verkeer «boven Parijs», met Parijs als doorgang 
of etappe: 

Avignon : over Troyes of Le Puy. 
Bourges : over Montargis of Blois. 
Dijon, de Bourgondische hoofdstad: over Troyes. 
Le Puy : over Nevers. 
Lyon: over Troyes of Nevers. 
Marseille: over Avignon. 
Montpellier : over Le Puy of Avignon. 
Nevers. 
Provins. 
Rocamadour, het oude «Lourdes» : over Orléans. 
Tours: over Prunay en Vendóme . 
Troyes : over Nangis of Provins. 

Alleen voor enkele van die richtingen was een goede weg 
«zonder Parijs» voorhanden. ' 

De belangrijke handelsstad Bourges kon men, van Brugge 
uit, bereiken over de westelijke weg door Ponthieu en Nor
mandit!, nl. van Rijsel uit over Abbeville naar Rouen, en dan 
de weg over Chartres en Orléans naar Bourges. 

Troyes, de grote jaarmarkt-stad in de Champagne, was, na 
Parijs, het belangrijkste kruispunt van wegen naar het Zuiden. 
Vanuit Brugge bereikte men Troyes via Parijs over de twee 
bovengenoemde richtingen, doch ook over twee andere wegen 
via Reims, de oude Romeinse hoofdstad en centrum van een 
belangrijk wegennet. 

'De weg Brugge-Reims volgt eerst de Henegouwse weg (nr. 3) 
tot Valenciennes en loopt dan oostwaarts ()ver Guise en Marle 

:1 
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naar Reims. Hier had men dan twee verbindingen met Troyes : 
een over Tours-sur-Marne, Vertus en Plancy; de andere over 
Beaumont, Chälons en Arcis. Vanuit Troyes liepen wegen naar 
Avignon, Dijon en Lyon; zie bovenstaande lijst. 

De druk begane bedevaartweg naar Rocamadour vertrok uit 
Parijs en liep over Orléans; deze laatste stad (gelegen op het 
trajekt Brugge-Bourges) was echter, voor de bedevaarders uit 
Brugge, ook via Rouen en Chartres te bereiken. Evenals de 
stad Tours, die het uitgangspunt was van de Westelijke en 
«Vlaamse» pelgrimsweg naar Galicië (CompostelIa). 

Om te sluiten een opmerking over de vier wegen van Parijs 
waarmede we begonnen zijn. 

De weg over Compiègne en de weg over Kamerijk zijn de 
twee langste in de opgave in mijlen van de Brugse Wegwijzer. 
Nu zijn het juist deze twee «Henegouwse» wegen die voor een 
deel de rivieren volgen (Schelde en Oise) terwijl in de Artesi
sche ~ichtingover Bapaume en Amiens de rivieren (Scarpe, 
Authle, Somme) dwars liggen. De reiziger Brugge-Parijs die de 
~~tesische ~ant verkoos kon geen schipper aanspreken, terwijl 
hl] belangrIjke afstand kon afleggen op de rivieren zo hij zijn 
voorkeur gaf aan de Henegouwse zijde. Zo kan in gegeven 
omstandigheden de langste weg uit de Wegwijzer soms de 
kortste en komfortabelste (en goedkoopste?) geweest zijn. 

Biekorj, 66 (1965), 1-5 
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MECHELEN - ROME - MECHELEN 

De reis van secretaris JAN DE LEEUW 
in de winter 1450-1451 

Op 28 maart, derde vastenzondag van het jaar 1451, werd in 
de St.-Romboutskerk te Mechelen officieel de Grote Aflaat 
afgekondigd. Hertog Filips van Bourgondië was bij de plech
tigheid aanwezig. Onder de Nederlandse steden had Mech:len, 
niet zonder tegenwerking van concurrenten, de slag thUIsge
haald. Mechelen was jubileum-stad voor de Bourgondische 
landen, een monopolie dat zelfs na de gestelde termijn van 23 
augustus nog tot Allerheiligen zou verlengd worden. De 
opbrengst van de aflaat (uitbreiding van het Romeinse jubel
jaar 1450) zou vooral aan het bouwfonds van de St.-Rombouts 
(toren en koor) ten goede komen (1). 

De pauselijke aflaatbul had heel wat moeite en geld gekost. 
Toen de eerste bul van 9 december 1450 per koerier uit Rome 
naar 'Mechelen vertrok, was Jan de Leeuw, stadssecretaris van 
de Dijlestad, tussen Alpen en Apennijnen onderweg om ~ij de 
pauselijke Curie profijtelijker schikkingen te ~aan bemldd~: 
len. Met de definitieve bul (gedateerd 1 februan 1451) zou hl] 
zijn stad bereiken veertien dagen vóóï· de 28 maart, de grote 
dag van de «opening» van de Aflaat. 

De rekening van de reis Mechelen-Rome-Mechelen van Jan 
de Leeuw gedurende de winter 1450-1451 is bewaard gebleve? 
Het stuk werd door Prof. P. Fredericq uitgegeven als nr. 89 m 
een lijvig Codex Documentorum gewijd aan de geschiedenis 
van de aflaten in de Nederlanden (2). In dit kerkhistorisch oor
kondenboek ligt de rekening over de reis zo goed als verloren. 
Het stuk raakt alleen zijdelings de eigenlijke kerkgeschiedenis. 

(I) Over de grote aflaat te Mechelen, zie F. Remy, Les grandes indulgences 
pontificales aux Pays-Bas à la fin du moyen äge, Leuven, 1928, blz. 4~-56. 

(2) P. Fredericq, Codex Documentorum sacratissimarum indulgentlarum 
neerlandicarum, 's-Gravenhage, 1922, blz. 88-98 (aanvullende bijzonderheden 
uit de rekening, aldaar blz. 99-118 passim). . . 

Deze uitgave (nr. 21 van RGP, kleine serie) herneemt d~ pubhcatl~ van de 
Mechelse rekeningen die door Prof. Fredericq waren Uitgegeven In 1909 
(Mémoires in -8 de la c1asse des lettres ... de l'Académie rOY;ile de Belgique, 2e 
série, t. V). 
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Voor de geschiedenis van het verkeer op de wegen tussen de 
Lage Landen en Rome is het echter een waardevol document. 
Over de reiswegj de snelheid van verplaatsing, de reiskosten, 
de uitrusting van de reiziger heeft die eigenhandige rekeningen 
van Meester Jan de Leeuw leerrijke bijzonderheden mede te 
delen. 

Een gewone reis was het niet. De Mechelse secretaris trekt 
heen en weer over de Alpen in de volle winter, tussen 24 
november 1450 en 10 maart 1451. Een dringende officiële reis, 
buiten het normale reisseizoen. De kranige secretaris rijdt over 
de ingesneeuwde Grote Sint-Bernardpas op 11 en 12 december. 
Vooral zijn terugreis is merkwaardig. Jan de Leeuw volbrengt 
de reis Rome-Mechelen in een verbazend snel tempo : hij zet er 
tien dagen minder op dan bij de heenreis hoewel hij de Alpen 
overschrijdt in het hart van de Alpenwinter , op 25-28 februari 
1451. Ditmaal was hij echter begeleid door een pauselijke koe
rier, drager van de kostbare losgekregen bul, die het fijne van 
de Alpenovergangen kende. De Mechelse secretaris,doctor in 
de rechten., moet echter een felle ruiter geweest zijn, zoals ook 
blijkt uit de kalender van zijn ambtsreizen in latere jaren (3). 

De twee volgende tabellen geven de gedateerde etappen van 
de reisrout~ met de benamingen uit de rekening en de moderne 
grafie of identificatie van de plaatsnamen. Hierbij moet het 
volgende in acht genomen worden. 

Meester Jan de Leeuw was doctor in de rechten. Het was 
niet de eerste maal dat hij Franse, en Italiaanse - en mis
schien Duitse - wegen opging. Als student in de rechten had 
hij zeker Parijs of Toulouse, Bologna of Padua bezocht. Een 
codex van plaatsnamen was alstoen onbekend. De geleerde 

(3) Jan de Leeuw vertoefde nog weer te Rome in de zomer van 1454 en in het 
voorjaar van 1456 (Codex blz. 150 en nr. 140), steeds in verband met de zaken 
van de verlengde aflaat. - Over de persoon van Jan de Leeuw (alias de Leu; 
Johannes Leonis) is nog het volgende bekend. In oorkonden en in de stadsre
keningen van Mèchelen in de jaren 1450-1464 verschijnt hij als «secretaris» 
(1450); «pensionaris van de stad van Mechelen» (1454; Codex nr. 136); «sin
dacus et procurator» van de stad (1456; Codes nr. 142). Hij is «legum doctor» 
en speelt een hoofdrol in de jarenlange historie van de Mechelse aflaat. Een 
stuk van 1462 (Codex nr. 157) noemt hem «collector apostolicus». Gegevens 
bevestigd door welwillende mededeling van Dr. M. van Doren, archivaris
conservator van het stadsarchief van Mechelen. 
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secretaris schrijft de namen in zijn rekening, onbekommerd 
om de spelling, met een neiging tot verdietsing zodra hem een 2 Op een dorpken 
element ervan vertaalbaar toeschijnt. En neiging die in onze Didjon Dijon 
kanselarijen algemeen was. De grafieën van Jan de Leeuw zijn 3 Sintel ans te Loene Saint-Jean de Losne 
ook soms getuigen van de oude lokale uitspraak van een (overzetveer op de 
Franse, Italiaanse of Duitse plaatsnaam. Saöne) 

,I 
i Chemin Chemin 

Op enkele uitzonderingen na worden elke dag de twee etap- 4 Ben Vev ere Bellevesvre 
pen of «afspanningen» - middag en avond - aangeduid (4). Lyon Sanere Lons-Ie-Saulnier 
Het dokumentis een rekening, geen dagboek. Vandaar dat in 5 Morant Moirans 
uren noch mijlen iets over afstanden wordt medegedeeld . Sinte Glaude Saint-Claude 

r I'; zondag 6 Nyjour Mijoux 
! I Geneveren Geneve 

7 id. 
!'. De rit Mechelen-Rome , , ; 1 8 id. 
I 

, 'i 9 Bien Brens (Chablais) 

:1 : 10 Een cleyn dorp ken 
; I · 

1450 In de rekening Concordantie Sinte Morys Saint-Maurice (Valais) 11 ,,: 
l'j' (Alpenovergang) 
• ' · 1· ' lr 

!j'::: :>i November 24 (Mechelen -Brussel- r l : 11 Sinte Blanchye Sembrancher 
Halle) Burch Sint Pere Bourg-Saint-Pierre i ,I , 

25 Sandekene Zinnik (Soignies) 1' , Sinte BerneertsberchGrand Saint-Bernard ' I, 'i 
l'!j I Maboyze Maubeuge (Hospice; 2.472 m.) : i,.:' l 26 Pont de Zambra Pont-sur-Sambre 12 Burch Sint Rieme Bourg-Saint-Remy 

. I I 
Werviin Vervins Oexten Aosta I " 

27 Amye Amifontaine zondag 13 Castiglion Chätillon 
Bach in Barru Berry-au-Bac Bart Höne-Bard 

(overzetveer over de 14 Dorp bi Puvrien - bij Ivrea 
Aisne) Sint Germeyn San Germano 

I ~. .• Ryemen Reims 15 Bercel Vercelli 
p , ~ , 28 Een cleyn dorpken Martare Mortaro 
1 · .. i': 

Letrees Lettrée 16 Grappelo Gambolo , j ' j" 

, . 
zondag 29 Siissulabe Arcis-sur-Aube Pavyen Pavia 

.. 1; 1 
Troys Troyes 17 Chastel ,Sint Johan Castel San Giovanni 

30 Bar sur Seyne Bar-sur-Seine Placencen Piacenza 
Mussyle Vesque Mussy-l 'Evêque 18 F1orenzole Fiorenzuola 

December Magni Sint Lambert Magny-Lambert Burch Sint Dyonys Borgo San Donnino 
Sanseu Chonceaux 19 Parma Parma 

1' Reze Reggio Emilia ., 
1\ 

zondag 20 Modena Modena 
(4) Een aantal lezingen uit Codex (v voor n, f voor s en omgekeerd) worden Castelfrancho Castelfranco 

verbeterd; verkeerde en nagelaten identificaties worden verbeterd en aange-
21 Bologonien Bologna vuld. - Ook foutieve transcriptie van data (op blz 94 xxiii voor xiii; op blz. 

I : 95 : xviiii voor xxiiii) wordt verbeterd. 22 Overgang Apennij -
l" nen 
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Trivole ? Marendela Mirandola 
Loyana Loiano zondag 21 Ostia Ostiglia 

23 Florenzole Firenzuola (overzet Po-rivier) 
Brugge van de Scar-Scarperia ~, Y sera de la Scala Isola della Scala 
pere i· 22 Verona Verona 

24 (Florence ?) Burghetto Borghetto 
25 Florence Florence (Firenze) 23 Rovereto Rovereto 
26 id. Trent Trente 

zondag 27 Cassano San Casciano 24 (leemte) (Merano en de 
Pogibomsi Poggibonsi (Alpenovergang) Vintschgau) 

28 Seyne Siena 25 Slurens Schluderns (Sluderno) 
Lusignano Lucignano 26 Nauders op Sint~r Nauders (Reschen 

29 Sinte Claus San Quirico Claes bergh Schei deck ; Passo di 
Rodencoffere Radicofani Reet Resia» 

30 Monteflascon Montefiascone Ried 
31 Viterba Viterbo 27 Milze Mils 

Souters Sutri , 1 (Imst, over Finster-
1451 

~1 i 
münzpas) 

Januari 1 Rome n Nazaret Nassereith 
.. , zondag 28 Bakebach (Lermoos -) 

II Bichlbach 
( -Reutte) 

De rit Rome-Mechelen ,1. Nesselbanc Nesselwang !~ 1 Maart Kempte Kempten r 
1451 ,~i Memmingen Memmingen 

Februari 13 (Rome -) ' :~f 2 bi Ulmen Ulm ~l 

Torre van Bebiana Torre di Bibiana ·H· Dorenstat Dornstadt 
Roncilion Ronciglione ·,u 3 Ghenghe Giengen .,:, 

zondag 14 Monteflaschon Montefiascone I.! \ Essinghen Esslingen !~'!1 

Hanghendewatere Aquapendente J 4 Op een molen 
15 Boncovent Buonconvento !? Lensinghen Lienzingen t· 
16 Seyne Siena \.1 5 Bruzel Bruchsal ',~ ,! 

Sambuco ? e· Spiere Speier 
~ 17 Florence Florence lf 6 Worms Worms 

Vayle Vaglia 1~ Mens Mainz 11 Overgang Apennij- . '~. zondag 7 Covelens Koblenz 
nen i'~ 8 Col ene Keulen 

18 Scarparia Scarperia ;l~ 9 . Gulke Jülich 
19 Florenzole Firenzuola ~ : Aken h 

Luyano Loiano :- 10 . (Mechelen) 
Belognen Bologna i~.1 . 

20 (Bologna) 
.. 
t( 

Ronl1ort Castelfranco (veer) 
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BIJZONDERHEDEN OVER DE REIS 

Uitrusting 

Jan de Leeuw reist samen met Meester Jan Mettenbaerde. 

Ze rijden zware etappen, dag voor dag. Hun alleszins sterke 

rijpaarden worden zeer op de proef gesteld. De secretaris heeft 

hamer en tang in zijn bagage, en koopt hoefnagels onderweg 

om zelf de paarden te beslaan. Op de heenreis wordt slechts 

tweemaal iets uitgegeven «omme peerden te beslane» met ijs

nagels. Op pleisterplaatsen wordt meer dan eens beroep 

gedaan op een zadelmaker voor herstellingen en aanvulling 

van paardentuig, alsook voor laken ·«om onder de sadels». 

Een nieuw gebit, een roskam worden onderweg aangekocht. 

Voor de verzorging van de dieren worden herhaaldelijk zalf en 

vet (roet) in de rekening ingeschreven. 

Op de terugreis, die zeer snel wordt gelopen, worden twee 

paarden afgereden, waarvoor een verliespost van 8 dukaten 

wordt geboekt. Meester Jan Mettenbaerde blijft, na de Alpen

overgang door de Etsch- en Innvalleien, te Kempten achter om 

de secretaris en de pauselijke koerier in versneld tempo op 

Mechelen los te laten waar de pauselijk bul met ongeduld ver

wacht werd. 

Bepaling van de reisroute 

Voor de heenreis kiest Jan de Leeuw de richting Reims

Dijon-Geneve om over de Grote Sint-Bernardpas de stad 

Aosta te bereiken. Zijn route loopt dan normaal door Piemont 

(Vercelli), Lombardije (Pavia) en Emilia (Piacenza en Bolo

gna). Dan volgt de (in de winter) lastige overgang van de 

Apennijnen naar Florence en de klassieke route naar Rome 

over Siena en Viterbo. 
Te Rome gaat Jan de Leeuw op nieuwjaardag 1451 eerst 

logeren in de afspanning La Luna op het Campo di Fiore 

«<inde Mane op Campeflor»). Op dit plein, centrum van de 

afspanningen en «hosteirien» in de 15e eeuw, was hij aangeko

men (5). Na vijf dagen echter gaat·de secretaris inwonen bij 

een landgenoot, een zekere Willem de Nestelmakere, tegen 16 

1/2 kronen per maand (6). Hij bleef er meer dan een maand. 

(5) G.H. Hoogewerff; Felix Roma, Zutphen, 1928, blz. 43-44. 

(6) Over ambachtslieden uit de Nederlandse provincies die in de periode 

1450-1550 te Rome gevestigd waren, zie M. Vaes, Les fondations hospitalières 

f1amandes à Rome du 15e au 18e siècle, Rome, 1914, blz. 21-34. 

T" 
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Man e~ paard waren goed uitgerust toen hij op 13 februari de 

terugreis naar Brabant kon aanpakken. Inmiddels had hij de 

r?ute van de terugreis kunnen bespreken met Romeinse koe

ners waarvan een hem tot in Mechelen zou begeleiden. 

De terugreis volgt tot in Florence ongeveer de route van de 

heenreis. Ook de overgang van de Apennijnen naar Bologna 

blijft dezelfde. Van Bologna voort wordt nu echter gereden op 

Verona. en Trente. Voor de «passagie» van de Alpen in de 

volle WInter (24-27 februari) werd ditmaal de laagste van de 

Alpe~passen uitgekozen, nl. de Reschen-Scheideck (met Fins

termunzpas, 1137 m), doorheen Tirol, om in de Zwabische 

Vooralpen (Kempten in het Allgäu) uit te monden (7). De 

route loopt dan verder over Vlm, Esslingen, Bruchsal om te 

Speier ~e Rijn over te steken en langs de stroom te b:reiken. 

Te MaInz werd ingescheept voor Keulen. Over de klassieke 

route Aken-Maastricht-Hasselt-Diest-Aarschot werd dan op 

het einddoelgc,reden. 

Op de reis kalender van Jan de Leeuw leest men nu en dan 

hoe belangrijk brug en overzetveer waren voor het bepalen van 

de rout~. Ook onvoorziene omstandigheden spelen mee. De 

secret~ns betaalt tot tweemaal toe een leidsman die hem in het 

onrustige Noorden van Itali(! langs veilige omwegen doorheen 

h~.t «fole van wapenen» moet-leiden. Een paar maal ontwijkt 

hiJ .een sta~ omdat er «sterfte» (pest) heerst en gaat hij liever 

pleisteren In «een cIeyn dorpken». 

Snelheid van de reis 

De heenreis Mechelen-Rome wordt voltrokken in 39 dagen, 

waarv~n 34 volle «bereden» dagen zijn. Een eerste rustdag 

wordt Ingelegd, na 13 volle rijdagen, te Geneve. Tot hier had 

Jan de Lee~w dag~lijks gemiddeld ca. 54 km. gereden. Te 

Geneve pleistert hiJ twee dagen, in voorbereiding van de 

komende bergtochten. Aan het vak Geneve-Florence worden 

15 dagen besteed, met een gemiddelde snelheid van 40 km per 
dag . 

Vó?r de overgang van de Apennijnen rustte de secretaris een 

dag UIt te Bologna, en hij vertoefde twee dagen te Florence om 

er Kerstmis te vieren en de laatste ritten voor te bereiden. Het 

(7) Over de geschiedenis van de alpenpassen zie W ABC l'd L 
Al d ' . .. 00 I ge, es 

.pes ans la nature et dans l'histoire, Parijs 1913, blz. 201-250: over de 

Tiroolse passen vooral blz. 239-241 ; kaart nr. 6. 
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trajekt Florence-Rome wordt gereden met een dagelijks gemid
delde van 60 km, de snelheid van de Franse koninklijke koe
riers van zijn tijd. 

Een bijzondere vermelding voor de rit over de Alpen : in 
twee dagen rijdt de secretaris van Sembrancher (714 m) naar 
Aosta (583 m), een afstand van 65 km die over een pashoogte 
(Grote Sint-Bernard) van 2.472 m loopt. De overtocht valt 
midden de korte dagen van december, wanneer zeker de 
hoogste helft van die pasweg ingesneeuwd ligt. Hier heeft Jan 
de Leeuw zich wel laten helpen door een «leytsman». 

De terugreis wordt in 25 dagen voltooid, tien dagen minder 
dan de heenreis, met één enkele dag onderbreking (te 
Bologna). 

Het trajekt Rome-Florence vraagt ditmaal niet meer dan 5 
dagen; de gemiddelde snelheid stijgt hier tot 70 km per dag. 
Met dezelfde snelheid zal het trajekt ten noorden van de 
Alpen, Zwaben-Brabant (Kempten-Mechelen) worden gere-
den. 

De sectie Florence-Kempten, die Apennijnen en Alpen 
omvat, wordt gereden met de verbazende snelheid - gedu
rende 10 naeenvolgende dagen - van gemiddeld 60 km per 
dag. Niet zonder reden liet Jan de Leeuw voor de tocht over de 
twee bergmassieven de paarden telkens met ijsnagels beslaan. 
Hoewel ditmaal over de veel lagere Alpenpas van de Finster
münz werd gereden, moet men aannemen dat minstens 25 van 
de 75 km van die bergroute (Nauders-Lermoos) waren inge
sneeuwd. En die 75 km overgang over de Tiroolse pashoogte 
werden in twee dagen afgelegd. 

De Mechelse secretaris deed het zeker minstens zo goed als 
de beste messagiers van beroep, die een normaal gemiddelde 
van 47 km liepen, in het zomerseizoen. Speciale «chevau
cheurs» van de koning van Frankrijk brachten het tot 58 km, 
en alleen koeriers die met wisselpaarden liepen bereikten 80 en 
meer km. Dit alles steeds in het goede seizoen (8). 

REISKOSTEN 

Meester Jan de Leeuw heeft eigenhandig zijn dagelijkse uit
gaven gedurende de reis opgetekend. De drie Kapittels van zijn 
rekening luiden : 

,r'!, r " .. : I1 .~ TI; .... I "': ...... n p,nf. r ., l ,... li r e;: nn c;;, tp, fr rt nc tli ses . P aris . 1947 . T. blz. 352. 
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1. Dit syn de' costen die ic Jan de Leeu ghedaen hebbe opten 
wech van Rome int optrecken met tween peerden. 

2. Dit syn de costen die ic ghedaen hebbe te Rome binnen. 
3. Dit syn de costen die ic ghedaen hebbe int afcomen van 

Rome. Een post uit de stads rekening 1450-1451 van Meche
len noteert de onkosten van de heen- en terugreis (zonder de 
verblijfskosten te Rome) als volgt: 

«Item Johannes de Leeuw gesonden te Romewert aen onzen 
heyligen vader den Paus van Rome en aen den cancelier van 
Terowane (kardinaal Jean Ie Jeune) met brieven van onsen 
ghenadeghen heer (de hertog) en van der stad, omme des 
aflaets wille voirseid in Novembre anno 1450, hem betaelt voir 
zijn cos ten van Mechélen tot Rome, en wederomme van Rome 
tot Mechelen met des Paus bode die de bulle van deselve 
aflaete te Mechelen brechte, comt op 59 cronen, valent 17 lb. 
11 sc. gr. Mechels.» 

Jan de Leeuw brengt voor de reis Mechelen-Rome 32 kronen 
en 2 stuiver,s in rekening; de aantekening van de terugreis ver
toont een leemte die we op bovenstaande gegevens zelf kunnen 
aanvullen: de terugreis zou 27 kronen gekost hebben, 5 kro
nen minder dan de heenreis, die echter 10 dagen langer had 
geduurd. Het samenvoegen van gewone en buitengewone kos
ten «onderweg» laat geen nauwkeuriger berekeningen toe. 

In welke munt heeft Jan de Leeuw de 32 kronen en 2 stui
vers voor zijn heenreis uitgegeven? Daarover zijn de aanteke
ningen duidelijk. 

Het kapittel (Mechelen)-Brussel-Rome is ingedeeld in vijf 
secties: 

1. Brussel-Troyes, 6 dagen; betaling in Brabantse munt: 100 
stuivers, 3 gr. Brabants, om te zetten in 4 kronen, 9 gr. (24 
stuivers Brab. = 1 kroon). 

2. Troyes-Geneve, 7 dagen; betaling in blanken: 130 blan
ken, om te zetten in 4 kronen 2 blanken (32 blanken = 1 
kroon). 

3. Geneve-San Germano, 8 dagen; betaling in Rijnse guldens 
(guldens van de Keurvorsten) : 16 guldens, om te zetten in 9 
kronen 3 gr; 

4. Vercelli-Castelfranco, 6 dagen; waarde uitgedrukt in 16 
ponden 2 s. omgezet in iets meer dan 5 Milanese schilden. 

5. Bologna-Rome: 12 dagen; betaling in Bolonese munt, 
omgezet in 9 kronen. 
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Ook te Rome betaalt Jan de Leeuw zijn persoonlijke ~itga
ven in Bolonese munt. Kanselarijgelden en steekpennmgen 
worden echter vereffend in dukaten. 

Op de terugreis heeft de secretaiis wat minder de wisselaa~s 
moeten aanspreken: hij betaalt in Bolonese munt tot m 
Verona, en van dan voort in Rijnse guldens. . 

Voor kost en inwoning te Rome betaalde Jan de Leeuw let~ 
meer dan een halve kroon, d.i. 12 stuivers daags. Allerlei 
extraverteer verhoogde die uitgave met 12 stuivers, zodat zijn 
verblijf te Rome hem dagelijks ca. 24 stuivers, d.i. een kroon, 

heeft gekost. . 
De secretaris heeft bij zijn terugkeer nog verscheidene 

onkosten in de stadsrekening laten inschrijven, o.m. nogmaals 
een vergoeding voor een man «die Johan.l:tes de Leeu end:.des 
Paus boode gheleyde uut den volke van wapene». BelangnJker 
zijn de uitgaven voor het onderhoud van e~n knecht te Rome 
en voor het verlies op de paarden. De rekemngposten daarover 

zijn duidelijk: 
«Item betaelt van de onversiene costen die Johannes de Leeu 

met eenen knechte dede die syn peert allomme hielt dair hy te 
doene hadde te Rome, comt op 12 ducaten. 

Item b~taelt van tverlies van Paus boode peerde en Johannes 
Leeus peerde die sy in de weghe afgereden hadden, comt op 8 
ducate». (Codex, p. 105). . 

Voor een paardenhandel te Bologna had de secretaris reeds 
een uitgave van 8 dukaten in zijn eigen rekening ingeschreve~: 
plus 1/.3 dukaat als wijnkoop (lijfcoop), zoals algemeen biJ 
zulke markt gebruikelijk was. 

BRABANT -ITALIE 

De route Brabant-Italië via de Rijn en over de lage bergpas
sen van Tirol was in de late middeleeuwen een druk begane en 
bereden weg. Althans gedurende het reisseizoen, van Vas~en
avond tot Allerheiligen. Mainz was de splitsing voor de rich
ting Trente over Nauders, en de richting Venetië over de Bren-

nero b' 
Een tekstblad van omstreeks 1500, bewaard op de Staats 1-

bliotheek van Wenen, beschrijft de weg uitgaande van Leuven 
over Tienen, Sint-Truiden, Tongeren, Maastricht en zo vo~rt : 
nagenoeg dezelfde weg die Jan de Leeuw in omgekeerde nch
ting heeft afgelegd. Alleen Keulen wordt terzijde gelaten door 
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de afkorting Düren-Andernach doorheen de Eifel (9). Van 
Mainz loopt die route dan over Speier , Ulm, met Alpenover
gang over de Finstermünz, naar Trente (en hier verder naar 
Venetië of Rome). 

De andere route verliet Mainz in oostelijke richting, liep 
over Augsburg, Partenkirchen, Innsbruck, om over de Bren
nerpas, Sterzing (Vipiteno) en Ampezzo, op Treviso en Venetië 
af te dalen. 

De twee wegen over de lage Alpenpassen van Tirol waren 
niet alleen een via romana, doch ook een klassieke route voor 
de Jeruzalemvaarders uit Brabant en de oostelijke Nederlan
den, immers een kortere en goed uitgebouwde verbinding met 
de haven van Venetië, vanwaar de galei naar Jaffa uitvaarde 
(10). De twee genoemde bergpassen hadden het voordeel bij 
het begin van het reisseizoen sneeuwvrij te zijn. Zelfs uit 
Vlaanderen trokken soms pelgrims over die oostelijke route 
naar Venetië. 

Samenvattend mogen we zeggen dat de heenreis van Jan de 
Leeuw loopt over de weg die door een Vlaamse tijdgenoot 
genoemd wordt «den vrancschen wegh duer Savoye, over sinte 
Bernaerds berch». Over die weg is ridder Anselm Adornes in 
1470 uit Brugge naar Italië gereisd (en dan verder naar het H. 
Land). Op de terugreis uit Venetië verkoos Adornes de 
«duitse» weg over Trente en de Brenner om dan via Basel en 
Straatsburg de Rijn tot Keulen af te varen. 

Ridder Adornes kon zich die luxus permitteren om aldus 
«beede weghen te beziene», zoals hij zelf zegt. De Mechelse 
secretaris daarentegen had geen tijd te verliezen, de inrichting 
en uitvoering van zijn dringende ambtsreis wordt alleen 
bepaald door voorwaarden die hem toelieten veilig en zo snel 
mogelijk het pauselijk document naar zijn stad over te bren
gen. 

Eigen Schoon en De Brabander, XXXXIX (1966), 328-337. 

(9) J.B. Goetstouwers, Nederlanders in Tirol rond 1500, in Mélanges Char
les MoeIIer 11, blz. 36-37 (Leuven 1914). 

(IO) Over de Jeruzalemvaart uit Venetië! en verdere bijzonderheden over 
Anselm Adornes, zie A. Viaene, Informatie voor Jeruzalemvaarders, in Bie
korf, 64e jaar, 1963, blz. 1-3, 65e jaar, 1964, blz. 9-10. 
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TOPONYMIE VAN VERRE BEDEVAARTEN 

De stadsklerken, die in hun registers verre zoen- of strafbedevaarten 

inschreven, spelden de vreemde namen op hun eigen manier. Hier vol

gen een paar voorbeelden. 

Notre-Dame du Puy (-en-Velay, in Auvergne). 

Onser Vrauwen ten Putte (1358 Gent. 15e eeuw Oudenaarde). 

Tonser Vrauwen te Puus in Averne (15e eeuw Gent en Aalst). 

Tonser Vrauwen te Puts (15e eeuw Dendermonde). 

Saint-Esprit te Rue (Pas-de-Calais). 

Sint Desprits ten Rouwen: aldus in het vonnis van de handschoen

maker Jan Rikier te Brugge in 1341. 

Bedoeld is de Chapelle du Saint-Esprit te Rue bij Abbeville. Andere 

vormen zijn in de 15e eeuw: «Te Sent Esperis (Espreits, Speris) te Rue 

up de zee vyf milen boven Sent Joos». Deze laatste de druk bezochte 

bedevaartplaats St. Josse-sur-mer. 

Saint- Victor te Marseille. 
Sint Victors te Provende : in het bovengenoemde Brugse vonnis van 

1341. Provende = Provence. 
Duidelijker is Oudenaerde (15e eeuw) : Te Sente Victors te Mersiel

gen. 

. . Biekorf, 64 (1963), 314 

REISWEG KORTRIJK - MARSEILLE 
1614 

In de nieuwjaarmaand van 1614 vertrok de Kortrijkse poorter Jan 

Ickx voor een reis naar Jerusalem. Hij zou inschepen te Marseille op 

het «groot schip» voor het Heilig Land. 

De reis Kortrijk - Marseille duurde 33 dagen, met alleen in Parijs en 

Lyon een oponthoud van een paar dagen. . 

De acht reisgenoten van Jan Ickx zijn geestelijken en leken uit Rijsel 

en Valencijn. 
In welke mate de bedevaart een voetreis was, is niet duidelijk uit de 

Beschrivinghe van het dagboek dat Jan Ickx heeft nagelaten. Geno

teerd wordt alleen dat het gezelschap gebruik maakt van een postwa

gen van de koninklijke messageries voor het trajekt Parijs - Etoile (7 

mijlen), en dat er te Lyon wordt ingescheept om de Rhone in drie 

etappen af te varen tot in Avignon. 

De kalender in het dagboek (bewaard in het fonds Goethals

Vercruysse, hs. 399) ziet er uit als volgt. 
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Reis van drie-en-dertig dagen 

Januari 
15. Kortrijk - Rijsel (Jan Icks alleen). 

16. Rijsel - SecJin, waar het gezelschap samenkomt 

17. SecJin - Pont-à-Wendin - Arras. 

18. Arras - Pas-en-Artois. 

19. Pas-en-Artois - Amiens (bezoek aan de katedraal). 

20. Amiens - F1échy (bij Breteuil). 

21-22. F1échy - Clermont - Saint-Leu d'Esserent. 

23. Saint-Leu - Saint-Denis (bezoeken abdij en necropool). 

24. Saint-Denis - Parijs. (Verblijf. Bezoeken het Parlement) 

27. Parijs - Etoile (op 7 mijlen). 

28. Etoile - Fontainebleau - Nemours. 

29. Nemours - Montargis. 

30. Montargis - Feigere (?). 

31. Feigere - Fort Neciville - Cosne-sur-Loire. 

Februari 
.. 

1. Cosne - Pouilly - La Charité-sur-Loire. 

. 2. La Charité - Nevers. 

3. Nevers - Manche" Chatenay (Saint-Imbert). 

4. Chatenay - Moulins (Saint-Georges). 

5. Moulins - Varennes-sur-Allier - Lapalisse. 

6. Lapalisse - La Pacaudière. 

7. La Pacaudière - Roanne (met veer over de Loire). 

8. Roanne - Saint-Symphorien - Lyon (voorgeborgte). 

9. Lyon (stad); verblijf: 9-11 febr. 

12-13. Vaart op de Rhone tot Avignon. Met overnachting in 

Condrieu. 

14. Condrieu - Avignon: verblijf (15) in deze pauselijke stad 

waar ze hun paspoort voor Jeruzalem en het Heilig Land 

verkrijgen. 
16. Avignon - Orgon. 

17. Orgon - Marseille. Logeren hier in de herberghe ghenaemt 

Antwerpen. Sluiten op 20 febr. hun akkoord met de 

patron (stierman) van een Frans schip voor de overvaart 

naar Cyprus, via Sardinië en Malta. 

N.B. De terugreis voert hen ditmaal naar de haven van Toulon. Jan 

Ickx en een van zijn reisgenoten ondernemen een reis van een twaalftal 

~agen naar Orange, Valence en Lyon. De terugreis Lyon - Kortrijk die 

In het dagboek niet wordt gedetailleerd, duurt van 17 augustus tot 5 

september. 

Biekorf, 77 (1977), 56-57 
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'" 

f " 

6 St. Jacob met twee pelgrims. 
Gepolychromeerd beeld uit de 15e eeuw, Brugge, St. Jacobskerk 

Strafbedevaarten 39 

STRAFBEDEVAARTEN IN DE RECHTSPRAAK 
VAN HET O.L. VROUW KAPITTEL TE KORTRIJK. 

De rechtspraak van onze vroegere kapittels uitte zich in 
sommige strafvormen die aan de geestelijke instelling eigen 
waren. Een zulkdanige straf was, bij voorbeeld, de schuldige 
geestelijke in het koor «bij den arend» te doen zitten of in de 
processie het kruis te doen dragen (1). 

De meeste strafvormen gelijken echter op degene die bij de 
wereldlijke rechtbanken in voege waren. Aldus de opsluiting in 
de gevangenis die, te Kortrijk , in den toren van de kerk inge
richt was (2); het betalen van een boete in geld of in was aan 
de kerkfabriek of het leveren van wassen kaarsen ter ere van 
het H. Sakrament. Ook het opleggen van een bedevaart is, in 
de rechtspraak van het Kortrijks kapittel , in de loop der XV· 
en XVI' eeuwen in zwang gekomen. Hierin volgde het geeste
lijk college de gelijktijdige rechtsgewoonte van onze Vlaamse 
schepenbanke'n. -(3). 

De strafbedevaart werd, zoals de andere straffen, in de ver
gadering van het Kapittel uitgesproken en staat dan ook tel
kens in de kapittelacten aangetekend. Het bedevaartsoord is 
vastgesteld in verhouding met het misdrijf: kleine overtredin
gen worden op kleine afstand, grote schuld op grote afstand 
beboet. De kortste bedevaart die we aantreffen, is deze naar 
Kuurne, op een half uur buiten de stadspoort; middelmatige 
boetereizen leiden tot in Brabant en Ponthieu; verre tochten 
bereiken Parijs, Aken, Maastricht en Keulen. 

Daarnevens laten de kapittelheren van O. L. Vrouw hun 
voorkeur blijken voor de heiligdommen van o. L. Vrouw. 
Deze plaatsen behalen, in de rechtspraak van het Kortrijks 
kapittel, een volstrekte meerderheid: 12 heiligdommen van 
O. L. Vrouw met 45 bedevaarten, tegenover 9 andere heilig
dommen met 15 boetereizen. Van deze laatste komt «Sint Joos 
aan de zee» (St. Josse-sur-mer) aan het hoofd. 

(I) «Ad sedendum in medio chori ad aquilam ... »; «in choro super banco 
anle aquilam sedebit. .. ». Die straf werd, in de jaren 1500-1538, meermaals 
toegepast gedurende het officie en de hoogmis op zondagen en hoogdagel) . 

(2) In de toren was er een huizeke of kluis (domuncula) waar de gestrafte 
«op water en brood» afgezonderd werd . Acta 5 April 1544. 

(3) Zie E. Van CAUWENBERGH. Les Pèlerinages expialoires el judiciaires 
dans Ie droil communal de la Belgique au moyen áge. Leuven , 1922. Buiten het 
gemeenterecht vermeldt Schr. alleen bedevaarten opgelegd door de rechtban k 
van de Rector der Leuvense Universiteit (bI. 186-197). 
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De opgelegde bedevaarten werden volbracht. Het vonnis 
bepaalt dat de boeteling een getuigschrift (litterae testimonia
les) van de bedevaartskerk moet medebrengen en, bij zijn 
terugkeer, aan het Kapittel voorleggen. Meermaals heeft de 
secretaris in margine van het actum de inlevering van het 
getuigschrift aangetekend. 

De uitspraak zelf bepaalde soms de termijn voor de uitvoe
ring van de bedevaart, hetzij een terminus a quo , hetzij een 
terminus ad quem. Dikwijls echter wordt deze bepaling in de 
uitspraak voorbehouden : de boeteling moet de vastgestelde 
bedevaart ondernemen «ad monitionem dominorum» (zodra 
het Kapittel hem verwittigt). 

Somtijds verwees het Kapittel tot twee en zelfs drie achter
eenvolgende boetereizen. Zoals in het rechtsgebruik · der 
gemeenten, moest de boeteling de reizen volbrengen in de aan
geduide volgorde en na iedere reis huiswaarts keren. De act en 
duiden wel aan «successive ... ,. primo ... , secundo». Aan een 
gestrafte wordt, in 1497, uitdrukkelij k toegestaan de beide 
boetereizen Boulogne en Saint-Josse «unica itinere» te vol
brengen. Een ander vonnis bepaalt dat de tweede bedevaart 
(Saint-Josse) negen dagen na de terugkeer van de eerste ('S 
Hertogenbosch) moet aangevat worden. 

Onze reeks levert de volgende verbindingen : 
Boulogne - St. Josse 
Geraardsbergen - St. Josse 
's Hertogenbosch - St. Josse 
Aarschot - Halle 
Keulen - Halle 
Keulen - St. Nicolas du Port - Boulogne. 

De bedevaart is dikwijls maar een deel van de uitgesproken 
straf, die daarenboven enkele dagen opsluiting of (en) een 
boete bedraagt. In vier gevallen wordt aan de gestrafte de gele
genheid tot afkoping geboden : Dadizele tegen 5 stuivers en 
een andermaal tegen een pond was; Aardenburg twee pond 
was voor het Allerheiligste; Halle tegen een florijn te betalen 
aan de kerkfabriek en een waskaars van drie pond voor het H. 
Sacrament. 

De aangehaalde · bedevaarten omspannen nagenoeg een 
eeuw, lopende van 1466 tot 1573. Vóór 1466 is er een leemte 
van twintig jaar in de bewaarde kapittelacten. Toch vinden we 
reeds in 1420 een dubbele strafbedevaart door het kapittel uit
gesproken. Na 1573 blijven de bedevaarten in de rechtspraak . 
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achterwege, voorzeker wegens de beroerde tijd. Na Farnese's 
herovering komt de strafvorm niet meer op, ten dele wegens de 
heersende onveiligheid van onze Vlaamse wegen (n.l. het be
stendige gevaar der vrijbuiters), ten dele omdat, door een 
begin van toepassing der decreten van Trente, de herstelde ker
kelijke tucht zulke straffen overbodig maakte. 

De 60 bijeengebrachte bedevaarten zijn een aanzienlijk deel 
in het totaal der straffen door het Kapittel in de gemelde tijd
spanne uitgesproken. De voorkeur voor deze strafvorm stijgt 
merkelijk jn de XVI" eeuw; omtrent voor drie vierden (43 op 
60) ligger{ onze bedevaarten na 1520. Deze voorkeur komt nog 
bijzond.er tot uiting in het optreden en de ontwikkeling der 
kleirl'e bedevaart (Kuurne, Meesen, Dadizele) na 1540. 

De rechtspraak van het Kapittel strekte zich uit over de 
leden van zijn college (deken en 12 kanunniken), over de kape
lanen (30 in getal), over de vicarii, de clerici, zangmeester , 
schoolmeester en overige «suppoosten» van de O. L. Vrouw
kerk : een rechtsgebied van omtrent 60 geestelijken. 

De uitgesproken straffen betreffen allerlei overtredingen 
van de kerkelijke tucht, nalatigheid in de koordienst , ongere
gelde levenswijze, twist en scheldwoorden. Het Kapittel geeft 
blijk van strengheid in zijn vonnissen. Zo wordt de jonge 
«klerk» Jan ', Ogiers op straf naar Kuurne gezonden omdat hij 
met een balboog (arcus globalis) naar de duiven in de toren 
van kanunnik Matynee geschoten had. Kapelaan Jan Bertram 
krijgt de zware reis naar Leuven niet het minst omdat hij een 
confrater voor «meschant asne» uitgescholden had. Kapelaan 
Jan Salys, die in 1569 weigerde voor Spanjaards te celebreren, 
moest zijn misplaatste uiting van Vaderlandsliefde gaan uit
boeten naar Rijsel. 

Bij h~t samenstellen van deze lijst is onze bedoeling niet 
alleen de aandacht te trekken op de rechtspraak van het Kor
trijks Kapittel in een der grote eeuwen van zijn bestaan; met 
de verzamelde bijzonderheden menen wij tevens iets bij te dra
gen tot de kennis van sommige onzer Nederlandse heiligdom
men. 
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LIJST DER STRAFBEDEVAARTEN. (4) 

I. Bedevaartkerken van O. L. Vrouw. 

AARDENBURG . 

I. Jacob van Roesselaere, kapelaan, 4 Aug. 1497. 
2. Michaël de Frennes, installatus, 8 Mei 150.3. 
3. Gherardus Veldeken, installatus, 10 Nov. 1515. Benevens drie da

gen opsluiting en een wassen kaars van twee pond. 
4. Theodericus Calemont, medius custos, 20 Aug. 1520. Hij mag zijn 

boetereis afkopen tegen twee pond was. 
5. Jan van den Piedt, kapelaan, 28 Juli 1540. B~nevens een boete van 

6 pond parisis, waarmede de fabriek . een geschreven zangboek 

aangekocht heeft. 
6. Hieronymus Reyniers, kanunnik, 19 April 1555. Benevens een 

geldboete van 6 pond par. aan de fabriek. 
7. Antonius Jorre, kapelaan, 7 Febr. 1561. 
8. Folcardus Zuichem, kanunnik, 20 Juni 1567. Benevens een geld

boete van 10 stuivers gr. aan de fabriek . 

AARSCHOT 

I. Judocus Tsoen, kapelaan, 23 Juni 1545. Met opdracht van aldaar 
te biechten en mis te celebreren «coram probo sacerdote». 

2. Antonius Hanneron, kanunnik, 15 Nov. 1549. Benevens een bede
vaart naar O. L. Vrouw te Halle. 

3. Johannes du Four, kapelaan, 22 Juni 1554. Benevens acht dagen 
opsluiting en een geldboete van 6 pond par. aan de fabriek. 

AKEN 

(Ad timina ecclesiae beatae Mariae in Aquisgrano) 
Franciscus Reinkin, kapelaan, 14 Juni 1538. 

BOULOGNE 

I. Stephanus Buriau, kapelaan, 3 Juni 1497. Hij moet tevens Saint
Josse sur mer bezoeken, op dezelfde reis (unico itinere) die hij bin
nen de aêht dagen na de uitspraak moet beginnen. 

2. Judocus de Scornaco, kanunnik, 21 Juli 1513. Derde bedevaart in 
de hem opgelegde reeks: Keulen, Saint-Nicolas de Warangeville, 
Boulogne. Benevens een boete van 100 pond was aan de kerkfa
briek binnen de vier jaar te leveren. 

(4) Volgens de Registers der Kapittelacten van O.L. Vrouwkerk te Kortrijk, 
bewaard op het Archief van het Bisdom, te Brugge. 
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DADIZELE 

I. Gerardus de Wachtere, kapelaan (1), 12 Sept. 1466. Te verrichten 
bin.nen de veertien dagen; met gelegenheid tot «redemptie» tegen 5 
stUivers gr. De gestrafte brengt vijf dagen later het getuigschrift 
der volbrachte bedevaart in. 

2. Judocus Broele, vicarius, 10 Nov. 1515. Benevens een dag opslui
ting; met gelegenheid tot afkopen tegen één pond was voor het H. 
Sacrament. 

3. Johannes van den Piedt, zangmeester, 26 Juni 1532. Benevens een 
boete van 12 pond was voor het H. Sacrament. 

4. Petrus Libbin, kapelaan, 1 Febr. 1549. 
5. Johannes Herricourt, vicarius perpetuus, 9 Aug. 1549. benevens 

een kaars van twee pond. 
6. Antonius Georgii, clericus installa/us, 8 Juni 1554. 

HALLE 

I. Ludovicus ·Barradot, kapitteldeken, 10 Febr. 1518. De uitspraak 
vermeldt dat hij de bedevaart «personaliten> moet volbrengen. 
Benevens een boete van 12 pond was voor de fabriek. 

2. Johannes Ie Mesre, kapelaan, 20 April 1521. Met gelegenheid tot 
afkoping tegen een florijn voor de kerkfabriek en een kaars van 3 
pond voor het H. Sacrament. 

3. Theodericus Calemont, medius custos, 11 April 1532. Benevens 
drie dagen opsluiting, en zes pond was aan de fabriek en nog een 
bedevaart naar de Drie Koningen te Keulen. 

4. Franciscus Reynkin, vicarius locatitius, 8 Sept. 1528. Benevens 12 
pond was voor de fabriek. 

5. Johannes du Four, kapelaan, 29 Aug. 1544. Benevens drie dagen 
opsluiting en een kaars van 3 pond voor het H. Sacrament. 

6. Godefridus Verhelst, kapelaan, 15 Juli 1549. Bedevaart te voltrek
ken vóór einde Augustl1s. 

7. Antonius Hanneron, 15 Nov. 1549. Zie onder Aarschot n r 2. 
8. Christophorus du Prez, vicarius, 24 Mei 1560. Te volbrengen vóór 

begin Augustus. Het getuigschrift der voltrekking wordt op 6 Juni 
ingediend. 

9. Petrus de Hondt, vicarius locatitius, 24 Nov. 1564. Benevens drie 
dagen opsluiting en 3 pond was voor de fabriek. De bedevaart 
moet ondernomen worden binnen de veertien dagen na de verwitti
ging. 

'S HERTOGENBOSCH 

Fra~~iscus de Lancbrouc, kapelaan, 8 maart 1420. Negen dagen na 
zIJn terugkeer van deze boetereis, moet hij er een tweede onderne
men naar Saint-Josse sur mer. 
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KUURNE 

(limina ecclesiae parochialis beatae Mariae de Cueme ; visitare beatam 

Mariam de Cuerne; visitare beatam virginem in Cueme; peregrinatio 

nostrae Dominae de Cueme). 

1. Johannes Ogiers, clericus installatus, 3 Maart, 1542. Hier ook wor-

den de «litterae testimoniales» gei!ist. 

2. Symon Boulengier, vicarius, 16 Juli 1552. 

3. Dezelfde, 10 Maart 1554. 

4. Me1chior Haghebaert, zangmeester, 31 Aug. 1560. 

5. Audomarus Heeme, suppoost, 18 April 1561. 

6. Guillielmus de Maeyere, vicarius, 6 Nov. 1567. De uitgesproken 

straf (drie dagen opsluiting) wordt naderhand verzacht in deze 

bedevaart naar Kuurne. 

BECELARE 

(limina Sancti Vincentii in Becelaere) 

Philippus vander Gracht, kapelaan, 14 Aug. 1573. Benevens een kaars 

van een pond. 

LEUVEN 

(visitare beatam Mariam Virgi~em in ecclesia S. Petri in Lovanio; ad 

visitandam capellam iJ. M. Virginis in ecclesia S. Petri Lovaniensis). 

1. Griffo de Spiere, kapelaan, 31 Jan. 1472. 

2. Adrianus de Waghenare, vicarius locatitius, 27 Febr. 1535. 

Dit vonnis bepaalt dat de gestrafte moet medebrengen «litteras tes

timoniales a presbitero loci eiusdem se ibidem perfecisse 

peregrinationem suam». 
3. Johannes Bertram, kapelaan, 10 Maart 1554. Benevens een boete 

van 3 pond was aan de fabriek. 

MEESEN 

(ecclesia beatae Mariae de Messines; nostra Domina de Messines). 

1. Johannes Sellier, clericus installatus, 12 Mei 1542. Benevens drie 

pond was aan de fabriek. 

2. Franciscus Reynkin, kapelaan, 25 Mei 1543. Benevens drie dagen 

opsluiting in de toren. 
3. Petrus Breyne, vicarius locatitius, 17 Nov. 1558. 

4. Me1chior Haghebaert, zangmeester, 18 April 1561. 

5. Jacob Persin, kapelaan, 28 Juli 1561. 

PARIJS 

(timina ecclesiae cathedralis B. Mariae Parisiensis). 

Egidius Neste, opperkoster, 10 Jan. 1539. Na vier dagen opsluiting 

moet hij «sine mora» de bedevaart ondernemen. Den 31 Jan . 
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brengt hij inderdaad zijn getuigschrift «litteras testimoniales sub

scriptaf et signatas nomine et signo magistri Johannis Adam, pres

biteri doctoris theologi et regentis in facultate theologie et peniten

tiard in ecclesia cathedrali». 
! 

/ RIJSEL 
(ad nostram Dominam Ie traille insulensem: Notre-Dame de la 

TreilIe). 

Johannes Salys, kapelaan van de tweede <<primemesse», 7 Dec. 1569. 

Hij had geweigerd mis te celebreren wegens de tegenwoordigheid 

van Spanjaards. Benevens zijn bedevaart een boete van 12 schellin

gen par. was aan de fabriek. 

11. Andere bedevaartplaatsen. 

BRUSSEL 
(H. Sacrament van Mirakel) 

Johannes Castaigne, zang meester, 17 Nov. 1558. 

GERAARDSBERGEN 

, (Sint Adriaan) 

Johannes Galloys, kapelaan, 31 Mei 1476. Met een tweede bedevaart 

naar Saint-Josse sur mer. 

KEULEN 
(Drie Koningen) 

1. Judocus de Scornaco, 21 Juli 1513. Zie Boulogne nr2. 

2. Theodericus Calemont, 11 April 1523. Zie Halle n r3. 

3. Judocus Tsoen, kapelaan, 5 April 1544. Te ondernemen onmiddel

lijk na drie dagen opsluiting in de toren. 

MAASTRICHT 
(visitare ecclesiam et in ea reliquias S. Servatii). 

Ad~ia~us Thyb~ult, kanun~~k , 13 Juni 1544. Na drie dagen opsluiting 

In eigen womng, moet hiJ de bedevaart voltrekken tussen St. Jans

mis (24 Juni) en O. L. Vrouw Halfoogst. 

RONSE 
(St. Hermes) 

Cornelius van den Berghe, kapelaan, 17 Juni 1564. 

SAINT JOSSE SUR MER 

(ad Sanctum Judocum supra mare) 

1. Franciscus de Lancbrouc, 8 Maart 1420. Zie 's Hertogenbosch. 

2. Johannes Galloys, 31 Mei 1476. Zie Geraardsbergen. 

3. Ludovicus Adaems, kapelaan , 13 Nov. 1476. 

4. Stephanus Buriau, 3 Juni 1497. Zie Boulogne n r 1. 
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SAINT-NICOLAS DU PORT 
(ad S. Nicolaum de Warangeville) 

1. Judocus de Scornaco, 21 Juli 1513. Zie Boulogne n
r 

2. 
2. Johannes Planckaert, vicarius locatitius, 15 Dec. 1519. 

WEZEMAAL 
(ad timina ecclesia Sancti Job in Wesemale) 

Martinus Ie Clercq, kapelaan, 21 Juli 1557. 

Annales de la Société d'Emulation, LXXX (1937), 129-136 

" 
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DE BEDEVAART NAAR O.L. VROUW VAN HALLE 

werd soms als strafbedevaart door de Kortrijkse schepenraad opge
legd. Den 7 Mei 1584 werd Pieter Borghers veroordeeld tot de 
«amende: in zijn lynwaet met eene tortse» naar S. Maartenskerk, en 
drie jaar verbanning uit de stad en kastelnij «omme neffens t' bolle
werck van Casimirus ... te commene binnen der stede, cruupende over 
de palisaede aldaer staende, jeghens den danck vande sentinelle». Den 
20 Juni daarna wordt die straf door de Schepenbank omgezet in twee 
rasieren koren, waarvan een aan de Disch en een aan de Aermeschole 
der stad, en een rasiere erwten aan het gasthuis van S. Elooi «metga
ders eene, pelgrimagie tot onse Vrauwe van Halle ten vermane vande 
schepenen». (Stadsarchief, Kortrijk. Register van CrimineeIe Senten
cien, 1570-1591, i. d.). 

Biekorf, 34 (1928), 151 

EEN LATE STRAFBEDEVAART NAAR HALLE 
Kortrijk 1584 

Bedevaart als straf valt uit de rechtspraak weg in de loop van de 
tweede helft van de zestiende eeuw. Een vertraagd geval komt nog 
voor in het Register van CrimineeIe Sentencien, 1570-1591, op datum 
20 juni 1584. (Stadsarchief in RAK). 

Pieter Borghers was ongeoorloofd de stad binnengedrongen «nef
fens t'bollewerck van Casimirus ... cruupende over de palisaede al daer 
staende, jeghens den danck vande sentinelle». 

De schepenen hadden hem daarvoor op 7 mei veroordeeld tot de 
gewone boetegang met toorts naar de St. Maartenskerk en tot drie 
jaar verbanning uit stad en kasseirij. 

Op 20 juni wordt de straf omgezet in een boete van tarwe en erwten 
(Dis en armenschool elk een rasiere koren, St. Elooisgasthuis een 
raziere erwten) «metgaders eene pelgrimagie tot onse Vrauwe van 
Halle ten vermane vande schepenen». 

Kortrijk was al onder het Spaanse gezag teruggebracht in 158!. 
Borghers wordt in 1584 naar Halle gezonden, blijkbaar voorwaarde
lijk (<<ten vermane van de schepenen»), immers Brussel en Antwerpen 
zijn wel ingesloten en belegerd doch zullen eerst een jaar later (resp. 
10 maart en 17 aug. 1585) voor Farnese kapituleren. 

Biekorf, 78 (1978), 126 
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BOETEREIZE NAAR KEULEN 
WEGENS EEN ONGEOORLOOFDE BEGRAFENIS. 

Jan vander Mersch, een Kortrijks wederdoper, werd den 4 Juni 1569 
door de schepenen van zijn stad ter dood veroordeeld en nog den
zelfde dag «ghejusticieerd metten zweerde» (1). 

't Lijk werd gevoerd naar de Gemeene Weide, die dikwijls tot 
«plaetse patibulaire» diende. Volgens 't Koninklijk plakkaat (2) moes
ten «die doode Iichaemen van de geëxecuteerde blijven ter plaetsen 
daer d'executie gedaen zal wesen, ende en zal niet toegelaeten worden 
de selve te mogen begraven, dan met oorlof en consent van de overste 
Jugen ende Rechters vander Provincien.» 

Drie vrienden van de veroordeelde hadden het toch aangedurfd 's 
nachts het lijk te begraven en stonden enige weken later voor de sche
penbank terecht wegens de «verminderthede ende versmadenesse» der 
Justitie aangedaan. 't Vonnis luidt aldus: 

«Uute dien dat ghylieden Joos de Coulembier, ghezeyt de zee, 
Jacob vander Mersch ende Ampleunis Coopman u alzoe over zekeren 
tydt eenen Jan vander Mersch, omme zyn demeriten ghejusticiert 
zynde metten zweerde ende zyn lichaem ghesteIt up een rat up de ghe
meene wee, ulieden vervoirdert hept, by nachte ende tontyde, tzelve 
Iichaeme af te weeren ende te begravene violerende alzo de justicie ter 
grooter vermind'erthede ende versmadenesse van diere. 80 eyst dat 
8cepenen .. condempneren ulieden, in beternesse van ulieder mesdaet, 
te compareren in ghebannen vierschaere eIc in zyn Iynwaet met een 
tortse van drie ponden was inde handt, ende alzo bloots hooft knie
lende up beede ulieder knien Ghode van hemelrycke, heere ende wedt 
uuter name vander gheoffenseerde justicie verghef te biddene, latende 
de tortse ten behouve vande Capelle vanden stadthuuse; ulieden 
voorts condempnerende elc te ghaene in pilgrimaige te Cuelene upden 
Rijnck ten vermane van heere ende wedt ende te betalen de costen 
ende misen van justitien. - Actum den iersten in ougst 1569» 

Stadsarchief, Kortrijk. - Register van Criminele Proceduren 1560-
1569, f. 199 vo. 

Biekorf, 36 (1930), 215-216 

(I) Th. Sevens Wederdoopers en Calvinisten te Kortrijk, blz. 24-25 . 
(2) Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen, dl. I, bI. 163. 
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NAAR KEULEN ~<TEN DRIE CONINGHEN» 

Uit het Rijn-Maasgebied zijn, in de Oudenaardse tarieflijst 
van strafbedevaarten, alleen Luik (S. Lambertus), Maastricht 
(S. Servatius), Aken (O.L. Vrouw), Keulen (Drie Koningen) en 
Trier (S. Matthias) opgenomen. 

De lijst van Oudenaarde is gedateerd 1338. Ze is de enige 
gedateerde lijst, veruit de oudste, en ook de kortste (47 
namen). 

De veel uitvoeriger lijst van Gent is, in haar bekende redak
tie, niet ouder dan 1430. Die jongere Gentse lijst van 177 bede
vaarten telt heel wat meer plaatsen uit het Rijn-Maasgebied 
dan de primitieve Oudenaardse lijst. 

Rond de «grote drie» van Rijn en Moezel: Aken, Keulen en 
Tri~r, steden alle drie met een aloude heiligdomsvaart, ver
schijnen in de Gentse lijst : 
- Comelimünster (het oude Inde) bij Aken; 
- In het Keulse gebied : 
Stammeln (O.L. Vrouw) bij Gulik (Jülich); Strumberg (H. 
Kruis); Heisterbach bij Königswinter; Rodenkirchen (S. 
Matemus) ; Walberberg (S . Judocus); 
- Neuss (S. Quirinus) bij Düsseldorf; Gräfrath (S. Katha
rina); 

- Koblenz (O.L. Vrouw), Bacharach (S. Wemer) en Speier 
(O.L. Vrouw) op de Rijn. 
- Frankfurt (O.L. Vrouw) op de Main. 

De tarieflijsten van Aalst (181 namen), Dendermonde (134 
namen) en Geraardsbergen (165 namen) stemmen grotendeels 
overeen met de Gentse redaktie. In de lijst van Aalst is uit het 
Rijngebiedook Mainz (O.L. Vrouwen S. Martinus) ingeschre
ven (1). 

De afkoopsom van de bedevaart naar Keulen is in 1338 (lijst 
Oudenaarde) gesteld op 40 schellingen, een som die onveran
derd blijft in al de jongere lijsten van de Gentse groep. Ook de 
formulering blijft dezelfde: Ten Drie Coninghen te Ceulne, -
Te Coelne, ten III Coninghen. (Ook in Ieper en Rijsel: As 
trois roys à Coloigne). 

(I) A. Viaene. Sint-Matthijs te Trier, in Corona Gratiarum (Miscellanea Eli
gius Dekkers), Brugge-'s Gravenhage, 1975,11, p. 271 -277. - Id. De tarieflijst 
van gerechtelijke bedevaarten van Geraardsbergen en van Gent in AS.E.B., 
dl. 104, 1967, p. 203-214. 
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7 Tin-loden Driekoningenteken ca 1400, 
Nijmegen, Gemeentemuseum 

De Vlaamse justitie zendt uitdrukkelijk naar het schrijn van 
de Drie Koningen in de (toen nog onvoltooide) Dom van het 
Duitse Rome waar keizer Frederik Barbarossa in 1164 de relie
ken uit Milaan had laten overbrengen. Andere Keulse heilig
dommen (S. Ursula, S. Heribertus) komen niet in aanmerking. 

De reisroute Brugge - Keulen 

De Brugse Wegwijzer van 1400 geeft de reisroute Brugge-
Keulen in functie van verdere tochten (2) . . 

De pelgrim volgt eerst de klassieke route naar Aken tot m 
Dendermonde. Het schema van de etappen (met aantal mijlen, 
d.i. uren gaans) ziet er uit als volgt: 
1. Brugge - Ursel 4 - Gent 4 - Dendermonde 5. 
2. Tussen Dendermonde en Maastricht liggen twee wegen 

open: 
Dendermonde - Mechelen 5 - Aarschot 4 - Diest 2 - Hasselt 

3 - Maastricht 4; 
ofwel : Dendermonde - Vilvoorde 4 - Leuven 3 - Tienen 3 
_ Sint-Truiden 3 - Tongeren 3 - Maastricht. 

3. Het derde stuk is, zonder alternatief: 
Maastricht - Aken 4 - Gulik 4 - Keulen 6. 
De route Brugge - Keulen bedraagt 45 mijlen over Meche
len, 46 mijlen over Leuven. 

' . 

i ,' 
. i 

.i 
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Tienen was op de Leuvense route een belangrijke bifurcatie 
naar de Alemanische heiligdommen van O.L. Vrouw: Basel, 
Luzern en Einsiedeln. 

Chronologische lijst van bedevaarten 

1366 Ieper" - De schepenen van Ieper treden op als «hof van beroep» 
in een geschil tussen de schepenen van Komen en een groep drapiers 
van deze stad. Een van de drapiers, Jehan de Ie Helst, poorter van 
Komen en buitenpoorter van leper, wordt veroordeeld tot een dubbele 
bedevaart: een eerste naar Rocamadour (in Quercy), een tweede «as 
trois roys a Coloigne». Zo hij geen attest van deze laatste tocht 
inbrengt, loopt hij een boete op van 20 stuivers groten (3). 

1375 Oudenaarde. - Willem, Jacop Gillis zone, verschijnt op 25 
oktober voor de Audiencie : hij had boze woorden gezegd tegen Jan 
Maes, officier van graaf Lodewijk. Als eerherstel «van Minheere ende 
van partien» zal hij «doen een pelgrimage te Cuelne up den Ryn», te 
starten vóór Kerstavond, op een boete van 20 pond parisis (4). 

1425 Gent. - Zeldzaam geval van een vrouw die een bedevaart als, 
straf krijgt toegewezen. Mergriete Parydaens had in een woordentwist 
Katheline Nattendriessche uitgescholden voor «Ieeleke zwarte calle». 
Het eerherstel door de schepenen uitgedacht is «een pelgrimaige te 
Cuelen ten drien Coninghen» (5). 

1426 Rijsel. - Wegens gewelddaad op huis en persoon van Jehan Hel
vin, kapelaan van Sint-Pieterskerk, wordt Jehan de Ferlin op 12 sep
tember door de hoogbaljuw verwezen tot een pelgrimage «aux Trois 
Royx de Coulongne». Aan te vullen met een tweede bedevaart, naar 
Sint-Lambert us te Luik, een maand na zijn terugkeer uit Keulen (6). 

1435 Gent. - Wegens grove belediging tegen Joos Scevael wordt 
Jacob van der Eist veroordeeld tot een pelgrimage «ter eeren van Joos 
voorseid te Coelne, ten drien Coninghen» (7) . 

(2) Over de Brugse Wegwijzer, zie A. Viaene. Onze-Lieve-Vrouw van 
Lübeck in het Vlaamse strafrecht, Volkskunde LXVI, 1965, p. 9-13, - Bie
korf 1967, p. 11. - Oveq de Keulse pelgrimstekens, zie Kurt Köster-in ; Rhein 
und Maas, Kunst und Kultur 800-1400, Keulen, 1972, p , 152-154, 

(3) L.J. Messiaen, Histoire de Comines, I (Kortrijk, 1892), p. 150. 
(4) Bouc vander Audencie, ed , N. de Pauw (Acad. Gent, 1901) I, p , 374, 
(5) l.B. Cannaert, Bijdragen oude strafrecht, Gent, 1835, p , 99. 
(6) E. Hautcoeur, Cartulaire Saint-Pierre de Lille, Rijsel, 1894, p. 934. 
(7) Cannaert, a.w., p, 99. 
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1437 (n.s.) Izegem. - Drie Izegemnaars hadden het huis van Heinric 
de Bane «up 't heerschip van Yseghem» overvallen. Dat betekende, 
bij vonnis van 25 januari, de doodstraf voor de drie mannen, die 
voortvluchtig waren. Het Hof t'Yseghem beloofde echter «drye dagen 
van onscult». Alleen Hanneken Waeye bood zich aan bij de heer van 
Izegem en «bat hem ghenaden». Het vonnis werd voor Hanneken 
omgezet in een boetevaart «ten drien coninghen». De tocht dient 
ritueel te worden ingezet. Hanneken gaat eerst een «torze» van 
eerherstel offeren in de parochiekerk om vervolgens, veertien dagen 
later, te nemen «pais ter ende scerp t'Yseghem inde kercke» (8). 

1460 Ieper. - Wegens woestheid in de St.-Maartenskerk, o.m. bij de 
processie, wordt Andries Coevoet veroordeeld te gaan «in peIgrima
gen ten drien. Konynghen te Cuelne» (9). 

1469 Rijsel. - De afkoopsom van de strafbedevaart naar Keulen 
wordt uitgedrukt in «briken» voor de vestingwerken. De straf 
bedraagt dan 2.000 brikken, te rekenen aan 44 schellingen per dui
zend. Het tarief is nog in voege in 1523-24. - In 1521 verschijnt als 
alternatief de prijs van twee roeden kassei voor de vismarkt (10). 

1491 Brugge. - Als verantwoordelijk voor de tweedracht in het 
ambacht wordt de timmer~an Simoen Danckaert door schepen vonnis 
veroordeeld tot een pelgrimage naar Keulen (11). 

1499 Brugge. - De timmerlieden Berthelmeeu.s Buscop en Roelandt 
de Gheselle krijgen wegens zwaar «mesuse van woorden ... ghecom
miteirt up tambochtshuus», bij vonnis (23 aug.) van de deken en eed 
van hun ambacht, niet minder dan drie pelgrimages te volbrengen: 
naar Sint-Adriaan te Geraardsbergen, naar de Drie Koningen te Keu
len en naar het H. Bloed van Wilsnack. - Buscop aanvaardt het von
nis; De Gheselle weigert verwoed, hetgeen hem' op 12 september voor 
de schepenbank brengt. Voor de schepenen Matthys de Brouckere en 
Jacob Robe verklaart hij de uitspraak van zijn ambacht te aanvaar
den. Zijn straf wordt merkelijk verzwaard. Hij zal twee zondagen ach
tereen met een brandende kaars van twee pond naar de Minderbroe
ders gaan om er de mis in de ambachtskapel bij te wonen, en telkens 
na de mis geknield de deken en de eed om vergiffenis vragen. 

De uitvoering van de drie bedevaarten wordt nu vast in de kalender 
ingeschreven: binnen de 14 dagen, Sint-Adriaan; een maand later, de 
Drie Koningen. De derde tocht (Wilsnack) wordt in beraad gehouden. 
De Gheselle mag gedurende twee jaar niet meer in het ambachtshuis 

(8) J . Geldhof, Palster ende scerpe-tekst, Biekorf 1971, 109. 
(9) Cannaert, a .w., p. 451. 
(10) Archives du Nord XVI (1858), p, 305-309. 
(11) SAB. Reg . Civile Sententit!n 1490-1492, f. 103 v• 
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verschijnen, en bij nieuwe overtreding, wordt hij op pelgrimage naar 
Rome gezonden (12). 

1513 Kortrijk. - Kanunnik Judocus de Scornaco van de kollegiale 
O.L. Vrouwe kerk wordt, wegens zware nalatigheid in de kerkdienst 
door deken en kapittel verwezen tot drie bedevaarten : de Drie Konin: 
gen te Keulen, O.L. Vrouw te Boulogne en Sint-Niklaas bij Nancy 
(Saint-Nicolas du Port) (13). 

1515 Gent. - Wegens leugenachtig en oproerig geroddel tegen de 
stads regering wordt Heindrick Bruunhaes «gewesen te gane wonene in 
de stede van Cuelene een jaer lanck, ende daer af brynghen certificatie 
eer hy zyn poort (verblijf in Gent») zou terugkrijgen (14). 

1521-1539. - Gedurende deze achttien jaren staat de bedevaart ~aar 
Keulen vooraan in de strafrechtelijke praktijk van de schepenbank. 
De registers van die periode vermelden niet minder dan 22 gevallen 
van «politierechtbank»> : ruziemaken in het ambacht, belediging van 
wethouders, verzet tegen schadebeletter , kolfdrager , . poortwachter. 
Onder de vijf vrouwen in de reeks is er een oneerlijke vroedvrouw 
Lysbette, en nog een Lysbette «gheseyd Hollandsche Bette», bordeel
houdster; Paulyne Gelugieters had de schepenen de huid vol geschol
den en een Margriete had een sterfhuis benadeeld (15). 

1523 Kortrij~. - Dierik Calemont, middelbaar koster van de Kapit
telkerk, verdient wegens onbehoorlijk gedrag, drie dagen opsluiting. 
Zijn boete bedraagt zes pond was, een bedevaart naar O.L. Vrouw te 
Halle en een bedevaart naar Keulen. - In 1544 zal kapelaan Judocus 
Tsoe~, na drie dag~n opsluiting «in de toren» op water en brood, bij 
vonms van het kapittel ook de weg naar Keulen opgaan (16). 

1525 Kortr.ijk. - Elooi de Velare, lid van de lokale handbooggilde 
(St.-Sebastlaan), wordt gevonnist door de koning, hoofdman en 
berekkers van zijn schuttersgilde betreffende een misdrijf door hem 
gepleegd op het schietspel te Gent. De straf bedraagt de openbare boe
tedoening (amende) in de St.-Maartenskerk en een pelgrimage naar 
Keulen (17). 

(12) O. Delepierre, Précis analytique doe. Flandre Occidentale I, Brugge 
1840, p. 154-155. - Vgl. Biekorf 1968, 14 (bedevaart naar Wilsnack). 

(13) A. Viaene, Strafbedevaarten in de rechtspraak van O.L. Vrouw kapittel 
te Kortrijk, in A.S.E.B. dl. 80, 1937, p. 133. 

(14) Memorieboek van Gendt, Il 36. 
(15) SAB. Reg. Civile Sententit!n 1520-1528, rf. 31-497 passim; 1528-1534 

ff. 20-387 passim. 
(16) Zie voetnoot 13, a.w., p. 134. 
(17) F. De Potter, Geschiedenis van Kortrijk, Il, p. 101 (Gent 1875). 
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. K . en (detail) op het verguld-zilveren schrijn in de 
8 De Dne omng .) 

Dom te Keulen (beglll De eeuw . 
Koning Otto IV (de vierde kleine figuur) als donateur. 

. \ ' . ~ ,~ ~." •• - • " .: .:'>-1:.:'\. , ......... ..... 1. . • • ' 

9 Amulet van bedevaarder. Papier, formaat van origineel, 
houtsnede ca. 1700. . . 

. . h bb de drie hoofden van de heilige 
Tekst (vertaling) : Deze bnef~~s e o;nde reizigers krachtig tegen de 
Koningen aangeraakt: ze zIJn ~o ofdpijn vallende ziekte, koortsen, 
ongelukken op de wegen, tegen

k 
0.. s~hieIiJ·ke dood. 

alle soorten van he senJ en 

.. ' 

l~· 
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1527 Giste\. - Gillis Kerchof, drapier , had de deken en gezworenen 
van zijn nering uitgescholden. Ook hier is de straf de openbare knieval 
voor schepenen, deken en eed, en de kaars van deze «amende» te gaan 
«presenteren ten outaer van Sint Severus», patroon van de nering. En 
daarenboven: «een pilgrimage ten iij. Coninghen, ten vermanen van
der wet, daerof certificatie bringhende» (18) . 

1539 Gent. - De neringen doen hun beklag over de geringe sanctie die 
op delinquente ambtenaren wordt toegepast: als voorbeeld van 
onvoldoende straf noemen ze een overtreder (in openbaar ambt), die 
«ghecomdempneert ende ghewijst [werd] een jaer te gaen wonen ende 
residentie te gaen houdene te Cuelene» (19). 

1540 Gent. - Willem de Somere, bakker is «in Cresekens tyt» een van 
de veertien rebellen uit de ambachten. Bij de repressie komt hij er 
vanaf met «te doene eenen wech tot de Drij Coninghen te Collen ende 
aldaer te resideren twee jaeren» (20). 

1551 Nieuwpoort. - Een zekere Willem, wegens smaad tegen de 
Vierschaar «was ghecondemneert knielende verghevenesse te biddene 
God van Hemelryke, de heere ende wet, ende te gane een pilgremaige 
te Keulen, ten vermanen vande wet» (21). 

1554 Gent. - De stadsdienaar Lieven Coolens, gheseyt Keysere, 
wordt wegens wangedrag veroordeeld tot de openbare «amende» met 
toorts van 4 pond, plus een boete van 30 Karolusgulden, plus een 
«pelgrimagie ten dry Coningen te Cuelen». Een uitspraak die afkoop 
van bedevaart schijnt uit te sluiten (22). 

1569 Kortrijk. - Op 4 juni werd de Kortrijkse wederdoper Jan van 
der Mersch ter dood veroordeeld en «ghejusticieerd metten zweerde». 
Tegen het koninklijk plakkaat in hadden drie vrienden van de gehals
rechte het lijk van de Gemene Weide weggehaald en het ter aarde be
steld. De drie mannen lopen voor de schepenbank een veroordeling op 
bestaande uit de knieval met toorts in de hand tot verzoening «vander 
ghoffenseerde justicie, de tortse latende ten behouve vande capelle 
vanden stadhuuse». En daarenboven «e1c te ghaene in pilgrimaige te 
Cuelene upden Rijnck, ten vermane van heere ende wedt» (23) . 

(18) RABrugge. Fonds Gistel, Pando,!c, f. 109. 
(19) Memorieboek van Gendt, 11 138. 
(20) Jan van den Vivere, Chronycke van Gent, ed. F. De Potter, Gent, 1885, 

p.177. 
(21) SA. Nieuwpoort, Register Procurati~n 1551-52, f 17 
(22) Memorieboek van Gendt, Il 277. 
(23) RAK. Kortrijk. Reg. Criminele Proceduren 1560-69, f. 199ë 
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1577 Ursel. - Door de grafelijke baljuw wordt Pieter van de Steene 
veroordeeld tot de boetedoening met waskaars in de parochiekerk, 
plus een geldboete van acht ponden pari sis «ende te gaene eenen pel
grimaigie te Cuelne ten heIighen drie Ceuninghen» (24). 

Gedurende de p~riode 1500-1550 zenden onze Vlaamse sche
penbanken nog voort hun minder ordelievende elementen op 
strafbedevaart, in geringe mate echter naar het Zuiden. Is het 
omdat onze provincies inmiddels bij het Rijk waren aangeslo
ten dat Keulen en ook het verre Wilsnack hun quota handha
ven? De Gentse justitie vooral (en het naar Gent georiënteerde 
Zeeland) schijnen bij voorkeur Keulen als plaats van tijdelijke 
residentie (verbanning) te verkiezen. 

De Rijnmetropool krijgt gerechtelijke pelgrims en residen
ten uit Oud-Vlaanderen nog in 1546 uit Brugge, in 1551 uit 
Nieuwpoort, in 1554 uit Gent, in 1569 uit Kortrijk. 

Na 1570 (en, na pacificatie en scheiding, tot in 1589) wordt 
het gebruik zelfs overgenomen door de Officialiteit van het 
nieuwe bisdom Gent, een instantie die allerlei canonieke pro- ' 
cessen door een verplichte bedevaart naar het Drie Konin
genschrijn likwideert (25).\. ' 

Zeeland blijft bij Vlaanderen niet ten achter. De Zeeuwse 
schepenen zenden in de periode 1450-1540 een respektabel aan
tal onwillige burgers naar Keulen. 

In Middelburg wordt de bedevaart verzwaard met een geld
boete of met een tijdelijke residentie. 

De schepenregisters van Zierikzee bevatten 57 Keulse vaar
ten opgelegd in een periode van 70 jaren (1490-1560). Ook hier 
wordt soms een half of een heel jaar verplichte residentie toe
gevoegd. 

De stad Goes boekte in haar registèrs van een vroegere 
periode van 39 jaren (1469-1488) niet minder dan 57 uitzendin
gen naar Keulen. 

Kenmerkend voor Goes is de aard van de afkoop der bede
vaart : als alternatief voor de tocht geldt het bekostigen van 
een hoeveelheid bouwstenen voor de lokale kerk. De schepe
nen schijnen daarbij zekere financiële omstandigheden in acht 
te nemen: het aantal stenen varieert van 3.000 (in 1480, 1483), 
naar 5.000 (1477), 6.000 (1480, 1481), 8.000 (1473)(26). 

(24) R. Moelaert in Jaarboek Meetjesland XXV (1974), p. 232. 
(25) J. De Brouwer. De Officialiteit te Gent, in Hand. Zn. Mij Taal- en Let

terkunde, XXII (1968), p. 158-159. 
(26) Bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie (Kon. Zeeuwsch 

Genootschap der Wetenschappen), Aflevering 21 (Zomer 1974), p. 12-64 
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Met deze vorm van redemptie staat Goes niet alleen, zoals 
blijkt uit het boven (onder 1469) aangehaalde tarief van brik
ken (gebakken bouwsteen) en kasseisteen in de stad Rijsel. 

Nog in de hier besproken periode vertoont de strafbedevaart 
haar binding met . de gerechtelijke uitdrijving. Ballingschap en 
bedevaart isoleren de overtreders van wet en reglement; gilde, 
ambacht, kapittel, hebben elk hun corporatieve justitie om 
orde en vrede in stand te houden. 

Moord, brand en roof worden expeditief bestreden door een 
duchtig stel lijfstraffen. De wetsovertreder, de ordestoorder, 
wordt met zijn kwaad voorbeeld op termijn buiten de stads
poort of buiten het Land van Vlaanderen verwezen. In een tijd 
die gevangenis alleen kent als voorlopig arrest (bij «criem», in 
afwachting van vonnis) en als cautioneel arrest (gijzeling voor 
niet betaalde schulden) was uitwijzing een institutioneel ver
weer van de gemeenschap tegen onwil, ongeregeldheid en 
wanorde. Meer dan eens worden nalatige politiedienaars op 
termijn uitgewezen. Wanneer einde 16e eeuw ballingschap en 
bedevaart uit het strafrecht wegvallen, kan het bouwen van 
tuchthuis en penitentiaire gevangenis niet lang meer uitblijven. 

Biekorf, 78 (1978), 129-136 
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ONSE VRAUWE TER VEINSTERSTERRE 

De beroemde bedevaartplaats van St.-Jacob te Compostella 
in Galicië (Spanje) had in de middeleeuwen een filiale op de 
westkust van deze provincie, een «Mariakerk» gelegen op ca. 
50 km. ten westen van de stad: Santa Maria de Finisterre 
(finis terrae : eindpunt van het land; eng. Land:s End). 

Van de zee uit was de Kaap Finisterre een goede bekende 
van de zeevaarders; reeds in de Oudheid stond dit soort schier
eiland bekend als Promontorium Nerium, en later tekenen de 
oude zeeboeken (16< eeuw) er de verschillende profielen van 
(1). Nog heden is de Cabo de Finisterre (provincie Coruna) een 
belangrijk landmerk voor de kustvaart. , 

Naar «Sent Jacops in Galissien» heeft Vlaanderen eeuwen
lang sommige van zijn vrome en minder vrome zonen als vrij
willige of gedwongen pelgrims uitgezonden. Dwars door 
Frankrijk liep de «Chemin de Saint-Jacques» waarlangs de 
bede- of boetetocht volbracht werd (2). 

Compostella was een «grote bedevaart» (peregrinatio 
maior) zoals Rome, en staat in de stedelijke tarie.ven van stra~
bedevaart even hoog getaxeerd; in de 14e eeuw IS deze taxatIe 
12 pond parisis te Gent, Oudenaarde, Aalst en Dendermonde, 
de vier steden waarvan de lijst tot ons is gekomen (3). 

Alleen in de lijsten van Gent en Aalst is O. L. Vrouw van 
Finisterre opgenomen, en wel met de taxatie van 12 pond 
(zoals voor Rome en Compostella) te Gent, terwijl te Aalst ~e 
Finisterre-bedevaart met 13 pond een pond hoger komt te lIg
gen. Vérder zal blijken dat de Finisterre in de praktijk ook te 
Oudenaarde bekend was. En ook Brabantse steden (Leuven, 
Lier, Mechelen, Antwerpen) lieten strafbedevaarders de weg 
naar O. L. Vrouw van Finisterre opgaan (4). 

St.-Jakob had in Galicië nog een tweede filiale die hier ter
loops een vermelding verdient, nl. de Kluis van Sint-Willem 
(Saint-Guilhem en Galice), een tegenhanger van het grote St.
Willemsoord (Sente Willems int eertsbisdom van Thoulouse; 

(I) J. Aertz. Colom, De Vyerighe Colom, Ie Boek, 2e Deel, p. 72-76 (Am

sterdam 1644). 
(2) Beschreven in het bekende boek «Le chemin de Saint-Jacques» van 

Mabille de Poncheville. 
(3) E. Van Cauwenbergh, Les Pèlerinages expiatoires et judiciaires dans Ie 

droit communal de la Belgique au moyen äge, p. 222-235 (Leuven 1922). 

(4) Van Cauwenbergh, a.w. p. 145. 

;. 
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sente Willems in Deserte; fra. Saint-Guilhem-du-Désert) bij 
Montpellier. De Sint-Willemskluis bij Compostella is in de 
tarieven van Gent en Aalst opgenomen met een taxatie van 13 
pond (5). 

Uit deze gegevens blijkt dat CompostelIa in de 14< eeuw in 
Galicië twee satellieten had die in onze Vlaamse steden bekend 
waren en er even hoog als Compostella zelf en als Rome 
getaxeerd waren, soms zelfs een pond hoger dan de hoofdbe
devaart. 

Ook in Noord-Frankrijk was de Finisterre bekend. De Heer 
van Caumont ( + 1446) bezocht Galicië in 1417 en noemt zijn 
reisverhaal: «Voiatge de Nompar, seigneur de Caumont a 
Saint Jaques en Compostelle et a Nostre Dame de Finibus 
Terre» (6). 

De naam Finisterre wordt in onze stedelijke registers, zoals 
meestal de vreemde plaatsnamen, op gemoedelijke wijze 
«ingedietsb>. AI~een Aalst schrijft de geleerde vorm «Finis
terre» in zijn tarief van ca. 1400. Gent daarentegen zendt zijn 
bedevaarders «Tonser Vrauwe ter Veinstersterre». 

De schepenen van Oudenaarde regelen in 1513 een «zoen
dinc» waarbij Filips de Leeuwere uit Anzegem wordt opgelegd 
te «gaen een pelgrimaige tot Onser Liever Vrauwen ter Vein
stersterre» (7). 

De Brabantse steden nemen wat meer vrijheid met de 
Finisterre-spelling en bieden de volgende varianten. De schepe
nen van Lier veroordelen in 1401 een zekere Bertel van der 
Perre : om zijn wangedrang uit te boeten en «ter ere van 
mevrouw de hertogin en haar goede stad Lier» moet Bertel 
«trecken ... tonsser vrouwen te Venistersterre». Een Antwerps 
vonnis spreekt van «Venster Sterren» (1407), terwijl Mechelen 
in 1449 de bedevaart omschrijft als «Venster Storen boven 
Compostella» (8). 

De Finisterre-kaap werd ook, los van bedevaartprocessen, 
bekeken vanuit de zee door zeevaarders die de landmerken en 
de zeediepten in kaart hebben gebracht. Opmerkelijk is dat 

(5) Van Cauwenbergh, a.w. p. 227, 231 (T'Sente Xillems in Gallisien, te 
lezen: T'Sente Willems). 

(6) J. Vielliard, Le Guide du Pèlerin de St.-Jacques de Compostelle, p. 133, 
138 (Parijs 1950). 

(7) Audenaerdsche Mengelingen I 255. 
(8) L. Th. Maes, Middeleeuwse strafbedevaarten ... naar Santiago de Com

postelIa en O. L. Vrouw van Finisterre, in Handelingen Zuidn. Mij Taal- en 
Letterkunde V (1951) 16-39. 
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Jan Severszoon, die in 1532 een «Kaert van der zee» heeft 
getekend, daarbij de volgende commentaar geeft: «Item daer 
leyt een legge van rudsen tusschen der cape van Vinstersterre 
ende die Coriaen ... Item tusschen die Vinstersterre ende die 
Coriane leyt een grote santbay. Item een halve mile besiden die 
Cape Vinstersterre ... » (Die Coriane = de kaap Torinana (9). 

Er is meer dan een kaap die Finisterre heet. Op de Franse 
westkust liggen twee promontoria die de naam Finisterre 
(uiteinde van het land) dragen. En op een hooggelegen «lands
einde» hebben de middeleeuwen steeds gaarne een kerk of een 
klooster geplaatst. 

Een noordelijk Finisterre is de bretoense «pointe Saint
Mathieu» , gelegen bij Brest en vóór Ouessant, waar reeds in de 
10" eeuw een benediktijnerabdij bestond, met name «Saint
Mahé-de-Fine-Terre» (alias Fin-de-Terre). Volgens een oude 
overlevering komt de naam eigenlijk van een kleine kapel die 
door de monniken op de uiterste punt van de kaap werd 
gebouwd en aan o. L. Vrouw was toegewijd als «Notre-Dame 
de Grace Fin-de-Terre». In 1790 zou het departement «Finis
tère» de geografische naam overnemen (10). 

Een zuidelijk Finisterre ligt op de westelijke landtong van de 
Gironde, noordelijk van Bordeaux, bij Soulac. Ook daar be
stond een benediktijner priorij, Notre-Dame de la Fin-des
Terres. Soulac had een grote naam als begraafplaats van de H. 
Veronika, die er als «apötre de I' Aquitaine» vereerd werd (11). 

In de cumulatieve lijst van middeleeuwse strafbedevaarten 
door E. Van Cauwenbergh in 1922 samengesteld wordt «Onse 
Vrauwe ter Veinstersterre» (blz. 140) als een niet nader 
bepaalde bedevaartplaats in Frankrijk beschouwd. Uit het 
bovenstaande blijkt dat geen van de Franse Finisterre
heiligdommen daarvoor in aanmerking komt. De Finisterre
bedevaart van de Vlaamse tarieven en processen is deze van 
Galicië in Spanje, zoals de teksten zelf en het bedrag van de 
taxatie duidelijk maken . 

En nu, om te sluiten, nog een «Veinstersterre» die iedereen 
kent : de Finisterre (kerk) in de Nieuwstraat te Brussel. Deze 

(9) De Kaert van der zee van Jan Seuerszoon (1532), ed. J . Knudsen, 28-29 
(Kopenhagen 1914). 

(10) A. Hugo, France Pittoresque II 26 (Parijs 1835). Cottineau, Répertoire 
11 2799. - Bretoense zeelieden hadden, volgens de overlevering, het hoofd van 
St. Mattheus ut Afrika naar het «Finis Terrae» van hun vaderland overge
bracht. 

(11) Cottineau , Répertoire 11 3070. 
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devotiekerk was oorspronkelijk de «Capelle in de Coolhoven» 
(16" eeuw) en kreeg de naam Finisterre omdat ze toenmaals in 
de moestuinen afgezonderd en ver van de (oude) stad Brussel 
verwijderd lag. o. L. Vrouw van Finisterre - een geleerde 
naam - is dan in de volksmond «0. L. Vrouw in de Venster
sterre» geworden. Waarom Venstersterre? Omdat een lamp 
die vroeger in die kapel brandde, er «glinsterde als een sten>. 
zo luidt de traditionele verklaring . Een variante weet echter te 
vertellen dat, in een venster van de kapel, de ster van de Drie
koningen was afgebeeld (12). En zo is de Brusselse «Venster
sterre» heel natuurlijk aan haar naam gekomen. 

Biekorj, 65 (1964), 113-116 

(12) A. Henne et A. Wauters, Histoire de la ville de Bruxelles III 559 (Brus
sel 1845). A. De Cock en J. Teirlinck, Brabantsch Sagenboek II 84 (Gent 
1911). 
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SENTE NICLAEUS TEN OESTENBAREN 
1349-1550 

Bij het opstellen van hun tarieven van afkoop of redemptie 
van strafbedevaarten rekenden de Vlaamse schepenbanken 
met de verschillende afstand van de bedevaartplaatsen. 

Kerkelijk bekeken waren Jeruzalem, Rome, en Compostella 
de grote bedevaarten (peregrinationes maiores) omdat ze juri
disch bevoorrecht waren, nl. op het gebied van. de ontbinding 
van kerkelijke straffen en in de toekenning van grote aflaten. 
Aan de bedevaart naar Rome - en, gedurende de «balling
schap», naar Avignon - werd door de vorsten soms een bij
zondere demonstratieve en politieke betekenis gehecht, zoals 
blijkt uit de boetetocht van de zestig Brugse PQorters naar de 
Paus te Avignon, in 1309, ter uitvoering van het vredesverdrag 

van Athis. 
De stedelijke tarieflijsten zijn alleen berekend op de af-

stand : op de grotere afstand wordt een grotere redemptie ge
steld. De zogenaamde «grote bedevaarten» staan dan ook niet 
de hoogste in prijs. En zo ligt het beroemde heiligdom van 
Sint-Niklaas te Bari een derde hoger dan Sint-Pieter te Rome 
en Sint-Jakob te Compostelia : deze laatste twee «grote» 
waren elk op 12 pond parisis geschat, terwijl Sint-Niklaas in 
het verre Apulië vanuit Gent, Brugge, Aalst en Dendermonde 
op 18 pond gesteld was. 

Zulke berekeningen van de stadsgriffie waren uiteraard 
afgerond. De afstand Brugge-Rome was op 420 mijlen 
geraamd, en de havenstad Bari lag nog ongeveer 120 mijlen 
boven Rome. Een lange voetreis was die pelgrimsweg Rome
Bari over Tivoli, Carsoli, Tagliacozzo, door de Liri-vallei 
(Sora), langs Cassino, over Capua en Aversa naar Napels. Van 
hieruit steeg de pelgrim over Montesarchio naar Benevento, 
volgde dan de Ofanto-vallei om te Barletta de Adria te berei
ken en langs de kust over Trani en Biscéglie de heilige stad van 
Sint-Niklaas binnen te treden. Hij vond er, achter driedubbele 
tralie, diep in de krypte van de basiliek, de kOstbare fierter van 
de heilige bisschop. Men weet dat de 62 mannen van Bari in 
1087 geen half werk hadden verricht: de Wonderdoener had
den ze te Myra in Lycia uit zijn altaar gelicht en kompleet -
voor de neus van de Venetianen - door de Griekse zee naar 
Bari overgevoerd. Boven de onschatbare relikwie had de bis
schopsstad Bari een basiliek gebouwd, een soort tweede kathe
draal, die als «Groot-Prioraat van Sint-Niklaas van Bari» 
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bekend stond en pelgrims uit heel het Westen zag toestromen 
(1). 

Men hoort dat St.-Niklaas, bij heel deze avontuurlijke over
vaart en translatie, zijn Oosterse naam «van Myra» heeft afge
legd om als St.-Nik/aas van Bari zijn faam van Wonderdoener 
te vestigen in het Latijnse Westen, en er als multilaterale 
patroon van kind en scholier, van koopman en schipper, van 
pelgrim, brouwer en kruiper, het volksleven te bezielen. 

Hoe ziet zijn naam er uit in onze Vlaamse oorkonden, in de 
oude strafregisters, in de tarieflijsten van de strafbedevaarten ? 
Immers documenten over een bedevaart van een voorbeeldige 
Vlaming, die uit pure devotie naar het verre Bari zou hebben 
gepelgrimeerd, zijn niet voorhanden. Dit tekort wordt geluk
kig - bij historische wijze van spreken! - goedgemaakt door 
een aantal stamgenoten die hun naam en hun daden zagen 
inschrijven in de registers van processen en vonnissen van onze 
oude schepenbanken. 

De reeks van verre St. -Niklaasbedevaarten wordt echter 
ingeluid door een paar uitspraken van onze eigen graaf Lode
wijk van Male, die een voorkeur schijnt te hebben gehad voor 
de Heilige van Bari. 

In juni 1349 regelt graaf Lodewijk te Brugge een «zoendinc» 
waarbij Jacob van den Houte en Jan van Peen en een zoen be
devaart te vervullen hebben; zij «zullen nemen palster ende 
scerpe, bin Sente-Baefsdaghe naest commende, ende varen ... 
te Sente-Nic/aus ten eestersten baren, ende danen bringhen 
goede lettren dat zy haer peelgrimage wel ghedaen hebben ... » 
(2). 

Een ander grafelijk zoendinc, geregeld te Brugge in februari 
1354, bepaalt dat Lexis Zeghers in de plaats van zijn broeder, 
zal «varen te Sint-Nic/aus ten Oosterschen baren, ... ende pUf
ren bin der maent. .. ende bringhen goede lettren dat hi de pel
grimage wel ghedaen heeft» (3). 

Graaf Lodewijk zond in 1362, in de regeling van de beruchte 
vete Alyn-Rym te Gent, de bastaard van Walembeke in pelgri
mage «tsinte Nic/aeus ten Oostren Baren». De veroordeelde 
vertrok uit Gent op 29 augustus 1362 (4). 

(1) Nog heden is de Translatie van St.-Niklaas (9 mei) het grote feest van de 
stad Bari, met een «waterprocessie» in de haven. 

(2) Cartulaire de Louis de Male, ed. de Limburg-Stirum, I 237. - De lezing 
«eestersten» is waarschijnlijk foutief. 

(3) Zelfde Cart ui ai re II 338. 
(4) Messager des Sciences Historiques 1850, 120-124. 
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Jan Jhanszone van Zuidschote had in 1378 te Ieper de bal
juw en de «scerwettere» smadelijk bejegend; de schepenen leg
den hem als straf op : een pelgrimage «à Saint-Nicolay en 
Ostennebare». Jhanszone was de kopman geweest van een 
groep van vier oproermakers; zijn drie gezellen kregen ook, 
elk voor hun part, een bedevaart te doen, te weten naar St.
Andries in Schotland, naar O.-L.-Vrouw van Lübeck en naar 
O.-L.-Vrouw van Rocamadour. Deze drie bedevaarten waren 
aflosbaar voor elk 30 stuivers grote; de redemptie van de bede
vaart naar St.-Niklaas van Bari was echter gesteld op het dub
bele : 60 stuivers grote (5). 

De geheime raad van graaf Filips beslechtte in 1391 het pro
ces tussen Jan Dubos van Kortrijk en een groep van de familie 
Scaec : vijf Scaecs moesten hierbij op bedevaart gaan. De 
voorman, Sohier Scaec, kreeg voor zijn deel een eerste pelgri
mage naar O.-L.-Vrouw van Napels en (na zijn terugkeer) een 
tweede naar CompostelIa. Lodewijk Scaec moest optrekken 
naar O.-L.-Vrouw van Riga. Dan volgt nummer drie: Willem 
van den Dale met een bedevaart naar «Saint Nicolas du Ban>. 
De twee laatste plichtigen komen er van af met minder zware 
tochten naar St.-Andries in Schotland en naar St.-Pieters te 
Rome (6). 

De tarieflijsten van Aalst en Dendermonde van ca. 1450 
spreken van «Tsente Nic/aeus ten Oestenba'ren (var. Oustenba
ren)>>. Gent biedt in dezelfde tijd de variante: «Te Sente 
Nic/aeus ten Oestenvaeren in Poeliem>. De drie steden stellen, 
zoals gezegd, de redemptie vast op 18 pond (7). Nog meer ste
den, en nI. Antwerpen, Brussel, Oudenaarde, Luik, St.
Truiden hebben sommige van hun onwillige onderhorigen naar 
de verre Sint-Niklaas gezonden, doch de documenten van deze 
vonnissen liggen niet in ons bereik. Eén goede stad van Bra
bant komt hier echter een keten van getuigenissen voorleggen. 

Het Correctieboek van de stad Lier prijkt in de jaren 1401-
1451 met een mooie variatie van Bari-bedevaarten : 

in 1401 moet Willem Vandenberghe trekken «te S. Claeus 
ten oestene baren»; 

in 1404 krijgt Henric de Backer, wegens misdrijf tegen stad 
en gilde, te «doen ende trecken een en wech te sente Claeus te 
Oestenenbaren» .. 

(5) P. De Pelsmaeker, Sentences des Echevins d'Ypres 246 (Brussel 1914). 
(6) Gilliodts, Inventaire de Bruges III 208. 
(7) E. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans Ie 

droit communal de la Belgique 223-236 (Leuven 1922). 
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in 1419 is «Sente Claeus ten oestenbaren» de tweede bede
vaart (na St.-Andries in Schotland) die door Willem Cleyn
meycien moet afgelegd worden, wegens rebellie tegen de open
bare macht; 

in 1451 gaat Henne vanden Houte, voor misbruik van een 
wapen, «eenen pelgrimagie tsenter c/aes ten Oestenbaren» (8). 

Ook in Holland was de bedevaart naar Bari bekend. De 
strafregisters van Leiden bevatten in 1391-1400 twee veroorde
lingen tot die bedevaart; de formulering vertoont echter de 

. eigenaardige variante: «Sint Nic/ais ten Hoghen Baerne» (9). 
De bekendheid van «Sinte Niclaeus» zonder iets meer, als 

naam van de bedevaart naar het verre Bari, blijkt uit een paar 
versregels van de Brugse rederijker Cornelis Everaert (10). In 
zijn spel Berch (geschreven in 1526-1538) laat Everaert de 
acteur Deuchdelic Voorstel optreden als een terugkerende pel
grim behangen met allerlei bedevaarttekens. De speler Boerde
lic Zin ziet hem naderen en vraagt spottend vanwaar en van 
hoever hij wel mag komen. En de pelgrim antwoordt : 

Van thelich blo et 
van onser Vrauwen / van sinte Nyclaeus. 
Ic hebbe te Roome / ghesien den paeus. 

Muller en Scharpé, de uitgevers van Everaerts Spelen, heb
ben deze plaats volkomen averechts geïnterpreteerd, waar ze 
het H. Bloed, Onze Lieve Vrouwen Sint-Niklaas als Brugse 
heiligdommen en kapellen beschouwen. In feite zegt de pel
grim dat hij veel verre pelgrimstochten heeft volbracht, en hij 
noemt de plaatsen die in de jaren 1530 te Brugge en elders in 
Vlaanderen algemeen bekend waren: het Heilig Bloed, d.i. het 
Wonderbloed van Wilsnack in Pruisen; onze Vrauwe van 
Rocamadour en Sint-Niklaas van Bari. Rome en de Paus zet
ten dan de kroon op het werk. 

Tot zover de «verre» Sint-Niklaas van Bari... De goede 
Wonderdoener had echter tamelijk vroeg een filiale bijgekre
gen, die- de «nabije» Sint-Niklaas van onze Lage Landen 
geworden is. Een vingerlid was immers, omstreeks 1100, uit de 
reliekschrijn van Bari door een Lorreins ridder, men weet niet 
hoe, overgebracht naar het dorpje Port bij Nancy. Zo ont-

(8) Van Cauwenbergh a.w. 200-214. 
(9) J. C. Overvoorde in Neder!. Archief Kerkgeschiedenis, Nieuwe serie IV 

(1907) 306. 
(10) Spelen van Cornelis Everaert , ed. Muller-Scharpé 491 644. 
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stond hier een nieuw heiligdom, de basiliek van Saint-Nicolas
du-Port, alias Saint-Nicolas-de-Varangéville. En zo hadden 
onze schepenbanken een soort Sint-Niklaas-de-Mindere om er 
de lichtere gevallen in strafbedevaart naartoe te zenden. Deze 
Sint-Niklaas van Lorreinen, en zijn (volwassen) klandizie uit 
Vlaanderen en zijn waardebepaling in de tari~flijsten, komt op 
het scherm een volgende keer. 

Nota. - In de plaatsbepaling Oestenbaren en varianten is Baren 
zeker afuankelijk van (S. Nicolaus ad) Barum, Barium, de latijnse 
vormen van de stadsnaam Bari. Het element oosten komt onder ver
schillende gedaanten voor: ten oesten, ten oostren, ten oostersehen, 
ten oestersten (te lezen i.p.v. eestersten ?). De vorm oestersten, d.i. 
oostelijkst gelegen (Verdam s.v. oosterst) is mogelijk de oorspronke
lijke dietse lezing van de naam. De stad Oudenaarde zond eenvoudig 
naar «Sente Niclaus ten Baren». 

Biekorj, 65 (1964), 321-325 

De bedevaart naar Sint-Niklaas te Bari. - Aanvullingen 

Met enkele gevallen kunnen de Vlaamse strafbedevaarders 
naar Bari (Biekorf 1964, 321-325) worden aangevuld. 
1328 Belle (Bailleul). - Wale en Robert de Villers hadden de 
Heer van Belle bijgestaan in een misdadige aanslag : ze moeten 
gaan in persoon naar «Saint-Nicolas-de-Bar» en naar Com
postella. (Finot, Relations Espagne 11). 
1371 Ieper - Jan van Larke ziet zijn veroordeling wegens 
smaad door de grafelijke Audiencie bevestigd .: zijn «pelgrim a
gie tsinte Niclaus ten Oosteren baren» wordt op 10 pond gro
ten gesteld; een toegevoegde Compostellavaart is afkoopbaar 
tegen 5 pond. (Boec van der Audiencie I 167). 
1422 Dudzele. - Jan f. Riquaerts Macharis wordt bestraft 
met een «pelegrimage te sinter Niclaeus ten Oostrenbare». 
(RAB. Vrije, Reg. nr. 16937, f. 2v

• 

1425 Klemskerke. - Victor Volckaerts wordt wegens manslag 
veroordeeld tot een bedevaart naar Rome. Na voldoening in de 
Heilige Stad zal hij zijn tocht voortzetten naar Sint-Niklaas ten 
Oostren Bare. (Biekorf 1968, 294). 
1427 Sluis. - Danckaert f. Jans krijgt (wegens manslag) drie 
bedevaarten als straf: Rome, Compostella en Bari : «tsinter 
Niclaeus ten Oosten in Baren.» (RAB. Vrije, Reg. nr. 16927, f. 

19V
). 

Biekorj, 71 (1970), 325 

, 
i 
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STRAFBEDEV AART BINNEN DE LAGE LANDEN 

Uit Vlaanderen (graafschap) schijnt men vroeger weinig ge
straften naar Brabantse bedevaartplaatsen te hebben uitgezon
den. O.-L.-Vrouw van 's Hertogenbosch maakt een uitzonde
ring. Ze is weliswaar in geen van de Vlaamse tarieflijsten opge
nomen, doch de schepenen van Oudenaarde bevestigen in 1417 
een verzoening waarbij Pieter de Pinckere, om zijn scheld
woorden tegen Jacob Pourlay goed te maken, zal «doen een 
pelgrimage met zyne zelves live, te onser vrauwen te sHertog
henbossche .. . » en een getuigschrift daarvan komen voorleg
gen. (Aud. Meng. IV 423). 

Sint-Serv aas te Maastricht had meer aantrek. Hij verschijnt 
op al de bekende Vlaamse tarieflijsten (Gent, Aalst, Dender
monde, Oudenaarde). Het Kapittel van Kortrijk zond in 1544 
een van zijn minder volgzame kanunniken, Adriaan Thybault, 
op bedevaart naar St.-Servaas. (Handelingen Emulation 80, 
1937, 136). . 

De schepenbank van Oudenaarde veroordeelde in 1418 de 
twistzieke Rogier de Curte tot «eene pelgrimaige te Sent Adel
brechts, tEgghemonde in Holland «op een boete van 6 pond 
par. (Aud. Meng. IV 427). Egmond is de enige Hollandse 
bedevaart die in Vlaanderen bekend was. 

Biekorj, 64 (1965), 61 

VROUWEN OP STRAFBEDEVAART 

De strafbedevaart blijkt wel door onze schepenbanken te 
zijn voorbehouden voor mannen. De volgende uitzondering 
komt, meen ik, alleen de algemene regel bevestigen. 

Katheline, dochter van Jan Sanders, had in 1437 haar buur
vrouw te Eeklo, met name «Tanne, filia Jans van Zuwekerke 
twyf Pieter Huughs», uitgescholden en met de dood bedreigd: 
Het was bij woorden gebleven. 

De schepenen van Eeklo veroordeelden Katheline tot het 
klassieke openbare eerherstel, nl. het offeren van een was
kaars, onder de hoogmis, met bekentenis en vraag om verzoe
ning. Zwaarder was echter het tweed,e punt van het vonnis: 
een «pelgrimagie te Sente Pieters ende Sente Pauwels ten 
hooghen Rome». Katheline en haar vader vonden dat al te 
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straf en gingen in beroep voor de Raad van Vlaanderen, die 
Katheline vrijsprak omdat haar dreigementen niet meer dan 
woorden geweest waren. (E. Neelemans, Geschiedenis van 
Eecloo 11 656-663; Gent 1865). 

Dit is niet de enige uitspraak waaruit blijkt dat schepenen en 
raadsheren de scheld- en dreigwoorden van een vrouw niet zo 
ernstig namen als deze van een man. Een doodsbedreiging 
door een man uitgesproken werd meestal zeer zwaar gestraft. 

Biekorf, 63 (1962), 26 
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ONS HEER EN TRANE TE VENDOME 

De tarieflijsten van onze Vlaamse schepenbanken kennen, 
zeker vanaf de 15e eeuw, de stad Vendöme boven Parijs waar, 
in het benediktijnerklooster van de Trinité, een wijdvermaarde 
relikwie werd vereerd: la Sainte-Larme, in de devotietaal 
Madame Sainte-Larme,· in de Vlaamse bronnen: Ons Heeren 
Trane. Een kristallen ampul, besloten in een monumentale 
relikwiekast, bevatte het Lacrima Christi, de «Heilige Traan» 
die Christus gestort had toen hij, op weg naar Bethanië, van 
Martha en Maria vernam dat haar broeder Lazarus overleden 
was. Christus zag Maria en de omstanders wenen, en hij zelf 
weende'. Tot zover het evangelieverhaal (Jo. XI 35), dat we 
hier moeten verlaten om naar de apokriefe uitbreiding ervan 
over te gaan. 

Immers Maria, die volgens middeleeuwse voorstelling nie
mand anders is dan Maria Magdalena, heeft alsdan terstond 
de traan van Christus in een flesje opgevangen en bewaard 
voor de Kerk van Gallië, die ze eens met de relieken, van haar 
eigen persoon zou komen verrijken. (Provence, en later ook 
V ézelay). Langs paden van vroom avontuur heeft de Traanre
likwie ten slotte in de Trinité-abdij van Vendöme haar voor
bestemde plaats gevonden: het Westen was een kostbare relik
wie van Christus rijker geworden en de kloosterkerk van de 
Lacrima Christi werd een vermaarde bedevaartkerk, die tal
rijke pelgrims ook uit de Nederlanden heeft aangetrokken. 
Zowel de graaf als de schepenbanken hadden tamelijk vroeg 
(ca. 1300) Vendöme in de lijst van hun strafbedevaarten opge
nomen. 

De oudste lijst, deze van Oudenaarde uit 1338, stelt de pel
grimage «Te Vendome t'Ons Heeren Tranen» op 3 pond pari
sis, d.i. een pond minder dan de bedevaart naar St.-Maarten te 
Tours die 12 mijlen verder ligt. Te Gent, Dendermonde en 
Aalst is de redemptie voor «Vendomme» eveneens 3 pond, ter
wijl in het zuiderlijk gelegen Dowaai de afkoop op 2 pond (6 
lokale ponden) gesteld was (1). 

Voor Vlaanderen (graafschap) zijn een aantal getuigenissen 
van strafbedevaart naar Vendöme voorhanden, vooral uit de 
14e eeuw. 

(I) E. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires, p. 142, 
222, 223, 230, 233. (Leuven 1922). G. Espinas, La vie urbaine à Douai au 
rnoyen äge IV 755 (Parijs 1913). 
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In het kollektieve vonnis door Robrecht van Cassel en de 
stedelijke commissarissen uitgesproken in de St.-Niklaasabdij 
te Veurne op 18 april 1324 werd een zekere Jhan die Deckere, 
wegens fiskaal bedrog, veroordeeld te doen «ene pelegrimage 
t'Ons-Heren-Trane te Vendome» (2). 

Bij een grafelijke zoendinc van 3 februari 1354, besloten tus
sen Robrecht van Heule en de wet van Poperinge, werd 
bepaald dat Robrecht tegen aanstaande Pasen zou vertrekken 
«Tons sHeeren Trane te Vendome»; deed hij het niet, dan was 
hij een boete van 60 pond par. schuldig aan de graaf. De 
veroordeling van Robrecht van Heule bedroeg dan nog een 
tweede en verre bedevaart naar Compostella (3). 

Wegens overtreding van de ambachtskeure werden in 1341 
te Brugge negen handschoenmakers gestraft door de beheer
ders van hun ambacht en gilde. Gherkin van Zouchs kreeg 
voor zijn deel een dubbele bedevaart : na een pelgrimage «ten 
Heleghen Cruce» te Asse in Brabant moest hij optrekken naar 
Vendome «'t Ons Heren Tranen». Een redemptie van deze 
bedevaarten was niet voorzien (4). 

Een vonnis van de schepenen van leper, van 25 september 
1355 veroordeelt Christiaen de Beer (l'Ours), wegens beledi
ging 'van de stadsklerk, tot een pelgrimage naar Vendöme; de 
strafbedevaart is hier verbonden met een tijdelijke verbanning 
uit Vlaanderen het vonnis bepaalt immers dat Christiaen een 
jaar lang «ove; de Somme» moest blijven, anders liep hij de 
zware geldboete van 100 pond par. op (5). . . 

Sommige ambachten te Gent schijnen bijzonder kWistig met 
bedevaart als straf te zijn omgegaan. De oudkleerkopers ver
wezen er in 1358 een van hun onwillige gildebroeders, Jan van 
Biervliet, tot drie pelgrimages: «deene tonser Vrauwen te 
Straesborch, dandere tonser Vrauwen ten Putte (Ie Puy) ende 
de derde te Vendome». Jan van Biervliet deed echter beroep 
op de stedelijke schepenbank en wist die wat krasse bedevaa,r
derij te ontgaan door het storten van een borgsom (6). 

Nog te Gent, ditmaal in het ambacht van de blauwers, werd 
Willem de Buc, wegens zijn twistzucht, in 1367 veroordeeld tot 

(2) H. Pirenne, Le Soulèvement de la Flandre Maritime de 1323-1328, p. 177 
(Brussel 1900; uitg. CRH). 

(3) Cartulaire de Louis de Male, ed. de Limburg-Stirum, II 340. 
(4) Rijksarchief Brugge. Ambachten nr. 563. 
(5) P . De Pelsmaeker, Sentences des Echevins d'Ypres 258 (Brussel 1914). 
(6) F. De Potter, Gent van den oudsten tijd ... VI 117-118. 

ti 
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een pelgrimage «te Vendome, t'ons heeren tranem>. Bij herha
ling van zijn moedwil zou hij een eind verder, naar «O.-L.
Vrouw van Ronchevale» in de Pyreneeën gezonden worden 
(7). 

Vóór de schepenen van Ieper verscheen op 26 januari 1368 
de poorter Michiel Priem. Samen met Christiaen en Willem 
Vlederbake had hij een zekere Symon de Hellevaghere in de 
Ypre (rivier) gestoten. Als hoofdschuldige moest Michiel 
optrekken naar Vendóme veertien dagen na vermaning door 
de gekrenkte Symon en een attestatie uit de Sainte-Larmekerk 
medebrengen. Dit op een geldboete van 3 pond pari sis (10 sc. 
gr. tournois). 

Nogmaals te Ieper werd in 1370 door de schepenen een 
«pelerinaige à Ven domme» opgelegd aan Jan Veys, die felle 
schimpwoorden tegen de ambachtsdekens had uitgesproken; 
de redemptie was gesteld op 2 pond groten, d.i. 24 pond pari
sis of 8 maal de normale prijs uit de tarieflijsten (8). 

Bij de verzoening van een vete te Gent in 1371 werd Catha
rin a Mourmans verplicht «te doen hare pelgrimage te Ven
dome», tot uitboeting van de «quade woorden» die ze tegen 
Lysbette Zoetaerts hadden uitgebracht. De clan van de Zoe
taerts, die Catharina had uitgescholden en mishandeld, kreeg 
het ook niet onder de markt: gezamenlijk hadden de Zoe
taerts in te staan voor vier bedevaarten, nl. naar Regensburg, 
Lübeck, Lucerne en Marseille (9). 

Een uitspraak van de grafelijke Audiencie van 24 april 1373 
te Brugge beslechtte de vete tussen de families Patete-Wante en 
Hauweele-Roelof; Hannekin, de dienaar van Eustaes Hau
weele, hoorde zich hierbij verwijzen tot «ene pelgrimage tOns 
Heren tranen te Vendome» op een geldboete van 20 pond pari
sis. 

Dezelfde Audiencie veroordeelde op 15 december 1376 Jan 
van der Ruwe, wegens geweldpleging op Lodewijc van Spiere, 
tot «eene pelgrimage te Vendome» te ere van de mishandelde · 
Lodewijc. De redemptie staat hier wederom zeer hoog, op 24 
pond parisis, een achtvoud van de tariefprijs (10). 

De schepenen van Dowaai hadden ook Vendöme op de lijst 
van hun vonnissen staan. Bij de eerste intrede van graaf Lode-

(7) Cannaert, Oude strafrecht, ed. 1835, p. 390. 
(8) De Pelsmaeker a.w. 293, 302. 
(9) Cannaert a .w. 92. 
(10) Bouc van der Audiencie, ed. de Pauw, I 461; 11 920. 
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wijk van Male in deze stad op 19 augustus 1383 werden o.m. 
26 poorters ontslagen van een strafbedevaart ; drie ervan ston
den op Vendöme. Een ander poorter van Dowaai, Collard de 
Biach, werd in 1384 door de graaf ontslagen van een pelgri
mage naar de «Saincte Larme à Vendosme» (11). 

Vendöme was een van de meest verspreide «middelmatige» 
strafbedevaarten, ook in de schepenbank buiten Vlaanderen. 

Voor belediging van een stads ambtenaar te Mechelen werd 
reeds in 1310 een bedevaart naar Vendöme opgelegd, en de 
Heilige Traan behoudt zijn plaats in de Mechelse strafregisters 
gedurende heel de 15e eeuw (12). 

Documenten daarover zijn verder voorhanden te Antwer
pen, Lier, Leuven; te Bergen in Henegouwen; te Luik, 
Dinant, Borgloon (Looz), Limburg, St.-Truiden, Tongeren, 
Maastricht (13). 

Een bewijs van grote bekendheid is nog de plaats door de 
Brugse schoolmeester in 1370 in zijn Livre des Mestiers gege
ven aan de bedevaart «ten Heleghen Tranen van Vendome» : 
op de 15 bedevaarten die door de scholieren in de twee talen 
gememoriseerd werden, komt Vendöme op de zesde plaats, na 
Jeruzalem, de Sinaï (St.-Katarina), Rome, CompostelIa en 
Rocamadour (14). 

De bekendheid in Vlaanderen van de Traanrelikwie van 
Vendöme hangt kennelijk samen met de druk begane bede
vaartweg naar CompostelIa. Vendöme ligt immers op de 
bekende «Vlaamse» St.-Jakobsweg die van het graf van de H. 
Martinus te Tours uitging om over St.-Jean d'Angély, Saintes, 
Bordeaux, Dax, Ostabat, de overgang van de Pyreneeën te 
bereiken (15). 

De klassieke weg Vlaanderen-Toers liep over Parijs (16). 
Vanuit de Franse hoofdstad had de pelgrim dan een dubbele 
route om Tours te bereiken. Een eerste weg liep over Saint-

(11) Espinas a.w. IV 581-585, 594. 
(12) Veroordelingen naar Vendóme in 1412, 1452, 1478; zie L. Th. Maes, 

Vijf eeuwen stedelijk strafrecht, p. 438 (Antwerpen 1947). De tekst over 1310, 
aldaar p. 245. 

(13) Van Cauwenbergh, a.w. 142. Voor Bergen: Bulletin CRH. 4e série, t. 
14, p. 72 (Brussel 1887). 

(14) Livre des Mestiers, ed. Gessier, p. 49 (Brugge 1931). 
(15) Yves Bottineau, Les chemins de Saint-Jacques, p. 112-120 (Parijs 1964). 
(16) Over de wegen Vlaanderen-Parijs, volgens de Brugse Wegwijzer van 

1400, zie Biekorf 1965, 1-5, waar de vier wegen beschreven worden. 
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Clair, Saint-Arnoult, Auneau, Prunay-Ie-Gillon, Bonneval, 
Chateaudun (of Cloyes), Vendöme, Ie Boulay, Tours: een weg 
van 46 mijlen. De tweede weg was 6 mijlen langer en was een 
variante over Chartres (via Guè-de-Ia-Reine). 

De pelgrim uit Vlaanderen kon echter Vendöme en Tours 
ook bereiken zonder Parijs aan te doen. Hij volgde de «Arra
sche bane» tot Rijsel en Pont-à-Vendin waar hij insloeg naar 
Pussies (bij Lens), Mont-Saint-Eloi, Avesnes-Ie-Conte, Auxy
le-Chateau; dan volgden de etappen in Ponthieu: Saint
Riquier, Abbeville; in Normandië: Blangy, Neufchätel-en
Bray, la Boissière, Cailly, Rouen, Pont-de-I'Arche, Louviers, 
Evreux, Dreux; eerst in Chartres werd dan het koninklijk 
gebied van Frankrijk betreden. Te Chartres stond de bedevaart 
op de bovengenoemde route Parijs-Tours en was er nog enkel 
20 mijlen van Vendóme verwijderd (17). 

De weg Brugge-Vendöme over Rouen-Chartres was, volgens 
de Brugse Wegwijzer van 1400, berekend op 103 mijlen, d.i. 
ongeveer 18 dagreizen. 

De ligging op de grote pelgrimsweg Tours-Compostella 
verklaart dan ook voor een goed deel de faam in Vlaanderen 
van de bedevaartplaats Vendöme. 

Om een Traanrelikwie te gaan vereren moest de Vlaming 
immers de Seine niet oversteken. De kerk van Allouagne bij 
Béthune bezat een Sainte-Larme met lokale verering. Een gro
ter uitstraling had de Traanrelikwie van de cisterciënzerabdij 
Foucarmont (bij Blangy, Seine Inf.) en vooral deze van de 
rijke en vermaarde norbertijnerabdij van Sélincourt bij 
Aumale (Somme), die haar oorspronkelijke titel van St.
Pietersabdij liet . varen om de abbaye de la Sainte-Larme te 
worden (18). 

Feit is, dat de Traanrelikwie van Sélincourt in het nabije 
Pikardië geen plaats heeft veroverd in de Vlaamse katalogus 
van strafbedevaarten, terwijl het verre Vendöme, gelegen op 
de weg Vlaanderen-Tours-Compostella, heel de Nederlanden 
door bekend is geweest. 

Met de ondergang van de bedevaart als straf omstreeks 1550 
is de bekendheid van Vendöme en de Heilige Traan alhier ver
loren gegaan. Niet in Frankrijk echter, waar de omstreden 
Sainte-Larme nog in 1707 een verdediger vond in niemand 

(17) Beschrijving volgens de Brugse Wegwijzer van 1400, in het Mercatel
handschrift, waarover Biekorf 1965, 2. 

(18) Cottineau, Répertoire I 1202, Il 2998. 
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minder dan Dom Mabillon, nadat Abbé Thiers een al te over
moedige Dissertation over Vendöme had gepubli.ceerd. De 
koersdaling van de zonderlinge relikwie was echt~r, In d~ ee~w 
van de Verlichting, niet meer te stuiten. De gotleke rehkwle
kast in de abdijkerk te Vendöme werd in 1803 afgebroken (19). 
Alleen een inscriptie in de koorafsluiting herinnert heden aan 
de befaamde Sainte-Larme, waarvan de dietse naam «Ons 
Heren Trane» op talrijke bladzijden van onze oude strafregis-

ters weer te vinden is. 

BiekorJ, 66 (1965), 184-188 

(19) R. Crozet, Le monument de la Sainte-Larme à la Trinité de Vendöme, 
in Bulletin Monumental (de la Soc. française d' Archéologie) t. 121 (1963), p. 

171-180; met bibliografie. 
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ONZE-LIEVE-VROUW VAN LÜBECK 

Tot omstreeks 1250 ging het verkeer van de Baltische zee 
met Vlaanderen uitsluitend over Lübeck-Hamburg. De han
delsbetrekkingen tussen Brugge en Lübeck bleven levendig tot 
op het einde van de 15e eeuw. Kort na het kritische jaar 1488 
- de gevangenzetting van Maximiliaan door de Brugse ge
meente - is het een Lübeckse koopman, Heinrich Greverade, 
die bij Hans Memling een drieluik - laatste werk van de mees
ter - bestelde (De Kruisiging; 1491) dat nog heden in de 
Domkerk van zijn vaderstad bewaard wordt (1). 

Deze Domkerk, toegewijd aan O.L. Vrouw, was in de 14e-
15e eeuw in het graafschap Vlaanderen bekend als het naast
bijgelegen bedevaartsoord op de Oostzee. Een bekendheid van 
beperkte omvang. De grote namen van de Mariabedevaarten 
lagen immers in het Franse Zuiden : Le Puy en Rocamadour. 
Deze laatste was de pelgrimage bij uitstek niet alleen in Vlaan
deren doch ook in Brabant en Zeeland, in het Land van Loon 
en het Land van Luik, in Henegouwen en Artesië. 

Lübeck werd op de tarieflijsten van de strafbedevaarten 
opgenomen in de steden Gent, Aalst, Dendermonde. De re
demptie van de bedevaart naar "Onse Vrouwe te Lubeke" 
bedroeg er 6 pond parisis, d.i. de helft van een Romebedevaart 
en één pond meer dan de bedevaart naar Rocamadour (2). 

De Brugse Wegwijzer van 1400 geeft twee verbindingen 
Brugge-Lübeck, met aanduiding van de etappen (3). 

De eerste weg, een rechtstreekse verbinding over Gelderland 
en Westfalen, heeft de volgende etappen: 

Eeklo - Moerbeke (Waas) - Antwerpen - Breda - St.
Geertruidenberg - Dordrecht - Schoonhoven - Utrecht -
Bunschoten - (Gelderland :) Hattem - Zwolle - Dalfsen -
Hardenberg - Veldhausen - (Westfalen :) Lingen - Hase
lünne - Cloppenburg - Wildeshausen - Delmenhorst -
Verden - Bremen - Bremervörde - Stade - Oste (rivier)
Hamburg - Oldesloe - Lübeck (4). 

(I) M. Friedländer, Altnieder/tindische Malerei, VI, Berlijn, 1934, blz. 114. 
(2) E. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans Ie 

droit communal de la Belgique, Leuven, 1922, blz. 226, 229, 234. 
(3) R. Häpke, Bragges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt, Ber

lijn, 1908, blz. 100, 103. 
(4) Een variante van Antwerpen-Zwolle liep over 's Hertogenbosch, Nijme

gen, Arnhem, Deventer; vanuit Arnhem ging men ook zuidelijker op Bremen 
via MUnster en Osnabrück, Häpke a.w. blz. 103. 
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Deze weg maakte gebruik van waterwegen als de Leck 
(Schoonhoven) en de Vecht. 

Een tweede route loopt over Keulen en van hieruit door 
Westfalen: 

Lennep - Dortmund - Unna - Werl - Soest - Geseke 
- Paderborn - Horn - Bloemberg - Hameln, de stad van 
de Rattenvangersage - Springe - (Saksen :) Hannover -
Winsen a.d . Aller - Lüneburger Wald - Lüneburg - (Hol
stein :) Mölln, de UIenspiegelstad - Lübeck. 

De bedevaart naar Lübeck is niet louter een tariefbedevaart 
geweest. Stedelijke schepenbanken en grafelijke Audiëntie 
hebben in feite, in sommige van hun vonnissen, de " wech" 
naar Lübeck als zoenbedevaart opgelegd. De vijf volgende 
gevallen, gelegen tussen 1360 en 1483, maken dit duidelijk. 

Bij een verzoening in 1360 ingeschreven in het Zoendinc
Bouc van Gent, wordt bepaald dat Jan Rabau, die de priester 
Jan de Cupe gestoken en gekwetst had, naar de officiaal te 
Doornik zal gaan om absolutie en daarna «sal doen sine pelgri
mage t'onsser vrouwen te Lubeke, in baten ende emenden van 
den heer Janne vorseid, ende purren te al sulken daghe alse 
scepen van Ghend pelgrimagen ghebieden sullen te doene, 
ende danen bringhen goede lettren dat hy de vorseide pelgri
mage selve in propren persoene ghedaen heeft, omme dese 
sake ende omme gheene andre; ende als hy danen wedercomen 
sal syn, zoe sal hy hand te heleghen leggen ende zweeren dat hy 
selve de voerseide pelgrimage omme t'vorseide mesgrip ende 
mesdaen ghedaen heeft, ende omme gheen andre, binnen acht 
dag hen naert dat hy comen sal syn» (5). 

In 1371 hadden vijf Gentenaars slagen toegebracht aan Calle 
(Catharina) Mourmans. De akte van verzoening legde ver
scheidene zoenbedevaarten op : Jan van der Piet kreeg een pel
grimage «tonsser vrouwen te Lubeke», terwijl zijn medeplich
tigen naar O.L. Vrouw van Regensburg, naar O.L. Vrouw van 
Lucerne en naar St. Lodewijk te Marseille werden uitgezon
den. Calle, die de mannen kwade scheldwoorden had toege
voegd, kreeg voor haar deel een pelgrimage te doen naar «Ons 
Heeren Trane» te Vendöme (6). 

De grafelijke Audiëntie deed op 3 september 1375 uitspraak 
in het proces van Jan Aendevoet. Deze had met vier mede-

(5) J .B. Cannaert, Bydragen tot de kennis van het oude strafrecht in VIaen
deren, Gent, 1835, blz. 380. 

(6) Cannaert, a. W., blz. 91. 
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plichtigen, alle uit Pitgam, de baljuw van het dorp overvallen. 
Op strafeis van de baljuw van St. Winoksbergen wijzen de 

heren van de Audiëntie dat Jan Aendevoet zal doen «als prin
cipaal, ter eere van Janne (de baljuw van Pitgam) een pelgri
mage tonser Vrauwen te Lubbeke, up een paine van 3 pond 
groten». Als datum van vertrek naar Lübeck werd Allerheili
gen vastgesteld. De medeplichtigen werden naar Marseille, 
Saint-Andrews (Schotland), Saint-Gillis (Provence) en Roca
madour gezonden, vier plaatsen die met een boete van 20 pond 
parisis waren af te kopen, terwijl de afkoopsom voor Lübeck 
op 36 pond parisis ( = 3 pond groten was gesteld) (7). 

Jan Jhanszone van Zuidschote had in 1378 te Ieper de bal
juw en de «scerwettere» smadelijk bejegend. Drie gezellen 
hadden hem bij deze oproerigheid bijgestaan. Jhanszone zelf 
werd naar Bari (St. Niklaas) in ApulH! gezonden. De drie gezel
len kregen ook, elk voor hun part, een bedevaart van eerher
stel te doen, een naar St. Andrews; een ander naar Rocama
dour; de derde, met name Passin de Breyme, naar «Nostre 
Dame à Lubeke». Deze drie bedevaarten waren aflosbaar voor 
elk 30 stuivers groot, terwijl Bari op het dubbel gesteld was 
(8). 

Het Schepenen boek van Aalst bevat een vonnis van 26 okto
ber 1483 waarbij Gillis van der Cappellen , torenwachter van 
de stad, wegens zwaar verzuim in zijn officie, veroordeeld 
wordt tot een pelgrimage «ter eer en van den Capitain van stad 
en land ... tonser vrauwen te Lubeke». De strengheid van het 
vonnis ligt hier nog uitgedrukt in de bepaling dat de pelgri
mage er een is «zonder redemptie». De torenwachter wàs 
gehouden «te gane binnen den derden daghe» en kon de bede
vaart niet afkopen. En bij zijn terugkeer uit Lübeck had hij 
nog een bedevaart naar Notre-Dame-de-Liesse in Frankrijk te 
volbrengen (9). 

Een bedevaart heen en terug van Brugge naar Lübeck nam 
minstens een maand in beslag. Een bode van beroep zette 12 
dagen op de tocht Lübeck-Brugge (10). En deze snelheid werd 

(7) N. De Pauw, Bouc van der Audiencie (Raad van Vlaanderen), 11, Gent, 
1903, blz. 762. 

(8) P. De Pelsmaeker, Registres aux sentences des échevins d'Ypres, Brussel, 
1914, blz. 246 (Uitg. Recueil des anciennes coutumes de la Belgique). Vgl. Bie
korf, jg. 65, 1964, blz. 323. 

(9) F. De Potter, Geschiedenis van de stad Aalst, J, Gent, 1873, blz. 329. 
(10) Häpke, a. W., blz. 103. 
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zeker door de ongeschoolde strafbedevaarder niet bereikt. In 
de praktijk bleef de pelgrim langer uit, daar hij onderweg door 
handwerk of handel kost en herberg trachtte" te winnen. 

Op de land- en waterweg langs de Oostzee lagen, tussen 
Lübeck en Koningsbergen (Kaliningrad), nog twee Mariabede
vaarten die in Vlaanderen bekend waren. De Brugse Wegwij
zer noemt de kerk van «Kense onder Vrauwem>, d.i. de Maria
kerk op het (schier)-eiland Zingst op de Pommerse kust (11). 
Verder oostwaarts, tussen Swinemünde en Dantzig (Gdansk) 
ligt de stad Köslin (Cöslin, in het oude bisdom Kammin), die 
in de tarieflijsten van Gent en Aalst vermeld wordt als een 
Mariabedevaart liggende bij Lübeck; de pelgrimage «t'onser 
Vrauwe te Cusselyn (al. Cutselin) bi Lube"ke» wordt, als even
waardig met deze van Lübeck, op zes pond pari sis geschat 
(12). 

Bij Koningsbergen lag een Mariabedevaart die te Gent 
bekend was als «t'onser Vrauwen te Jeuden, ëen mil in gheen
si de Conincsberghe». Deze O.L. Vrouw te Judekirch werd als 
een Romevaart (12 pond par.) geschat (13). 

Over Lübeck en Koningsbergen liep de handels- en pelgrims
weg naar Riga in Lijfland. Naar de O.L. Vrouwekerk van deze 
grote havenstad zonden sommige Vlaamse schepenbanken 
twistzieke poorters op zoenbedevaart. Zo moest Jan Belle van 
Ieper, krachtens een grafelijk zoendinc, in 1370 volbrengen 
«ene pelgrimage t'Onser Vrauwen te Righe in Ysland» (14). 
Bij de beslechting van het proces tussen Jan Dubos van Kor
trijk en een groep van de familie Scaec, besliste de geheime 
raad van graaf Filips in 1391 dat Lodewijk Scaec een bede
vaart zou volbrengen naar «Nostre Dame de Righe en Islande» 
(15). 

De bedevaart «'t Onser vrouwen te Righe tien dachvaerden 
boven de riviere van der Odere» is opgenomen in de tarieflijs
ten van Gent, Aalst en Dendermonde en wordt er op 10 (ook 
11) pond parisis geschat (16). 

(11) Via prima in de Wegwijzer van Brugge, ed. J. Lelewel, Brussel, 1858 
(overdruk blz. 10). 

(12) Van Cauwenbergh, a. W., blz. 226, 229. 
(13) bid., blz. 225. 
(14) De Pelsmaeker, a. W., blz. 161. - IJsland: meermaals gezegd voor 

Lyfland. 
(15) Gilliodts-Van Severen, Inventaire de Bruges, 111, Brugge, 1875, blz. 

208. 
(16) Van Cauwenbergh, a.w., blz. 226, 231, 235. 
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Op die lange Oostzeeweg Lübeck-Riga lagen ten slotte nog 
twee bedevaartplaatsen die in Vlaanderen bekend waren. Geen 
Mariabedevaarten ditmaal. 

De schepenen van Gent en Aalst kenden uit hun tarieflijst de 
pelgrimage «tsente Aelbrechts buten Danseke», geschat op 9 
pond parisis (17). De H. Adalbert van Praag was te Dantzig, 
als apostel van de stad en van Pruisen, bijzonder vereerd. 

Een Sint-Katarinakerk bij Koningsbergen was te Gent 
bekend als «Sente Kateline Laerneau twee mile in gheenside 
Conincsberghe». Dit heiligdom was gelegen te Arnaw in Prui
sen; de bedevaart was geschat op 13 pond parisis (18). Bij gra
felijk zoendinc van 5 mei 1362 tot beslechting van de beruchte 
vete Alyn-Rym te Gent, werd Goswin Rym opgelegd «eene 
pelgrimaige te Sinte Kathelinen te Harnau» (19). 

Over Lübeck liep ook de weg naar Sint-Olaf te Trondheim. 
De Gentse lijst stelt de pelgrimage «te Sente Olfs te Dronte in 
Noortweghen» gelijk met een bedevaart naar Rome (20). 

Opmerkelijk is' dat de bedevaartplaatsen van de Oostzee van 
Lübeck tot Riga alleen in het oude graafschap Vlaanderen 
bekend waren. De Brabantse rechtspraak schijnt deze pelgri
mages niet op haar repertorium te hebben genomen. Dit wijst 
blijkbaar op een samenhang van die verre bedevaarten met de 
belangrijke handelsweg Brugge - Lübeck - Dantzig _ 
Koningsbergen - Riga. 

In de talrijke bedevaartplaatsen op de Rijn en in Rijnland 
daarentegen is Brabant wel vertegenwoordigd (21). Zoals ook 
in de bedevaart naar het Wonderbloed van Wilsnack in Prui
sen. Wilsnack is echter een «nieuwe» bedevaart (in Vlaanderen 
eerst in voege ca. 1425), die ook geografisch niet meer met de 
oude handelsweg Vlaanderen-Oostzee samenhangt. 

(17) Ibid., blz. 226, 231. 
(18) Ibid., blz. 225. 

Volkskunde, LXVI (1965), 9-13 

(19) Messager des Sciences Historiques, Gent, 1850, blz. 122. 
(20) Van Cauwenbergh, a. w. blz. 146, 227. 
(21) Zo o.m. Aken, KornelimUnster, Keulen , Rodenkirchen , Grafräth, 

Neuss, Bacharach, Frankfort, Mainz, Trier, Straatsburg, Base!. 
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10 PeJgrimsfles in steengoed uit Raeren uit de 16e eeuw. 
Dortmund, Schloss Cappenberg, 

Museum für Kunst- und Kulturgeschichte. 

Strafbedevaarten 

ONSE VRAUWE TE RUTSEMADOENE 
(Rocamadour) 

81 

Het aloude bedevaartsoord Rocamadour «diep in Vranck
rycke» (en Quercy; dép. Lot) treedt in de geschiedenis van 
Vlaanderen omstreeks 1300. Dan wordt de plaats voor het 
eerst in Vlaamse oorkonden genoemd en wel als bestemming 
van een zoen- of strafbedevaart. 

Pro memorie is hier te vermelden de plaatselijke overleve
ring van Aubrac (bij Rodez) die de stichting ca. 1100 van het 
gasthuis aldaar (met de «dömerie» van de hospitaalbroeders) 
toeschrijft aan een zekere Adelard. Deze stichter zou, volgens 
de legende, een graaf of burggraaf van Vlaanderen geweest 
zijn. Op 'de pelgrimsweg van Compostella, tussen Le Puy en 
Rocamadour, werd Adelard door rovers overvallen. Uit dank 
voor zijn redding stichtte hij, volgens de traditie, op de hoogte 
van Aubrac het befaamde gasthuis Notre-Dame des Pauvres 
dat tevens een wachtpost was tegen roverij. In de kerk van 
Aubrac werd in 1875 een gedenksteen van die (nu verdwenen) 
stichting geplaatst met opschrift: «A la mémoire d' Adalard, 
seigneur f1amand, fondateur de l'hospice d' Aubrac, décédé en 
ce Iieu Ie 5 mai 1135». Vermeldenswaard blijft het feit dat die 
Adalardus F1andrensis uit de overlevering van Aubrac verbon
den is met de pelgrimsweg naar Rocamadour (1). 

ROCAMADOUR IN DE TARIEFLIJSTEN 

De Vlaamse schepenbanken schrijven vanaf de 14e eeuw de 
bedevaart naar Rocamadour in hun tarieflijsten van afkoop of 
redemptie van strafbedevaarten (2). 

(I) Over Aubrac en de overlevering van Adelard, zie La Flandre VI, 1874, 
299-326,427-448; VII 1875, 145-150, 309-314. 

(2) E. Van den Bussche, Roc-Amadour ; les pèlerinages dans notre ancien 
droit pénal, in Bulletin CRH 4e s., t. XIV, 1887, p. 19-74. De belangrijkste 
studie over het onderwerp; echter onbetrouwbaar betreffende de pelgrimswe
gen Vlaanderen-Rocamadour e.a. De brochure van L. de Valon, Les pèlerina
ges expiatoires et judiciaires de la Belgique à Roc-Amadour au moyen-age. 
Marseille, 1935 (overdruk uit Bulletin Soc. des Etudes ... du Lot, t. 58), is 
bewerkt op die studie van Vanden Bussche en op het klassieke werk van E. 
Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires ... Leuven, 1922; 
dit laatste werk geeft p. 222-235 de tarieflijsten van Oudenaarde, Gent, Aalst 
en Dendermonde. 
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De oudste lijst, deze van Oudenaarde uit 1338, stelt de pel
grimage «te Onser Vrauwen te Rochemadour» op 8 pond pari
sis, d.i. twee derde van een bedevaart naar Rome of Compos
tella. Gent en Dendermonde (tarieven van 1450) takseren 
«Rutsemadoen» op 5 pond. Te Ieper staat «Rochmadour» 
variabel op 5 of 7 pond. Rijsel stelt Le Puy - een equivalent 
van Rocamadour - op 6 pond, terwijl Dowaai zijn zuidelijker 
ligging affirmeert met een afkoop van 4 pond parisis (12 à 13 
lokale ponden) (3). 

Aalst stelt de weg «te Rutsemadou t'onser Vrouwen» onge
woon hoog op 12 pond, d.i. op gelijke hoogte met Rome en 
Compostella. Een anomalie die ook in het tarief (ca. 1430) van 
Veurne voorkomt. 

Een schatting uitgedrukt in mijlen werd in 1507 opgesteld te 
Bergen (Mons) en klasseert Rocamadour op 250 mijlen, zijnde 
de helft van Rome en Compostella die allebei op de afgeronde 
afstand 500 mijlen van Vlaanderen en Henegouwen geschat 
werden (4). 

Uit dit alles blijkt dat Rocamadour in de tarieflijsten nor
maal als de helft van de grote bedevaarten (Rome en Compos
tella) werd behandeld. Rocamadour staat als zodanig op 
gelijke hoogte met Le Puy; Saint-Gilles en Saint-Maximin in 
Provence; O.L. Vrouw van Lübeck. 

PELGRIMAGES NAAR ROCAMADOUR 

Op 10 juni 1306 viel te Deinze de einduitspraak in de vete 
van de Borluuts van Gent. De verzoening omvatte een belang
rijke reeks bedevaarten (o.m. naar Cyprus en naar Compos
telIa) ; voor de «clap» gegeveo aan Jan de Brune waren de Bor
luuts gehouden een pelgrim te zenden naar O.L. Vrouw van 
Rocamadour (5). 

In 1324 hadden Gilles Vese alias Veyse en Jhan die Planke
naere van Veurne tegen de wil van zetters de belasting ver
laagd; hun straf was voor ieder «ene pelgrimage t'Onser Vrau
wen te Rutsemadoene» (6). 

(3) Messager Sciences Historiques 1858, 361-366. - G. Epinas, La vie 
urbaine de Douai au moyen äge IV 754 (Parijs 1913). 

(4) Van den Bussche a.w. 72-73 ; tarief van Veurne ibid. 52. - Over O.L. 
Vrouw van Lübeck, zie onze bijdrage in Volkskunde 66' jg. 1965, 9-13. 

(5). J. Vuylsteke, Stads- en baljuwrekeningen. Uitleggingen (1906), p. lOl. 
(6) H. Pirenne, Le soulèvement de la Flandre maritime 177 (Brussel 1900; 

uitgave CRH). 

Strafbedevaarten 83 

Om een niet bepaalde overtreding werd J ehan Wasselin van 
Mesen in 1331 door de schepenen van Ieper gezonden naar 
«Nostre Dame de Rochemadoul», met uitsluiting van afkoop 
(7) . 

Te Brugge wordt in 1338 de twistzieke handschoen maker 
Heinric van Diest door de eed van zijn ambacht verwezen tot 
een ketting van drie bedevaarten: Asse in Brabant (H. Kruis) , 
Trier (St.-Matthijs) en O.L. Vrouw «te Rutsemadoen». Zes
tien jaar later wordt dezelfde steeds twistzuchtige Heinric nog
maals de weg opgezonden «t'Onser Vrauwen te Rutsema
doen». De eed van de handschoenmakers schijnt een zwak te 
hebben gehad voor onze bedevaart immers in 1408 wordt 
gedreigd met een pelgrimage «t'Onser Vrauwen van Rutsema
doen» indien iemand een uitgesproken verzoening verbreekt 
(8). 

Een eigenaardig compromis treedt aan het licht in een over
eenkomst i~ 1340 gesloten te Ronse: Willem de Waghenare 
ontvangt er van Jan de Wolve, lid van de nering der merse
niers, een som van 60 pond tot het volbrengen van een boete 
die hem (door de schepenen of door de nering?) was opgelegd, 
namelijk «ten bedevaerte van Onse Liefve Vrauwe de Rocht
mandour» (9). 

Een grafelijke zoendinc te Male in 1351 regelt de vete tussen 
de Stommelins en Roland uten Polre naar aanleiding van de 
moord op Gheerijn Stommelin. Roeland zal samen met (de 
medeplichtige) Pieter Ute Wulpe «purren (op 15 augustus a.s.) 
ende varen te Onser Vrauwen te Rouchemadour, elc up sinen 
cost, ende up de paine van 30 lb. par. te verburne jeghen par
tien» (l0). 

In de jaren 1366-1378 is Rocamadour bijzonder aktueel op 
de schepenbank te Ieper. Opstandigheid tegen de politie, 
smaadwoorden tegen de magistraat worden regelmatig bestraft 
met een tocht naar Rocamadour. De reeks wordt ingezet in 
1366 door Pieter de Bindere die de «scherwettere» had bele
digd en derhalve zonder uitstel werd uitgezonden naar 
«Nostre-Dame de Rochemajour». In hetzelfde jaar 1366 wor-

(7) P . De Pelsmaeker, Registres aux sentences des échevins d' Ypres, Brussel, 
1914, p. 268. 

(8) A. Vande Velde, Van den Ledere 24-25 (Brugge z.d .). 
(9) Vanden Bussche a.w. 4267. 
(10) Cartulaire de Louis de Male, ed. de Limburg Stirum II 304 (Brugge 

1898). 
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den de wever Lambert Reubin en Jehan de Ie Helst, een dra
pier van Komen en buitenpoorter van Ieper, in het strafregister 
ingeschreven voor een tocht naar «Rochemadoul». Steeds 
wegens opstandigheid tegen dienaars van de wet van Ieper 
gaan in 1367 Mantin li Rode en Nicolez li Cardinael de weg op 
naar «Rouchemadoul». De reden waarom Franchois d'Auben
gy in 1369 dezelfde weg opgaat is in het schepenregister niet 
vermeld. Wel is het de oude zonde van opstandigheid die in 
1372 wordt bestraft in de persoon van Henry Baerd, Willem 
Doeniet en Jan Belle Jorisz met voor ieder een klassieke tocht 
naar «Rochemadour» (11). 

De grafelijke Audiëntie deed op 3 september 1375 uitspraak 
in het proces van Jan Aendevoet. Deze had met vier mede
plichtigen, alle uit Pitgam bij St.-Winoksbergen, de baljuw 
van het dorp overvallen. Clais de Vulre, een van de medeplich
tigen, werd uitgezonden «t'Onser Vrauwen te Ruchemadour», 
terwijl Aendevoet de weg naar O.L. Vrouw van Lübeck voor 
zijn deel kreeg. De Audiëntie stelde ditmaal de afkoop van 
Rocamadour op 20 pond parisis, terwijl Gherard van der Beke 
in 1371 mocht kiezen tussen «eene pelgrimage te Ruchema
doul» of een som van 10 pond parisis (12). 

Jan Jhanszone van Zuidschote had in 1378 te Ieper de bal
juw en de «scerwettere» smadelijk bejegend, daarin bijgestaan 
door een groep van drie oproermakers; een een ervan, Passin 
de Breyme, kreeg Rocamadour als straf, terwijl de andere naar 
St.-Niklaas in Bari, St.-Andries in Schotland en O.L. Vrouw 
van Lübeck werden uitgezonden (13). 

Rocamadour verschijnt ook in de rechtspraak van Kortrijk 
waar Joos van der Weerfve in 1414 wordt veroordeeld tot een 
pelgrimage «te Rouchemadeel» op een boete van 18 pond. De 
man verkiest afkoop, bekomt een vermindering van 20 "Jo en 
betaalt 14 pond voor het bouwfonds van de St.-Maartenskerk 
(14). 

Was het als straf of uit devotie dat Bernard Goederic van 
Ingelmunster in 1437 een pelgrimage ondernam naar Rocama
dour? Het vrijgeleide door baljuw en schepenen afgeleverd 
zegt het niet (15). 

(11) De Pe1smaeker a.w. 281288291,298307308. - Het geval van Komen 
1366 bij L.J. Messiaen, Hist. de Comines I 150 (Kortrijk 1894). 

(12) N. de Pauw, Bouc van der Audiencie II 762 (Gent 1903). 
(13) Biekorf 1964, 323. 
(14) Stadsrekening 1414-15 f. 4. 
(15) Vanden Bussche a.w. 43. 

,r 
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De grote bekendheid van Rocamadour in de 14· eeuw in 
Vlaanderen blijkt nog uit de plaats door de Brugse school
meester in 1370 in zijn Livre des Mestiers gegeven aan de bede
vaart «t'Onser Vrouwen te Rochemadouf» : op de 15 bede
vaarten die door de scholieren in de twee landstalen gememori
seerd werden, komt Rocamadour op de vijfde plaats, na Jeru
zalem, de Sinaï (St.-Katarina), Rome en CompostelIa (16). 

In de «dood van Ieper» in 1915 verging met het stadsarchief 
ook een attest dat op 3 october 1483 was getekend door de 
prior van Rocamadour op naam van Everaert de Lammin
wercker, die er uit Ieper een boetereis was komen volbrengen 
(17). 

Zo we een ogenblik de grenzen van Vlaanderen mogen 
overschrijden, dan ontmoeten we Rocamadour als een goede 
bekende in de rechtspraak van de Brabantse steden: Leuven, 
Brussel, Lier, Vilvoorde, Mechelen, alsook Antwerpen kunnen 
een respektabel lijstje van Rocamadour-pelgrims uit hun straf
registers voorleggen. Evenals Dinant, Luik, Tongeren, Maas
tricht en vooral St.~Truiden waar in 1516 de overtreders van 
het reglement op het bier een «wech tot Rutsemadouwe» te 
wachten staat (i8).· Ambachten zonden hun suppoosten op 
bedevaart, doch te Hoei zendt ook de Meester van het Groot 
Hospitaal in de jaren 1450 sommige van zijn onwillige onder
danen naar O.L. Vrouw van Rocamadour (19). 

Uit de boven medegedeelde grafieën van de plaatsnamen 
blijkt al voldoende hoe variërend het spreek- en schrijfbeeld 
van Rocamadour in onze dietse gewesten geweest is (20). De 
palm wordt zeker .weggedragen door de stadsklerken van Lei
den die de varianten «O.L. Vrouwe te Ritzemedoen, O.L. 
Vrouwe te Rosmodone» in hun registers hebben ingeschreven. 
Met het gevolg dat in 1907 een Leidse kerkhistoricus ten einde 
raad die raadselachtige vormen als «O.L. Vrouw van Reims» 
heeft geïnterpreteerd (21). 

(16) Livre des Mestiers, ed. J. Gessier, p. 49 (Brugge 1931). Vg!. Biekorf 
1965, 187. 

(17) Vanden Bussche a.w. 43. 
(18) E. Gailliard, Keure van Hazebroek I 335, III 141 157, IV 36. 
(19) R. van der Made, Le Grand Hópital de Huy 39 (Leuven 1960). 
(20) Varianten in het Loonse bij J. Gessier, Losse aantekeningen over de 

boetebedevaarten, Hasselt, 1941 (Overdruk uit Publications Soc. Limbourg, t. 
77). 

(21) J.C.Overvoorde in Neder!. Archief Kerkgeschiedenis, Nieuwe serie IV 
(1907) 306. 
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DE WEG VLAANDEREN - ROCAMADOUR 

De pelgrim uit onze Vlaamse steden vond zonder moeite de 
weg naar het verre bedevaartsoord. De bekende route liep over 
Parijs en Orléans, richting Toulouse. Zeker niet op het tracé 
van de moderne uitgebouwde weg; op de Michelin-kaart 
(200.000) kan men echter in secundaire en regionale wegen het 
tracé terugvinden van de oude bedevaartweg, volgens de etap-
pen van de Brugse wegwijzer uit 1400. . 

Voor de wegen Vlaanderen-Parijs verzenden we hier naar de 
volledige beschrijving in Biekorf 1965 , 1-5.· 

Van Parijs uit loopt de oude pelgrimsweg (22) over Longju
meau, Montlhéry, Chates, Etampes, Toury, Artenay naar 
Orléans (23). 

Het trajekt boven Orléans heeft de volgende etappen : La 
Ferté Saint-Aubin - Esteviez (Chateau vieux?) - Romoran
tin - Graçay - Vatan - Bourg-Dieu - Argenton - La Sou
terraine - Saint-Léonard (de grote bedevaartkerk van de 
patroonheilige van Dudzele) - Saint-Germain-Ies-Belles-Filles 
- Villefranque - Saint-Pardoux - Donzenac - [Brive] -
Notre-Dame de Nazareth - Martel - Montvalent (op de Dor
dogne) - Rocamadour (24). 

Ook voor Rocamadour was Parijs het centrum van de 
nijverheid-en-handel in bedevaarttekens (25). 

Rocamadour schijnt in de praktijk soms gelijkgesteld te 
worden met een «grand pardon» (jubelvaart), zoals Le Puy
en-Velay er een was (26). 
. Pelgrims met devotie, die gesteld waren op grote en grootste 
aflaten bereikten langs een omweg over Aubrac dat rijk 
bevoor;echte Le Puy, waar men mocht tèsteren met twee in 
plaats van zeven getuigen. Le Puy, ook een O.L. Vrouwheilig
dom (Domina de Podio), is de «Onse Vrauwe te Putte» van 
onze Vlaamse tarieflijsten (27). 

(22) Gekursiveerd zijn namen uit de wegwijzer die we op de huidige kaart 
nog niet hebben kunnen identificeren. 

(23) Orléans kon ook worden bereikt over Rijsel, Abbeville, Rouen, Char
tres; zie Biekorf 1965, 4. 

(24) Naar de Brugse Wegwijzer van 1400; zie Biekorf 1965, 2. 
(25) L. de Valon, Iconographie des sportelies de Roc-Amadour, Marseille 

1930 (Overdruk uit Bulletin .. . du Lot, 1930). - Over Rocamadour als bede
vaartplaats zie ook J .E. Drochon, Histoire iIIustrée des pèlerinages français de 
la T.S. Vierge, p. 505-513 ·(Parijs 1890). 

(26) M. Coens in Analecta Bollandiana 81, 1963,301. 
(27) Biekorf 1963, 314. 
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De terugweg Le Puy-Parijs ging dan doorheen Auvergne 
(Issoire, Clermont-Ferrand) en over Moulins, Nevers en Mon
targis. Dit laatste trajekt was eigenlijk een deel van de ver
keersweg Parijs-Avignon. 

De eeuw van Avignon - het pauselijk Avignon - is voor 
Rocamadour de eeuw van grote bekendheid geweest in Vlaan
deren. Zoals ook voor de andere bedevaartplaatsen in Zuid
Frankrijk : Le Puy, Saint-Gilles, Saint-Maximin, Marseille. In 
de 15e eeuw daalt de populariteit van die Franse pelgrimages, 
terwijl O.L. Vrouw van Frankfort, en vooral Keulen (Drie 
Koningen) en het Wonderbloed van Wilsnack alhier een grote 
opgang kennen. Tot in de 16" eeuw, die echter het einde van de 
strafbedevaart zal inluiden (28). 

Rocamadour had in de hervormingstijd erg te lijden en 
kwam als bedevaart in Frankrijk eerst weer boven in de vorige 
eeuw. En wenl in onze tijd in Vlaanderen opnieuw bekend als 
etappe van sommige Lourdes-bedevaarten en als bezienswaar
digheid in de buurt van de grotten van Lascaux. 

Biekorj, 65 (1966), 193-199 

(28) Reeds in de 15e eeuw gaan sommige schepenbanken aan het remmen 
inzake strafbedevaarten ; zo o.m. te Leiden, zie Overvoorde t.a.p . 
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DE TARIEFLIJST VAN GERECHTELIJKE 
BEDEVAARTEN VAN GERAARDSBERGEN 

EN VAN GENT 

Het nummer 32bisvan de «charters» in het stedelijk archief 
van Geraardsbergen is een klein perkamenten «privilegie- en 
keurboek» uit de 15de eeuw (1). 

De stukken die in dit soort vademecum in afschrift zijn 
samengebracht, zijn niet alle gedateerd. Op grond van de 
gedateerde stukken heeft archivaris Dr. L. van Werveke in 
1935 voorlopig de data 1409-1421 in zijn Inventaris (nr. 1390) 
opgegeven (2). Bij nader onderzoek blijkt dat het kleine hand
boek niet vóór 1434 kan gekopieerd en samengesteld zijn. De 
eigenlijke datum ligt mogelijk ca. 1450 of zelfs wat later. 

De ff. 30v-36 bevatten een tarieflijst van gerechtelijke bede
vaarten. Die lijst brengt eerst een selectie van tien bedevaarten 
die in nieuwe munt werden omgezet: «ghevalueert alsoet 
behoert naer de costumen van Gheroudsberghe». Die «valua
cie» veronderstelt kennelijk de munthervorming in 1434 door
gevoerd door hertog Filips. 

Op die korte lijst, die de meest praktische bedevaarten voor 
de schepenbank van Geraardsbergen bevat, volgt de lange 
tarieflijst van Gent. In totaal 165 bedevaarteQ., die alle in oude 
munt worden opgegeven, met de inleidende nota : «dat het 
bedrag van ieder bedevaart uit die oude lijst met drie dient ver
menigvuldigd te worden». 

Een Gentse lijst (die we Lijst A zullen noemen) werd in 1835 
uitgegeven door Cannaert naar een ongedateerde versie uit de 
Witten-bouc van het Gentse stadsarchief (3). De lijst van Can
naert telt 176 bedevaarten, d.i. 11 meer dan onze Gentse lijst 
uit Geraardsbergen, die we als Lijst B zullen aanduiden (4) . 

(1) Afmeting van de katernen: 20 x 12 cm. Telt 88 folio's (moderne folië
ring) . Titel f. 1 : Previlegen van Gheroudsberghe». Bewaard op Rijksarchief 
Ronse, fonds Geraardsbergen. 

(2) L. van Werveke, Inventaris van het archief der stad Geraardsbergen 
onder het oud regime. Tongeren 1935 . - Ik dank Or. J. Mertens, archivaris te 
Brugge, die zo vriendelijk was mijn aandacht te trekken op de inhoud van dit 
belangrijk handschrift. 

(3) J.B. Cannaert, Bijdragen tot de kennis van het oude strafrecht in VIaen
deren, Gent, 1835, p. 351-358. - Deze versie werd overgenomen door E. van 
Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans Ie droit commu
nal de la Belgique au moyen tîge, Leuven, 1922, p. 223-227. 

(4) Een derde versie van de Gentse lijst is voorhanden in de Bibliothèque 
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Een vergelijking van die twee lijsten wijst erop dat een kriti
sche studie van de verschillende versies van de Gentse tarief
lijst een dankbare «Vorarbeit» zou zijn. Naar onze kennis 
heeft geen ander provincie der Nederlanden zoveel vergelij
kingsmateriaal te bieden als daar ligt in de uitvoerige lijsten uit 
onze oude graafschap. Gent, Aalst, Dendermonde en, last not 
least, Oudenaarde met zijn kortere maar zeer vroege lijst uit 
1338, staan vooraan in die eigenaardige vorm van gerechtelijke 
literatuur, die ook velerlei illustratieve gegevens bevat voor de 
kultuurgeschiedenis . 

De elf additionele bedevaarten in Lijst A zijn : 

1. Een zestal «verre» bedevaarten : 
«Te Sinte Benedictus te Linden loe» (Saint-Benoît sur 
Loire), gesteld op 4 lb. 10 s. par. 
Tonser Vrouwe te Sarclet Cameraen 15 s. 
Tonser Vrouwe te Godsbuer (?), 4 lb . 
Te sente Martins te Menche (Mainz), 3 lb. 10 s. 
Ten heleghen bloede te Wilsenaken, 6 lb. 
Te sente Pieters te Warendin in Ongerien (Warasdin in 
Kroatië-Slovenië), gesteld op 15 lb . par. 

2. Vijf nabijgelegen bedevaa'rten, waarvan een in Brabant en 
vier in Vlaander.en, die als «nieuwkomers» uit de jaren 1450 
(en later?) moeten beschouwd worden: 
het heilig Kruis van Asse, 7 s. par. 
O.L. Vrouw te Ruiselede, 5 s. 
O.L. Vrouw te Gottem, 4 s. 
Sint-Laureins te Zelzate, 3 s. 
Sint-Daniël te Beervelde (onder Destelbergen), 2 s. 

Onder de zes «verre» bedevaarten brengt vooral de bede
vaart naar het Heilig Bloed te Wilsnack een belangrijk element 
voor de datering van' de lijsten. 

Het Sakramentswonder van Wilsnack dateert uit 1384. Het 
Brandenburgs dorp wordt, in onze Nederlandse gewesten als 
bedevaart bekend in de jaren 1420-1430, blijkbaar wat vroeger 
in Holland en in Brabant dan in Vlaanderen (5). 

Nationale te Parijs, Nederlands fonds , Hs. nr. 5. Bij verdere studie van de 
tarieflijsten zou ook deze versie bij het onderzoek moeten betrokken worden. 
Enkele fragmenten daaruit worden, met veel verkeerde lezingen en interpreta
ties, medegedeeld door J. Toussaert, Le sentiment religieux en Flandre, Parijs, 
1963, p. 732-734. 

(5) A. Viaene, Het Heilig Bloed van Wilsnack - een bedevaart in het oude 
Vlaamse strafrecht, in Biekorf 1968, 5-17. 
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De Gentse lijst A moet dan ook, op grond van de vermel
ding van Wilsnack, als een versie uit 1430 (terminus a quo) 
beschouwd worden. Andere bijzonderheden wijzen overigens 
naar het laatste derde van de 15e eeuw. 

De lijst B, die Wilsnack nog niet heeft opgenomen, is een 
redaktie van vóór 1430 (en zelfs van vóór 1420), die nog 
onaangevuld in het kleine keurboek van Geraardsbergen werd 
overgeschreven in het jaar van de munthervorming van 1434 
of later. 

Het slot van het dokument regelt de kalender van de uit
spraak en de uitvoering van de bedevaarten. 

De verwijzing van Kerstavond verplicht tot afreis op Half
vasten; de verwijzing van Pasen heeft als termijn St.-Jansmis 
(24 juni); de verwijzing van Halfoogst heeft als termijn St.
Maartensmis (11 november). De drie dagen van kollektieve 
afreis van boetepelgrims lagen aldus gespreid in het voorjaar, 
de zomer en het najaar. 

Bij regeling door afkoop gold de termijn van de afreis als 
vervaldag voor de helft van de afkoopsom. De tweede helft 
moest dan betaald worden resp. op Sinksen, Bamis (1 oktober) 
en Lichtmis. 

Het slot brengt de regeling tussen partijen inzake geneeskun
dige zorgen in verband met het misdrijf . (onkosten van heel
meester), alsook de verrekening betr. wederzijdse kwetsuren. 

De door ons genummerde tarieflijst wordt op sommige 
nummers toegelicht met bondige aantekeningen vooral van 
topografische en chronologische aard. 

TARIEFLIJST VAN BEDEVAARTEN 

De weghe om beternesse te doene ende eiken wech ghevalueert in 
ghelde alsoet behoert naer der costumen van gheroudsberghe. 

Te sente jacops in galissien 36 lb . p. 
Tsente pieters te roeme 36 lb . p. 
Tavignoen 18 lb. p. 
Tonser vrouwen te rutsemadoen 21 lb. p. 
Te vendome te ons heeren tranen 9 ~b. p. 
Tsente anthonis buten neveers 12 lb. p. 
Te sente joes 3 lb. p. 
Te col ene 6 lb. p. 
Tonser vrouwen te vrankevoerde 12 lb. 
Tsente anthonis in viennois 10 1/2 lb. p. 

. ' 

1 
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GHENDT: 

Item volghen hier na de peelgrymagen ghevalueert naer de costume 
van Ghend in ouder munten, 50 dat elc pond maect 3 lb. par. ende elc 
van desen schellinghen 3 s. par. ende eiken d. maect 3 d. parisise. 

I. Tselichs kersts bi Ghend 12 d. par. 
2. Tonser vrouwen te Vasveert 6 lb. 
3. Tsente jacops in Galissien 12 lb. 
4. Ten hoeghen Roeme 12 lb. 
5. Te Rutsemadoen 5 lb. 
6. Tsente juliens ten Briden 4 lb . 
7. Te Vendome 3 lb. 
8. Tsente moers bi Paris 40 s. 
9. Tsente martins te Tours 3 1/2 lb. 

10. Tsente Katelinen te Rouaen 40 s. 
11. Tsente joes 20 s. 
12. Tsente loeys te Noyoen 30 s. 
13. Te Sissoen 30 s. 
14. Te Doerneke 10 s. 
15. Te traillen te Risele 10 s. 
16. Tsente niclaeus te Warangeville 3 1/2 lb. 
17. Tonser vrouwen t'Aken 20 s. 

I. Het Heilig-Kerst. - De oude parochiekerk (S. Salvator) van de St.
Baafsstede, in 1540 samen met de St.-Baafsabdij afgebroken. (Overge
bracht naar de Noodgods-kapel in de Muide, waar de nieuwe parochie
kerk werd gebouwd.) 

2. V~sveert. - M~I. ook Valveert, Vauvart. Notre-Dame de Vauvert, bij 
Nlmes (Gard) ; In 1270 bezocht door de H. Lodewijk en koning Jakob 
van Aragon; in Vlaanderen bekend in 1326. Vernield in 1562. 

3. CompostelIa. Was gelijkgesteld met een Romevaart. Einde 12de eeuw in 
Vlaanderen in gebruik. Als strafbedevaart bekend: Ieper 1274, Dowaai 
1278, Gent 1306, Oudenaarde 1338, Brugge 1354. 

4. Ten hoghen Rome. - Over die benaming en de strafbedevaart naar 
Rome, zie Biekorf 1967,5-14. 

5. Rutsemadoen. - O.-L.-Vrouw van Rocamadour. Over de populariteit 
van die bedevaart zie Biekorf 1966, 193-199. 

6. Saint-Julien en Brioude (Auvergne). 
7. Vendöme. - De beroemde bedevaart naar «Ons Heeren Trane» (La 

Sainte-Larme); zie Biekorf 1965, 184-188. 
8. St.-Maur-Ies-Fossés, bij Parijs. 

11. St:-Joos up de zee. - St.-Josse-sur-Mer, bij Montreuil (Pas-de-Calais). 
Uit Vlaanderen veel bezocht (Brugge 1373; Kortrijk 1420; Gent 1436). 

12. Sint-Elooi (Eligius) te Noyon. 
13. O.-L.-Vrouw van Soissons:' 
14. O.-L.-Vrouw (<<Not re-Dame Flamande) te Doornik. 
15. O.-L.-Vrouw van de Tralie (Ia TreilIe). 
16. De grote St.-Niklaasbedevaart (St. Nicolas-de-Port) bij Nancy in Lorrei

nen; ook ca. 1500 genoemd «Sinter Claes ter poortem>. 
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18. Ten drie coninghen te Coe1ne 40 s. 
19. Te Trieren 3 lb. 
20. Tonser vrouwen te Puus 5 lb. 
21. Te Verdelay ter magdaleinen 4 lb. 
22. Tonser vrouwen ten Bonen 20 s. 
23. Tsente eu tropen in Poytau 4 1/2 lb. 
24. Tonser vrouwen te Tsaerters 50 lb. 
25. Tsente am outs 50 s. 
26. Tsente wouters te Pontoise 40 s. 
27. Te Constantinoble tsente sophien 6 lb. gro. 
28. Tsente salvators in d'Esturie 9 lb. 
29. Tonser vrouwen te Roncevae1 7 lb. 
30. t' Avignoen 6 lb. 
31. Ter keerssen l' Atrecht 20 s. 
32. Tsente auberts t'Egmont in hollant 40 s. 
33. Te Bordeau tsente michiels daer de roede es daer god de helle 

mede brac 6 lb. 
34. Tonser vrouwen te Mussy by Chastillon 3 1/2 lb. 
35. Te Mussy levesque 3 1/2 lb. 
36. t' Amiens tsente jans 30 s. 
37. tsente michie1s int water t' Atrecht 20 s. 
38. Tonser vrouwen te Kaerlepont by Noyoen 30 s. 

18. In de Dom te Keulen. 
19. St.-Matthias (Mathijs) in de kathedraal te Trier. 
20. Het grote bedevaartsoord Le Puy-en-Velay (Le Puy Notre-Dame) was 

zeer bekend in Vlaanderen, onder de benaming «Onse Vrauwe ten 
Putte» (al. Puts, Puuts). 

21. H. Maria Magdalena te Vézelay. 
22. Boulogne. Bedevaartsoord van de Franse koningen (Filips Augustus 

1213), van de graven van Vlaanderen (Lodewijk van Male) en van de 
hertogen Filips de Goede en Karel de Stoute. Zeer vroeg bekend als 
strafbedevaart (Rijsel 1242; leper 1274). 

23. St.-Eutropius te Saintes. 
24. Chartres. Bekend als strafbed. (Veurne 1324. leper 1372). 
25. St.-Arnou; in een Gents vonnis van 1367 : «te sente Arnoude boven 

Parijs». 
26. Saint-Gauthier in de St.-Maartensabdij te Pontoise. 
28. Oviedo in AsturH!, op de weg naar CompostelIa. 
29. Roncevaux in de Pyreneeën, op de weg naar CompostelIa. 
30. Over de route naar Avignon, zie Biekorf 1967, 10-13. 
31. De bekende wonderkaars in de Pyramidekapel van de «Confrérie des 

Ardents» te Atrecht. 
32. Adalbert, reisgenoot van Willibrord, begraven te Egmond. 
33. De «roede Gods» in de St.-Michielskerk te Bordeaux; zie daarover Bie

korf 1963, 149-150. 
34.-35. Mussy-sur-Seine, ook Mussy-I'Evêque bij Chatillon. 
38. Carlepont, 8 km ten Z. van Noyon, oud kruispunt. 
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39. Tsente Lodewijcs te Marsaillen 6 lb. 
40. Tsente claus ten oosten baren in poeillen 18 lb. 
41. Te sente michie1s te Montgargaen tussen senter claus ende Napels 

15 lb. 
42. Tsente bartelmeeus te Bonnevent 15 lb. 
43. Tsente andries in Saleme IS lb. 
44. Tonser vrouwen ter Pedegronte by Napels 14 lb. 
45. Tsente marcs te Venegen 8 lb. 
46. Tsente cyere te Nevers 4 lb. 
47. Tonser vrouwen te Montenoeysen up 7 milen Nevers 41b. 
48. Tsente lazarus t'Avalon in tbeghinsel van bourgoingen up drie 

milen Verdelay 41b. 
49. Tonser vrouwen te Saretot up drie milen Nevers 41b. 
50. Tsente pieters beneden Verdelay 4 lb. 
51. Tsente gillis in Provensen 6 lb. 
52. Tsente anthonis buten Nevers 4 lb. 
53. Tsente jans te Roden int hospita el 3 1/2 lb. gro. 
54. Tsente priveets te Dizize 4 1/2 lb. 
55. Tonser vrouwen ter proyen up 3 milen douzy in nevers 3 1/2 Ib. 

39. Lode~ijk (1274-1297), kleinneef van koning Lodewijk IX, begraven bij 
de Mmderbroeders te Marseille. De verering van deze jonge heilige ver
drong enigermate de oudere pelgrimage naar «sente Victors te Marsal
gen», alias «te Provende». 

40. St.-Niklaas te Bari (Apulië). Over de bedevaart naar «sente Claus ten 
Oestenbarem>, ·zie Biekorf 1964, 321-325. 

41. Monte S. Angelo op de Adria (prov. Foggia). Beroemd heiligdom (in 
monte Gargaho) van de aartsengel Michaël (legende van zijn rode man
tel). Beneden de berg ligt de kruisvaarders haven Manfredonia. 

42. Benevento, gelegen op de pelgrimsweg Napels-Bari. Bartholomeus'relie
ken berusten in de kathedraal van Benevento. Die kerk heeft een eigen 
Heilig Jaar met eigen «porta sancta». 

43. Salerno; verwarring van Andreas met Mattheus, patroon van de kathe-
draal van Salerno 7 

44. Santa Maria di Piedigrotta (Posilippo). 
45. Venegen : Venetië. 
46. Het heilig kind Cyrus vereerd te Nevers. Ook: «tsinte Cire, te sinte 

Chire». . 
47 Montenoison .(Vonnis Gent 1367 : te Montenoyson). 
48. Lazarus (van Bethanië) in de hoofdkerk van AvalIon (Bourgogne). Ver-

delay = Vézelay. 
49. O.-L.-Vrouw van La Charité (Nièvre), op de Loire, ten N. van·Nevers. 
50. Saint-Père (Pierre)-sous-Vézelay : een O.-L.-Vrouwkerk met bedevaart. 
51. Saint-Gilies (Gard). Vereerd door graaf Filips van de Elzas; zeer bezocht 

vanuit Vlaanderen (leper 1274; Gent 1306; Kortrijk 1319). 
52. Antonius-abt; verering in verband met het kind Cyrus te Nevers (nr. 46). 
53. Het Hospitaal van de Johannieters op Rhodos. Var. Dendermonde: 

«int spetael der TempIiers». 
54. Privatus te Decize bij Nevers. 
55. Notre-Dame des Prouilles bij Nevers. 
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56. Tonser vrouwen te Confort in Neveers 4 lb. 
57. Te sente c1ements int gheberehte up 9 milen Lyoens sur Ie rosne 4 

1/2 lb. 
58. Tsente jans kinne t'Aminos 17 milen boven Paris 50 s. 
59. Tsente juliens te Mans 42 milen boven Parijs 3 1/2 lb. 
60. Tsente martins te Claeudres op de loere 3 lb. 
61. Tsente maurissis te Angiers 4 1/2 lb. 
62. Tsente nieasis te Riemen 40 s. 
63. Tsente benig nes te Digoen in bourgoengen 4 1/2 lb. 
64. Tsente bernaerts hoefde te Clerveaux 3 1/2 lb . 
65. Tsente jans te Romans ten tsaertreusen int lant van savoyen 4 

1/2 lb. 
66. Tsente bassevilIe ten tsaertreusen by Clemmeeiis 4 lb. 
67. Tonser vrouwen ende sente katelinen te Lineole 5 lb. 
68. Te sente earins up 6 milen naert Gulke als naer als Co el ne 50 s. 
69. Tsente joes te Walpenberghe up twee milen Coelne 42 s. 
70. Tsente ayeuls te Provins in ehampaignien 50 s. 
71. Tonser vrouwen ten jeuden 2 mil en boven eoninesberghe 121b. 
72. Te Eysterbaeh up 6 milen Coelne 55 s. 
73. Tsente laureins te Venegen 14 lb. 
74. Te Chyppres te famagous 4 lb. gro. 
75. Te Mussy 4 lb. 
76. Tsenter c1aeus in arrestaen 18 lb . 
77. Tsente thomaes van Erfvoerde 6 lb. 

57. Saint-Clément-Ies-Places, bij Lyon. 
59. Le Mans (Julianus, bisschop). 
60. Saint-Martin te Cu re (L(lir~) . 

61. Mauritius (van het Thebaans legioen) te Angers . 
62. Nicasius van Reims (bisschop, stichter van de kathedraal). 
63 . Benignus te Dijon. 
64. De abdij Clairvaux. 
65 . De kartuize van Romans. 
66. De kartuize van Clamecy bij Nevers. 
67. Kathedraal van Lincoln, Engeland. 
68. Sint-Quirinus te Neuss (Rijnland). Gulke : JÜlich . Over de bekendheid 

van Quirinus (Corijn), zie Biekorf 1951, 195-201. 
69. Sint-Joos (Judocus) te Walberberg, dekanaat Hersel , distrikt Bonn. De 

oudste plaats van Joos-verering in Duitsland. De plaats, oorspr. Berg, 
werd «Walberberg» (mons sanctae Walpurgis) in 1075, toen de nieuwe 
verering van de hl. Walburgis werd ingevoerd. Joos was feitelijk vanaf 
1100 alleen nog tweede patroon in die bedevaart kerk . (J. Trier, Der Hei· 
lige Jodocus 160. Breslau 1924). 

70. Saint Ayou (Aigulphus) te Provins, de stad van de grote jaarmarkt in de 
Champagne. 

71. Koningsbergen (Kaliningrad) in voorm. Oost-Pruisen . 
72. De abdij Heisterbach o . eist. in het Zevengebergte. 
74. De havenstad Famagusta op Cyprus. 
77. Hereford (East Anglia) , waar koning Ethelbert als heilige vereerd werd. 
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78. Tsente jans te Beverlay 5 lb. 
79. Tonser vrouwen te Lineole 6 lb. 
80. Tsenter c1aeus te remude 5 lb. 
81. Tsente gillis te Douvere 40 s. 
82. Tsente pieters te Pieterboreh 4 lb. 
83 . Tsente Emondsberghe 4 lb. 
84. Tsente pieters te Jore 5 lb . 
85. Tonser vrouwen te Walsinghen 4 lb. 
86. Tsente martins te Luke 7 lb. 
87. Tonser vrouwen te Pize 7 lb. 
88. Tsent~ ambrosis te Melanen 5 lb. 
89. Tsentb mesine 40 s. 
90. Tsentf franeoys t' Assise 7 lb. 
91. Tsen~e andries in Seollant 10 lb. 
92. T~ente leus buten Orliens 3 lb. 
93. Tsente thomaes te Cantelberghe 40 s. 
94. Tonser vrouwen te Salesbry 5 lb . 
95. Tsente pauwels te Lonnen 3 lb. 
96. Tonser vrouwen te Aueoirre 3 1/2 lb . 
97. Tsente werners te Baeernae 3 lb . 
98. Tonser vrouwen te Lubeke 6 lb. 
99. Tonser vrouwen te Vrankevoerde 4 lb. 

100. Tonser vrouwen te Clery boven Orliens 3 lb. 
101. Tsente gervaes te Maestreeht 18 s. 
102. Tonser vrouwen te Cluselin bi Lubeke 6 bI. 

78 . Beverley (East Riding of Yorkshire). Jan van Beverley was er vereerd 
vanaf 1037. 

80. St.-Niklaas te Yarmouth in Norfolk; zie Biekorf 1965,208. 
81. Dover (Kent). 
82. Peterborough (Northamptonshire). 
83. Bury St. Edmunds (Suffolk). 
84. De kathedraal van York. 
85. Walsingham (Norfolk), het Engelse Loreto (met «huis van Nazareth»). 
86. De Domkerk te Lucca (Toskane) , toegewijd aan St.-Martinus (van 

Tours). 
87. Kathedraal van Pisa (Toskane). 
88 . Kathedraal van Milaan . 
91. Saint-Andrews in Schotland. In Vlaamse vonnissen genoemd: Kortrijk 

1319; Gent 1362; Ieper 1365. 
92. Saint-Loup (Lupus) bij Orléans. 
93.-95 . Canterbury, Salisbury, Londen. 
96. Auxerre (Yonne) in Bourgondil!. 
97 . Bacharach op de Rijn. 
98.-99. Lübeck. Frankfurt (Main) . Over de bedevaart naar O .-L.-Vrouw van 

Lübeck, zie onze mededeling in Volkskunde, 66e jg. 1965, 9-13. 
100. Notre-Dame de Cléry (op een heuvel tussen Orléans en Beaugency). 
lOl. Sint-Servaas . 
102. Mariabedevaart te Gollenberg (Cholm) bij Köslin in Pommeren ; voorm. 

bisdom Kammin . 
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103. Tsente aelbrechts buten Zanbeke (sic) 9 lb. 
104. Ten heleghen cruce in Stroemberghe 7 lb. 
105. Tonser vrouwen te Straesborch 4 lb. 
106. Tsente morissis te Vyanne 3 1/2 lb. 
107. Tsente martins t'Orteghare 10 lb. 
108. Tsente katelinen te mont Sinay (vacat) 
109. Tonser vrouwen te Besanchoen 4 lb. 
110. Tonser vrouwen te Hulsterloe 5 s. 
111. Te Aigremort boven Avignoen 7 lb. 
112. Tsente servins te Thoulouse 10 lb. 
113. Ten heleghen cruce t'OrHens 3 lb . 
114. Tonser vrouwen te Halle 8 s. 
115. Tsente lambrechts te Ludeke 15 s. 
116. Tonser vrouwen te Berbieres 24 s. 
117. Tsente cornelis t' Inden 20 s. 
118. Tsente kateJinen t'Aernaeu twee milen in gheenside conincs-

berghe 14 lb. , 
119. Tonser vrouwen te Stamen up eene Dille Coelne up den rijn 42 s. 
120. Te sente eerbouts jeghens Coelne fP den rijn 50 s. 
121. Te sente maternen te Roederkerke up een half mile coe1ne up 

den rijn daer men den eersten wij drinct 40 s. 
122. Tsente driaecs up drie milen na oelne int graefscep vanden 

berghe 50 s. \ 
123. Tsente esperis te Rue up de zee boven sente joes 5 milen 24 s. 
124. Ten berghe ter noedgods up twee milen Aken 20. 
125. Tonser vrouwen te Convalencen boven Coelne 10 milen 55 s. 

103. Adalbert, bisschop van Praag, apostel van Pruisen en Bohemen, vereerd 
bij Danzig. 

104. Stromberg bij Münster in Westfalen. 
106. Mauritius te Vienne (Dauphiné). 
109. Notre-Dame des Buis, bij Besançon. 
110. Huisterio op de Kapelleberg in het dorp Nieuw-Namen; nu nog vereerd 

te Klinge. 
lil. Aigues-Mortes (Gard), de oude kruisvaardershaven bij Montpellier. 
113. De beroemde H. Kruisrelikwie te Orléans. 
114.-116. Luik. Verviers. 
117. Cornelimünster bij Aken. 
118. Arnaw bij Koningsbergen, voorm. Oost-Pruisen. Vonnis te Gent 1362 

«te sinte Kathelinen te Harnau». 
119. StommeIn bij Keulen. 
120. Alias Erbouts, Everbouts (7) bij Keulen. 
121. Rodenkirchen, zuidelijke voorstad van Keulen (grote Rijnbrug). St.

Maternus is patroon van de wijnbouwers in Rijnland (Trier). 
123 . Het Wonderkruis (uit het H. Land, zoals dat van Lucca en Dives) in de 

heerlijke oude «Chapelle du Saint-Esprit» te Rue (Somme) ; in vonnis te 
Brugge anno 1341 : «te S. Desprits ten Rouwen, te Heleghen Crusce» 
(Biekorf 1963, 134). 

125.-126. Koblenz. Basel. 
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126. Tonser vrouwen te Basele 14 milen boven Straesborch 5 lb. 
127. Ter Spelunken te sente marien magdaleenen 6 lb. 
128. Tonser vrouwen de Que1geville te FonteneeIs in Normandien bi 

Rouaen up 6 milen naer 50 s. 
129. Te sen te offeraens t' Abbeville in pontieu 30 s. 
130. Tsente ventselaeu in Praghen up ses weken varen ende keeren 7 

lb. 
131. Tonser vrouwen te Regensborch up de denauwe 6 lb. 
132. Te sen te aelbrechts te Bresselau in po lianen up de riviere van der 

odere 8 lb. 
133. Tonser vrouwen te Righe 18 dachvaerde boven der oderen 121b. 
134. Tsente kate1inen te Grevenroden 5 milen boven coe1ne 45 s. 
135. Ten Domme te Monstre up westvalen twee dachvaerde boven 

Col ene 3 lb. 
136. Te sente anastasien in Constantinoble 6 lb. gro. 
137. Tsente mommeIins tusschen sente Omaerts ende Watine 15 s. 
138. Tonser vrouwen te Vabre in de Woestine (vacat) 
139. Tsente willems int eertsche bisscopdom van thoulouse ende int 

bisscopdom van Vabre up drie dachvaerde Rutsemadoen. Daer 
sijn canoneke reguliere ende men draeght daer houtine schoen al 
dlant dore 9 lb. 

140. Tsente thomaes in Indien, int keyserike van meze, up drie dach
vaerde cathay 16 lb. gr. 

141. Tonser vrouwen te Sardenay by damas 7 lb. gro. 
142. Tsente hubrechts te Bottelsteine, achtiene mil en boven Colene, te 

westvalen weert an 50 s. 
143. Tsente stevins up de denauwe, in der weenden lant daer theuca 

leghet 13 lb. 

127. Maria Magdalena «t'spelunken», al. «ten Woestine» : La Magdelaine 
des Desers, de beroemde bedevaart naar Saint-Maximin in Provence en 
de Spelonk «Sainte-Baume» van Magdalena. 

128. Bij de abdij van Saint-Wandrille. 
129. Sint-Wulfram in de abdijkerk van Abbeville. 
130. Sint-Wenceslas te Praag. 
133. O.-L.-Vrouw van Riga. Vonnissen: Ieper 1370; Brugge 1391. Zie Lexi

kon Marienkunde. I 534 sv. Baltikum. 
134. Gräfrath, sedert 1929 een stadsdeel van Solingen (Rijnland). Het kloos

ter had een vereerde relikwie van Katharina (uit haar graf van de Sinaf
berg) waaruit olie vloeide. 

135. Domkerk te Münster. 
138.-139. Mariabedevaart bij de oude bisschopsstad Vabre (Aveyron). In het

zelfde bisdom de beroemde kluis en (nog heden merkwaardige) abdij van 
Saint-Guilhem-Ie-Désert. Vonnis te Gent 1374: «t'onser vrauwen te 
Vabre in de wostine te sente Willems». 

142. In het bisdom Keulen vormde Hubertus, samen met Antonius, Quirinus 
en Cornelius, het grote viertal «maarschalken», d.i. bijzonder machtige 
schutspatronen. 

143. De Sint-Stefaansdom te Wenen. 
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144. Te sen te olfs te Dronten in noerweghen 12 lb. gro. 
145. Te sente am outs te Mets in lorreinen 4 1/2 lb. 
146. Tonser vrouwen ten roeden leeuwe 8 lb. 
147. Ten heleghen sacremente te kenreden 12 s. 
148. Tsente michiels ten netelen 15 s. 
149. Tsente rek iers in pontieu 24 s. 
150. Te sente ewouts in eIsaten 5 lb. 
151. Tsente cristinen in toscanen 7 1/2 lb. 
152. Tonser vrouwen ter veinster sterren 13 lb. 
153. Tsente wiJl ems in galissien 13 lb. 
154. Tsente ledenaerts in Limogen 5 lb. 
155. Tsente pieters te Thoroud 10 s. 
156. Tsente anthonis te Bursbeke 5 s. 
157. Tsente genevfen te Paris 40 s. 
158. Tsente jans in Angelijn 4 lb. 
159. Tsente fiakers in Brie 40 s. 
160. Tsente anthonis in vyanois 3 1/2 lb. 
161. Tonser vrouwe ter Lucemen 6 lb. 
162. Tonser vrouwen in Spiere up den rijn 3 lb. 
163. Tsente laureins in Geneven 7 lb. 
164. Tonser vrouwen ter Basseyden 12 s. 
165. Tsente gerijs te Camericke up den berch IS s. 

144. Sint-Olaf te Drontheim (Trondhjem). 
147. Kenreden : Herkenrode. 
149. Sint-Rikiers (Saint-Riquier), het oude Centulum, bij Abbeville. 
ISO. Saint-Thiébaut te Thann in de Elzas. 
151. Bolsena (Latium), de stad van het beruchte sakramentswonder dat 

plaatsvond in de St.-Christinakerk (met de nog heden zeer bezienswaar
dige Mirakelkapel). 

152.-153. Twee satellietbedevaarten van St.-Jakob . O.-L.-Vrouw van Finis
terfe (Finis terrae), heiligdom gelegen op de kaap van die naam ca. 50 
km ten w. van CompostelIa. In de nabijheid lag de St.-Willemskluis, een 
tegenhanger van Saint-Guilhem-le-Désert. Over die bedevaarten, zie 
Biekorf 1964, 113-116. 

154. Saint-Léonard bij Limoges 
156. Borsbeke, bij Burst, in Oost-Vlaanderen. 
158. Angély bij AvalIon în Bourgogne. 
159. Te Saint-Fiacre bij Meaux, in de oude landstreek La Brie. 
160. De befaamde St.-Antoniusabdij, in de streek van Vienne, links van de 

Rhöne, bij St.-Marcellin (Isère). Voorm. Dauphiné. Eigen kloosterorde 
met kommanderijen (Belle) en zeer verspreid voorrecht van St.
Antoniusvarkens in de steden. Vonnissen: Gent 1371, 1377 «te Sinte 
Anthonys in Vyennois». 

164. O.L.-Vrouw te La Bassée bij Rijsel. 
165. Géry (Gaugericus) te Kamerijk; het klooster door hem gebouwd op de 

hoogte buiten de stad, werd door Keizer Karel tot citadel omgebouwd. 
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Hoemen peelgrymagen purren sal. 
Dat huutgheven van kerssavont valt deen heelt over deerste pay

ment te halfvastenen, ende dander heelt de tsinxenen daer na. 
Item thuutgheven van paesschen valt over deerste payment deen 

heelt te sente jans messe, ende dander te bamesse daer na. 
Item thuutgheven van half oexte valt deen heelt over deerste pay

ment tsente martins messe, ende dandere te lichtmesse. 
Ende eJc sal sinen surgien betalen daer de contrarie niet af ghewyst 

en es. 
Die peelgrimagen sijn ghewijst te gane, die sullen purren ten eersten 

termine vorseid, het ne ware dat eeneghe peelgrimagen ghewijst waren 
te gane in baten van den ghenen die gheIt weder gheven moet van 
quetsuren, dat den wiJle van den ghelde af te slane dat up sulke peel
grimagen staet sal staen in des gheens wille die ghelt weder gheven 
moet van quetsuren, al waert dat dander die peelgrimage gaen wilde. 

Handelingen van het Geschiedkundig Genootschap, Société d'Emulation, CIV 
(1967), 203-214. 
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.. }j511 0; cfl JélmeS 0; Composte/la 

11 Pelgrimstekens van Amiens, 
St. Jacob van CompostelIa, Walsingham en Canterbury 

Strajbedevaarten 

HET HEILIG BLOED VAN WILSNACK 
1430-1540 

101 

Omstreeks 1430 verschijnt in de registers van schepenen in 
sommige steden van de Lage Landen de naam van een plaats 
gelegen in Brandenburg, met name Welsenac, Wilsenaken, 
Wilzenaeken, Wilsnac. Die plaats, alsdan een dorp, is de hui
dige stad Wilsnack, gelegen in de Westpriegnitz (distrikt Pots
dam), ongeveer halfweg tussen Hamburg en Berlijn. 

Wilsnack wordt in onze register genoemd in verband met 
bedevaarten die als verzoening of als straf door de rechtbank 
van een stad of van een korporatie werden opgelegd. 

Uit de begindatum 1430 blijkt onmiddellijk dat Wilsnack 
een laatkomer is in de lijst van de strafbedevaarten in Vlaande
ren. Naar Compostella worden vanaf 1250 regelmatig delink
wente landgenoten op bedevaart gezonden. Sint-Oilles in Pro
vence krijgt van 1300 af boetende Vlamingen op bezoek, Sint
Niklaas te Bari (Apulië) wint omstreeks 1350 een markante 
plaats in onze strafregisters (1). Deze enkele voorbeelden 
alleen om er op te wijzen dat Wilsnack zeer laat, maar dan ook 
zeer snel, een naam verovert onder de pelgrimages van justitie 
in Vlaanderen, en ook in andere provincies van de Nederlan
den . 

Ook geografisch bekeken is Wilsnack voor Vlaanderen een 
eerder ongewone bedevaart. De bedevaartwegen uit ons 
graafschap liepen uiteraard naar de oude reliekenrijke heilig
dommen van Frankrijk en van het Zuiden, ook over Alpen en 
Pyreneeën heen. In Vlaams bereik en in Vlaamse praktijk 
lagen ook heel wat heiligdommen in Engeland en Schotland 
(Saint Andrews). Oostwaarts zond men wel naar Aken en naar 
talrijke kerken in · Rijnland, met Keulen aan de spits. Het 
eigenlijke Oostland was met enkele kustbedevaarten van de 
Oostzee (Lübeck, Köslin, Danzig, Riga) op bescheiden wijze 
vertegenwoordigd (2). Wilsnack, verloren dorp in Branden
burg, zag dan vanaf 1430 steeds meer pelgrims uit de Lage' 

(I) Biekorf 1964, 321-324 : Sente Nic1aeus ten Oestenbaren (A. Viaene). -
Het belangrijkste werk over de strafbedevaarten in onze gewesten is : E. Van 
Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans Ie droit commu
nal de la Belgique, Leuven, 1922. 

(2) A. Viaene, Onze-Lieve-Vrouw van LUbeek, een bedevaart uit het oude 
Vlaamse strafrecht, in Volkskunde, jg . 66, 1965,9-13. 
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Landen een nieuwe reisroute bewandelen die hen, meestal over 
Keulen, tot in het moederland van de Duitse Orde voerde. Te 
Wilsnack vonden onze pelgrimerende voorzaten een dorp in 
volle expansie: een grote nieuwe kerk die bijna voltooid was, 
talrijke nieuwe herbergen, talrijke huizen en nog meer herber
gen in aanbouw. En in en om die kerk een toevloed van pel
grims uit alle windstreken. 

Om die eigen verschijning van het dorp Wilsnack in onze (en 
in de Europese) bedevaartgeschiedenis te verduidelijken, moe
ten we hier een ogenblik bij het ontstaan en de ontwikkeling 
van de bedevaart zelf stilhouden (3). 

OPKOMST EN ONDERGANG VAN DE BEDEVAART 

In 1383 - het jaar van de belegering van Ieper door de bis
schop van Norwich en van O.L. Vrouw van Tuine - werd 
Wilsnack platgebrand in een lokale Brandenburgse oorlog. 
Klein Wilsnack kreeg hierdoor zijn kans een groot Wilsnack te 
worden. Immers in de ruïne van de nederige dorpskerk had de 
pastoor Johannes Kabuz, naar hij beweerde, drie hosties 
teruggevonden «liggende op het altaar, nauwelijks ver
schroeid, met een bloeddruppel in 't midden van elke hostie». 
In een tijd die zeer gesteld was op eucharistische wonderen, en 
bijzonder op «hosties door het vuur niet verteerd», trad Wils
nack snel vooraan om zonder moeite zelfs Posen in 't oosten 
en Dordrecht en Meerssen in 't westen voorbij te streven (4). 

De geschiedenis kende aanvankelijk een klassiek verloop: 
massale toeloop van volk, gebedsverhoringen, wondergenezin
gen, offeranden en schenkingen aan het heiligdom. De 

(3) De voornaamste monografiel!n over Wilsnack zijn: E. Breest, Das Wun
derblut von Wilsnack , Berlijn 1881. - P. Heitz, Das Wunderblut zu Wils
nack, Straatsburg 1904. - A. Cors, Chronik der Stadt Bad Wilsnack, Berlijn 
1930. - Belangrijk zijn de artikels Wilsnack van G. K~werau in Realenzyklo
pädie für protest. Theologie und Kirche XXI (1908) 346-350; L. Meier in Lexi
kon für Theologie und Kirche X (1938) 926-927; J. Allendorf in Lexikon Th. 
K. X (1965) 1171. Ook nog de monografie van O. Brell, Das Wunderblut zu 
W. (Pritzwalk 1911). 

(4) P. Browe. Die eucharistisch en Wunder des Mittelalters. Breslau 1938, 
passim. Over de eucharistische wonderen in Noord-Nederland, zie R. R. Post, 
Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II 294-296 (Utrecht 
1957). Vgl. ook art. Blutwunder in Reallexikon zu dt. Kunstgeschichte II 
(1948) 954-955. - Bij het Wonderbloed te Wil snack werden ook ziekten afge
wogen : zie A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter II 462 
(Freiburg 1909). 
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inkomsten overtroffen weldra de dimensie van het dorp, Wils
nack werd de melkkoe van het plaatselijke bisdom Havelberg; 
reeds in 1396 wist de bisschop de hand te leggen op de twee
derde van de inkomsten der bedevaartkerk. Het Wonderbloed 
van Wilsnack werd, zonder enig onderzoek, door talrijke bis
schoppen als een sakramentswonder aanbevolen en bijzondere 
aflaten uit Rome bleven niet uit. 

De eerste tegenspraak is uitgegaan van Praag, waar Meester 
Jan Hus (+ 1415) waarschuwde tegen het «feit Wilsnack». 
Van de diocesane synode van Praag is ook het eerste verbod 
van bedevaart naar Wilsnack uitgegaan. In Vlaanderen was 
het Wonderbloed alsdan nog onbekend. 

Een tweede offensief werd ingezet in 1445, toen Wilsnack 
reeds talrijke pelgrims uit Vlaanderen aantrok. De aanval ging 
ditmaal uit van Erfurt waar de theoloog Toke, gesteund door 
de metropoliet van Maagdenburg, het Wonderbloed openlijk 
als bedrog aanklaagde. Tegenpartij waren de bisschop van 
Havelberg en de keurvorst van Brandenburg die, in gemeen
schap van belangen, in 1447 een nieuwe gunstige beslissing te 
Rome wist los te krijgen. Het provinciaal concilie van Maag
denburg, voorgezeten door kardinaal Nikolaas van Cues 
sprak zich in 1451 uit tegen Wilsnack, met sankties ditmaai 
tegen de bisschop en tegen de bedevaartkerk (interdikt). 
Havelberg nam de wapens op tegen Maagdenburg. Rome 
opteerde echter in 1453 ten gunste van Wilsnack. Juist om
streeks 1450 bereikte het Brandenburgse dorp een toppunt van 
welvaart. Pelgrims stroomden toe uit Bohemen, Hongarije, 
Polen, Engeland, Skandinavië; uit de Nederlanden kwamen 
ook pelgrims in groten getale, sommige uit devotie, de meer
derheid echter krachtens justitie. 

De kontroverse rond de wonderhosties zou echter door de 
reformatie weer opleven. Luther zelf bestreed het bijgeloof 
van Wilsnack. De prediker Joachim Ellfeldt sloeg in 1532 de 
monstrans stuk en verbrandde plechtig de hosties, doch kon 
daarop niet snel genoeg wegvluchten. Een vacuum in de vere
ring is daardoor niet ontstaan. De geleerde strijdliteratuur 
rond Wilsnack groeide maar aan, en de strafbedevaarders uit 
Vlaanderen werden intussen nog jarenlang, onverstoorbaar, 
de weg opgezonden «ten heleghen bloede van Wilsenaken». 
Totdat de godsdienstoorlogen de Nederlanden en de Duitse 
landen voor ieder reis en bedevaart onveilig maakten, en de 
keurvorst van Brandenburg in 1570 de reformatie ook in 
Havelberg en Wilsnack definitief invoerde. 
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DE PELGRIMAGE VLAANDEREN-WILSNACK 

Omstreeks 1545 stelde Meyerus in zijn Anna/es F1andriae 
onder het jaar 1384 de volgende tekst: «In dit jaar [1384] 
begon de beruchte bedevaart naar de stad Wilsenac in de 
Priegnitz naar aanleiding van de ontdekking van een hostie die 
- naar sommige beweren - bij de brand van de kerk bebloed 
werd teruggevonden» (5). Meyerus is, voor zover we weten, de 
eerste en enige Vlaamse analist die de oorsprong van de bede
vaart heeft opgetekend, uit welke bron weten we niet. Heeft 
hij een drukje (pelgrimsboekje) met de legende van het Won
der bloed in handen gehad, of een vliegend blad met prenten 
(houtsneden) zoals er in 1509 en 1510 te Maagdenburg werden 
uitgegeven ten dienste van de pelgrims ? Of zag hij de Historia 
inventionis die in 1520 te Lübeck verschenen was (6)? Of heeft 
hij het gedateerde feit gevonden in een Duitse kroniek - die 
bij het bronnenonderzoek van prof. Fris onvindbaar gebleven 
is? De vraag blijft open. 

Over pelgrims uit devotie kunnen we, bij gebrek aan doku
menten, weinig bijzonderheden meedelen. Dit tekort wordt 
echter goedgemaakt door een redelijk aantal stamgenoten die 
hun namen en berispelijke daden zagen inschrijven in de regis
ters van processen en vonnissen van onze oude schepenban
ken. Officiële stukken, die voor een goed deel als oud archief 
zijn bewaard gebleven. 

De bedevaart, «ten heleghen bloede te Wilsenaken» staat in 
de tarieflijsten van Gent en van Aalst (7), aldus getuigend dat 
de gepubliceerde versies van die lijsten niet ouder zijn dan 
1420. De afkoop of «redemptie» ervan was gesteld op 6 pond: 
een som die Wilsnack gelijkwaardig maakte met Sint-Gilles en 
Sainte-Baume in Provence, met Bordeaux, Lübeck en Regens
burg. Al die plaatsen golden als de helft van een Romereis, die 
op 12 pond gesteld was. 

De reisweg Vlaanderen-Wilsnack liep over Keulen. 
De etappen van de eerste 45 mijlen (ca. 250 km) Brugge

Keulen waren, volgens de Brugse Wegwijzer van 1400 : 
Brugge - Ursel - Gent - Dendermonde - Mechelen -

(5) «Coepta hoc anno [1484) peregrinatio ilIa ad Wilsenacum oppidum Prig
nissae propter repertam hostiam (ut 9uidam tradunt) sanguine tinctam templo 
combusto superstitem». Annales Flandriae, ed . 1561, f. 201'. 

(6) Kawerau in Realenz. prot. Theol. XXI 350. 
(7) Van Cauwenbergh a.w . 244231. 
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Aarschot - Diest - Hasselt - Maastricht - Aken - Gulik 
(Jülich) - Keulen. Een variante daarin was het stuk Dender
monde - Maastricht over de baan Vilvoorde - Leuven -
Tienen - Sint-Truiden - Tongeren. 

De weg Keulen-Wilsnack, geschat op 70 mijlen (ca. 410 km; 
niet genoemd in de Brugse Wegwijzer) liep naar Hannover via 
Lennep - Dortmund - Unna - Werl- Soest - Gerseke
Paderborn - Horn. Uit Hannover trok de pelgrim over Salz
wedel naar de Elbebrug van Wittenberge, op een paar mijlen 
van Wilsnack. Een variante was de weg Hannover - Bruns
wijk - Stendal - Havelberg - Wilsnack (8). 

Engelse pelgrims vaarden met handelsschepen mee naar 
Stettin of Danzig, en gingen vanuit die havens te voet naar 
Wilsnack, op wegen die niet altijd veilig waren (9). Mogelijk 
heeft ook soms een pelgrim uit Vlaanderen via Sluis een gele
genheid gevonden om met een koopvaarder tot in de Oostzee 
mee te varen. In de praktijk gold bij ons alleen de landweg. 

De volgende lijst is geografisch beperkt tot Oud-Vlaande
ren; alleen een paar «primitieve» gevallen uit Brabant worden 
mede opgenomen (10). Holland vertoont enkele gevallen die 
ouder zijn dan hetgeen totnogtoe uit Vlaamse en Brabantse 
bronnen kon samengebracht worden. Leiden zond tussen 
1421-1430 drie van zijn poorters naar Wilsnack (11). Ook te 
Utrecht was Wilsnack bekend, alsook te Haarlem waar Niko
laas van Cues op ' zijn rondreis in 1451 die bedevaart openlijk 
afkeurde (12). 

(8) Brugse Wegwijzer , in het Mercatel-handschrift, Univ. Bibliotheek Gent, 
waarover Biekorf 1965, 2. Zie ook ons boven aangehaald art. Onze-Lieve
Vrouw van Lübeck, p. 9-10. 

(9) L . F. Salzman, English Trade in the Middle Ages 334 (Oxford 1931). -
De Engelse auteurs wisten «the holy blood at Wilsnake», dat een pelgrim van 
Sandwich trachtte te bereiken over Danzig, niet te identificeren. De gissing 
«chapelIe du Saint Sang» te Brugge is al te naïef: de pelgrim wordt tussen 
Danzig en het «Heilig Bloed» overvallen door baanstropers uit Stettin, een 
stad die feitelijk op de weg Danzig-Wilsnack gelegen is. 

(10) Wilsnack was in de praktijk der strafbedevaart bekend te Brugge, Gent, 
leper, Aalst, Oudenaarde, Rijsel; Lier, Mechelen, Antwerpen, Grimbergen, 
Vilvoorde; Maastricht , Maaseik ; Bergen (Mons), Valenciennes. Ook in Zee
land (Middelburg) en in Holland (Leiden, Haarlem, Utrecht). 

(11) J. C. Overvoorde in Neder!. Archief Kerkgeschiedenis, Nieuwe serie IV 
(1907) 306. - Browe a . w. 159. 

(12) Post a. w. II 295 . 
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CHRONOLOGISCHE LIJST 

1436 Sluis. - Het eerste nummer is een gerechtelijk geval van een 
bijzondere aard. Een veroordeelde belooft op het schavot een bede
vaart naar Wilsnack zo hij aan de terechtstelling ontkomt. En het 
wonder gebeurt. De Vlaamse Kronijken, met inbegrip van Excellente 
Cronike en Meyerus, geven er een omstandig relaas van (13). De held 
van het wonder is een zekere Lqy Jordaens die, wegens doodslag op 
kooplieden uit Oostland, op de markt te Sluis na drie van zijn «mede
pleghers» het schavot beklimt. Het uiterste ogenblik is gekomen, «syn 
oghen waren verbonden, ende hi was gheknielt voor den hangman, 
ende hi anriep theylich bloet van Wilsenaken, ende beloefdet te ver
souckene mochte hi die doot ontgaen». En zie, een soort windhoos 
doorvaart de markt van Sluis «in vorme van eender eertbevinge» : 
hangman (beul) en baljuw en wethouders slaan op de vlucht, en zo 
doet ook Jordaens die uit Sluis wegkomt «ende rersde sonder letten 
ten heleghen bloede waert te Wilsenaken». Niemand in Sluis en in 
Vlaanderen heeft ooit geweten waar Loy Jordaens «bevaren was» -
Dit verhaal lijkt zowaar ontnomen te zijn aan een «mirakelboek van 

Wilsnack. 
1436 Eeklo. - Voor zijn smaadrede tegen de familie Smeds van 

Varenbrouc werd de schepen Victor Blomme ten slotte beboet met 
drie zoenbedevaarten : Rome, Schotland (Saint-Andrews) en Wils
nack. Deze derde zware boetetocht «te Wilsnac, ten heleghen bloede» 
werd in het vonnis toegevoegd omdat Blomme schepen was en omdat 
hij het «secreet» (onder slot gehouden register) verraden had: hij had 
immers gezegd dat Vincent Smeds «stond in den diefbouc» (14). 

1437 Leuven. - De raad van de Gonge) universiteit te Leuven 
veroordeelt Magister Jan Kerreman tot een bedevaart naar Wilsnack 
omdat hij de pedel van de rechtsfakulteit had afgeranseld. De bede
vaart diende te worden volbracht binnen de maand na de uitspraak, 
op een boete van 10 Rijnse gulden voor de universiteit (15). 

1437 Mechelen. - Heinric Bloc, lid van de Kruisbooggilde, had 
onder de gildebroeders oproer en twist verwekt. Door de eed van de 
schutters wordt hem een pelgrimage «naer Wilznaeckem> opgelegd, 
afkoopbaar tegen 20 schellingen groten. 

1440 Mechelen. - De eed van de Kruisbooggilde veroordeeld nog
maals een van haar leden tot een bedevaart naar «Wiltznaecken». De 
gildebroeder werd bestraft omdat hij op het schietspel te Axel in de 
Vier Ambachten van Vlaanderen geld had ontleend en verzuimd had 

(13) Meyerus, Annales f. 284v• Excellente Cronike (1531) f. 85 Vlaemsche 
Kronyk, ed. Serrure-Blommaert Il40. Cronike (Jan van Dixmude) ed. Lambin 
318. 

(14) .E. Nee\emans, Gescli. van Eecloo Il 640-656 (Gent 1865). zie Biekorf 
1963, 22-23. 

(15) Van Cauwenbergh a.w. 194. 
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het terug te geven. Van de bedevaart mocht hij zich vrijkopen tegen 4 
Rijnse guldens (16). ' 

1446 Oudenaarde. - Een felle twist (met scheldwoorden) onder 
vrouwen leidde tot het volgende vergelijk tussen de partijen: Beele, de 
vrouw van Heindric Bogaert, zou een bedevaart volbrengen naar 
Venetië (<<tsente Marcx te Venegen»); Berghe, de vrouw van Jan van 
den Broucke, kreeg voor haar part een «pelgrimaige ten Heleghen 
Bloede van Wilsnake». Daar het een «zoendinc» betrof stond het de 
partijen vrij de boete onder elkaar te vereffenen : Beele kon zich van 
Venetië vrijkopen door storting van 18 pond kontanten aan Berghe, 
en Berghe mocht zich van de tocht naar Wilsnack bevrijden door een 
tegenbetaling van 12 pond. Bij die mogelijke vereffening met gesloten 
beurzen zou Berghe 6 pond profiteren, en de twee vrouwen mochten 
daarbij thuisblijven (17). 

1446 Brugge. - Bij de trekking van de grote stadsloterij op 29 
augustus kwamen talrijke briefjes uit de bus met invokaties van aller
lei heiligen om kans en goed geluk. Onder die briefjes zijn de twee vol
gende loterij-invokaties bewaard: «Helpt God ende thelighe bloet van 
Wilsnake». -·«Beraet helich blo et van Wilsenake» (18). 

1453 Ieper. - Wegens laster tegen de overheid wordt Lauwers Bou
derave op 18 juli «ghewyst te trecken in zinen persoon een peelgrimage 
ten heleghen bloede te Wilsenake, ende van daer te brynghen goede 
letteren van certificacien van zinen peilgrimage ghedaen t'hebbene ... » 
(19). 

1457 Brugge. - De timmerman Jacob Wouters wordt uitgewezen 
uit stad en schependom, en mag niet eerder terugkeren dan «dat hi 
eene peilgrimage ghedaen zoude hebbe met zyns selves \ichame ten 
Heleghen Bloede te Wilsnaken, ende van danen bringhende goede, 
vraije ende souffisante lettren dat de voorseide peilgrimage wel ende 
ghetrauwelike bi hem ghedaen zij». De straf (wegens overtreding van 
de keure) werd door de eed van het ambacht der timmerlieden uitge
sproken en door de schepenen van Brugge bevestigd. De redemptie 
van de bedevaart was op 12 pond pari sis gesteld, even hoog als een 
Romebedevaart (20). Vijf jaar later, in 1462, verkeert een huidenvetter 
in hetzelfde geval: zijn ambacht laat hem de keuze tussen een pelgri
mage naar Wilsnack of een geldboete van 12 pond (21). 

(16) De twee Mechelse gevallen bij E. Poullet in Bulletin Com. Royale 
d'Histoire, 2< série, t. XXIX, p. 432-433. 

(17) Audenaerdsche Mengelingen 1248. 
(18) La Flandre III 62-63. Biekorf 1934, 289. 
(19) Cannaert, Oude Strafrecht 449 (Gent 1835), 
(20) A. Vande Velde. De ambachten der timmerlieden en schrijnwerkers te 

Brugge 44 (Gent 1909). - O. Delepierre, Précis analytique archives Ft. Occid. 
I 93 (Brugge 1840). 

(21) Delepierre a.w. I JOl. 
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1467 Brugge. - Jacob de Ketelboetere, een bedenkelijk personage 
«hem zegghende den waerzeggher», wordt wegens dobbelarij en tui
sing door de schepenen veroordeeld «te doene een pelgrimaige met 
zyns zelfs live ten heleghen bloede te Wilsenake» (22). 

1472 Aalst. - Antoon van Inxhem had zijn stadsgenoot Michie! 
Lippens beledigd en ernstig gewond; de samenstelling van zijn straf 
omvat o.m. een bedevaart naar O. L. Vrouw van Nizele (Einsiedeln, 
kanton Schwyz) en naar het heilig Bloed van Wilsenaken. De bede
vaarten - zo bepaalt het vonnis - moeten persoonlijk volbracht wor
den indien «men se doen moghe zonder dangiem (23). 

1480 Middelburg. - Een geval uit Zeeland. WiIIem Cornelisz de 
«cordewagencruyem wordt, wegens het nemen van «overloon», voor 
de schepenbank verwezen «te gane eene pelgrimaige ten Heiligen 
bloede, up zyn rechterhandt». - De benaming «ten heleghen bloede» 
zonder iets meer was ook elders duidelijk genoeg geworden om Wils
nack aan te wijzen (24). 

1481 Gent. - De doodslag op Iwein Sloc wordt door «zoendinc» 
vereffend. Een van de drie daders, Matthys de Bie, wordt gezonden 
op «peregrymaghe ... ten Heleghen Bloede te Wilsenacken», terwijl de 
twee andere voor zwaardere medeplichtigheid een tocht naar Rome en 
Compostelia voor hun deel krijgen (25). 

1481 Rijsel. - Een gerechtelijke bedevaart naar «Wilsenacq» kan 
afgekocht worden door 12.000 brikken (bakstenen) ofwel 24 pond 
par. kontant. (Variante: 10.000 brikken / 20 pond). - Veertig jaar 
later (1521) mag een brouwer te Rijsel zijn boetereis naar Wilsnack 
afkopen tegen drie roeden kasseien voor de plaatselijke vismarkt 
(<<couch ie pour Ie marché au poisson») (26). . , 

1491 Brugge. - De schepenen leggen een Wilsnackvaart op aan een 
oproerig lastdrager, Adriaen de Vroede, en wat later (30 aug.) aan 
Magdaleene van den Boomgaerde wegens de scheldwoorden en laster 
die ze tegen Lysbette, weduwe van Jan van der Schoore, had uitge
bracht (27). 

1499 Brugge. - De timmerman Berthelmeeus Buscop krijgt, 
wegens zwaar «mesuse van woorden ... ghecommiteirt up tambochts
huus», bij vonnis van 23 aug. niet minder dan drie boetpelgrimages te 
volbrengen: naar Sint Adriaan «te Gheeroudsberghe», naar de Drie 
Koningen te Keulen en «ten heleghen bloede te Wilsenakem>. - Drie 
weken later wordt in hetzelfde ambacht Roelandt de Gheselle, ook 
wegens weerspannigheid, naar Keulen en naar Wilsnack gezonden 
(28). 

(22) Giliodts van Severen, Inventaire Bruges V 495. 
(23) F. De Potter, Geschiedenis van Aalst I 345 (Gent 1873). 
(24) Unger, Bronnen Middelburg III 146 (nr. 296). 
(25) Cannaert a.w. 89. 
(26) Archives du Nord, ed. Dinaux, XVI 364. 
(27) SA Brugge, Civile Sententien 1490-91, f. 6v

; 96v
• 

(28) Vande Velde a.w. 45-46. ( 
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1501 Valenciennes. - Een geval uit Henegouwen. Sandrart Belet 
wordt, wegens opstand tegen de politie, voor drie jaar uit de stad 
gewezen en moet een bedevaart «à Saint Sang de Wilsenacq» volbren
gen. In geval van herhaling wacht hem een boetereis naar CompostelIa 
(29). 

1521-1530 Brugge. - Het register van Civile Sententii!n akteert de 
volgende strafbedevaarten naar Wilsnack : 

in 1521, de vrije tegeldekker Jan Bollijn, wegens diefstal; na een 
voorafgaandelijke bedevaart naar O. L. Vrouw van Aardenburg; 

in 1523, Lauwers de Metere uit Beveren-Waas, wegens twiststokerij 
en «horrible eeden» ; 

1528, Phelips Brekelync, wegens brutaliteit jegens vrouwen en het 
zweren van «horrible eeden» ; 

in 1530, Barbele, echtgenote Dhaerne, wegens het houden van bor
deel en aftroggelarij (6 aug.) (30). 

1530 Brugge. - Drie brooddronken mannen hadden de ommegang 
van het Brugse Heilig Bloed geparodieerd, beginnende in de straten en 
voortgaande langs de vestingen in averechtse richting «omme dat zy te 
bet ghemoet ende'vanden volcke ghezien zouden wesen, ende dit al in 
versmaethede, scimpe ende gheckinghe vanden voorseiden weerden 
heleghen Bloede ... ». Een van hen reed daarbij op een ezel, terwijl zijn 
twee kameraden hem als lakeien volgden. Voor de schepenbank 
beweerden ze dat dit alles gebeurd was «uut droncscepe ende niet in 
scimpe of derysil! van yemende». Hanskin van Utrecht, f. Wissels, was 
voortvluchtig. De schepenbank legde aan de twee andere, Laureyns 
vanden Berghe en Jan RobiIIiaert, een openbare «amende» op, alsook 
een «pilgrimage ten heleghen Bloede te Wilsenaken» (31). 

1531 Gent. - Jan Raes die Joos van de Wynckele beledigd had, 
verkrijgt vergiffenis mits het volbrengen van een «pelgrimage ten 
Heiige Bloede van Wilsenaeken» (32). ' 

1531-1536 Brugge. - Het register van Civile Sententii!n noteert de 
volgende gerechtelijke Wilsnackvaarten : 

in 1531, Daneel van Cotengys, buitendrinker, die daarenboven bier 
in de stad smokkelde en de politie beledigd had; 

in 1532, Katelijne, weduwe van Michiel de Quynckere, wegens 
belangrijke diefstal, met twee medeplichtigen.; 

in 1536, Cornelis van Neghene, arbeider (sjouwer) aan de Molen
brug, wegens optreden tegen de politie (33). 

(29) M. Bauchond, La justice criminelle du magistrat de Valenciennes au 
moyen age 234 (Parijs 1904). 

(30) SA Brugge, Civ. Sent. 1520-28, f. 30 194210 457 v. - Civ. Sent. 1528-
34, f. 160v 

.• - Vgl. Biekorf 1936,8-10. - In een manifest van 1520 had Luther 
het afbreken van de kerk van Wilsnack aanbevolen. 

(31) Handelingen Emulation t. 69, 1926, p. 127-129 (R. A. Parmentier) 
(32) A. Keelhoff, Gesch. Augustijnen te Gent 43 (Gent 1864). 
(33) SA Brugge, Civ. Sent. 1528-34, f. 244281; 1534-40, f. 155 v • 
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1532 Assenede. - De Vierschaar veroordeelt een man, die zekere 
«ruytheden» bedreven had, tot een bedevaart naar «Wilsenaken» 
(34). 

1539 Brugge. - Gillis van Westhuuse had, samen met Bertelmeeus 
Lievins, tweedracht gestookt in het Voldersambacht naar aanleiding 
van de traditionele bedevaart van het ambacht naar O. L. Vrouw van 
Meetkerke. Hun straf is een jaar huisarrest (binnen Brugge). Daarna 
zal Lievins naar de Drie Koningen te Keulen pelgrimeren terwijl Wes
thuuse de zwaardere tocht naar Wilsnack moet volbrengen (35). 

1540 Gent. - Een oproerig volder, Jan vanden Moertere, wordt 
verwezen tot een amende met waskaars «ende voorts te doene eenen 
wech ten heylighen bloede tot Wissenake ende a/doet te resideren den 
tijt van twee jaeren» (36). 

1542 Brugge. - De kleermaker Jan Jacobs had de deken van het 
a~bach~. der «culcktickers» (bedspreimakers) met een kaakslag bele
dIgd. HIJ wordt de heksluiter van de ons bekende bedevaarders naar 
Wilsnack uit Brugge. In rechte, en in feite zo hij de pelgrimage niet 
heeft afgekocht (37). - Zoals in de inleiding gezegd, waren de 
be~uchte Wonderhosties steeds in 1532 door verbranding vernietigd. 
WIlsnack bleef echter nog bedevaartsoord tot omstreeks 1570. 

Tot aanvulling nog en illustratie een paar typische gevallen 
uit het Brabantse. Op 30 oktober 1526 werd Hans van 
Remunde, die Lutherse boeken had gedrukt, ' door de Ant
werpse schepenbank veroordeeld «te doen een pelgrimagie ten 
Heyligen bloede te Wilsenakem> (38). - De Keure van de 
baronie van Grimbergen bepaalde dat degene die «iemandt... 
injurierde met woorden, die verbeurt eenen wegh tot Wilse
naecken ten Heylighen Bloede». De afkoop van Wilsnack 
bedroeg 8 Rijnse guldens, terwijl een bedevaart naar Compos
tella op 60 Karolusgulden gesteld was (39) . 

De bekendheid van «thelich bloet van Wilsenaken» was 
omstreeks 1500 zo algemeen, dat de benaming «the/ich bloet» 
in verband met bedevaart de Brandenburgse bedevaart bete
kende. Dit bevestigt overigens het feit dat het Heilig Bloed te 
Brugge een lokale Brugse verering gebleven was die geen bede-

(34) De Potter-Broeckaert, Gesch. Assenede 94 (Gent 1870). 
(35) SA Brugge, Civ. Sent. 1534-40, f. 399v • Volledige tekstuitgave in Han-

delingen Emulation t. 69, 1926, p. 129-138 (R. A. Parmentier). 
(36) Chronijcke van Ghendt van Jan van den Vivere, p. 178 (Gent 1885). 
(37) SA Brugge, Civ. Sent. '1540-45, f. 157. 
(38) P. Fredericq, Corpus Inquisitionis V 154-155. 
(39) J. B. Christyn, Brabandts Recht I 338 (Antwerpen 1682). 
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vaarders uit andere kasseirijen (en allerminst uit Gent!) aan
trok, en die ook nooit en van nergens het bezoek van strafbe-
devaard,hs heeft gekregen. . 
Di~ekendheid van Wilsnack blijkt uit een paar versregels 

van de Brugse rederijker Cornelis Everaert. In zijn spel Berch 
(geschreven in 1526-1538) laat Everaert de acteur Deuchdelic 
Voorstel optreden als een terugkerende pelgrim die, zoals 
gebruikelijk, met allerlei bedevaarttekens behangen is. De spe
ler Boerdelic Zin ziet hem naderen en vraagt spottend vanwaar 
en van hoever hij wel mag komen. En de pelgrim antwoordt: 

Van thelich bloet 
van onser Vrauwen / van sinte Nyclaeus. 
Ic hebbe te Roome / ghesien den paeus. 

Muller en Scharpé, de uitgevers van Everaerts Spelen, heb
ben deze plaats volkomen averechts geïnterpreteerd, waar ze 
het Heilig Bloed, Onze Lieve Vrouwen Sint-Niklaas als Brugse 
heiligdommen en kapellen beschouwen (40). In feite zegt de 
pelgrim dat hij veel verre pelgrimstochten heeft volbracht, en 
hij noemt de plaatsen die in die jaren te Brugge en elders in 
Vlaanderen algemeen bekend waren: het Heilig Bloed, d.i. het 
Wonderbloed van Wilsnack in Brandenburg ; O. L. Vrouw van 
Rocamadour en Sint-Niklaas «ten Oostenbaren» (Bari in Apu
lie) , Rome en de Paus zetten dan de kroon op het alibi van 
Everaerts pelgrim. 

Naar het voorbeeld van de Jeruzalemvaarders, Romevaar
ders, CompostelIavaarders, Loretovaarders e.a. hebben ook 
Wilsnackvaarders in sommige steden een broederschap of con
frerie gevormd. Confrerieën van het H. Bloed van Wilsnack 
zijn bekend in Aken, in Maastricht en in Gent. Het kapittel 
van die confrerieën zou ons echter nu te ver leiden en de 
broederschappen van het H. Bloed (van Wilsnack) komen his
torisch beter tot hun recht in een (volgende) panorama van de 
oude pelgrimsgilden in Vlaanderen. 

Biekorf, 69 (1968), 5-17 

(40) Spelen van Corne1is Everaert, ed. Muller-Scharpé, 491 644. Zie Biekorf 
1964,324 (St.-Nikolaas van Bari);1966, 193 (Rocamadour). 
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12 Pelgrims naar Wilsnack en Compostelia 
op het paneel van de Lucialegende uit de 15e eeuw, 

Brugge, St. Jacobskerk. 
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DE BEDEVAART «TEN HOGHEN ROME» EN 
DE REISROUTE VLAANDEREN-A VIGNON 

1322-1540 

In zijn uitgave van de stadsrekeningen van Gent stelde 
Vuylsteke vast dat de stads klerk in 1322 en 1324 bij de herha
ling van een uitgaafpost de naam Rome inschrijft als een 
variante van Avenioen (Avignon). In 1322 schrijft de Gentse 
klerk «te Rome ward» als variante voor «t' Avenioem>; in 1323 
wordt een bode uit «Avenioen» een tweede maal ingeschreven 
als bode «van Rome» (1). Een normaal verschijnsel wanneer 
men bedenkt dat het pauselijk hof en de pauselijke kanselarij 
alsdan reeds vijftien jaar (sedert 1309)"te Avignon gevestigd 
waren. Voor een zogenaamde ballingschap die tot in 1378 zou 
duren. Men weet dat de pausen in de jaren 1334-1352 het on
zaglijk complex paleizen hebben gebouwd dat tegenwoordig de 
toeristische faam van de beroemde provençaalse Pausenstad 
hooghoudt. 

Ook in het Brugse schepenhuis schrijven de klerken in 1332 
en later de termen «thof te Rome» en «Roemsche letteren» (2). 
Bij het juridisch hof te Avignon gingen onze magistraten in 
beroep tegen uitspraken van het «hof van Doorneke» en het 
«hof te Riemen (Reims); de hoogste instantie, het «hof te 
Rome», ook al was het nu te Avignon gevestigd, behield vaak 
zijn oude naam. Roemsche letteren waren pauselijke doku
menten gegeven en gezegeld aan het hof te Avignon. 

In de nieuwe residentie werd een nieuwe en uitgebreide 
administratie opgebouwd, als instrument voor de centralise
rende politiek van de pausen. De studenten van Vlaamse natie, 
die meestal te Parijs gingen studeren, kregen een nieuwe kans: 
het nieuwe (administratieve) Rome op de Rhöne lag maar half 
zover als het Rome op de Tiber en stelde steeds meer curiale 
posten en bedieningen open. Het aantal Vlaamse en Brabantse 
curialisten te Avignon werd aanzienlijk en zou, na de terug
keer te Rome (1378) en gedurende de scheiding die erop 
volgde, nog blijven aangroeien (3). 

(I) J. Vuylsteke, De Gentse stads- en baljuwsrekeningen, I, 243 255 335 349 
(Gent 1900). 

(2) Gilliodts, Inventaire de Bruges II 304 307 309. 
(3) M. Vaes, Les fondations hospitalières flamandes à Rome, p. 7-8 (Rome 

1914). 
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Voor het devotieleven had de stad Avignon zelf geen belang. 
Het Rome van jubeljaar en bedevaart was en bleef onverdeeld 
het oude Rome. Het Heilig jaar 1300 was zelfs in de geschiede
nis van de Romevaart een bijzondere datum geworden : de 
Apostelgraven waren devotioneel gelijkgesteld met het H. 
Graf als hoofdvaart was Rome in de plaats gekomen van Jeru
zalem. De pelgrims konden voortaan zóveel gedeeltelijke afla
ten verdienen dat die, bij elkaar genomen, een volle aflaat gin
gen lijken en ook als zodanig doorgingen (4). Toen paus Cle
mens, negen jaar na het grote jubeljaar 1300, naar Avignon 
verhuisde, bleef de pelgrim zijn oude gang gaan op de traditio
nele wegen naar het Rome van de relikwie- en aflaatkerken. 

De nood om het oude Rome uitdrukkelijk te onderscheiden 
van het Avignon der breven en supplieken heeft zich laten voe
len op onze schepenhuizen zelf. Aanvankelijk spreken de kler
ken van het «grote Rome» om de bedevaart naar Sint-Pieters
en-Pauwels aan te duiden (5). De schepenen van Oudenaarde 
schrijven dan ook reeds in 1338 - veertig jaar voor de scheu
ring - de benaming «te groeten Roerne» in hun tarieflijst van 
bedevaarten. Na de scheuring (1378) komt algemeen de term 
«ten hoghe Rome» aan bod. Achter die nu blijkbaar geves
tigde benaming meent men iets te ontwaren van de tweespalt 
en de partijen, de Clementijnen en Urbanisten uit de bittere 
jaren 1380. Men denkt aan de slag bij Westrozebeke waar, in 
1382, vijf jaar na de scheuring, de Vlamingen het rode kruis 
van paus Urbanus van Rome op de borst droegen en er ver
pletterd werden door de Fransen die, als Clementijnen, het 
witgele kruis van de paus van Avignon op hun schouder had
den gehecht. 

HET «HOGHE ROME» IN MIDDELNEDERLANDSE TEKSTEN 

1338 Oudenaarde. - Het Oudenaardse tarief van afkoping 
van strafbedevaarten is gedateerd en veruit het oudste van de 
tot nu toe gepubliceerde tarieven (6). De tarieflijsten van Gent 

(4) Or. P.C. Boeren, Heiligsdomsvaart Maastricht, p. 112 (Maastricht 
1962). 

(5) Voor dit «groot» of «hoog» Rome is geen mlat. model voorhanden. -
Vgl. de vorming «ten Oosterschen Baren», voor Bari, de grote St. 
Niklaasbedevaart, in Biekorf 1964, 325. 

(6) We verzenden steeds naar de tekst van de tarieflijsten in de uitgave van 
E. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans Ie droit 
communal de la Belgique au moyen age, p. 223-225 (Leuven 1922). 

( 
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en Aalst dateren van ca. 1430, de lijst van Dendermonde is 
mogelijk wat ouder (ca. 1420). In de lijst van Oudenaarde van 
1338 verschijnt de bedevaart «te groeten Roerne», afkoopbaar 
voor 12 pond parisis. Deze som is de klassieke «redemptie» 
voor een bedevaart naar Rome of Compostella ook in de 
andere Vlaamse tarieflijsten, die ook alle de benaming «te gro
ten Rome» van Oudenaarde overnemen. Hetgeen eens te meer 
wijst op het feit dat, bij herwerking en uitbreiding van die lijs
ten, de traditionele formulering onaangestast bleven. 

1374 Ieper. - Jakob van Oudekerke wordt veroordeeld 
wegens belediging van de prokureur Sohier Ie Saige. Zijn straf 
(franstalig vonnis) bedraagt: 1. een bedevaart naar Sint
Andries in Schotland, met een jaar verblijf aldaar; 2. «un 
pèlerinaige à Saint-Pierre à Romme Ie grand». Dit blijkt wel 
een lokale franse versie te zijn van het dietse «grote Rome» uit 
de tarieflijsten (7). 

1391. - In het geding betr. willekeurige arrestaties tussen de 
Vlaamse kooplieden en de Hanzeaten, aanvaardt de Landdag 
van Hamburg bij slotprotokol de voorwaarden voorgelegd 
door onze graaf Filips en de Vier Leden van Vlaanderen . De 
daarin gestipuleerde zoenbedevaarten moeten uitgevoerd wor
den binnen de zes maanden, te weten: 16 mannen met ere zul
len naar CompostelIa gaan, 16 andere gaan «to olden Rome» 
en ten slotte krijgen vier mannen als bestemming «to dem hilg
hen grave unses Heren» (8). Het stuk is in het nederduits 
opgesteld. Dit «oude Rome» van de Hamburgers mag hier wel 
als een equivalent van het grote of hoge Rome van hun 
Vlaamse partners vermeld worden. 

1402 Langemark. - In een grafelijke verzoening (zoendinc) 
gesloten voor de baljuw (in naam van de graaf) worden aan 
Jan van Rosebeke wegens manslag op Fence de Brabandere, 
o .m. twee bedevaarten opgelegd: een eerste naar Compos- · 
teIl a ; bij zijn terugkeer valt hem dan nog te «doen eene pelgri
mage te hoghe Rome» en daarvan «Iettren bringhene dat hyse 
ghedaen hebbe». (9). De redemptie van de bedevaart naar 
Rome ligt hier met 28 pond 16 sc. parisis een weinig lager dan 
deze (30 pond par.) van CompostelIa. 

(7) P. de Pelsmaeker, Registres aux sentences des échevins d'Ypres, p. 313 
(Brussel 1914). 

(8) Gilliodts, Cartulaire Estaple I 376. 
(9) Westvlaamsch Archief I, 1939, 65-66. 
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1405 Gent. - Lauwereins van Brabant, in verzoening met 
Goessin Bollaert, wordt opgelegd te doen «sine pelgrimagie 
tsente Pieters ende tsente Pauwels ten groten Roeme». De 
bedevaart mag hij afkopen voor 36 pond par. (10). - Aan te 
stippen dat de equivalente uitdrukking ook in het Brabantse 
voorkomt: te Antwerpen wordt Jan van Borsbeke in 1407 
veroordeeld te «doen een pelgrimagie ten hoeghen Rome» 
(1 1 ). 

1420 Brugge. - Het reglement van de wijnschroders bepaalt 
dat elk medegezel van de nering zekere inkomsten blijft genie
ten wanneer hij een van de grote bedevaarten (peregrinationes 
maiores) onderneemt: «waert dat hi trecken wilde ten HeIeg
hen grave, tsinte Pieters ten hoogen Roome of tsinte Jacops in 
Ghalissyem> (12). 

1437 Eeklo. - Katheline, dochter van Jan Sanders, had 
haar buurvrouw Tanne uitgescholden en met de dood be
dreigd. De schepenen hadden Katheline veroordeeld tot het 
klassieke eerherstel, nl. het offeren van een waskaars onder de 
hoogmis, met bekentenis en vraag om verzoening. Zwaarder 
was echter het tweede punt van het vonnis : een «pelgrimagie 
te Sente Pieters ende Sente Pauwels ten hooghen Rome». 
Katheline en haar vader vonden dat echter al te straf en gingen 
in beroep voor de Raad van Vlaanderen, die Katheline vrij
sprak omdat haar dreigementen tegen Tanne niet meer dan 
woorden geweest waren (13). 

1439 Gent. - Krachtens vergelijk met Goessin Blondeel 
wordt Olivier Landuut gehouden «te doen eene pelgrimage ... 
te sente Pieters ende sen te Pauwels ten hoeghe Roeme ofte te 
sente Jacops in Compostelle ... » (14). 

1440 Aalst. - De verzoening in causa moord op Jan Cop
pins bedraagt voor Stassin Taelman en zijn twee zonen o.m. te 
doen «elc eene pelgrimage tSint Pieters ende Pauwels ten 
hooghen Roome» (15). 

1472 Aalst. - Wegens geweldpleging op persoon en bezit 
van Heinric vander Hoeven krijgt Philips vander Spoort te 

(10) J .B. Cannaert , Bydragen ... oude strafrecht in Vlaanderen, p. 373 (Gent 
1835). 

(11) Antwerpsch Archievenblad XXVI, 18. 
(12) Stadsarchief Brugge . Ambachten. Tekstuitgaven bij E. Huys, Duizend 

jaar mutualiteit bij de Vlaamsche gilden, p. 173 (Kortrijk 1926). 
(13) Biekorf 1962, 26. 
(14) Cannaert a .w. 373 . 
(15) F. De Potter, Geschiedenis van Aalst I 334 (Gent 1875). 
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doen «eene pelgrimaige tSente Pieters ende Pauwels ten hoog
hen Roome». Hij mag de bedevaart afkopen volgens tarief van 
de «pelgrimagiebouc van Aelst», d.i. tegen de som van 12 
pond parisis (16). 

1491-1535 Brugge. - De stedelijke registers van Civile Sen
tentiën bevatten een elftal pelgrimages «ten hoghen Rome» 
door de schepenen opgelegd aan stadsgenoten wegens allerlei 
misdrijven en overtredingen (17). 

1512 Oudenaarde. - Een verzoening ingeschreven in het 
Register van Contracten betreft de moord op Adriaen van 
Nyeuwenhuus. De dader, Jacop Pieters, zal «nemen een en 
palstre ende scherpe ende gaen een pelgrimaige tSente Piet ers 
ende tSente Pauwels ten hooghen Roome, ter eere van Gode 
van Hemelrycke, ter lavenesse van der ziele, ter eer en van den 
mondsoendre» (18). 

Onze lijst, samengebracht om een benaming van de Rome
vaart te illustreren, moet geen eenzijdige indruk nalaten over 
die bedevaart zelf. Onvermijdelijk treden alleen de interessante 
zondaars uit de (bewaarde) strafregisters in de geschiedenis, 
van de brave pelgrims «uit devotie» is zelden een herinnering 
bewaard. Dat de Romebedevaart uit devotie in de 15e eeuw in 
Vlaanderen zeer in trek blijkt o.m. uit het Vademecum voor de 
Romepelgrim dat in 1390 door de Brugse notaris Rombout de 
Doppere werd samengesteld (19). 

De Brabantse schepenbanken lassen soms een extra pro
gramma van devotie in hun vonnis : de Romevaarder moet in 
de Heilige Stad bijzonder gaan «cruypen aldaer op de trappen 
tot Sinte Jans te Lateranen ende besoecken aldaer de seven 
kercken» (vonnis van Leuven in 1493, van Herentals in 1519). 
Een Leuvense boetepelgrim moet daarenboven gedurende zijn 
verblijf te Rome dagelijks, geknield, vijf missen bijwonen (20). 
Als een vorm ván verbanning eerder dan verplichte devotie 
moet het vonnis beschouwd worden waarbij de Gentse mole
naar Anthuenies van Hele, een van de rebellen tegen Keizer 
Karel, in 1540 naar Rome werd gezonden op bedevaart «ende 

(16) De Potter a.w. 1363. 
(17) Biekorf 1936, 4 en 7-8. 
(18) Audenaerdsche Mengelingen I 252. 
(19) A. Viaene, Een Brugs vademecum voor de Rome- en Jeruzalemvaarder 

samengesteld door Rombout de Doppere (1491), in Handelingen Soc. d 'Emu
lation, deel 100 (1963), p. 311-322. 

(20) Van Cauwenbergh a .w. 165 183. 
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aldaer te wonen den tijt van drij jaeren» (21). Met devotie is 
ook in zekere mate de bedevaart voor zielelafenis verbonden 
die in de verzoening bepaald werd en door een plaatsvervanger 
mocht uitgevoerd worden. In 1532 moet de Heer van der 
Vichte, wegens doodslag op Gillis van Huusse, een man naar 
Rome zenden «ter lavenesse vander ziele». Het contract stelt 
de prijs van die bedevaart per procuratie op 36 pond parisis, 
d.i. het driedubbel van het officiële tarief (32). 

Zeer stichtelijk is de in een kroniek beschreven bedevaart 
van een oude en rijke jonkvrouw uit het Land van Diest. In het 
Heilig Jaar 1450 wil die Brabantse vrouwe ~ost wat kost in 
Rome zijn. Ze maakt haar testament en, daar ze niet kan te 
voet gaan noch het schokken van een reiswagen kan uitstaan, 
huurt ze acht mannen die haàr in een draagstoel van Diest naar 
Rome zullen brengen. ZÓ groot, zegt de annalist, was haar ver
langen om Sint-Pietersgraf te bezoeken. Doch helaas onder
weg werd ze gekweld door de verandering van ' lucht en ze be
zweek. Tijdig echter had ze aan de acht dragers opdracht gege
ven om samen in haar plaats naar Rome door te gaan en al de 
nodige devoties te verrichten. Voor al hetwelk de acht mannen 
bij voorschot rijkelijk, vergoed werden (23). Zonder Rome te 
bereiken is de Brabantse jonkvrouw met al de pardoenen van 
het Heilig Jaar in de eeuwigheid getreden. 

Nuchter en zakelijk staat daartegenover " het relaas van 
Vlaamse boer Jan Metsu van Dikkebus die «trac te Romevaert 
int jaer van gracien», zijnde hetzelfde jaar 1450 als van de Bra
bantse jonkvrouw. Boer Metsu, die geen letter schrijven kon, 
wilde zijn testament maken vóór zijn vertrek naar Rome. Hij 
riep twee getuigen bij : zijn pastoor in de persoon van Lauwe
reins van Doorne, monnik van Voormezele die alsdan «stede
houder vanden prochiepape van Dickebusch» was, en een 
vriend uit ten Brieie, met name Jan vander Zype. Boer Metsu 
wilde twee kinderen van Jan Craessin, die bij hem inwoonden 
begunstigen; hij schenkt aan elk zes pond parisis «omme de 
kinderen mede te doen leerne» . Een schikking die minder 
aanstond aan vrouw Metsu, toen de getuigen later dit monde
ling testament van de Romevaarder bekend maakten (24). 

(21) Chronycke van de Vivere, ed. De Potter, 171. 
(22) Audenaerdsche Mengelingen IV 435. 
(23) Chronique d'Adrieri d'Oudenbosch, ed. de Borman, p. 30-31 (Luik 

1902). 
(24) RA Brugge. Kasseirij Ieper, Reg. van oorcondscepe 1450-1459, f. 16v

• 
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DE REISROUTE VLAANDEREN-A VIGNON 

Paus Clemens was in 1309 nauwelijks in zijn nieuwe residen
tie in Avignon geïnstalleerd of de Vlamingen stonden voor zijn 
deur. Zestig Brugse poorters die, na langdurige betwistingen 
om het beruchte bedrag van Athis, dan eindelijk door de sche
penen van hun «oproerige» stad naar de Paus werden gezon
den om absolutie voor de felonie jegens de Franse koning. De 
grote absoluties waren voortaan verkrijgbaar in Avignon, voor 
Vlaamse zaken van interdict en excommunicatie was de weg 
voor de helft ingekort. 

Enkele maanden later, in april 1310, stond een nieuwe 
Vlaamse delegatie in A vignon, geleid door meester Daniel van 
Tielt, kanunnik van St.-Maartens te Ieper. De gedeputeerden 
waren: meester Jan Blankaert, voor de stad Gent met de Oud
burg, Land van Waas en Oudenaarde; meester Jan Balkaerd 
en burgemeester Bouden v,an Waescapelle voor de stad 
Brugge; heer Jorkin van Keyem die het ambacht van Brugge 
vertegenwoordigde. Maandenlang duurden de onderhandelin
gen in de nieuwe pauselijke residentie (25). 

Het was voor onze steden een stuur en duur begin, zoals 
blijkt uit de stadsrekeningen. Er zouden echter ook later wei
nig jaren voorbijgaan zonder dat boden of gezanten uit onze 
Vlaamse steden de weg naar Avignon opgingen. Vijf generaties 
van studenten uit de Lage Landen leerden inmiddels te Parijs 
- alsook te Orléans, Toulouse en aan de nieuwe hogeschool in 
Avignon zelf - de residentie van de paus kennen, en Vlaande
ren en Brabant leverden gedurende de 14e eeuw, zoals gezegd, 
een goed aantal curialisten aan het pauselijk Hof. Met dit Hof 
zou dan later de kolonie van beamten en bedienden (en ook 
ambachtslieden) «van dietseer tonghe» mede ' verhuizen naar 
Rome en er die Vlaamse kolonie voortzetten die tot de stich
ting en herinrichting van eigen gast- en godshuizen, zoals o.m. 
Sint-Juliaan der Vlamingen, heeft geleid. De gloria romana 
van de Fiamminghi heeft feitelijk haar lente beleefd in de 
jolige stad van de «ballingschap», aan de boorden van de 
Rhöne. 

De reisroute naar Avignon was dan ook in Vlaanderen zeer 
goed bekend. De Brugse Wegwijzer van 1400 kent de verschil-

(25) Funck-Brentano, Philippe Ie Bel en Flandre, p. 557, 578-581 (Parijs 
1897). 
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lende wegen over Parijs, Reims, Troyes, Nevers, met al de 
etappen en verbindingen (26). In de opgegeven itineraria is 
blijkbaar de ervaring van een eeuw druk verkeer op de axiale 
route Vlaanderen-Avignon samengevat. 

De afstand Brugge-Avignon wordt in de Wegwijzer geschat 
op 176 mijlen, d.i. ongeveer 960 km (1 mijl = ca. 5,5 km). 

Het grote kruispunt van de wegen uit Vlaanderen was 
natuurlijk Parijs. Uit de Franse hoofdstad liep de klassieke 
weg over de grote handelsstad Troyes naar Lyon. ~ 

De reiziger of bedevaarder uit de Nederlanden (vooral uit de 
oostelijke provincies) kon ook Parijs vermijden en over het 
kruispunt Reims direkt het centrum Troyes bereiken .. 

Het trajekt Troyes-Lyon doorkruist Bourgondië en biedt 
weinig gelegenheid voor scheepvaart. Vanuit Lyon werd soms 
een deel van de reis per schip (stroomafwaarts, op de moeilijk 
te bevaren Rhöne) afgelegd. 

Vanuit Parijs werd Lyon ook bereikt over het belangrijke 
knooppunt Nevers (gelegen op de bedevaartweg van Le Puy). 

Bezuiden Lyon lag de laatste splitsing te Valence, van waar
uit men rechts of links van de Rhöne de Pausenstad bereikte. 

Hier volgen nu de etappen van de wegen naar Avignon. 
De wegen Brugge-Parijs volgens de Wegwijzer van 1400 zijn 

beschreven in Biekorf 1965, 1-5. 
Over de «omleiding» Brugge-Troyes via Reims kunnen we 

kort zijn. Deze route volgt de weg Brugge-Compiègne tot aan 
Le Cateau (zie Biekorf 1965, 3). Van Le Cateau wordt Reims 
bereikt over Guise en Neufchätel. 

De kortste verbinding Reims-Troyes liep over Tours-sur
Marne, Vertus en Plancy. Tien mijlen langer was (in 1400) de 
weg Reims - Beaumont - Les Grandes Loges - Chälons -
Mailly-Ie-Camp - Arcis - Troyes. 

Ten slotte nog de verbinding Parijs-Troyes. De beste weg 
liep over Creitel, Brie, Nangis, Bray, Trainel, Marigny, Pavil
Ion. Acht mijlen korter, doch lastiger was de route over Pro
vins (Parijs - Brie - Guignes - Grand Puits - Provins -
Nogent - Marigny - Troyes). 

Al die etappen, zoals ook nu de volgende, worden door onze 
Brugse «Michelin» van 1400 opgegeven (27). 

(26) Brugse Wegwijzer, in het Mercatel-handschrift, Univ. Bibliotheek 
Gent, waarover Biekorf 1965, 2. - Vgl. R. Häpke, Brügges Entwicklung zum 
mittelalterlichen Weltmarkt, p. 132 (Berlijn 1908). 

(27) Zeker is ook de ervaring van de pauselijke koerier in de samenstelling 
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I. - De wegen Troyes-Avignon 

Onze Wegwijzer splitst dit trajekt in drie grote secties over 
Lyon en Valence. 

1. Sectie Troyes-Mäcon (Lyon), door Bourgondië: 
a. Weg over Clairvaux. 

Troyes - Bar-sur-Seine - Chätillon - Clairvaux (bui
ten de weg) - Magny-Lambert - Chanceaux - Fleurey 
- Beaune - Chalon-sur-Saöne - (Dauphiné) Tournus 
- Mäcon. 

b. Weg over Dijon-Cluny. 
Troyes - Chanceaux, zoals vorige. Vervolgens: St. 
Seine-1' Abbaye - Citeaux (buiten de weg) - Dijon -
Gevrey - Beaune - Chalon-sur-Saöne - St. Gengoux 
Cluny - (Dauphiné) Mäcon. 
Vanuit Mäcon werd Lyon bereikt via Villefranche. 

2. Sectie Lyon-Valence. 
De route loopt over Vi enne - Saint-Alban (1) - Roussil
Ion - St. Rambert - St. Vallier - Serves - Tain -
Valence. 
De Wegwijzer, die bijzonder de pelgrim wil dienen, duidt 
een tweede weg aan die naar het befaamde bedevaartsoord 
Saint-Antoine-en-Viennois voert. De etappen zijn dan: 
Vienne - Beaurepaire - Saint-Antoine (bij St. Marcellin) 
- Romans-sur-Isère - Valence. 

3. Sectie Valence-Avignon. 
a. Linkeroever van de Rhöne. 

Valence ::- Loriol - Montélimar - Roubion (rivier) -
Chäteau-neuf - Pierrelatte - Orange - Avignon. 

b. Rechteroever van de Rhöne. 
Valence - Soyons - Bays - Bourg St.-Andéol 
Bagnols-sur-Cèze - Avignon. 

11. - De weg Parijs-Lyon-Avignon. 

De etappen van deze weg zijn : 
Parijs - Montargis - Montbouy - Ouzouer s. Trézée -

Bonny - Cosne St. Père - Pouilly - la Charité - Nevers. 
Vanuit Nevers liep zuidelijk de grote bedevaart weg naar Le 

Puy. De verbinding Nevers-Lyon vertoont de etappen: Nevers 
- Decize - Charlieu - l' Arbresle - Lyon. 
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Te Lyon komt de reiziger op de wegen van de bovenstaande 
secties 2 en 3. 

Avignon zelf is in de jongere tarieflijsten van Gent, Aalst en 
Dendermonde als strafbedevaart opgenomen, afkoopbaar 
voor 6 pond par., d.i. de helft van een Romevaart. In de 
vroege lijst (1338) van Oudenaarde komt Avignon niet voor. 

Als bedevaart van devotie schijnt Avignon in Vlaanderen 
weinig of niet te zijn bekend geweest. De Gentse schepenen 
hebben enkele bijzondere delinquenten om bijzondere absolu
tie gezonden naar de hoge penitencier van Avignon. Aldus 
varen in 1330 Mathys Caerden en Daneel ván Upscoote naar 
«Avengion in peelgrimagen omme absolutie te ebbene van son
derlinghe dinghen ... » (28). Het geval van .Philips ute Meer
ham was ook een «reservatum», hij had een priester aange
rand en het vonnis van 1354 bepaalt uitvoerig dat hij heeft 
«syne pelgrimage te doene tonser vrauwe Tavengoen, ende dat 
hi daer te biechten gha, totten ghenen die hem penitencie ghe
ven, ende injungeren mach van desen feete (nI. de heiligschen
nis) ende hem der af absolveren, ende die absolucie overbring
hen, mencioen makende dat hy tfeet belyt heeft, ende dat hyt 
dede ... tsente Niclaeus in de ghewyde kercke» (29). 

Treffende is echter het relatief grote aantal bedevaartplaat
sen uit de Provence en het Franse Zuiden die in de Vlaamse 
tarieflijsten voorkomen. Dit moet zeker samenhangen met het 
centrum Avignon, met de druk begane en bereden reisroute en 
met de kolonie van onze curialisten in de Pausenstad. Het 
tarief van Oudenaarde (1338) heeft een totaal van 47 bedevaar
ten, waarvan acht (d.i. 1/6) in het Franse Zuiden gelegen zijn. 
De namen zijn: O.L. Vrouw te Alet; Saint-Gillis in Provence; 
O.L. Vrouw te Vauvert (bij Nîmes); Saintes-Maries-de-Ia
Mer; Saint-Florent te Orange; Sainte Marie-Madeleiné (bij St. 
Maximin, de beroemde Spelonke of Sainte-Baume); Saint
Victor te Marseille, Saint-Guilhem-Ie-Désert (bij de belang
rijke handelsstad Montpellier). 

Ten slotte mag ook de vermaardheid in Vlaanderen van 
«Onse Vrauwe ten Putte» (al. te Puuts) voor een deel aan de 
betrekkingen met Avignon toegeschreven worden. Het heilig
dom van Le Puy (en Velay) was door een goede bedevaartweg 

van die itineraria verwerkt. Over de postdienst van de pausen. zie, E. Vaillié, 
Histoire générale des postes françaises I 185-189 (Parijs 1947). 

(28) Vuylsteke a.w. p. 774. 
(29) Cannaert a.w. p. 93. 
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over Montpezat-Aubenas met de Pausenstad op de Rhone ver
bonden. 

Van A vignon mogen we niet scheiden zonder de beroemde 
pont d'A vignon uit de geschiedenis en het volkslied te noemen. 
In de middeleeuwen waren er, tussen Lyon en de zee, niet meer 
dan drie stenen bruggen over de Rhone : te Lyon, te Pont-St.
Esprit (bij de uitmonding van de Ardèche) en te Avignon. De 
brug van Avignon was, volgens de overlevering, gebouwd door 
de heilige Bénézet, een jonge herder, die door zijn woord en 
voorbeeld een broederschap van bruggenbouwers (Frères Pon
tifes) in 't leven heeft geroepen. Die broeders zijn het die later, 
juist tegen de komst van de paus naar Avignon, de andere 
brug (St.-Esprit) op de stroom hebben gebouwd. 

De bruggestad Avignon heeft dan ook een belangrijke plaats 
veroverd als etappe op de Romeweg die, over Aix en Nice, de 
bedevaarder leidde naar Menton, waar hij inscheepte voor 
Pis a om over Siena de Heilige Stad te bereiken. Bij de terugreis 
uit Rome werd, vanuit Menton, ook soms de Alpenroute ver
kozen, nl. de weg over de Col de Larche (Maddelena) die over 
Barcelonette en Sisteron op Avignon uitliep. Zelfs de overgang 
van ~za-Alessandria naar Avignon via de Mont-Cenis 
was voor onze Vlaamse Romevaarders geen onbekende. Tot in 
de volle 17e eeuw (Surius) zal Avignon zijn plaats behouden op 
de meest westelijke route Vlaanderen-Rome. 

Biekorf, 68 (1967), 5-14 
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) 

13 St. Sebaldus als pelgrim met vier pelgrims tekens op de hoed, 
waaronder een Veronike. Altaarluik met St. Georg en St. Sebaldus, 

Neurenberg, Germanisches Nationalmuseum. 

Strafbedevaarten 

VLAAMSE BEDEVAARDERS 
«TEN HOGHEN ROME» 

1350-1532 

125 

Avignon-in-Provence was, gedurende de «ballingschap» en 
de scheuring in de 14e eeuw, als pauselijke residentie een 
tweede Rome geworden. Onze Vlaamse kanselarijen duiden 
soms dit Hof te «Avenioen» aan als «thof te Rome», en de reis 
naar het oude Rome, de traditionele Romebedevaart, ver
schijnt in de registers en rekeningen als reis ten hoghen Rome, 
te groten Rome (ook fr. Romme Ie grand). 

De bijzonderheden over die benaming, medegedeeld in Bie
korf 1967, 5-14, kunnen we nu met enkele vindplaatsen aan
vullen. 

Op Lichtmis van het jubilee-jaar 1350 laat graaf Lodewijk 
van Male in zijn kanselarij te Brugge een paspoort en brief van 
aanbeveling opstellen ten gunste van vijf personen die de grote 
aflaten te Rome willen gaan winnen. Drie van de begunstigden 
waren priesters, met name meester Jan Honin, uit een aanzien
lijke Brugse poortersfamilie ; heer Gerard van Munte (de latere 
abt van de St.-Pietersabdij te Gent) en heer Jan van Ooster
zele, doctor in de rechten, kanunnik van Sint-Donaas en later 
sekretaris van PetrJ,ls de Andrea, bisschop van Kamerijk. De 
twee andere Romebedevaarders waren Bernard de Pape, poor
ter van Gent, en zijn vrouw Margriete van Munte, zuster van 
bovengenoemde Gerard (1). 

De grafelijke kanselier bevestigt in de tekst van het paspoort 
dat de dragers ervan personen zijn van goede naam en faam, 
die zeer verlangen de Heilige Stad te bezoeken om er de grote 
pardoenen (aflaten) te halen die tegenwoordig (in het jubilee
jaar 1350) ten groten Rome te verdienen zijn (oorspr. tekst: 
[ils] aient tres grande affection de visiter et acquerre les grans 
pardons qui ores sont à Romme Ie grand»). 

Over die bedevaart van devotie konden we helaas geen ver
dere bijzonderheden terugvinden. De volgende gevallen zijn 
niet zo devoot, ze betreffen enkele van onze minder voorbeel
dige voorouders die door schepenen naar het hoge Rome wer
den gezonden op strafbedevaart. 

Op 21 april 1425 wordt Victor Volkaerts uit Klemskerke in 
Gistelambacht wegens manslag veroordeeld «te commene ... 

(I) Th. de Limburg-Stirum, Cartulaire de Louis de Male, I 103-104 (Brugge 
1898 ; uitg. Soc. d'Emulation) . 
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ende nemene te Vlisseghem in de kerke palster ende scaerpe» 
en vóór 15 augustus aanstaande op weg te gaan «te Sente Pie
ters ten Hoghen Rome». Die bedevaart moest hij, na voldoe
ning, vanuit Rome voortzetten naar het graf van Sint Niklaas 
te Bari (ten Oostren Bare), de havenstad op de Adria. Voor 
een termijn van drie jaar was hij daarenboven uitgewezen uit 
de prochie Klemskerke (2). 

Op weg naar Rome heeft Victor Volkaerts misschien Pieter 
Neyts uit Aardenburgambacht ontmoet. Neyts was immers op 
4 mei van hetzelfde jaar 1425 wegens moordaanslag veroor
deeld en moest eveneens vóór halfoogst «nemen palster ende 
scaerpe» en optrekken «te sente Pieters ten hQghen Rome» (3). 

Drie jaar later, op Lichtmis 1428, werd Dankaert Jansseune 
te Sluis veroordeeld wegens moord op Ghys, zoon van Clais 
Schoutheeten, uit Hannekinswerve (verdwenen prochie bij 
Sluis). Dankaert kreeg van de schepenen een trein van drie 
grote bedevaarten af te werken tot boete en verzoening. Num
mer één leidde hem over de Alpen naar «Sinte Pieters ende 
Sinte Pauwels te hoge Rome». Na zijn terugkeer te Sluis moest 
hij de weg opgaan over de Pyreneeën ditmaal naar Sint Jakob 
te CompostelIa «int lant van Ghalissien». Na zijn tweede 
thuiskomst volgde de derde tocht, naar Sint Niklaas te Bari; 
daarbij moest hij een jaar lang als balling uit Vlaanderen weg
blijven (4). 
~en vierde geval betreft geen moord, doch alleen de uiting 

van een politieke opinie te Brugge gedurende de beroerde jaren 
van het regentschap van hertog Maximiliaan. 

In 1490 had Thomas van den Bussche, klokluider van de 
O.L. Vrouwkerk, van zijn tong laten rollen dat het vredesver
drag van Tours een opgedrongen affaire was en een vernede
ring voor de stad (<<dat het eenen ghespleten paeys was»). Dit 
vrije woord, in gezelschap gesproken, bracht Thomas voor de 
schepenbank, die hem veroordeelde tot de klassieke «amende 
in vierschare» (knievili voor de magistraat); tot deelname aan 
de grote bidprocessie «in zynen lynen cleedren» met een toorts 
van vier pond was; tot een broodgift aan de cellebroeders en 

(2) RA Brugge, Vrije, Reg. nr . 16937, f. Ir. 
(3) Zelfde Reg. f. 13. - Pal~ter ende scaerpe nemen: de palster (staO en de 

scarpe (tas), kentekens van de pelgrim, werden in de parochiekerk gezegend en 
aan de vertrekkende boeteling opgelegd. 

(4) Zelfde Reg. f. 19v • 
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cellezusters van de stad en ten slotte tot «eene pelegrimage met 
zyns zelfs lichame tSinte Pieters ende tSinte Pauwels ten hoog
hen Rome» (5). 

Een Gents register uit 1532 biedt een zeer late vindplaats van 
de benaming, vijf jaar nadat de troepen van Keizer Karel het 
grote Rome hadden uitgeplunderd en verwoest (6). 

Lieven van Loo, vrij vleeshouwer en visverkoper , wordt 
door zijn nering betrokken voor de schepen van de Keure 
wegens zijn brutaliteiten tegen Martin Deynoot, deken van de 
vleeshouwers te Gent. De aanklacht betreft «ruutheden ende 
overdaden, dreghementen ende feeten ghecommitteerd, ghe
sproken ende hem vermeten te doene int vleeschuus ende 
elders». De schepenen doen, op 29 januari 1533, de onstuimige 
Lieven van Loo de volgende vorm van verzoening aanvaar
den: zo hij nog ooit deken Deynoot in zijn persoon of in zijn 
naastbestaande beledigt of aanrandt, dan zal hij op hun een
voudig aanwijzen gehouden zijn te doen «twee peelgherinagen, 
deene tsente Pieters ende Pauwels ten hooghen Roome, ende 
dander tsente Jacops in Compostelle». Als recidivist zal Lieven 
dan - zo wordt uitdrukkelijk bepaald - de twee tochten doen 
«in persoone ende sonder redemptie» (niet afkoopbaar). Van 
beide reizen zal hij moeten meebrengen «betooch van souffij
santen certificacien die ghedaen hebbende». 

Deze teksten bevestigen eens te meer de verspreiding van de 
term «ten hoghen Rome» en zijn voortleven in Vlaanderen nog 
een lange tijd nadat Avignon als pauselijke residentie had uit
gediend. 

BiekorJ, 69 (1968), 294-296 

(5) GiIIiodts-van Severen, Invent. de Bruges VI 342. 
(6) Stadsarchief, Acten en Contracten, Keure, 1532-33, f. 65. 
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SINT MARIE MAGDALENE 
TER SPELUNKEN 

Het heiligdom van Maria Magdalena in de hoge eenzame 
krocht van de Saint-Baume in Provence (dép. Var) heeft gedu
rende de middeleeuwen talrijke pelgrims-uit-devotie aange
trokken en het bezoek van veel Vlaamse «strafbedevaarders» 
ontvangen. De plaats stond bekend in de schepenregisters van 
Aalst, Brugge, Dendermonde, Dowaai, Gent , Geraardsbergen, 
Oudenaarde, Rijsel. (Ook in Brabant: Antwerpen, Lier) (1). 

De tarieflijst van de stad Oudenaarde, gedateerd op 1338 en 
verreweg de oudste van onze Vlaamse tarieflijsten, staat heel 
alleen met de benaming : «Te Sente Marien Magdaleenen ter 
Balme» (2). In de toponymie van de Alpen komt balme, 
baume veel voor met het bet. grot, krocht, spelonk, in het pro
vençaals : balmo, baumo (3). Ook de afkoopsom van Oude
naarde staat apart : ze ligt een derde hoger dan in de andere 
steden. Deze bijzonderheden bevestigen nogmaals het «primi
tieve» kenmerk van de Oudenaardse redaktie. 

De andere tarieflijsten, die een langere en veel jongere 
redaktie (van ca. 1450) vertonen, bieden de volgende namen: 

Aalst: Tsente Marie Magdelenen ter Spelonken; 
Dendermonde: Tsente Marien Magdaleenen ter Spelunken; 
Gent: Te Sente Marien Magdaleenen ter Spelunken (4); 
Geraardsbergen: Ter Spelunken te sente marien magdalee-

nen (5); 
Dowaai : A Ie magdelainne des Desers ; 
Rijsel: la Magdeleine du Desert. 
Brugse teksten sluiten aan bij de Franse benaming en spre

ken van «Sente Marie Magdalene inde Woestine». 
De redemptie van de bedevaart is algemeen gesteld op 6 

pond parisis, te Dowaai echter (dat een heel eind zuidelijker 
ligt) op 4 pond (6). Te Rijsel kon men de boeteweg afkopen 
met de bekostiging van zes roeden kassei (7). 

(I) E. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans Ie 
droit communal de la Belgique, Leuven, 1922, p. 142. 

(2) Van Cauwenbergh a .w. 222. 
(3) A. Vincent, Toponymie de la France, n° 486 (Brussel 1937). 
(4) Van Cauwenbergh a.w. 226229234. 
(5) A. Viaene, De tarieflijst van gerechtelijke bedevaarten van Geraardsber

gen en van Gent, in Hand. Emulation dl. 104 (1967) 207. 
(6) G . Espinas, La vie urbaine à Douai IV 754 (Parijs 1913). 
(7) Messager sciences historiques 1858, 361. 
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Vooraleer gestraften de weg te laten opgaan naar de krocht 
in het verre Zuiden, willen we een vroom Magdalena-vereerder 
introduceren. Geen kleine man was hij, die prelaat Hautscilt, 
met zijn Limburgse doopnaam Lubrecht, abt van de Eeck
houtabdij in Brugge (1394-1417). Met zijn eigen vorst, de her
tog van Bourgondië, en met de hertog van Berry stond hij in 
persoonlijke betrekking. Hij had een faam van geleerdheid in 
kerkelijke en profane wetenschappen, en als astroloog en 
(politiek) profeet is hij berucht gebleven. Tot in de 17e eeuw 
zouden vreemde reizigers zijn berucht literaire en grafische 
Gybid-profetie (Imago Flandriae) in de abdij komen bezien. 

Hautscilt was ook een reiziger. Hij reisde met een politiek 
mandaat naar het Hof te Parijs (1403), met een kerkelijk man
daat naar het Concilie van Konstanz (1414), waar hij gemijterd 
werd. Een van zijn kompilaties draagt de titel Viator : de Rei
ziger (8). Op 29 augustus 1407 reed Hautscilt uit Brugge weg, 
ditmaal uit devotie. Hij wilde het heiligdom van de vereerde 
Boetelinge:gaan bezoeken. Zijn tocht ging over Parijs en Avi
gnon (in welke steden nog steeds besprekingen over de oplos
sing van het Schisma aan de gang waren). En dan verderop uit 
Avignon, richting Marseille, via Orgon, Lambesc, Aix, naar 
Saint-Maximin en «La Spelunque», naar Sainte-Baume (9). 
Abt Hautscilt was te Brugge terug op 10 november. Tien volle 
weken had zijn bedevaart geduurd. 

Van gerechtelijke bedevaarten naar de Spelonk van Pro
vence bieden en Gent en Brugge nu allebei een paar voorbeel
den. 

1405 Gent. - qheenin Bekaert , Gilliszone had zich schuldig 
gemaakt aan brutaliteiten jegens Kateline vande Walle, 
«grootmeesterigghe» van het Begijnhof ten Hooie. Hij was 
over de hofmuur geklauterd en had Kateline en andere «jouf
vrauwen vanden hove» uitgescholden en bedreigd. Na een 
plechtig eerherstel, ·met een toorts van twaalf pond, in het koor 
van de begijnhofkerk, werd Gheenin opgelegd te doen «sine 
pelgrimage, ter eeren van joufvrauwe Kateline voorseid ende 
hare maghen ende vrienden, tsente Marien Magdeleene tspe
lunken » (10). 

(8) W.H. James We ale in La Flandre III, 1870, 281-286. 
(9) Volgens de Brugse Wegwijzer van 1400. - Over de reisroute Vlaanderen 

- Parijs - Avignon, zie Biekorf 1967, 10-14. 
(10) J.B. Cannaert , Bijdragen oude strafrecht 97 (Gent 1835). 
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1462 Gent. - Om een lieve bruid was een erge vete ont
staan, Jan van Dasseghem had op brutale wijze de bruiloft van 
Jacop Mayens, zijn mededinger gestoord. De feestvierende 
had hij, met man en macht, overvallen en uiteengejaagd, de 
tafels met de spijzen omvergeworpen, hetgeen «was een de 
meeste scoufieringhe (affront) die men een en man doen 
mochte». De verzoening die daarop tot stand kwam verplichtte 
Jan van Dasseghem tot een pelgrimage «te sente Marien Mag
dal een en ter spelonken» (11) . 

1521 - Brugge. - Loey de Clerck had zich herhaaldelijk 
schuldig gemaakt aan baldadigheden op straat. Het schepen
vonnis van 12 juni zendt hem op bedevaart naar O.L. Vrouw 
van Aardenburg. Een jaar later moet hij QP strafbedevaart 
gaan naar «sente Marien Magdalenen in de woestine» (12). 

1530 Brugge. - Jaquemyne, de vrouw van de korendrager 
Adriaen Roos, had haar dochter in het ouderlijk huis laten 
ontucht bedrijven. Het vonnis van 6 augustus legt haar een 
bedevaart op naar «sente Marien Magdalenen in de woestine» 
(13). Strafbedevaart van vrouwen werd gewoonlijk afgekocht. 
De boete van Jaquemyne zou hier 6 pond par. bedragen. 

De tarieflijsten van Aalst, Dendermonde en Gent kennen 
ook de goedkopere bedevaart naar de dichterbij gelegen Mag
dalenabasiliek van Vézelay in Bourgondië. De afkoop van 
Vézelay is gesteld op 4 pond parisis. De plaats staat in de lijs
ten als «Sente Marie Magdaleenen te Verdelay (al. Vierdolay)>> 
(14). De enige Vézelay-vaart die we kennen is veel ouder dan 
de Gentse bedevaarten naar de Spelonk, ze werd toegewezen in 
een scheidsgerecht (zoendinc) vóór gravin Margareta in 1274 te 
Ieper, om de vete tussen de families Belle en Colemiers te 
be~indigen. Twee mannen, Willaume de Tornai en Laurins 
Brichaem, werden uitgezonden «en pelerinage à Ie Magdelaine 
à Vergelai» (15). 

Zo we naar de devotie willen terugkeren, dan staat voor ons 
de Brabantse minderbroeder Bernardinus Surius (De Soer), die 
op zijn reis naar het Heilig Land, in 1644 de Spelonk van Mag
dalena heeft bezocht en beschreven. In het eerste Boek van zijn 
uitvoerig werk «Den Godtvrugtigen Pelgrim oft Jerusalemsche 

(11) Cannaert a.w. 99. 
(12) Stadsarchief, Civile Senten tien II (1520-28), f. 46. 
(13) Stadsarchief, Civile Sententien III (1528-34), f. 160. 
(14) Van Cauwenbergh a.w. 223 230 233. 
(15) P. Thomas, Textes historiques sur Lille et Ie Nord de la France I 51 

(Rijsel 1931). 
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Reyse» (Brussel 1649) wijdt hij twee hoofdstukken aan «Sinte 
Maximin-stadt» en aan «de Wildernisse daer de H. Magdalena 
penitentie heeft gedaen». Hij besluit zijn beschrijving met een 
Lof-Dicht van honderd verzen, onder de titel: «Van de H . 
Maria Magdalena, ende van haer Speloncke in de Wildernis
se». Merkwaardig is echter zijn levendig relaas van de steile 
tocht , onder stikkende hitte, naar de Speloncke, die «seer hey
lighe plaetse, die seer besocht wordt van de Pelgrims, die van 
alle landen daer in Pelgrimagie komen» (16). 

Broeder Surius heeft bij zijn bezoek aan de Spelonk in 1644 
zeker niet vermoed dat, in vroegere tijden, scheidsgerecht en 
schepenbank in onze Lage Landen nu en dan een minder voor
beeldig onderdaan naar de Heilige Spelonk hadden gezonden. 
De gerechtelijke bedevaart was in 1644 allang uit de mode, en 
de tijd was nog niet aangebroken dat historici en archivarissen 
de neus gingen steken in de zoendinc- en sententie boeken van 
vorige eeuwen.-

BiekorJ, 70 (1969), 145-148 

(16) In de Brusselse uitgave, bij Jan Mommaert, 1661 , p. 32-39. 
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SENTE GILLIS IN PROVENCHEN 

(Saint-Gillis-du-Gard) 

De Nationale 572, die de provençaalse Rhöne-stad Arles met 
Montpellier verbindt, overschrijdt na 20 km de Kleine Rhöne 
om de stad Saint-Gilles te bereiken, een vervallen grootheid uit 
de middeleeuwen. 

Een (legendarische) monnik Egidius (Gillis) stichtte een 
abdij waarrond een stad ontstond die naar hem en zijn stich
ting Saint-Gilles genoemd werd. Roemrijke naam van een der 
grote handelssteden van het Franse Zuiden, tevens belangrijke 
«kruisvaarthaven» voor de inscheping naar Palestina. Ray
mond de Saint-Gilles, graaf van Toulouse en markies van Pro
vence, een van de heroïsche figuren uit de eerste kruistocht, 
droeg de naam van zijn «nationale» heilige als bijnaam (1). 

Abdij en stad bereikten hun hoogste bloei omstreeks 1200. 
De haven van Saint-Gilles ging dan reeds aan 't verzanden; 
voor zijn kruistocht zou Lodewijk de Heilige in 1240 een 
dagreis zuidelijker de nieuwe kruisvaarthaven en vesting 
Aigues-Mortes aanleggen. 

Uit verval en vernieling gedurende de volgende eeuwen zijn 
de westportalen van de abdijkerk in Saint-Gilles bewaard 
gebleven : een uniek monument van romaanse bouw- en beeld
houwkunst. Ook de monumentale krypt in de westbouw - de 
dormter van de pelgrims - is hersteld en weer toegankelijk 
(2). 

Saint-Gillis is een van de oudste verre bedevaartplaatsen die 
in Vlaanderen bekend waren en door Vlamingen werden 
bezocht. De naam Sente Gillis in Provenchen staat anno 1338 
in het bedevaarttarief van Oudenaarde. In de jongere 
vijftiende-eeuwse lijsten van Gent, Aalst, Dendermonde, 
Geraardsbergen is Sint-Gillis steeds aanwezig. Ook de sche
penbanken van Brugge en Ieper, van Rijsel en Dowaai, en van 

(I) R. Grousset, Histoire des Croisades I 23-31, 107-126 (Parijs 1934). 
(2) R. Victor-Joe1as, Saint-Gilles; notes historiques et archéologiques 20-21; 

35-49 (Nîmes 1967). 
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Bergen in Henegouwen zonden boetelingen naar Saint-Gilles 
(3). 

De afkoopsom van die provençaalse bedevaart was in de ste
delijke tarieven gesteld op 41b. par. te Dowaai, op 61b. par. te 
Gent, Aalst, Dendermonde en Geraardsbergen. Ieperse von
nissen klimmen naar 10 lb. par. De grafelijke Audiëntie 
bepaalde, als beroepshof, nogal willekeurige afkoopgelden : in 
haar vonnissen prijkt Saint-Gillis met een keur van 12, 20, 24, 
50 en zelfs 60 pond pari sis (4). 

De reisroute Vlaanderen-Saint-Gilles is de reisroute 
Vlaanderen-Avignon, die in Biekorf 1967, 10-13 uitvoerig 
beschreven wordt. Een dagreis van vijf mijlen bracht de pel
grim uit Avignon (soms over de omweg van St. Michel-de
Frigolet) naar Tarascon of Beaucaire; in een tweede dagreis 
van weer vijf mijlen werd het graf van Sint-Gillis bereikt in de 
abdij en de stad van zijn naam. 

In de Brugse Wegwijzer van 1400 wordt de afstand Brugge
Avignon geschat op 176 mijlen, d.i. ongeveer 960 km (1 mijl 
= 5,5 km). Met bijvoeging van 10 mijlen komt de afstand 
Brugge-Saint-Gilles op 186 mijlen. 

De bedevaart naar Saint-Gillis behoort tot een ruime keus 
van «halve-finale» bedevaarten, d.i. pelgrimages uit Vlaande
ren die op een redemptie van 6 pond parisis gesteld zijn. Rome 
en CompostelIa, de grote bedevaarten, stonden op 12 pond en 
golden blijkbaar als standaard bij het tariferen van mindere 
bedevaarten. De helft van die som wordt het typische tarief
geld voor een gemiddelde halfweg-bedevaart. De afstanden 
mochten daarbij tamelijk verschillen. Zo staan op 6 pond de 
tochten naar Rocamadour, Le Puy, De Spelonk (Maria Mag
dalena in Provence), Vauvert, Marseille, Bordeaux: feitelijk 
al de veel bezochte heiligdommen van het Franse Zuiden (5). 

De bedevaart naar Saint-Gilles is de eerste strafbedevaart uit 
Vlaanderen die met een methodisch historisch onderzoek 
vereerd werd. In het tweede deel van zijn hagiografisch stan
daardwerk over de heilige Egidius (Gillis) en dezes verering in 

(3) E. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans Ie 
droit communal de la Be1gique, Leuven, 1922, passim; inz. de tarieflijsten p. 
222-235. - A. Viaene, De tarieflijst van gerechtelijke bedevaarten van 
Geraardsbergen en van Gent, in Handelingen Soc. d'Emulation dl. 104 (1967), 
204-214. 

(4) Zie verder de afzonderlijke gevallen. 
(5) Biekorf 1967, 13. 
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het Westen (uitgegeven te Brugge in 1881), heeft kanunnik 
Ernest Rembry, broeder van de geschiedschrijver van Menen, 
een merkwaardig hoofdstuk ingelast over de bedevaarten uit 
de Lage Landen naar het graf van de beroemde heilige in Pro
vence (6). Zijn algemene indeling (devotie-, verdrag- en straf
bedevaart) is nog steeds bruikbaar. Toch verkiezen we de chro
nologische opstelling. Spontaan of verplicht, een bedevaart is 
immers in die verre eeuwen steeds een sakrale handeling. De 
pelgrim uit straf volbrengt zijn tocht met hetzelfde ritueel en 
dezelfde symbolen, onder dezelfde waarborgen van onschend
baarheid, met hetzelfde recht op onthaal eh verzorging als de 
pelgrim uit gelofte. De bedevaart was, zoals' de processie, een 
verlenging van de liturgie over 's Heren straten. Ook als de 
pelgrim een boeteling was. De chronologische schikking van al 
de gevallen is m.L het voordeligst om de kultuurhistorische 
evolutie van het bedevaartgebruik na te gaan. 

PELGRIMAGES NAAR SAINT -GILLES 

1. Uit de Kronieken 

Aan de spits van de bedevaarders naar Saint-Gilles staat, op 
wankele benen, onze graaf Filips van de Elzas. Hij zou in 1170 
uit devotie, samen met een groot gevolg van Vlaamse ridders, 
het heiligdom van Sint-Gilles in Provence en de beroemde 
basiliek van O.L. Vrouw op de rots te Rocamadour bezocht 
hebben. De kroniekschrijver, Lambert van Wattrelos, kanun
nik van de St.-Obrechtsabdij te Kamerijk en tijdgenoot van de 
graaf, is daarover uitdrukkelijk. Alleen zijn retorische stijl 
stemt wat tot nadenken en voorbehoud (7). 

Graaf Filips erfde zeker van zijn vader Diederik een kruis-en 
bedevaartkompleks. Hij zal ten andere als kruisvaarder de 
dood vinden onder de muren van Akko in 1191. De Vlaamse 
Kroniek laat echter zijn historische deelneming aan de kruis
tocht in 1190 voorafgaan door een (chronologisch moeilijk te 

(6) E. Rembry. Saint-Gilles : sa vie, ses reliques, son culte en Belgique et 
dans Ie Nord de la France. Essai hagiographique. Brugge 1881, 2 delen. De 
bedevaarten in deel 11 24-52 . . 

(7) Rembry a.:.v. 11 26-29. - Over de Annales Cameracenses van Lambert 
Watt rel os (1099-1170) zie Potthast, Blbliotheca historica 157 (Graz 1957). De 
tekst in MGH. Scriptores XVI, 510-554. 
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bepalen) grootse pelgrimage uit devotie naar Jeruzalem en de 
Sinaïberg. Op deze Jeruzalemvaart was het dat de vroomheid 
van Filips beloond werd door een overwinning op een (fabel
achtige koning) die hem belaagde. Filips en zijn ridders waren 
immers naar Jeruzalem opgetrokken met het oude «gegeerde» 
wapen van Vlaanderen als blazoen. Bij de overwinning van 
Filips op koning «Nobilio van Abilene» werd dezes wapen als 
trofee meegenomen: het stelde voor een zwarte klauwende 
leeuw op gouden veld en is sedertdien - steeds volgens die 
legende - het wapen van de graaf en het graafschap geworden 
(8). Aan de pelgrimages van graaf Filips zijn we dus heel wat 
verschuldigd ... 

De naam van de graaf wordt ook verbonden aan een Com
postelIavaart die veel minder vast staat dan zijn mogelijke 
bedevaart naar Saint-Gilles (9). 

Rembry suggereerde in 1881 dat Filips feitelijk de heilige 
Egidius had le~en kennen in de abdij van Watten bij St.
Omaars, die door zijn vader, graaf Diederik, gesticht was en 
waar een relikwie van de provençaalse heilige vereerd ~erd. 
Filips is dan het graf zelf van de heilige gaan bezoeken ... 

Hoe dan ook, de devotie tot de hl. Egidius was in het grafe
lijke huis zeer aktueel. In augustus 1183 onderneemt gravin 
Margareta van Henegouwen, de eigen zuster van graaf Filips, 
een bedevaart naar Saint-Gillis. En na de dood van Filips is het 
zijn dochter Maria, echtgenote van graaf Boudewijn (IX) van 
Vlaanderen en Henegouwen, die in maart 1196, samen met 
haar nicht Mathilde, hertogin van Brabant, een «iter peregri
nationis ad Sanctum Egidium» onderneemt: een reis die 
voorspoedig verliep en, zegt de kroniek, gekenmerkt werd 
door veel vrome schenkingen en uitdeling van veel aalmoezen 
(10). 

Uit dit alles blijkt dat de pelgrimstocht van 1170 naar Saint
Gillis, door Lambert van Wattrelos aan graaf Filips van de 
Elzas toegeschreven, als waarschijnlijk mag gelden. Hetgeen 
niet kan gezegd worden van de Jeruzalem- en Sinaïreis uit de 
Vlaamse Kroniek. 

(8) Flandria generosa, ed . J .J. De Smet in Corpus Chronicorurn Flandriae I 
106-109. VgJ. de Vlaamse kronieken, o .m. Despars I 351-352. 

(9) Rembry a.w. II 28-29. 
(10) La Chronique de Gislebert de Mons, ed . L. Vanderkindere, Brussel 

(Com. Royale d'Histoire) 1904 (= Gisleberti Chronicon Hanoniense), p. 150 
en 332. 
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2. Uit oorkonden en archiefbronnen 

In de volgende bedevaarten staan we op de vaste grond van 
oorkonden en archiefbronnen . 
1274 Ieper. - Een scheidsgerecht van gravin Margareta be
slecht de vete tussen de families Belle en Colemiers. De frans
talige oorkonde (in het Depart. Archief te Rijsel) bepaalt dat 
vier zonen van Robert de Colemiers twaalf weken na hun 
terugkeer uit CompostelIa een tweede zoenbedevaart zullen 
beginnen «à Saint-Gille en Provence». Een vijfde persoon, 
Laurens Brichaem, moet de weg naar Saint-Gilles opgaan vóór 
Kruisverheffing in september (11). 
1291 Brugge. - De dodelijke verwonding in 1270 van de rijke 
poorter Jan van der Buerse had aanleiding gegeven tot een 
langdurig proces. Jan Uttensacke; testamentuitvoerder van de 
dader , aanvaardt eindelijk in een «zoendinc» van 1291 de 
voorwaarden : de geldboete wordt hem kwijtgescholden, hij 
zal echter twee pelgrimages volbrengen: een eerste naar Saint
Gilles , een tweede naar Engeland (bedevaartplaats niet 
bepaald). Op 19 juli 1291 werd te Saint-Gilles het certifikaat 
van de volbrachte bedevaart aan Jan Uttensacke afgeleverd 
(12). 
1306 Gent. - Op 10 juni valt (te Deinze) de uitspraak in de 
jarenlange vete Borluut-de Visschere contra St. -Baafs-van de 
Kerckhove. Een gemengd scheidsgerecht, bestaande uit graaf 
Robrecht van Bethune en de schepenen van Gent, vaardigt een 
vonnis uit waarvan een van de artikelen ten laste van het ge
slacht van Sint-Baafs luidt: «Voert so sullen hare peregrinaige 
doen te Sente Gillis in Provenchen de persoene die hier na be
screven staen, dat es te verstane: ... » (volgen de namen van de 
acht medeplichtigen aan de moord op Pieter de Visschere (13). 
1319 Kortrijk. - Wouter Maisière, poorter van Kortrijk, had 
Katelijne, dochter van Wouter Crommelin, geslagen omdat ze 

(1 1) P. Thomas , Textes historiques sur Lille et Ie Nord de la France, Rijsel 
1931-1936, p. 51. - Voor een geval van bedevaart bij testament naar Saint
Gilles in 1266, zie Bijlage. 

(12) J . Maréchal, Geschiedenis van de Brugse Beurs, Brugge 1949, p. 17-18. 
- C. Wyffels, Een Xl11e-eeuwse gerechtszaak. De erfenis van Jan van der 
Beurse (+ 1270), in Handelingen Kon . Com. Oude Wetten XIX, 3, 1958, p. 
388-389. 

(13) F. Blockmans, Een patricische vete te Geilt op het einde yan de XIIe 
eeuw, in Bull. Kon . Com. Gesch. dl. 99 (1935), 573-692, inz. 677 . 
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graaf Lodewijk (I) van Nevers en zijn gezelschap «ten speie» in 
haar huis ontvangen had. De grafelijke sententie zendt Wouter 
Maisière op bedevaart naar «Saint-Gille en Prouvenche» ; bij 
zijn terugkeer moet hij een tweede bedevaart ondernemen naar 
«Saint-Andriu en Escoche» (Saint-Andrews in Schotland) 
(14). 
1316-1326 Rijsel (?). - Krachtens een overeenkomst van 1316 
tussen de regent van Frankrijk - de latere koning Filips V -
en graaf Robrecht van Bethune, zou Robrecht van Cassel, 
tweede zoon van deze laatste, ter verzoening vijf bedevaarten 
volbrengen, namelijk: CompostelIa, Rocamadour , Nostre
Dame de Vauvert, Saint-Gilles en Nostre-Dame du Puy. De 
vijf plaatsen mochten in ketting op éénzelfde reis ofwel op 
verschillende · reizen bezocht worden. Robrecht van Cassel 
heeft te paard die vijf plaatsen in ketting bezocht en er de certi
ficaten van meegebracht waarvan een vidimus (dd. 22 aug . 
1321) in het Dep. Archief te Rijsel is bewaard gebleven (15). 

Dezelfde Robrecht van Cassel belijdt zijn bijzondere devotie 
tot Sint-Gillis in zijn testament, opgesteld in aug. 1328. Ik heb, 
zo zegt hij, een bedevaart beloofd naar Notre-Dame du Puy, 
naar Notre-Dame te Vauvert en naar Saint-Gilles (drie plaat
sen die hij in 1321 had bezocht) ; zo ik die gelofte zelf gedu
rende mijn leven niet kon volbrengen, dan moeten mijn testa
mentuitvoerders . een geschikte man te paard naar die drie 
plaatsen zenden en hem daarvoor vergoeden; deze man zal 
ook in 't bijzonder in de bedevaartkerk van Saint-Gilles voor 
mijn zielerust bidden en er drie requiem-missen voor mij laten 
lezen. - Robrecht overleed in juni 1331. Zijn laatste wil betr. 
deze bedevaart weid volbracht, te paard, door zijn barbier 
Jehan van Geneve, die aan de tesaurier in Saint-Gillis de ver
schuldigde offeranden betaalde voor een gezongen mis in 
plaats van de drie gelezen missen. De gezegelde kwitancie van 
die betaling, gedateerd te Saint-Gilles 12 maart 1332, is even
eens in het Dep. Archief van Rijsel bewaard gebleven (16). 

(14) Rembry a .w. 1I 36. 
(15) Rembry a.w. 11 45-46. - Vgl. Codex diplomatiques Flandriae, ed. de 

Limburg-Stirum, II (1889) 281-290. - F.L. Ganshof, Pèlerinages expiatoires 
l1amands à Saint-Gilles pendant Ie 14" siècle, in Annales du Midi, tome 78 (n° 
77-78; Toulouse 1966 = Hommage à Yves Renouard) 391-407; hier inz. p. 
407. (De auteur heeft het werk van Rembry niet ingezien). 

(16) Rembry a.w. 11 30-31. - De tekst van het testament volledig bij J.L 
Carlier, Robert de Cassel, in Annales Com. Flamand de France X (1870) 222-
223. 
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1326. - Het herziene vredesverdrag van Arques tussen de 
koning van Frankrijk en de oproerige Vlaamse gemeenten 
ondertekend te Corbeil op 19 april 1326 bepaalt o.m. dat de 
steden Brugge en Kortrijk 300 pelgrims zullen uitzenden, waar
van 100 naar CompostelIa, 100 naar Rocamadour en 100 naar 
Saint-Gilles (en het naburige Vauvert) (17). 
1350-1360 Gent. - Uit de tien Zoendincboeken van 1350-51 
tot 1359-60 blijkt dat gedurende die periode jaarlijks gemid
deld 3 à 4 pelgrimages naar Saint-Gilles door de schepenbank 
werden opgelegd. De gevallen liggen, per ambtsjaar , gespreid 
als volgt: 1350: 3; 1351 : 2; 1352: 3; 1353 : 2; 1354: 7; 
1355: 4; 1356: 3; 1357: 5; 1358: 5; 1359: 3 (18). 
1362 Ieper - Op 10 oktober betaalt Jan Willard van Lange
mark een som van 10 pond par. aan de weth~ren omdat hij de 
hem gestelde termijn voor een strafbedevaart naar «Saint Gille 
en Provenehe» had laten verstrijken (19). 
1370 Gent. - Het proces van de kinderen van Zegherscapple 
wegens onrechtmatige aanklacht tegen de heer van Hekelsbeke 
krijgt zijn beslag voor de grafelijke Audiencie : Casin van Zeg
herscapple zal volbrengen «over hem ende sine broederen ene 
pelgrimage ter eer en van den here van Hekelsbeke t'Sinte Gillis 
in Proveneen», aan te gaan zes weken na vermaan (20). 
1372 Gent. - Een grafelijke zoendinc beslecht de vete tussen 
Ghildolf van Gruuthuse en Jan van Molenbeke : deze laatste 
krijgt twee bedevaarten te volbrengen, ene naar O.L. Vrouw 
van Napels, de andere naar Saint-Gilles. Zijn medeplichtigen, 
Pieter van de Stalle en Thielman Camerlinc, moeten alleen 
optrekken naar Saint-Gilles en uit die plaats «goede ende soffi
sante brieven» meebrengen (21). 
1373 Gent. - Wouter van Stavle en Hannin de Varsche had
den Jan Eylghoot, beridere (bereden gerechtsdienaar) van de 
graaf beledigd. Door de Audiëntie worden ze allebei veroor
deeld tot het volbrengen van een pelgrimage naar «Sen te Gillis 

(17) Gilliodts, Inv. de Bruges I 358. - Codex diplom. Flandriae II 391. -
Vauvert was een O.L. Vrouwbedevaart. 

(18) Ganshof a.w. 399. 
(19) P. De Pelsmaeker, Registres aux sentences des échevins d'Ypres. Brus

sel 1914, p. 3. 
(20) N. de Pauw, Bouc van der Audencie I 87 99 (Gent 1903). 
(21) Rembry a.w. 11 38-39. - Vgl. Gilliodts, Inv. de Bruges 11 361. 
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in Proventien». De redemptie ervan is gesteld op 12 pond pari
sis (22). 
1373 Gent. - Pieter Gabriel had, in het bijzijn van de heren 
van de Audiëntie, Clais Osekin voor een leugenaar uitgeschol
den. Die belediging van de wet kost hem een extra: hij moet 
volbrengen «eene pelgrimage t' Sinte Gillis in Provincien .. . 
ende daerof goede letteren bringhen, dat hi de pelgrimage ghe
daen sal hebben met sijns selfs live, up de paine van 50 lb. 
paL)) (23). 
1375 Male-Brugge. - Een grafelijke zoendinc beslecht de vete 
tussen Lippin de Scepere c.s. en Bouden van Caerlewijc c.s. 
Bouden krijgt voor zijn deel een pelgrimage «t'Sinte Claus in 
Warangeville)) (bij Nancy), geschat op 15 pond par. en daaren
boven nog een bedevaart naar Sint-Gillis, afkoopbaar tegen 24 
pond. 
1375 Ieper. - Jan Aendevoet had met vier medeplichtigen, 
alle uit Pitgam, de baljuw van dit dorp overvallen. Op strafeis 
van de baljuw van St.-Winoksbergen zenden de heren van de 
Audiëntie Jan Aendevoet naar O.L. Vrouw van Lübeck, een 
bedevaart van 3 pond groten (36 lb. par.), terwijl zijn mede
plichtigen worden uitgezonden naar Marseille, Saint-Andrews, 
Rocamadour en Saint-Gilles, vier plaatsen die op 20 pond 
pari sis gesteld waren (24). 
1378 Gent. - Wegens scheldwoorden aan het adres van Jonc
vrauwe Jane van Tetighem, echtgenote van Gillis Hantschoe
warkers wordt Segher Tane door de Audiëntie veroordeeld tot 
een pelgrimage «t' Sinte Gillis in Provincien». De afkoopsom is 
5 pond groten (60 pond par.), het hoogste bedrag voor een 
Sint-Gillisvaart dat we hebben ontmoet (25). 
1383 Dowaai. - Bij zijn eerste intrede in deze stad ontvangt 
graaf Lodewijk van Male, naar aloud gebruik, een aantal bal
lingen «in genade)). Op de 26 kwijtgescholden bedevaarten 
staat Saint-Gilles aan de top met 8 vonnissen; onder de zes 
andere plaatsen is 4 het grootste cijfer (26). 
1385 Ieper. - De drapier Tristran Scorbrook had, de «pertse
naers)) (opzichters van de lakenhandel) met scheldwoorden 

(22) Bouc van der Audiencie I 496. 
(23) Bouc van der Audiencie I 537. 
(24) Bouc van der Audiencie II 705 en 762. 
(25) Bouc van der Audiencie 11 1104. 
(26) G. Espinas, La vie urbaine de Douai au moyen age IV 581-585 (Parijs 

1913). 
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beledigd, hetgeen hem voor de schepenbank bracht met als 
uitspraak een bedevaart naar Saint-Gilles (27). 

Rome, CompostelIa en Saint-Gilles zijn de drie bedevaarten 
die in Oud-Vlaanderen reeds vóór 1300 bekend waren. Het 
dichtst bij die topnamen komt Saint-Andrews in Schotland, 
dat in 1319 genoemd wordt. 

Afgezien van de grafelijke devotiebedevaart van Filips van 
de Elzas en van de prinsessen van het grafelijk huis 
Vlaanderen-Henegouwen in de 12e eeuw, liggen in de 13e eeuw 
een drietal zoenbedevaarten die van een grafelijk scheidsge
recht uitgaan (1274 Ieper; 1291 Brugge; 1306 Gent, praktisch 
bij de 13e eeuw te rekenen). De oudste getuigenissen van 
Vlaamse bekendheid met Saint-Gilles in Provence zijn alle 
enigszins verbonden met ons graJelijk Huis. 

Zo Albertus van Aix, de auteur van een Historia van de 
(eerste) kruistocht naar Jeruzalem en tijdgenoot van deze 
onderneming, geloofwaardig is, dan zou die Vlaamse bekend
heid opklimmen tot ver over Filips van de Elzas en behoren tot 
de eerste kruistocht zelf. Een vloot van kruisvaarders uit de 
Lage Landen, namelijk uit Antwerpen, Tiel, Friesland en 
Vlaanderen is in 1096 komen aanleggen in de haven van Saint
Gilles. Deze expeditie uit het Noorden sloot zich aan bij de 
vloot van Provence die er door graaf Raymond van Saint
Gilles, graaf van Toulouse en markies van Provence, was 
samengebracht (28). Occitaniërs en Flandrenses hebben aldus 
samen de Middellandse Zee overgevaren om te landen in Lao
dicea. Tot zover het getuigenis van de provençaalse kro
niekschrijver. 

Saint-Gilles wordt natuurlijk in de oudste tarieflijst (1338 
Oudenaarde) opgenomen en blijft in de praktijk voor onze 
schepenbanken als voor de grafelijke Audiëntie tot omstreeks 
1390. Daarna verdwijnt de provençaalse pelgrimage uit de 
gerechtelijke praktijk, hoewel ze nominaal in de tarieflijsten 
van Gent, Aalst en Dendermonde standhoudt. Zoals een groot 
deel van de plaatsen uit die larige versies, wordt Saint-Gilles 
alleen nog de expressie van een bepaalde geldboete. 

Het wegvallen van Saint-Gilles in de Vlaamse praktijk hangt 
niet samen met de achteruitgang van de stad of van de abdij : 

(27) De Pelsmaeker a .w. 337. 
(28) Rembry a .w. II 14-18. 
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deze achteruitgang was feitelijk reeds omstreeks 1250 ingezet. 
Onze Vlaamse strafbedevaarders van de 14e eeuw hebben 
(onbewust) de stad Saint-Gilles alleen aanschouwd in het 
herfsttij van haar stagnatie en verkwijning (29). 

Brugge is de enige stad in Vlaanderen waar een van de oude 
parochiekerken de naam draagt van de provençaalse heremiet. 
Niemand minder dan de grote bisschop van Doornik, Walter 
van Marvis (+ 1252), is hier waarschijnlijk de naamgever 
geweest. In zijn bisdom (waaronder het aartsdiakonaat Brugge 
behoorde) behartigde hij een nieuwe inrichting van het paro
chiewezen. Brugge kreeg alsdan (ca. 1242) in het noordelijk 
gebied «bachten wyc» een bediende hulpkapel, toegewijd aan 
de heilige Egidius; uit die stichting zou in de volgende eeuw de 
nieuwe Sint-Gillisparochie groeien. Men mag aannemen dat 
Walter van Marvis de naam van die stichting heeft geïnspi
reerd : met het beroemde bedevaartklooster van Saint-Gilles 
was hij immers ov'erbekend daar hij, gedurende de jaren 1231-
1233, als pauselijk legaat in Languedoc-Provence was werk
zaam geweest voor het herstel van de ortodoxie (strijd tegen de 
Albigenzen) (30). De geïsoleerde inplanting van Egidius-Gillis 
als parochienaam in Brugge gebeurde feitelijk via een persoon
lijke aansluiting Provence-Vlaanderen van de Doornikse bis
schop Walter van Marvis. Met zoen- en strafbedevaart naar 
Saint-Gilles heeft die naamgeving niets te maken (31). 

Als persoonsnaam heeft Gillis in het romaanse en germaanse 
taalgebied (met inbegrip van Engeland!) een ruime versprei
ding gekend. De bekendheid gedurende de periode 1300-1450 
van de aristokratische Egidius (waer bestu bleven ?), vooral 
echter de frekwentie van Gillis (als populaire vorm en roep
naam in talrijke varianten) moet zeker samenhangen met de 
faam die Saint-Gillis vanouds als bedevaartoord in de ridder
wereld en in het burger- en volksleven in Oud-Vlaanderen ver
worven had. 

(29) Victor-Joelas a.w. 20-21. 
(30) Rembry a.w. II 54-58. - P. Declerck, Walter van Marvis, in Nationaal 

Biogr. Woordenboek III kol. 935-950 (Brussel 1968). 
(31) De voorgenomen stichting in 1286 van een tweede stads parochie te 

Kortrijk met Sint-Gillis als titelheilige (fondatie Willem Crampe) werd door 
het O.L. Vrouwkapittel verijdeld. Zie Rembry a .w. II 188. 



142 Vlaamse pelgrimstochten 

Bijlage 

BEDEVAART BIJ TESTAMENT VAN JAN AB BOUT 
Ramskapelle 1266 

Op Driekoningendag 1266 stelde Jan Abbout van Ramskapelle, 
zoon van ridder Jan en vrouwe Margareta, echtgenoot van Beatrijs, 
een testament op dat talrijke schenkingen aan parochiekerken, kapel
len, abdijen en armendissen van zijn gewest voorziet. Testamentuit
voerders zijn de abten van ter Duinen en van Veurne. Het testament 
werd in het Cartularium van ter Duinen (ed. F. Vandeputte, 1864; p. 
597-598) opgenomen. 

14 Pelgrimsteken van de St.-Gillisvaarder ca. 1200 
(uit de Seine-vondsten 1862; Forgeais II 177) 

Eén oogje voor het aannaaien op kleed of hoed is bewaard gebleven. 

Jan Abbout die het «kruis», d.i. de verbintenis tot een mogelijke 
kruistocht naar overzee had opgenomen, legateert «ten bate van het 
Heilig Land waar Christus voor mij zijn bloed heeft vergoten» 15 pon
den Vlaanders geld en al de wapens die hij op zijn sterfdag zal bezit
ten. 

Zijn gelofte tot een bedevaart naar CompostelIa en Saint-Gilies ver
valt niet met de dood. Jan Abbout laat de monnik van ter Duinen de 
volgende schikking in het testament inschrijven ; «Ik legateer twaalf 
pond aan een eerlijk man die in mijn plaats een pelgrimage zal vol
brengen naar Sint-Jakob en naar Sint-Gillis (apud sanctum Jacobum 
et apud sanctum Egidium), voor het geval dat ik zelf die pelgrimages 
gedurende mijn leven niet zou volbracht hebben». De koppeling van 
die twee bedevaarten werd bevorderd door de verbinding van de 
Rhöne-vallei over Toulouse (via Tolosana) met de route uit het Noor
den (via Turonensis). - Over bedevaarten bij testament, zie Biekorf 
1962; 289-296. 

Biekorf, 71 (1970), 5-15 
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SINTE NIKLAUS IN W ARANGEVILLE 

In de registers van onze oude schepenbanken staan twee 
Sint-Niklaasbedevaarten bekend: een verre en een nabije Sint
Niklaas of - om het naar de waardebepaling van het oude 
strafrecht uit te drukken - een St.-Niklaas de Meerdere en een 
St.-Niklaas de Mindere. 

De beide bedevaarten betroffen (en betreffen nog heden) 
dezelfde heilige bisschop Nikolaas «van Myra» de multilate
rale patroon van kind en scholier, van koopman en schipper, 
van pelgrim en brouwer, van kuiper en kaarsgieter, van (on
schuldig) aangeklaagde, en ten slotte ook patroon «tegen de 
dieven». Na Johannes was Nicolaus in al zijn vormen (Klaas, 
Klaus, Kolijn, e.a.) in de late middeleeuwen een van de meest 
verspreide persoonsnamen. 

De havenstad Bari in Apulië was de verre bedevaart, in heel 
het Westen beroemd sedert de avontuurlijke translatie in 1087 
van het gebeente van de Wonderdoener van Myra. Door onze 
stads klerken werd die bedevaart naar het «verre Oosten» in 
een diets kleedje gestoken: ze verschijnt in notulen en vonnis
sen als Sint Niclaus ten Baren, meestal echter als Sinte Nic/aus 
ten Oostren Baren, al. ten Oesterschen Baren, [Sente Claeus] 
ten Gesten Baren, en zelfs ten hoghen Baerne, in navolging 
van «ten hoghen Rome». Bari is dan ook een van de hoog 
getarifeerde bedevaarten: vanuit Gent, Brugge, Aalst en Den
dermonde werd de Barivaart op 18 pond par. gesteld terwijl 
Oudenaarde het voor niet minder dan 20 pond toegaf. Deze 
cijfers liggen merkelijk boven de 12 pond van de twee «gro
tem>, Rome en CompostelIa, die echter wegens hun bijzondere 
privileges in hoogste aanzien stonden. 

Op de Barivaarten uit Vlaanderen moeten we hier niet 
ingaan; we verwijzen naar het medegedeelde in Biekorf 1964, 
321-325 over Sente Niclaeus ten Oestenbaren. 

De grote Wonderdoener heeft tamelijk vroeg een filiale bij
gekregen die de nabije Sint-Niklaasvaart voor onze Lage Lan
den is geworden. Een vingerlid was immers, ömstreeks 1100, 
uit de reliekschrijn van Bari door de Lorreinse ridder. Albert de 
Varangéville, men weet niet hoe, overgebracht naar het dorpje 
Port op de Meurthe, bij Nancy. Zo ontstond in het Boven
Moezelgebied een nieuw heiligdom, de basiliek Saint-Nicolas
de-Port, alias Saint-Nicolas-de Varangéville. · En de heilige 
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werd (en is nog heden) de gevierde patroon van Lorreinen (1). 
In onze Vlaamse registers staat de Lorreinse bedevaart 

ingeschreven als Sente Nic/aeus in Warangeville, al. Varenge
ville (in verbastering ook : Arangevyle, Orengeville, Grange
ville). De Maaslandse vorm «Sinter Claes ter poorten» (2) 
komt in Oud-Vlaanderen niet voor. De mindere Sint-Niklaas 
van Lorreinen werd in het Vlaamse strafrecht afgekocht tegen 
3 1/2 pond par. (Gent, Aalst, Dendermonde); Oudenaarde 
tarifeerde op 4 pond (3), Rijsel zelfs op 6 pond. Iri beroep (gra
felijke Audiencie) werden belangrijk hogere sommen vastge
steld. 

Uit onze strafregisters komen nu enkele betrokkenen op het 
scherm die door het gerecht naar Warangeville werden uitge
zonden. De lijst is beperkt tot Oud-Vlaanderen met inbegrip 
van de Waalse kasseirijen. Ook Henegouwen (Valenciennes), 
Antwerpen en Limburg (Maaseik) kenden de Lorreinse bede
vaart. 

Lijst van strafbedevaarten 

1341 Brugge. - Wegens overtreding van het arbeidsreglement wordt 
de handschoenmaker Jan Aghedoren door de eed van zijn ambacht 
veroordeeld tot een bedevaart «te Sinte Nic1aus in Warangeville» (4). 
1367 Gent. - Jan Matthys, een van de zeven oproermakers in het 
ambacht van de blauwververs, wordt bij wijsdom van het ambacht 
gezonden «te sente Nic1aus in Warangeville». In geval van herhaling 
zal hem de tocht naar O.L. Vrouw van Lübeck worden opgelegd (5). 
1370 Gent. - In beroep bij de grafelijke Audiencie wordt Goesin 
Scotte, veroordeeld wegens scheldwoorden tegen Goessin van den 
Riede, door de Raad afgewezen. Als eerherstel zal Scotte doen «eene 

(I) A. Marguillier, Saint-Nicolas 54-61 (Parijs 1922). De tegenwoordige 
basiliek van Saint-Nicolas-de-Port werd gebouwd in 1494-1530. Op de noord
kant ervan zijn nog zes nissen bewaard waar de kooplieden hun kramen opstel
den op de grote dagen van de bedevaart. 

(2) J. Gessier, Losse aantekeningen over de boetebedevaarten ... in Publica
tions Soc. Hist. et Archéologique dans Ie Limbourg à Maastricht, t. 77 (1941), 
p.41. 

(3) E. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans Ie 
droit communal de la Belgique, Leuven, 1922, passim; inz. de tarieflijsten p. 
222-235. - A. Viaene, De tarieflijst van gerechtelijke bedevaarten van 
Geraardsbergen en van Gent, in Handelingen Soc. d'Emulation, dl. 104 
(1967),204-214; inz. p. 207. 

(4) SA Brugge. Ambachten. Huidevetters nr. 1. 
(5) Cannaert, Oude strafrecht 390 (Gent 1835). 
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pelgrimage tsinte Nic1aus in Warangeville», te starten een maand na 
vermaning. Afkoping wordt op 20 pond par. gesteld (6). 
1371 Gent. - Jan vander Wedaghe had de heer Wouter van Hale
wine, van Rosebeke, beledigd. Hun geschil wordt voor de grafelijke 
Audiencie bijgelegd. Jan zal twee pelgrimages volbrengen: een eerste 
naar Sint-Anthonis in Viennois (boven Lyon); een tweede «tsinter 
Nic1aus in Warangeville», aan te gaan een maand na zijn terugkeer uit 
het Zuiden (7). 
1375 Male-bij-Brugge. - Een bloedige vette tussen Lippin de Scepere 
en Bouden van Caerlewijc wordt op 19 maart vóór de grafelijke 
Audiencie beslecht door een zoendinc. Lippin zal een bedevaart vol
brengen naar «Onze Vrauwe te Putte» (Le Puy in Auvergne), afkoop
baar tegen 36 pond parisis. Bouden krijgt voor zijn deel twee pelgri
mages voor eerherstel jegens de vrouwen van de familie Scepere : een 
eerste naar «sinte Claus in Warangeville», afkoopbaar tegen 15 pond; 
een tweede naar «Sinte Gillis in Provencien», afkoopbaar tegen 24 
pond (8). 
1379 Dowaai. - Bij schepenvonnis wordt Pierre Ie Dons wegens bele
diging van de magistraat, verwezen tot twee eerherstellende bedevaar
ten: een naar Saint-Nicolay de Warengeville, een tweede naar Saint
Gilles in Provence (9). 
1383 Dowaai. - Bij zijn eerste intrede in de stad ontvangt graaf Lode
wijk van Male, naar aloud gebruik, een aantal ballingen in genade. Op 
de 26 kwijtgescholden bedevaarten staat Sint-Niklaas in Warengeville 
met vier vonnissen op de tweede plaats, na Saint-Gilles. Een van die 
pelgrimages was opgelegd tot uitboeting van smaad tegen de baljuw 
(10). 
1385 Dowaai. - Een schepenvonnis verwijst Jacquemart Roche tot 
een «pelerinaige à S. Nicolay de Warengeville» wegens smaad tegen de 
baljuw. - De afkoopsom te Dowaai was 6 lokale ponden (11). · 
1426 Rijsel. - De strafbedevaart naar Warengeville wordt in de sche
penvonnissen afko~pbaar gesteld tegen 6 pond parisis (12). 
1491 Brugge. - Een zoendinc vóór de magistraat, betreffende de 
moord op Simoen de Kienrue, bedraagt voor Fransois de Wes drie 
bedevaarten: Rome, Compost elia en St. Nicolas de Varengeville (13). 
1513 Kortrijk. - Kanunnik Judocus de Scornaco van de kollegiale 
O.L. Vrouwekerk wordt, wegens nalatigheid in zijn ambt,door zijn 
kapittel verwezen tot drie bedevaarten: Keulen (de Drie Koningen), 

(6) N. de Pauw, Boec van der Audiencie I 123 (Gent 1903). 
(7) Boec .van der Audiencie I 239. 
(8) Boec van der Audiencie II 705. - Vgl. Biekorf 1970, 12. 
(9) G. Espinas, La vie urbaine de Douai au moyen age IV 533 (Parijs 1913). 
(10) Espinas, La vie urbaine IV 564 754. - Vgl. Biekorf 1970, 13. 
(I I) Espinas, La vie urbaine IV 610. 
(12) Archives du Nord XVI (1858) 305-309. 
(13) Inventaire de Bruges, ed. Gilliodts VI 355. 
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O.L. Vrouw van Boulogne en «ad S. Nicolaum de Warangeville». 
1519 Kortrijk. - Kapelaan Jan Planckaert van de Kapittelkerk wordt, 
door zijn kapittel, op stratbedevaart gezonden naar Warangeville 
(14). 
1527 Brugge. - De hoedenmaker Pieter Mansepreuve had onenigheid 
veroorzaakt in zijn ambacht. Wegens zijn «ruudheden ende overda
den» wordt hem bij vonnis een eerherstel opgelegd, bedragende o.m. 
«een pelgrimaige tsinte NicIaeus in Warangeville» (15). 
1540 Gent. - Jan van Hoorenbeke was een van de twaalf vooraan
staande Cresers die in de bekende opstand waren betrokken. Na knie
val in de vierschaar en toorts van eerherstel in-de St.-Janskerk wordt 
hem opgelegd «een en wech te doene sinter Claes van Orengeville, ende 
aldaer te resideren een jaer lanck». Jan zag daarbij ook «syn goet ver
beurt» (16). 

De Brugse Wegwijzer van 1400 noteert de etappen van de 
bedevaart uit Vlaanderen naar Sint-Niklaas-jn-Lorreinen, met 
Reims als «halfweg». (Biekorf 1965, 3). 

De pelgrim uit Brugge ging over Kortrijk - Doornik 
Saint-Amand - Valenciennes - Guise - Marle tot in 
Reims : een reisweg van 42 mijlen. 

Uit Reims liep de weg over Les Grandes-Loges - Chälons 
(sur Marne) - Poix (l'Epine) - Sommeille - Bar-Ie-Duc -
Void - Toul - Neufmaison (op de Moezel) - Saint-Nicolas
de-Port (op de Meurthe). Deze tweede helft wordt door de 
Wegwijzer op 50 mijlen gesteld. In totaal bedroeg de reisroute 
Brugge - Saint-Nicolas 92 mijlen. 

Gent reisde eveneens naar Reims over Valenciennes (via 
Oudenaarde en Saint-Amand). Uit Brabant liep de weg naar 
Valenciennes over Halle, Zinnik en Bergen. 

De weg naar Reims was een goede bekende in Vlaanderen 
daar het geestelijke «Hof te Riemen» (als hoofd van de kerk
provincie) beroepshof was voor het oude bisdom Doornik. 
Vooral onze stedelijke messagiers hebben die weg veel begaan 
en bereden, en hebben in de herbergen onderweg afgespannen. 
De reiskosten leest men nog heden in de stadsrekeningen van 
Brugge, Gent en Kortrijk. 

Biekorf 71 (1970), 321-325 

(14) Handelingen Soc. d'Emulation dL 80 (1937), 136. 
(15) SA Brugge. Reg. Civile Senten tien 1520-1528, f. 412. Volledige tekst 

van het vonnis uitgegeven door A. Schouteet in Handelingen Oude Wetten XX 
(1961-62), 416-419. 

(16) De Chronijcke van Ghendt van Jan van den Vivere, ed. F. De Potter, p. 
169; Gent 1885. 
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DE BEDEVAART «TSENTE ANDRIES IN SALERNE» 

De tarieflijsten van strafbedevaarten, in de versies van Gent, 
Aalst en Dendermonde, vermelden een bedevaart naar «sente 
Andries in Salerne)), afkoopbaar tegen 15 pond, d.i. 3 pond 
meer dan de Romebedevaart. In zijn bekende monografie 
(1922) heeft E. van Cauwenbergh de plaats opgegeven als «S. 
André à Salerne)). In de uitgave van de Gentse tarieflijst (ver
sie Geraardsbergen) in Handelingen Emulation 104, 1967, 208 
hebben we bij die identificering een vraagteken gesteld. Het 
antwoord, eenvoudiger dan verwacht, is het volgende . 

De kultus van Sint Andreas is niet verbonden met de haven
stad Salerno (tegenw. provinciehoofdstad, ten Z. van Napels), 
die de hl. Mattheus als kerkpatroon heeft, maar wel met het 
havenstadje Amalfi, dat in de golf van Salerno is gelegen, op 
24 km van Salerno. Het Sint-.A.ndriesheiligdom van de middel
eeuwen was de Duomo van Amalfi waar, volgens de traditie, 
de relikwie~n' van de apostel waren bewaard. In de tarieflijst 
(van ca. 1400) staat Salerne eigenlijk voor «Amalfi in de golf 
van Salerno)). 

Biekorf 71 (1970), 339 
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DE PELGRIMAGE VAN SINT-ANDRIES 
IN SCHOTLAND 

1319-1425 

De koninkrijken Engeland en Schotland verschijnen allebei 
in de gerechtelijke bedevaartlijsten van onze Oude Vlaamse 
steden. 

Engeland was rijk aan bedevaartplaatsen en vond in Chau
cer de onsterfelijke dichter van de Pelgrims van Kantelberg, de 
Canterbury Tales, een letterkundig meesterwerk, dat in het 
kader van een groepsbedevaart is uitgewerkt. 

Ook Vlaamse pelgrims gingen Engeland bezoeken, meestal 
niet uit spontane devotie doch uit plicht, in uitvoering van een 
gerechtelijke overeenkomst of een opgelegde straf. 

In de tarieflijsten van onze Vlaamse steden staan de vol
gende Engelse pelgrimages (met de vereerde heilige en de vast
gestelde afkoopsom in ponden parisis). , 
Dover (kent) St. Gillis (Egidius) 2 p. par. 
Kantelberg St. Thomas (Becket) 3 
Londen St. Pauwels 3 
Peterborough St. Pieter, apostel 4 
St. Edmund's Bury St. Edmund 4 
Walsingham (Norfolk) O.L. Vrouw 4 
Beverley (Yorks) St. John of Beverley 5 
Lincoln O.L. Vrouw 5 
Yarmouth (Norfolk) St. Niklaas 5 
York St. Pieter, apostel 5 
Salisbury O.L. Vrouw 5 
Hereford St. Thomas (de Cantelupe) 6 

De lijst van Oudenaarde uit 1338 (de oudste in Vlaanderen) 
kent alleen twee Engelse bedevaarten, Kantelberg en Salisbury, 
allebei gesteld op 6 pond. (1) 

Tegenover het dozijn bedevaarten in Engeland treedt Schot
land met één enkele pelgrimage naar voren : Saint-Andrews, 
de oude kerkelijke hoofdstad van het koninkrijk. Volgens de 
(legendarische) overlevering zouden de relieken van de apostel 
Andreas in de 8e eeuw zijn overgebracht naar Kilrymont (of 

(I) De tarieflijsten bij E. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et 
judiciaires dans Ie droit communal de la Belgique Leuven 1922. Aangevuld 
door A. Viaene, De tarieflijst van gerechtelijke bedevaarten van Geraardsber
gen en van Gent, in Hand. Em. dl. CIV, 1967, p. 203-214. 
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Muckross), het latere Saint-Andrews. In 1329 verkreeg Saint
Andrews het voorrecht de koningen van Schotland te kronen. 
(2) De banier van Schotland draagt nog heden een zilveren St.
Andrieskruis (schuinkruis) in lazuren veld. 

De Schotse bedevaart staat uiteraard hoger dan de dichterbij 
gelegen plaatsen in Engeland. Saint-Andrews ligt op de hoogte 
van Kopenhagen. Gent, Dendermonde, Aalst en Geraardsber
gen stellen eenstemmig Saint-Andrews op 10 pond, even hoog 
als O. L. Vrouw van Riga in Letland. Alleen het oudere tarief 
van Oudenaarde staat op 8 pond. 

Saint-Andrews stond op het waardepeil van de zuidfranse 
peigrimages : Rocamadour, Saint-Gilles (provence), Vauvert, 
Orange, Alet. In de nieuwe lijst van de souvereine en provin
ciale Raden van 1509 wordt Saint-Andrews op 300 pond 
gelijkgesteld met Rome en de grote bedevaarten (Loreto, Com
postella) . (3). 

De vaart uit Sluis naar Schotland moet wekenlang hebben 
geduurd. Via Sandwich, Harwich, Great Yarmouth leidde de 
kustvaart naar HuIl en Newcastle. Van daaruit werd gevaren 
op Leith, de haven van Edinburgh. Om Saint-Andrews te 
bereiken bleven dan nog 80 km af te leggen - over land of te 
water - om het heiligdom van de apostel in Schotland te 
bereiken. ~ 

Uit verschillende bronnen konden we de volgende Vlaamse 
(gerechtelijke) bedevaarders naar Schotland op het spoor 
komen. 

Pelgrimages naar Saint-Andrews 

1319 Kortrijk . - Wouter Maisière, poorter van Kortrijk, had Kate
Jijne, dochter van Wouter Crommelin, geslagen omdat ze graaf Lode
wijk I van Nevers en zijn gezelschap «ten speie» in haar huis had 
onthaald. De grafelijke sententie zendt Wouter Maisière eerst naar 
Saint-Gilles «en Prouvenche»; bij zijn terugkeer te Kortrijk moet hij 
een tweede zoenbedevaart ondernemen naar «Saint-Andriu en Esco
che». (4). 

(2) De bisschop van Saint-Andrews werd ook primaat van Schotland. In 
Saint-Andrews werd in 1411 de eerste universiteit van Schotland gesticht. 

(3) E. Van den Bussche, Roc-Amadour : les pèlerinages dans notre ancien 
droit pènal, in Bulletin CRH. 4' S. t. XIV, 1887, p. 25 . 

(4) E. Rembry, Saint-GilIis : sa vie, ses reliques, son culte en Be1gique et 
dans Ie Nord de la France, Brugge dl. 11, 1881, 36-37. 
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1362 Gent. - Graaf Lodewijk verplichtte in 1362, bij de algemene 
. regeling van de beruchte vete Alyn-Rym te Gent, Ghiselbrecht van den 
Briele te doen «eene pelgrimage Tsinte Andries te Scotland» . Het von
nis werd plechtig afgekondigd in de abdij van Drongen op 5 mei 1362. 
Ghiselbrecht moet onmiddellijk de vaart naar Schotland hebben aan
gepakt. Op 11 juni is hij in Schotland waar Thomas, prior van Saint
Andrews, hem een authentisch certificaat aflevert, bevestigend dat hij 
de kerk van de hl. apostel Andreas (timina beati Andreae apostoti) 
heeft bezocht. Het stuk is nog heden in het archief te Gent bewaard. 
(5). 
1365 Ieper. - Henric van Trier en Willem d'Ollandre, dienaars van de 
kastelein van Ieper hadden, na het luiden van de avondklok (après Ie 
wingeron) de bruiloft van de dochter van Franchois van Beiselare op 
brutale wijze gestoord : ze hadden de menestrelen op de dansvloer 
geslagen en hun speeltuigen stukgeslagen. Het vonnis van de schepen
bank zendt ze allebei naar «Saint-Andrieu en Escoche» : een jaarlang 
moeten ze in Saint-Andrews blijven, zonder de stad te verlaten. (6) 
1367 Gent. - Krachtens een wijsdom van het ambacht van de blauw
verwers wordt, wegens ruziezoekerij in het ambacht, Arent Steenmaer 
veroordeeld tot een dubbele bedevaart: eerst moet hij optrekken naar 
O.L. Vrouw te Montenoison bij Nevers; bij zijn terugkeer volgt zijn 
pelgrimage «t' sente Andries in Scotland». (7). '. 
1370 Ieper. - Andries de Maets had Clays de Ie Porte, de bewaker 
van de jaarmarkt van Mesen, smadelijk bejegend. Dat kost hem «un 
pèlerinaige à Saint-Andrieu en Escoce». De afkoopsom is buitenge
woon hoog gesteld: 3 pond groten, d.i. 36 pond parisis. Daarenboven 
had hij nog 12 pond par. bij te dragen voor de nieuwe klok van de St.
Maartenskerk. (8) Andries de Maets, blijkbaar een vermogend man, 
zal voorzeker die sommen hebben betaald liever dan de verre reis naar 
zijn patroon in Schotland te ondernemen. 
1374 Ieper. - Jakob van Oudekerke wordt veroordeeld wegens bele
diging van de procureur Sohier Ie Saige. Zijn straf (franstalig vonnis) 
is een bedevaart «à Saint-Andrieu en Escoche» : hij zal een jaar in 
Saint-Andrews blijven «sans venir dechà Ie meiD>. Dit verblijf in 
Schotland zal worden voorafgegaan door een pelgrimage naar het 
apostelgraf te Rome en een verblijf van een jaar in de Heilige Stad (9). 
1375 Ieper. - Op strafeis van de baljuw van St.-Winoksbergen wijzen 
de heren van de grafelijke Audi!!ntie dat Jan Aendevoet, als principaal 
betrokkene in het geding van de baljuw van Pitgam, zal ondernemen 

(5) 1. de Saint Genois in Messager des Sciences Historiques, 1850, p. 123-
124. 

(6) P. De Pelsmaeker, Sentences des échevins d 'Ypres 261 (Brussel 1914). 
(7) l.B. Cannaert, Bijdragen .. : oude strafrecht in Vlaenderen, p. 390 (Gent 

1835). 
(8) De Pelsmaeker a.w. 302. 
(9) De Pelsmaeker a.w. 313. 
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een pelgrimage naar O.L. Vrouw te Lübeck. Michiel Malin, een van 
zijn medeplichtigen, wordt gezonden «t' Sinte Andries in Schollant» ; 
de afkoop wordt hier gesteld op 20 lb. par. (10). 
1378 Ieper. - Jan Jhanszone van Zuidschote had de baljuw en de 
«scerwettere» smadelijk bejegend. Hij zelf wordt naar Sint-Niklaas te 
Bari gezonden. Lamsin Stassin, een van zijn medeplichtigen (in een 
groep van vier oproermakers), moet volbrengen «un pèlerinaige à 
Saint-Andrieu d'Escoche». (11) 
1391 Brugge. - De geheime raad van graaf Filips beslecht het proces 
tussen Jan Dubos van Kortrijk en een groep van de familie Scaec. De 
drie zwaarste Scaecs krijgen bedevaarten naar Napels, CompostelIa en 
Riga. De twee laatste plichtigen komen er van af met minder zware 
pelgrimages naar Sint-Andries in Schotland en naar Sint-Pieters te 
Rome. (12) 
1401 Gent. - Vier mannen hadden een grote storinge teweeggebracht 
in het Begijnhof. Een uitspraak van de grote Meesteres en de voogden 
verplicht de hoofdschuldige Johannes van Belle te doen «syn pelgri
magie ter eeren van Gode ende over tmesgrijp voorseid tsente Andries 
in Schotland». Drie medeplichtigen gaan de weg op naar het zuiden: 
Sint-Marcus te Veneti!!, Sint Franciscus te Assisi en Sint-Salvator in 
Asturi!! (13) 
1425 Kortrijk . - Een zekere Willem was veroordeeld tot twee pelgri
mages, een naar CompostelIa (gesteld op 36 pond par.) «ende dandere 
te sente Andries in Scolland» (gesteld op 30 pond par.) Hij vertrekt 
niet. De stad ontvangt de helft zijnde 33 pond parisis, voor haar deel 
van de redemptie der twee bedevaarten. (14). 
1436 Eeklo. - Voor zijn smaadrede tegen de familie Smeds van 
Varenbrouc wordt de schepen Victor Blomme ten slotte beboet met 
drie zoenbedevaarten : Rome, daarna «te Sente Andries in Scotland». 
Een derde tocht zou hem voeren naar het Heilig Bloed te Wilsnack te 
Pruisen. (15). 

(10) N. de Pauw, Bouc van der Audiencie (Raad van Vlaanderen), 11 Gent. 
1903, p. 762. 

(Il) De Pelsmaeker a.w. 246. Vgl. Biekorf 1964, 332. 
(12) Gilliodts, lnv. de Bruges III 208. Vlg. Biekorf 1964, 323. 
(13) 1. Béthune, Cartulaire Béguinage S. Elisabeth à Gand, Brugge 1883, p. 

134 (uitg. Société d'Emulation). 
(14) RA Kortrijk. Stadsrekening 1425-26, fV_6. 
(15) E. Neelemans Gesch. van Eedoo 11 640-656 (Gent 1865). Vgl. Biekorf 

1963,23; 1968, IJ. 
- In de St.-Gilliskerk te Brugge was er in 1462 (en vroeger) een Sint

Andriesaltaar, onderhouden door de werklieden (courtenaers) van de Schotse 
natie. Zie E. Rembry, Bekende pastors van St.-Gillis, p. xx ; 1. Maréchal, De 
devotie te Brugge tot Sint-Niniaan, bisschop in Schotland, in Hand. Em. 
XCIX, 1962, blz. 193. 
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De tarieflijsten van Gent, Aalst en Dendermonde noemen 
een andere verre bedevaart naar Sint-Andries in het zuiden, te 
weten «Sente Andries in Saleerne». De afkoop ervan is gesteld 
op 15 pond parisis. Bedoeld is hier de kathedraal van Amalfi, 
in de baai van Salerno. Deze kerk bezat in haar crypte een deel 
relieken van de apostel en was bekend door de «wonderolie» 
(manna di S. Andrea) die uit het gebeente vloeide. 

Sint-Andries van Amalfi schijnt niet tot de praktijk te zijn 
doorgedrongen, we kennen geen vonnis dat een van onze (min
der voorbeeldige) voorouders naar die mooie havenstad zou 
hebben uitgezonden. De aantrekking van Sint-Niklaas te Bari 
(waarover Biekorf 1964, 321 -325) blijkt hier al te sterk te zijn . 
geweest : Bari ligt niet veel verder dan Amalfi en Sint-Niklaas 
heeft wel een aantal beboete klanten uit onze steden in zijn 
basiliek op de Adria zien verschijnen. 

Biekorf, 73 (1972), 65-69 
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15 Ruines van' de kathedraal te Saint-Andrews, Schotland, 
1ge eeuwse houtgravure naar tekening van W. Banks 



154 Vlaamse pelgrimstochten 

SINT-MATTHIJS TE TRIER 
EEN BEDEVAART 

IN HET OUDE VLAAMSE STRAFRECHT 

Uit het Rijn-Waasgebied zijn, in de Oudenaardse tarieflijst 
van strafbedevaarten, alleen Luik (S. Lambertus), Maastricht 
(S. Servatius), Aken (0. L. Vrouw), Keulen (Drie Koningen) 
en Trier (S. Matthias) opgenomen. 

De lijst van Oudernaarde is gedateerd 1338. Ze is de enige 
gedateerde lijst, veruit de oudste en ook de kortste (47 namen). 
De veel uitvoeriger lijst van Gent (177 namen) is, in haar 
bekende redaktie, niet ouder dan 1430. Die jongere Gentse lijst 
van 177 ?edevaarten telt heel wat meer plaatsen uit het Rijn
Maasgebied dan de primitieve Oudenaardse lijst (1). Rond de 
«grote drie» van Rijn en Moezel: Aken, Keulen en Trier, ste
den met een aloude heiligdomsvaart, verschijnen in de Gentse 
lijst : 
bij Aken : Cornelimünster; 
in het Keulse gebied: Stammeln (0. L. Vrouw) bij Jülich; 

Strumberg (H. Kruis); Heisterbach bij Königswinter' 
Rodenkirchen (S. Maternus ); Walberberg (S. J odoc~s) ;. 

Neuss (S. Quirinus) bij Düsseldorf; Gräfrath (S. Katharina); 
Koblenz (0. L. Vrouw), Bacharach (S. Werner) en Speier 

(0. L. Vrouw) op de Rijn; 
Frankfurt (0. L. Vrouw) op de Main. 

De tarieflijsten van Aalst (181 namen), Dendermonde (134 
namen) en Geraardsbergen (165 namen) stemmen grotendeels 
overeen met de Gentse redaktie. In de lijst van Aalst is uit het 
Rijngebied ook Mainz (0. L. Vrouwen S. Martinus) inge
schreven (2). 

(I) A. Viaene, De tarieflijst van gerechtelijke bedevaarten van Geraardsber- · 
gen .en van Gent. in Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation te 
Brugge. dl. 104, 1967, p. 203-213. - De tarieflijsten van Oudenaarde Gent 
Aalst en Dendermonde staan samen uitgegeven in het klassieke werk 'van E: 
Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans Ie droit com
munal de la Belgique au moyen áge. Leuven, 1922, p. 222-235. 

(2) Daarbij komen nog een vijftal niet gel"dentificeerde plaatsen uit Rijnland 
nl. ; «Sen te Eerbouts ieghe Colne .over up den Ryn; Sente Driaex up 4 mile~ 
Coelne in t'graefscap van den Berghe; Onse Vrauwe te Godsbuer; ten Berghe 
ter noet Gods, up twee milen Aken; te Sente Hubrechts te Bottelsteine 18 
milen boven Coelne, te Westvale». 
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De bisschopsstad Trier staat onder de vijf grote «munster
steden» van Rijn-Maas die in de oudste Vlaamse lijst zijn 
opgenomen. Een vaststelling waarop hier de nadruk mag 
gelegd worden. 

De afkoopsom van de bedevaart naar Trier is in 1338 (lijst 
Oudenaarde) gesteld op 3 pond, en die som blijft onveranderd 
in al de jongere lijsten van de Gentse groep die de pelgrimage 
eenvoudig als «te Trieren» inschrijven. Oudenaarde daarente
gen was in 1338 expliciet en schrijft: «Te Sente Mathys te 
Trieren» en wordt daarin door Aalst nagevolgd (3). 

Opmerkelijk is dat de Trierse strafbedevaart gericht is niet 
naar de heiligdommen van de Sint-Maximinusabdij (zetel van 
de oude Trierse heiligdomsvaart) (4), doch wel naar die andere 
oude benediktijnenabdij op de zuidrand van de stad gelegen : 
de Sint-Matthiasabdij, die aanvankelijk en meer dan acht eeu
wen een Sint-Euchariusabdij geweest is. De 12" eeuw bracht 
echter een «ontdekking» die aan de abdij een verhoogde luister 
en een nieuwe naam zou bezorgen. Een opgraving in het primi
tieve kloosterterrein bracht ca. 1150 een graf aan het licht met 
een gebeente dat met de naam van de apostel Matthias werd 
verbonden. Een apostelgraf ten noorden van de Alpen, in de 
Duitse landen: dat was iets enigs. De cultus van de hl. Mat
thias was geboren en kende weldra in Rijnland een ruime ver
spreiding. Naar het apostelgraf in de Trierse abdij werden pel
grims in grote getale aangetrokken. De abdij zou er ten slotte 
haar oude Euchariusnaam bij verliezen en als Sint
Matthiasabdij over de grenzen heen van de kerkprovincies een 
grote vermaardheid winnen (5). 

De bekendheid van «Sente Matthys» in Oud-Vlaanderen 
alsook de verspreiding van de persoonsnaam Matthys in de 

(3) Van Cauwenbergh, Les pèlerinages ...• p. 222-230. 
(4) P. G. Boeren, Heiligdomsvaart Maastricht (met) de geschiedenis der hei

ligdomsvaarten. Maastricht. 1962, p. 152-153. 

(5) Sankt-Matthias Trier: Festschrift zum 30. April 1967 (uitgave van de St.
Matthiasparochie samen met de St.-Matthiasabdij), p. 13. - De Matthiaskerk 
is in 1920 een «basilica minor» geworden. - Over de vroege uitstraling van de 
cultus, zie J. E. Hau, Die Matthias-Verehrung im Rheingau während des 12. 
Jahrhunderts. Freiburg I. B, 1948; - De eerst toning van de Heilige Rok in de 
kathedraal van Trier valt in 1512. Na deze datum trekt die nieuwe relikwie de 
grote toeloop van de bedevaarders naar de Domkerk, waarbij het Matthiasgraf 
in de abdij op de achtergrond geraakt. 
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Nederlandse gewesten hangt met het Trierse apostelgraf samen 
(6). 

Vit de vermelding «Sente Mathys te Trieren» in de Oude
naardse tarieflijst van 1338 blijkt dat de apostelnaam Matthias 
(in zijn Rijnlandse vorm Matheis) reeds vroeg in de 14" eeuw in 
Vlaanderen was doorgedrongen. In 1395-1398 loopt hij reeds 
in het Kortrijkse dooreen met de gevestigde evangelistennaam 
Mattheus (7). In de latere humanistentijd blijkt de naam Mat
thias in de Nederlanden, in geleerde kringen althans, meer te 
zijn gegeerd dan Mattheus (8) . 

In Brabant en Vlaanderen draagt geen enkele kerk de naam 
van de laatkomende apostel, terwijl de evangelist toch een 
paar kerken in Oud-Brabant (Hulshout, Meense!) en in Vlaan
deren (Gijzelbrechtegem, Munkzwalm, Smeerebbe) op zijn 
naam heeft gekregen (9). 

De pelgrimsroute Brugge-Trier. 

De Brugse Wegwijzer van 1400 geeft geen afzonderlijke reis
route Brugge-Trier. 

(6) De namen van de evangelist Mattheus en de apostel Matthias zijn in de 
middelnederlandse naamgeving niet altijd uit elkaar te houden. Matthijs en 
Thijs verschijnen ook als roepnaam voor Mattheus. Daarop wijst F. Debran
dere in het hoofdstuk «Apostelnamem) van zijn werk Van voornaam tot ach
ternaam, Brugge, 1971, p. 37. - Ook in de Duitse dialekten lopen de twee 
namen dooreen; zie daarover M. Gottschald, Deutsche Namenkunde, 
München-Berlijn, 1942, p. 345. 

(7) F. Debrabandere, Studie van de persoonsnamen in de kasseirij Kortrijk 
1350-1400, Handzame, 1970, p. 298. 

(8) Zie de biografische repertoria van U. Chevalier Il, 3132-3135 en voor de 
Nederlanden, Valerius Andreas in de Leuvense editie van zijn Bibliotheca Bel
gica van 1643, p. 657-664. - De bekende Antwerpse drukker van der Goes 
tekent ca. 1480 met de voornaam Matthias. En de Oudenaardse priester
rederijker Matthijs Castelein ondertekent de latijnse notariële akten als «Mat
thias Castellanus)) ; S. lansen in VMK V Academie 1970, p. 335. - Een Habs
burger zal in 1612 als Keizer Matthias in de stamtafel van de Duitse Keizers 
plaatsnemen. - Over de mobiele plaats van Matthias (24/25 februari) in de 
kalender, zie E. 1. Strubbe, Scricke/jaer trom trom, in Biekorf UV, 1953, p. 
192-196. 

(9) Maastricht heeft een oude Sint-Matthiaskerk die verbonden is met de 
geschiedenis van het lokale lakenweversgild. Was Matthias de patroonheilige 
van dit gild? 
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De pelgrim volgde eerst de klassieke route naar Aken en 
Keulen tot in Tienen. Het schema van de etappen ziet er uit als 
volgt : . . 

Brugge - Vrsel - Gent - Dendermonde - Vilvoorde -
Leuven - Tienen. 

In Tienen sloeg de bedevaarder de weg in naar de Alemani-
. sche heiligdommen van O. L. Vrouw: Basel, Luzern en Ein

siedeln. Die route volgde hij over Hoei, Laroche, Bastogne, 
Martelange, Aarlen (Arlon) tot in de stad Luxemburg. Hier 
verliet hij de Zwitserse route om Moezelwaarts over Wasserbil
lig de stad Trier te bereiken. 

De genoemde etappen Brugge-Trier vormen een totaal van 
64 mijlen (10). 

Strafbedevaarten naar Sint-Matthijs 1338-1490 

De oudste vaart «te Trieren» in deze reeks staat toevallig op 
de datum van de Oudenaardse tarieflijst die op 1338 gedateerd 

is. 
1338-1341 Brugge. - De twistzieke handschoenmaker Hein-

ric van Diest wordt door de eed van zijn ambacht verwezen tot 
een reeks van drie bedevaarten : «ten Heleghen Cruce, te As
schen (in Brabant); te sinte Mathijs te Trieren; te Onser Vrou
wen te Rutsemadoen (Rocamadour in Quercy, Frankrijk) (11). 

In 1341 is het de beurt van de handschoenmaker Arnout de 
Pastedebackere: wegens opstandigheid en «vredebraak» in 
het ambacht worden hem twee pelgrimages opgelegd, een 
eerste naar Sint-Joos-op-de-zee (in Ponthieu), een tweede «te 
Sente Mattis, te Trieren» (12). 

1373 Brugge.- Op de grafelijke Audiëntie, gehouden te 
Brugge op 24 april, wordt de zaak beslecht van Gillis Dierkin 
die te Oudenaarde terecht had gestaan wegens onrechtmatige 
vervolging op de persoon van Gossin Alard. Boven de schade
vergoeding wordt Dierkin verwezen «te doen eene pelgrimaige 
ter eere van Goossine voorseit tSinte Mathijs te Trieren, ende 
porren bin eere maend naerdat Gosin Alard hem dies verma-

(10) R. Häpke, Brügges Ent~icklung zum mittela/terlichen We/tmarkt, Ber
lijn, 1908, p. 92. - Over de Wegwijzer, zie ook BiekorfLXVI, 1965, p. 1-5. 

(11) Biekorf LXVII, 1966, p. 195. . 
(12) A. Van de Velde, Van den Ledere, Brugge z.d. , p. 24. 
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nen sal, up eene paine van 12 pond parisis». Deze boete ligt 
viermaal hoger dan het bedrag van de tarieflijsten (13). 

1402 (n.s.) Lier. - De wethouders van de stad veroordelen 
Claeus de Smet, wegens openbaar misdrijf: hij «sal trecken te 
Triere ende brieven (attest) weder brenghen, ende daerenboven 
den here beteren ende der stad een roede muers maken .. . » (14) 

1454-1480 Goes (Zeeland). - In de reeks vonnissen ·opgeno
men in het Voorbodenboek 1454-1484 van de stad Goes 
komen acht pelgrimages naar Trier voor. 

1. Vonnis van 3 december 1454 : Wegens nachtelijke huis
vredebreuk en ruzies : een bedevaart naar «sinte Mathijs te 
Tryer» ofwel 5000 stenen geven voor de kerk en 5000 voor het 
gasthuis. 

2. Vonnis van juli 1457. Wegens mestrekken en bedreiging: 
een bedevaart naar «sinte Mathijs te Tryer». 

3. Vonnis van 16 maart 1461. Wegens huisvredebreuk en 
lastigvallen van een vrouw : een bedevaart naar «Sinte Matys 
te Trierem>. 

4. Vonnis van 6 ~pril 1468. Wegens oproer en belediging: 
een bedevaart naar b.L. Vrouw te Aken (af te kopen mits 
2000 stenen geven voor de kerk) en een tweede bedevaart «tot 
sint Mathys te Triep> afkoopbaar door een geldsom voor de 
kerk. . . 

5. Vonnis van 17 januari 1469. Wegens belediging van de 
burgemeester: een bedevaart naar Einsiedeln (0. L. Vrouw) 
en een bedevaart naar «sinte Mathys te Trieren» ofwel 12.000 
stenen geven voor de kerk. 

6. Vonnis in 1469. Een bedevaart naar «sinte Mathys te 
Triere» wegens bedreiging tegenover de baljuw. 

7. Vonnis van 31 juli 1470. Wegens nachtelijke huisvrede
breuk en vernielingen : een bedevaart naar «sinte Mathys te 
Triere» gevolgd door een bedevaart naar het apostelgraf te 
Rome. 

8. Vonnis van 13 juni 1480. Wegens belediging van de 
schout en de stedelijke hondenslager : bedevaart naar «sinte 
Mathys tot Trieren» (15). 

1490 Zierikzee (Zeeland) . - Wegens brutaliteit tegen zijn 

(13) N. De Pauw, Bouc van der Audiencie, I, Gent, 1901, p. 453. 
(14) Van Cauwenbergh, O.C., p. 201. 

(15) Bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie (Kon. Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen), Aflevering 21 (Zomer 1974), p. 47-64. 
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moeder . wordt een jongeman veroordeeld tot een bedevaart 
naar «Sinte Matijs te Trieren» (16). 

De frekwentie van de Trierse strafbedevaart in onze gewes
ten is veel belangrijker dan de bovenstaande voorbeelden laten 
uitschijnen. De schepenen van de Keure te Gent, hoofdstad 
van Vlaanderen, hebben gedurende de 14" eeuw bijzonder veel 
vonnissen van bedevaart naar «Sint Mathys te Trieren» in hun 
registers laten inschrijven (17). 

De Matheis - bedevaarten werden in 1967 in kaart gebracht 
(zonder onderscheid van devotie of straf). Het verspreidings
gebied reikt van Ieper tot Konstanz, zijn grootste densiteit ligt 
echter in de ruimte afgebakend door de rivieren Rijn-Moezel
Maas, met als zuidelijkste steden Bar-Le-Duc, Metz en Kon
stanz (en, over de Boven-Donau heen, zelfs Augsburg). Voor 
Brabant staan alleen Leuven en Brussel ingeschreven, voor 
Vlaanderen wordt alleen Ieper uitdrukkelijk vernoemd (18). 
De leemte mag_ zeker met de volgende namen worden aange-

vuld: 
Brabant: Antwerpen, Lier; 
Vlaanderen: Gent, Aalst, Oudenaarde, Geraardsbergen, 

Dendermonde, Brugge; 
Zeeland: Goes, Zierikzee. 

De Matheis-ikonografie is zeer schaars. Het Museum van 
Neurenberg bewaart een zeldzaam gegoten pelgrimsteken 
(lood-tin) uit de 13" eeuw dat in Keulen gevonden werd. Het 
vertoont een Matthias gezeten te paard met achter hem een 
bisschopsfiguur . Een ander rond vormig pelgrimsteken (lood
tin) met vier ogen voor het vasthaken stelt Matthias voor met 
een hellebaard en een boek als attributen; bij zijn voeten knielt 
een kleine pelgrim met een staf. (Bewaard in het klooster 
Wienhausen bij Celle, in Nedersaksen) (19). 

In sommige Westduitse steden was Sint-Matthias bekend als 
ambachtspatroon (o.m. van timmerlieden en beenhouwers). In 
Vlaanderen komt hij nergens als gildepatroon voor. 

Corona Gratiarum (Miscellanea Eligius Dekkers) in : Instru
menta Patristica, XI (1975), IJ, 271-277 

(16) Zelfde Bulletin, p. 16. 
(17) Kurt Köster, Trierer Pilgerzeichen, in Rhein-Maas, Kunst und Ku/tur 

800-1400 (fentoonstelling Keulen 1972), Katalog p. 157. 

(18) Festschrift (zie voetnoot 5), p. 77 : Ausgangspunkte traditioneller 8t.
Matthias-Wallfahrten (met kartografische schets) . 

(19) Köster, O.C., p. 157. 
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16 Pe1grimsgalei in de haven. 
Houtsnede uit Bernhard von Breydenbach, 

Perigrinatio in Terram Sanctam, Mainz, 1486 
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INFORMATIE VOOR JERUZALEMVAARDERS 

in dietse versie 

1491 

Nog vóór onze bevrijdingsoorlog van 1302 waren de Wes
terse ridders definitief uit het H. Land verdreven. De kruis
tocht van Lodewijk de Heilige was de laatste grote kruistocht 
geweest. De ridders behielden alleen nog de grote eilanden : 
Rhodos, Kreta, Cyprus. Dit laatste eiland kende gedurende de 
14e en 15e eeuw een ongemene bloei als zetel van het 
Koninkrijk-Jeruzalem-in-ballingschap, dat naderhand bij de 
zeerepublieken Genua (1374) en Venetie (1489) werd ingelijfd. 

De bedevaart naar Jeruzalem ging echter voort haar gang. 
Cyprus was een tijdlang de terminus en een soort equivalent 
van het niet meer bereikbare H. Graf. Doch Oost en West von
den weldra een modus vivendi. Voor de Turken zowel als voor 
de Genuezen en Venetianen waren de pelgrims een dankbare, 
kontant betalende kliëntele. Zelfs wanneer de overzeese consu
laten al eens in 't gedrang kwamen, dan waren er nog steeds de 
Minderbroeders die de custodie van de Heilige Plaatsen 
bedienden. Hoe ,dan ook, de «Jeruzalemsche Pelgrim» die uit 
onze Lage Landen over Frankrijk of Duitsland naar Venetië 
optrok, wist zeker dat van Venetië voort Christen en Turk hem 
om de beurt, te water en te land, zouden stropen. Op dit punt 
waren de berichten van de terugkerende pelgrims eenstemmig. 

De periode 1400-1550 - de Bourgondische tijd - mag men 
de eeuw van de Jeruzalemvaarders noemen. Een eeuw die een 
bestendig en georganiseerd religieus toerisme naar Jeruzalem 
en de Sinaïberg heeft gekend. En die onze dietse literatuur 
heeft verrijkt met een eerste reisboek over Jeruzalem en het 
Nabije Oosten, t.w. het Voyage van de Gentenaar Mher Joos 
van Ghistele (1485). In dezelfde jaren ontstond de ingekorte 
dietse vertaling van het Itinerarium van de Brugse ridder en 
Jeruzalemvaarder Anselm Adornes (1470). Dit alleen voor 
Vlaanderen. Doch ook .Brabant had zijn Jan van Berchem 
(1494) en Henegouwen zijn George Languerrand (1485), die 
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allebei belangrijke beschrijvingen van hun reis hadden nagela
ten (1). 

Venetië was de haven van de «galeye vanden pelgrims». Het 
seizoen van de afvaart was Pasen en Ascentioensdag : normaal 
twee galeien per jaar; soms kwam een derde in de vaart. De 
galei was een soort cargo, die 250 tonnen koopwaar meevoerde 
en plaats voorzag voor een veertigtal pelgrims. Het schip, een 
driemaster, had een «hulpmotor» in de persoon van een aantal 
galeiroeiers, die vooral de maneuvers van het schip bij het in
en uitvaren van de havens verzekerde. De galei hield zich 
steeds dicht bij de kust en liep veel havens binnen. De route 
liep over Korfoe, Modon (Morea) en Cyprus naar Jaffa. De 
patroon van de galei moest de pelgrims van zijn schip over 
land tot in Jeruzalem leiden. Hun verdere verplaatsingen in het 
Heilig Land moesten de bedevaarders op goed geluk regelen 
met de Saraceense gidsen en muildrijvers (2). 

Een woord nu over de tekst van het Regement voor de Jeru
zalemvaarders waarvan de tekst, hieronder wordt medegedeeld 
en met aantekeningen toegelicht. 

Het Regement voor de vaart met de Venetiaanse galei werd 
door de Brugse priester en notaris Rombout De Doppere ( + 
1501) in 1491 overgeschreven als aanhangsel van de ingekorte 
dietse versie van reisbeschrijving (Itinerarium 1470) van Ador
nes. Deze versie werd in 1891 gepubliceerd door de Brugse his
toricus Eusèbe Feys (3). ·Aan het Regement zelf heeft de uitge
ver weinig aandacht geschonken, hoewel dit document de 
juistheid van zijn inzicht bevestigt, dat namelijk de dietse ver-

(1) J. de Saint-Genois, Les voyageurs belges I 31-36 (Brussel 1846). F.M. 
Olbrechts, Vlaanderen zendt zijn zonen uit 62-82 (Leuven 1942). - Literatuur 
bij de inleiding: A.S. Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages (Londen 
1938) ; over Cyprus in 't bijzonder: George Hili, A History of Cryprus, Cam
bridge University Press 1948-52, vol. 11 66 198 345 376 481. 

(2) Hilda F.M. Prescott, Jerusalem Journey (Londen 1954). Dit belangrijke 
werk citeren we naar de beter bereikbare Franse uitgave: Le voyage de Jérusa
lem au XVe siècle (parijs 1959); daarin over Venetiê als pelgrimshaven p. 52-
66. Deze auteur heeft geen kennis genomen van de reisverhalen van onze 
Nederlandse Jeruzalemvaarders. 

(3) Naar het handschrift van de Commissie Openbare Onderstand te Brugge, 
in Annales de la Société d'Emulation 41 (1891) 135-222. - De tekst van het 
Itinerarium is nog onuitgegeven; de in.houd ervan werd ten dele verwerkt door 
E. de la Coste in de monografie (Récit historique) : Anselme Adorne, sire de 
Corthuy, pèlerin de Terre Sainte (Brussel 1855). Over Adornes zie ook Biekorf 
1962, 293 . 
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sie van De Doppere niet als een vertaling van het Itinerarium 
moet beschouwd worden. Het voornemen van De Doppere 
was kennelijk een «diets handboek voor de pelgrim naar Jeru
zalem» samen te stellen. Als basis voor zijn werk gebruikte hij 
het (niet weergevonden) Dagboek dat door de kapelaan van 
Adornes gedurende de reis van 1470 was bijgehouden, en het 
Itinerarium, dat na de thuiskomst door Jan Adornes, zoon 
van Anselm, met behulp van het Dagboek werd opgesteld. In 
zijn bewerking heeft De Doppere de «personalia» van de 
Adornes meestal weggelaten (4). 

Adornes was in 1470 bij uitzondering niet over Venetië doch 
over Genua en Tunis naar de Sinaï en Jeruzalem gereisd. De 
Doppere heeft, tot praktisch nut van de bedevaarders , het 
Regement voor de klassieke overvaart Venetië-Jeruzalem als 
aanhangsel in zijn vademecum opgenomen . Samen met een 
verzameling van gebeden en aflaten, te gebruiken bij het 
bezoek aan de .hçiligdommen in het H. Land en aan de basilie
ken en bevoorrechte kapellen te Rome. 

Dit Regement in dietse versie (5) is verwant met gelijktijdige 
Engelse teksten (6). Enkele woorden schijnen ook een Frans 
voorbeeld te veronderstellen. De redactie van De Doppere is 
overigens West vlaams en Brugs gekleurd. Een vergelijkende 
studie over die vroege toeristische documenten hebben we tot 
nu toe niet aangetroffen. 

DIT ES TREGEMENT 
VAN HU ZEL VEN ENDE VAN 
WAT DAT GHIl ZULT DOEN 

ALS GHIl ZULT COMMEN TE VENEGEN 
OM TE VAERNE TE JHERUSALEM UPDE GALEYE 

VANDEN PELGRIMS 

1. [Contract met de galeipatroon] 

Item met den eersten ende alder eerst zult ghij wel moeten 
voor hu zien, want de patronen vander galeye zullen hu doen 

(4) Over Rombout de Doppere, zie H. Dussart, Fragments inédits de Rom
boudt De Doppere p. U-lIl (Brugge 1892). 

(5) Een drietal kleine transcriptie- of zetfouten van de uitgave van 1891 heb
ben we op het origineel verbeterd. De indeling in artikels is van ons. 

(6) Zo een tekst is : «Informacion for Pylgrymes unto the Holy Lande» in 
1824 uitgegeven te Londen (Roxburghe Club) door G.H. Free1ing. Deze 
Engelse versie dateert uit 1480-1490. 
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onderzoucken van waen dat ghij zijt, ende vele subtijle laghen 
doen legghen om te wetene of ghij zijt rijke, of edele, of coop
man, ofte van wat state dat ghij zijt; want der zijn twee of drie 
patronen, ende elc es huut om tvoyage te doene. 

Aldus zijt voorzienich wie dat ghij bij der hand neimt, want 
wat hu de Venecianen beloven, zij en zullent hu niet houden. 

Aldus en bleift niet met den eersten, maer zijt van den laet
sten; want [het] zal hu mueghen baten in huwen coop; want de 
patronen en laten niement gheerne achtere. 

2. [Aankoop van uitrusting en proviand] 

Item tjeghens dat ghij zult varen, coopt van dat hu van noo
den es; en spaert tjeghens hu zelven rliet, maer spaert thuus. 

Item aldereerst coopt .j. maelstraetse met een en bedde ende 
met eender matte, al te samen, ende .ij. paer lijnlakenen, ende 
zonderlijnghe lijnen co us sen ; want zij hu wel van nooden zijn. 

Item coopt. .j. scrine om hu tween oft om hu drien, ende der 
in zult ghij moeten doen drie maniere van beschuute, eerst 
bruun, tander wit, ende tderde moet zijn wat ghesuukert; want 
het hu van nooden es. 

Item voorziet hu van buetre, van caze ende van vleessche, te 
wetene gambunen, coetonghen ghedroocht, ende warsten ghe
droocht, van elc twee dossijnen; want tes de beste vitaelge dier 
comt inde galeye. 

Item coopt in eenen galeyerschen pot van .iiij. of . v. ponden 
weghende conserve van suker rosarum, twelke hu zeere nutte
lic es, ende voort suker candijs ende groen ghijngnebeer, rosij
nen van quarenten, oude amandelen ende prumen van 
Damast, ende alle maniere van lievelichede, want het wart hu 
wel van noden. ' 

Ende specialike wijn van Paedeuva, drie barrilen of viere, 
ende wacht der of deen of twee, want zij worden hu 'oorboorlic 
int keeren van Jherusalem. Want ghij wort zeere flau vander 
hitte als ghij zult weder commen inde galeye, ende de wijn van ' 
Paedeuva zal hu al vercoelen. 

3. [Plaats te kiezen op de galell 

Item als ghij neimt huwe plaetse inde galeye, neimt ze inde 
middele ande mast, want tes tscoonste vander galeye. 
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Muecht ghij ze niet nemen ter mast waert, zo neim ze vooren 
ande prooue, want tes tzoetste vander galeye, want vande mast 
achterwaert tstijncter te zeere vander kuekene. 

Ende wat dat ghij maect, zijt wel ghemint metten ghezellen 
vander prooue; want zij zullen hu vele eere doen ende veel 
solaes, want ghij zult in huerlieden gracie commen om de 
weerde van drie of viere maersselen, eIken maerssel en es niet 
boven weerd .j. houden stooter. 

Item voorziet hu van twee. houten stoelen die sluten deen op 
dandre, tjeghens dat hu quaelke lust, ende dat de fortunen 
vander zee over commen. 

4. [Munt] 

Item voorziet hu van cleenen ghelde, viere of vive of .vj. 
ducaten maerketten of marsselen, want zij zijn goed toot Jhe
rusalem ende al thelich land duere; maer zij moeten alle 
nieuwe huuter munte commen, want de Sarrazinen en willen 
gheen andre ghelt dan nieuwe munte. 

5. [Maaltijd aan boord] 

Item zijt voorzienich in alle hu we zaken, want het hu wel 
van nooden es. 

Item als ghij gaet zitten ter tafle vanden patronen, maect hu 
alzo naer den edelen als ghij muecht. Want der zal altoos een 
lettel bet commen dan an dandre; want zo ghij metten eersten 
zijt, muecht ghy met rechten altoos naervolghen. 

Want der zal zomtijts quaelke commen goede siere mede te 
makene want al zoud ghij van ongher sterven, de patroon en 
zal hu maer tweewaerven sdaechs de provene gheven. 

Aldus voorziet huwe scrine wel, want als ghij up werd ghe
staen, ghy en wordt niet gheargert om te gaen bancketeren, 
want de scrine wert hu beste vriendt. 

6. [Hete en koele wijn] 

Item wilt ghij eenighen wijn co open onder weghe, de laet
sten wijn die ghij vindt es te Corfou; want van Corfou 
upwaert zijnt alle rommenyen ende malevizeyen, ende zijn 
heete wijnen. 
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Want waert bij alzo dat ghij de heete wijnen dronct zonder 
tderde water, ghij zoud hu lever ende longher verbernen. Want 
ghij comt huut eenen couden lande, ende drijnct couden 
drane; in contrarien comt ghij in een heet landt, ende drijnct 
den heetsten dranc die men vijndt in al de weerelt. 

Aldus bleift van goeden regemente, want tzal hu veil helpen 
an tIeven ende an tsterven. 

7. [De hete wind van Cyprus] 

Item als ghij comt te Cijpers, wacht hu voor de heete wijn
den; want zij zijn so subtijl, dat zij zouden hu duervlieghen, 
lever ende longher hu ut huwer borst ghesloten. Want waert 
ghij bevanghen met dien heeten wijnden, ghij moest binnen 
xxiiij. hueren dood zijn, want alle medecinen en zouden hu 
niet moghen helpen. 

8. [Kwakkels van Modon (Morea)] 

Item hebt ghij ghebrec van vitaelge eer dat ghij comt te Cij
pers, ghij zult binnen der stede van Moddon vraghen omquac
kelen. Want tes daer tpoort vanden quackelen; men vancze 
daer ghelijc men hier doet de vijncken, ende men zoudze bij 
cleenen standekins vul, twelke es eene goede provanse om de 
pelgrimen. 

9. [Druiven] 

Item wacht hu van te vele druven thetene, want ghij zouter 
lichtelike of ghecrighen den zochten lichame, twelke zeere 
zoorghelic es. Want als ghij der den zochten lichame ghe
crijcht, het bediet rechte voort troode menezoen; ende der 
omme doet men hu nemen houde amandelen, want tes de 
medecine der tjeghens. Want wilt ghij druven heten, cnutse 
met broodt, alzo ne zullen zij hu niet deeren noch quaet doen. 

Aantekeningen op het Regement 

1. Contract met de galeipatroon. 
Het passagegeld schommelde tussen 40 en 60 gouden dukaten. De 

kapiteinen of «patronen» handelden in feite eigenmachtig, de enige 
rem was de concurrentie tussen de twee of drie reders. De Senaat van 
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Venetie, die talrijke reglementen op de galeivaart had opgesteld, 
kwam er nooit toe deze te doen onderhouden (7). 

De grote galeipatroon van Venetié was, in de jaren .1480~90, Agos
tino Contarini (dal Zaffo), uit het geslacht dat als tltulans van het 
graafschap Jaffa bekend stond. Zijn concurrent was Pietro Lando (8). 

De eerste vaart Antwerpen-Jeruzalem werd in 1511 ingericht door 
Dirk van Pasen. Het passagegeld was 80 dukaten. Zijn schip nam ook 
bedevaarders mede voor CompostelIa en Rome. Hij vaarde nog weer 
in 1516 en 1518 (9). 

2. Aankoop van uitrusting en proviand. 
Het beddegoed werd algemeen te Venetii! aangekocht; bij de teru~

keer werd het door de beddekopers weer overgenomen tegen maxI
mum 500/0 van de koopprijs. Mat en matras zijn de onderleggers van 
het «bedde», d.i. de gevulde beddezak. Dit beddegoed had de afme
ting van de vakken die op het slaapdek met krijt waren afgetekend : 
aan ieder pelgrim was een breedte van anderhalve voet (45 cm) toege
meten. Linnen beddelakens en linnen kousen beschutten de slaper 
tegen het ongedierte. . . 

De scrine (scipscrine, fr. arche·marine) werd als de voorraadklst.~e 
VenetH! aangekocht en er met proviand gevuld. De. patroon was z~Jn 
passagiers twee maaltijden (provene) daags schuldIg, doc~ o~k hIer 
heerste willekeur. De pelgrim had geen waarborg en moest m feIte zelf 
voor kost en drank zorgen. 

Gambune, uit ofra. gambon (jambon) : ham. Warst: worst. 
Galeyersche pot: van verglaasd aardewerk. . 

Aanbevolen worden een hele reeks zoetigheden (/ieve/ichede) : net
suikerstroop, kandijsuiker, gember (ghijnghebeer), krenten, 
gedroogde amandelen en dadels. . 

Van de koele wijn van Padua (bij Venetii!) zal de pelgnm de helft 
overhouden voor de terugreis : dit werd algemeen door de reizigers 
aangeraden. 

3. Plaats op de galei. 
In hun omgang met de scheep stouwen en katrollen spaard~n de 

bootsgezellen de pelgrims niet, tenzij een fooi de goede verhOlJdmgen 
kwamen regelen (10). . 

Prooue, uit ofr. proe, proue : voorsteven. Maerssel, ah as maer-
kette : Venetiaanse zilvermunt van 2 1/2 stuiver. 

Stoelen driepikkels, te gebruiken als steun bij zeeziekte nl. in geval 
van storm (<<de fortunen vander zee»). 

(7) Prescott, Voyage de Jérusalem 56-58. 
(8) Prescott, a .w. 103 et passim. 
(9) F. Prims, Antwerpiensia 11 (1928) 335-336. .., 
(10) Over het leven aan boord, zie ook: eh. de la Ronclère, Hlstolfe de la 

marine française I 273·297 (parijs 1899). 
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4. Munt. 
Aangeraden wordt te Venetii! 4 à 6 gouden dukaten (grootgeld) te 

wisselen voor pasmunt, t.w. nieuwe zilvermunt (maerssel, maerkette : 
zie hiervoor), voor de kleinere uitgaven onderweg. 

5. Maaltijd aan boord. 
«Sluit u aan bij de passagiers van adel, hoe dichter bij hen, hoe 

meer kans goed bediend te worden ... » : zo luidt de raad. 
Als ghij up werd ghestaen ... " als ge overgeslagen en door de 

patroon tekort gedaan wordt, niets belet u om dan uw eigen proviand 
aan te spreken in de onmisbare schip kist. 

6. Hete en koele wijn. 
Na de havens van Korfoe vindt ge alleen nog hete wijnen, nl. de wij

nen in de havens van Morea en van Cyprus. Rommenyen (fr. romanie) 
en maleviZJ'en (fr. malvoisie) zijn de wijnen van de exporthavens 
Napoli di Romania en Napoli di Malvasia op Morea. 

De wijn van Cyprus stond bekend als een verraderlijke drank: men 
moest hem versnijden met 4 en zelfs met 9 delen water. Te Famagoesta 
(Cyprus) toonde men de graftomben van Engelse ridders die dit niet 
hadden gedaan «en hun ingewanden waren verbrand» (HiIl a.w. vol. 
III 817). 

9. Druiven. 
Den zochten Iichame ghecrighen " bilikloop, die ontaardt in roode 

menezoen (alias menisoen, melisoen) : rode loop, fr. dysentérie. 
Op de woorden «noch quaet doem> volgt de aanduiding Etc[eter]a. 

De Doppere werkte waarschijnlijk op een uitvoeriger tekst van het 
Regement die hij niet verder heeft verdietst. 

Biekorj, 64 (1963), 1-8 
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EEN BRUGS VADEMECUM VOOR DE ROME
EN JERUZALEM VAARDER SAMENGESTELD 

DOOR ROMBOUT DE DOPPERE 1491 

Het archief van de Commissie Openbare Onderstand te 
Brugge bewaart een handschrift dat een merkwaardig docu
ment van middeleeuwse vroomheid is. Reeds in 1891 werd een 
deel van dit handschrift in onze Annales gepubliceerd door 
Eusèbe Feys, alsdan ondervoorzitter van ons Genootschap. 
Aan het boek op zijn geheel schonk de uitgever toen niet de 
aandacht die het verdiende. Met het gevolg dat de eigen aard 
van dit dietse handschrift al te lang in het duister is gebleven. 

De tekstuitgave van het nog onuitgegeven deel van het 
handschrift is een gelegenheid om de redactie van dit vademe
cum en de persoon van de redacteur in een nieuw licht te stel
len. 

Beschrijving van het handschrift. 

Het handschrift is geschreven op papier met een watermerk 
(Briquet 8087). Het telt 6 katernen van elk 6 bladen; de 36 bla
den hebben de afmeting 29 x 21,8 cm; geplooid in de band 
geven ze 72 folio's van 21,8 x 14,5 cm. Het slot van elke katern 
draagi een reclame. 

Het geschrift is een vlot cursief, met weinig of geen doorha
lingen. De tekst is overvloedig gerubriceerd. Heel het hand
schrift is van dezelfde hand. Het schutblad draagt alleen voor
aan een stempel van de «Hospices Civils» van Brugge. 

De perkamenten omslag, waarin de katernen zijn ingenaaid, 
is gevormd door een ingeplooide akte van 12 maart 1453 
(n.s .); zijnde een testament waarin Matthias de Lanc, kape
laan van de St. Donaaskerk, genoemd wordt. 

Het handschrift is, in al zijn delen, een autograaf van Rom
bout De Doppere. 

De schrijver van het vademecum. 

De persoon van Rombout De Doppere, die tot nu toe in 
onze biografieën geen plaats heeft gekregen, verdient een 
ogenblik onze aandacht. 

De Doppere was geboren te Brugge, heeft in deze stad 
geleefd en is er gestorven in 1501. Hij was een geestelijke, 
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priester van het bisdom Doornik. Hij was «in artibus magis

ter», hetgeen wijst op studiejaren doorgebracht waarschijnlijk 

aan de universiteit te Parijs. 
Zijn geboortejaar is niet bekend. Om het benaderend te 

bepalen is een getuigenis van hemzelf voorhanden in zijn 

Brugse Kroniek. Onder het jaar 1491 klaagt hij de hebzuchtige 

praktijken aan van de kanunniken der St. Donaaskerk ; om de 

waarachtigheid van zijn gezegde te staven voegt hij eraan toe : 

«sedert meer dan 46 jaar heb ik in de St. Donaaskerk ver

keerd ... » (1). Zijn betrekkingen met die kerk gaat dus terug op 

ca. '1444. Hij is er echter kapelaan noch kanunnik geweest. 

Zijn eerste betrekking met de kerk in 1444 is mogelijk deze 

geweest van de jonge choraal, die er koor en kapittelschool 

heeft bezocht. Dan zou het geboortejaar van de Doppere op 

ca. 1430 te stellen zijn. 
Meyerus, die zelf aan de St. Donaaskerk gehecht was, 

schrijft ca. 1450 dat De Doppere notaris was en «custos sanc-

tuarii S. Donatiani». . 

De opperkoster (maior custos) van St. Donaas was een 

kapelaan de gremio chori. Deze werd bijgestaan door een 

minor custos of clericus sanctuarii. De functie door Meyerus 

bedoeld moet deze laatste zijn. De Doppere is immers, zoals 

gezegd, geen kapelaan van St. Donaas geweest. De koster van 

de' «sanctuarie» was de bewaarder van de kerkschat en de 

relikwie!!n. 
Hoelang heeft De Doppere dit custosambt waargenomen? 

Was hij nog custos in 1491, wanneer hij schrijft dat hij 46 jaar 

in betrekking staat met de St. Donaaskerk ? 

Het ambt van custos sanctuarii is voor de magister artium, 

Meester Rombout De Doppere - zoals hij genoemd wordt -

maar secundair geweest. Althans vanaf het ogenblik dat hij 

tabellio d.w.z. apostolisch en keizerlijk notaris geworden is. 

Het juiste jaar van zijn aanstelling en beëdiging als notaris is 

eveneens onbekend. Zeker was hij in functie in 1468; in dat 

jaar schrijft en tekent hij eigenhandig het cartularium van de 

Wateringhe van Moerkerke. Zijn titulatuur is alsdan: «(per 

me) Romboldum de Doppere, clericum Tornacencis diocesis 

ac magistrum in artibus, publicum sacra imperiali auctoritate 

venerabilisque Curie Episcopalis Tornacensis notarium publi-

(I) H. Dussart, Fragments inédits de Romboudt de Doppere, p. Il-VI 

(Brugge 1892; ed. Société d'Emulation). - Als notaris tekent De Doppere als 

Rumoldus, soms Romboldus : La Flandre, Il, 1868, p. 140. 
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cum» (2). Het ambt van notaris heeft hij dus gedurende 34 

jaar vervuld. 
Meyerus heeft in 1540 in zijn latijnse kopie van De 

Doppere's Vierde Boek de titulatuur van de notaris onvolledig 

uit het dietse origineel overgenomen: «(finis.. . IV libri) 

domini Romboldi Doppere, custos sanctuarii S. Donatiani 

Brugen et tabellionis, etc.» (3). Dit etcetera dekt de hoedanig

heid van De Doppere als «secretaris ende scriba» van Gillis de 

Baerdmakere, de te Brugge residerende suffragaanbisschop 

van Doornik. 
De Baerdmakere, een Brugs minderbroeder, die in de theo

logie had gedoctoreerd te Parijs, was suffragaan van Doornik 

met de titel van Sarepta van 1476 tot aan zijn dood in 1494 (4). 

Wanneer is De Doppere de secretaris van bisschop De Baerd

makere geworden? Waarschijnlijk is dit in 1482 of 1483 

geweest. De Doppere die de Kroniek van Anthonis De Roovere 

(Excellente Cronike) in 1482 voorzet, blijkt dit werk te hebben 

ondernomen met de actieve goedkeuring en medewerking van 

bisschop Gillis De Baerdmakere. De Doppere zelf getuigt in 

1490 op het einde van het Derde boek van zijn Kroniek: 

«Twelcke de voornoemde Roelant (lees Rombout) verclaerde 

het meesten deel van diere ghezien ende ghehoord t'hebben 

vanden voornoemden meestre Gillis zynen meester zonder 

eeneghe van partien faveur te draghen ... » (5). 

Het jaar 1483 is ook het jaar dat de zusters van Emmaüs uit 

Biervliet het goed ter Stove te Moerkerke aanwerven. Bisschop 

de Baerdmakere wordt de beschermheer van die zusters, welke 

zijn bisschopstitel Sarepta in 1486 te Moerkerke zullen overne

men (en later, in de 17e eeuw, naar Brugge overbrengen) . De 

Doppere was, zoals blijkt uit zijn genoemde Cartularium van 

de Wateringhe, bekend met Moerkerke. Het is best mogelijk 

dat De Doppere bij de aankoop van het goed te Moerkerke een 

(2) La Flandre, I, 1867, p. 380. - In 1489 tekent De Doppere de notariële 

akte van translatie der relikwieën in het St.-Janshospitaal te Brugge (Sint

Ursulaschrijn) : zie de tekst bij J. Weale, Hans Memlinc, p. 65-70 (Brugge 

1871). 
(3) Fragments inédits, p. 74. 

(4) Over De Baerdemakere, zie Dom U. Berlière, Les évêq/les auxiliaires de 

Cambrai et de Toumai, p. 137-140 (Brugge 1905). 

(5) V. Fris, La Cronycke van den lande ende Graefscepe van Vlaenderen de 

Nicolas Despars, in Bulletin de la Commission Royale d 'Histoire, 5e serie, t. 

XI, 1901, p. 565 . F. Vander Haeghen c.s.) Bibliographie d'Antoine de Roo

vere, p. 29-30 (Gent 1887; overdruk uit Bibliotheca Belgica). 
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rol van makelaar of bemiddelaar heeft gespeeld, terwijl hij 
reeds als secretaris van de bisschop in dienst was. 

De Kroniek van De Doppere. 

Het belangrijkste werk van De Doppere is zijn Kroniek. Een 
korte behandeling van dit historisch werk zal ook de redactie 
van zijn Vademecum belichten. 

In 1482, bij de dood van Maria van Bourgondië, is De Dop
pere begonnen met een «bouck» of Kroniek inhoudende de 
inlantsche ende intestine oorloghen ghesciet int land van 
Vlaendre tsydert het overlyden van de edele princesse vrauwe 
Marie ... ». Gedurende tien jaar, van 1482 tot 1492, heeft De 
Doppere zijn Brugse Kroniek, in de vorm van een dagboek bij
gehouden. De nadruk lag natuurlijk op de militaire gebeurte
nissen te Brugge en elders in Vlaanderen, doch tussenin wer
den ook andere lokale chronicabilia ingelast. De auteur heeft 
zijn Kroniek ingedeeld in vier boeken : de boeken I en 11 
behandelen de jaren 1482-14877; boek III gaat over 
1488-1490, boek IV over 1490-1492. 

De vier boeken van de Kroniek waren nog gedurende de 16e 
en zelfs 17e eeuw te Brugge bekend. Meyerus kon weliswaar 
ca. 1540 alleen de hand leggen op de boeken 111 en IV. Doch 
Despars heeft in de jaren 1560-1592 de vier boeken gebruikt 
voor de redactie van zijn Cronycke van Vlaanderen, periode 
1482-1492 (6). En nog in 1630 was een handschrift van De 
Doppere's boek I (en volgende?) aanwezig in de bibliotheek 
van de Brugse genealoog Bernard van der Straten (7). 

De Doppere heeft zijn Kroniek geschreven in het diets. Het 
derde boek is in de oorspronkelijke dietse redactie bewaard in 
het handschrift van de Stadsbibliotheek van Douai en bleef 
onuitgegeven (8). 

Het boek IV heeft Meyerus ca. 1540 currente calamo een 
soort «copie-résumé» in het latijn gemaakt, met behoud van 

(6) Fris. a. W., p. 563 . 
(7) Kort Verhae/ van het dierbaer H. Bloet ... Dit zeldzaam blad, in 1630 

opgesteld en gedrukt in 1641 te Brugge door Nicolas Breyghel noemt, bij een 
aantekening van 25 oct. 1482, een «MS. R. De Doppere, ex Bibliotheca O.B. 
vander Straten». Bernard van der Straten van Brugge, schepen en thesaurier, 
wapenheraut van de Aartshertogen, had een belangrijke historische en genea
logische bibliotheek. 

(8) Bibliothèque Municipale de Douai, Ms . 844 van Catalogue Duthilloeul; 
nieuw nummer 1110. 
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talrijke typische zinSneden in het diets. Dit compendium van 
Meyerus, bewaard in de Stadsbibliotheek van St. Omaars, 
werd in 1892 uitgegeven in de publicatiën. in-4 van de Société 
d 'Emulation door P. Henri Dussart. Niet zonder aarzeling 
meende Dussart dat De Doppere in het latijn geschreven had, 
hoewel de latijnse tekst van de Fragments duidelijk de stempel 
draagt van het humanistische latijn van Meyerus. 

Het handschrift van boek 111 van de bibliotheek van Douai 
was aan Dussart onbekend gebleven (9). Prof. Fris heeft in 
1901 dit laatste handschrift, met de oorspronkelijke dietse 
redactie van De Doppere, bekend gemaakt en de verkeerde 
voorstelling van Dussart terechtgewezen. 

Dit alles wijst op de belangstelling van De Doppere voor ge
schiedenis in eigen taal. In zijn Vademecum verschijnt hij als 
de bewerker en vertaler in het diets van een groep teksten in 
betrekking met de bedevaart naar Rome en Jeruzalem. 

Het Vademecum. 

Het handschrift, dat we een «Vademecum voor de Rome- en 
Jeruzalemvaarder» noemen, is een autograaf van De Doppere 
en werd geschreven te Brugge. Een kopie van het geheel of van 
een deel. van dit handschrift, is voor zover bekend, in geen 
openbare bibliotheek voorhanden. In onze literatuur werd het 
nooit aangehaald. De eerste beschrijving van het handschrift 
is, zoals gezegd, deze van Feys in 1891. 

Langs welke weg en wanneer is de kleine codex in het bezit 
van de Brugse Godshuizen (nu Commissie Openbare Onder
stand) gekomen? Dit blijft een open vraag. In de genoemde in
stelling weet men niets over de herkomst. Blijkbaar is het 
Vademecum een tijdlang in particulier bezit geweest. De naam 
«P. Zuerijnc», op de perkamenten omslag aangebracht, wijst 
misschien in die richting. 

Belangrijker is de geschiedenis van de redactie van het 
handschrift. Heeft De Doppere dit Vademecum bewerkt uit 

. persoonlijke belangstelling voor de bedevaart naar Jeruzalem 
en naar Rome? Men weet niet dat De Doppere het H. Land 
zou hebben bezocht. Hij was zestig toen hij het Vademecum 

(9) Hoewel dit handschrift in 1887 door F. Van der Haeghen in de Biblio
theca Be/gica (aangehaalde overdruk p. 27-31) beschreven was. 
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samenstelde. Zo hij tevoren naar Jeruzalem was gereisd zou 

hij, de notaris en memoralist, zeker een eigen dagboek van zijn 

«voyage» hebben aangelegd. Dat hij de Jeruzalemvaart in zijn 

laatste levensjaren (na 1493) heeft aangegaan is weinig waar

schijnlijk. Anders ligt het met Rome. Het is goed mogelijk dat 

hij, secretaris van bisschop De Baerdmak~re, Rome heeft 

bezocht. En dat zijn reisdagboek, zoals zijn andere geschrif

ten, verloren is gegaan. 
Het Vademecum voor de Jeruzalemvaarder is zeker ont

staan in een milieu waar de belangstelling voor de «Jerusalem

sche reyse» zeer levendig was. Verscheidene Brugse tijdgeno

ten, mensen die De Doppere persoonlijk moet hebben gekend, 

hadden de reis naar het H. Land ondernomen. Eerst en vooral 

Anselm Adornes en zijn reisgroep in 1470. Het feit dat De 

Doppere vóór of in 1491 het latijnse relaas van Adornes' reis 

in handen heeft gehad, lang genoeg om het in het diets te 

bewerken, wijst op rechtstreekse of onrechtstreekse betrekkin

gen met de kring van de Brugse Jeruzalemvaarders (10). 

Tot deze kring behoorden vooral de stadsprectikers uit de 

verschillende mendicantenkloosters. De Doppere heeft zeker 

omgang gehad met de Carmer Adriaan de Pas, ~en reisgezel 

van ridder Jan de Baenst op een tocht die ook de Sinaïberg 

omvatte. Alsook met de befaamde predikheer en inquisiteur 

Adriaan de Mil, die in 1486-1487 de H. Plaatsen bezocht. 

Twee «freremineuren» uit het klooster van bisschop De Baerd

makere, de broeders Antheunis vanden Eechoute en Jaspar 

Harlais, stadspredikers, voltrokken hun Jeruzalemvaart in 

1489, twee jaar voor de voltooiing van het Vademecum. En 

wanneer predikheer Jan van der Beke in 1494 met zijn gezellen 

de pelgrimstaf voor het H. Land opneemt, kan hij de informa

tie voor de overvaart uit Venetië en voor het bezoek aan de H. 

Plaatsen gaan overschrijven uit het dietse Vademecum van De 

Doppere dat een collectieve ervaring van 25 jaar Brugse Jeru

zalemvaart praktisch samenvat. 

Samenstelling van het Vademecum. 

In zijn handschrift heeft De Doppere de volgende vier stuk

ken samengebracht : 
1. de reisbeschrijving van Adarnes uit 1470; 

(10) A. Viaene, Vlaamse Jeruzalemvaarders in de Bourgóndische eeuw, in 

Biekorf 1964, p. 5-16; met de aanvullingen aldaar p. 119-122; 336-338. 
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2. de informatie voor de Jeruzalemvaarder op de galei van 

Venetië; 
3. de aflaten verbonden aan de H. Plaatsen in Palestina; 

4. de aflaten te verdienen te Rome. 

Het «Voyage» van Adornes. 
De Jeruzalemvaart van ridder Anselm Adornes, onderno

men vanuit Brugge over Genua, Tunis en de Sinaï, duurde 

meer dan 13 maanden (14 februari 1470 - 4 april 1471). De 

terugreis liep over Rhodos tot Brindisi per schip; dan over 

land tot Brugge via Bari, Napels en Rome. 

Tot het' reisgezelschap behoorde de zoon van ridder Anselm, 

Jan Adornes, die te Padua studeerde. Door Jan Adornes werd 

een latijns dagboek van de reis ópgesteld : Itinerarium in 

Asiam et Africam. De tekst van dit Itinerarium is bewaard in 

een handschrift van de Stadsbibliotheek van Rijsel (nr. 187 

van de Catalogue Le Glay; nr. 519 volgens de Catalogue des 

bibliothèques -de France). Weled. B. van de Walle bezit een 

kopie van deze tekst. De Bibliothèque Nationale van Parijs 

was in de vorige eeuw in het bezit van een versie van het Itine

rarium die vollediger was dan deze van het Rijselse hand

schrift. Van dit Parijse handschrift, dat nu verloren is, wordt 

een gedeeltelijke kopie bewaard op de bibliotheek van de 

Facultés catholiques te Rijsel (cote 2 M 17) (11). 

Bij de verdietsing van het Itinerarium heeft De Doppere de 

personalia betreffende Adornes en zijn reisgezellen bijna 

geheel weggelaten. Hij behoudt de nauwkeurige beschrijving 

van de reisroute met al de nuttige inlichtingen voor de reiziger. 

Uit het latijnse reisverhaal is, onder de hand van De Doppere, 

een diets reisboek voor de Jeruzalemvaarder ontstaan. 

De titel van de bewerking is «Tvoyage ghedaen te Synay 

ende te Jherusalem by mer Ancelmus Adournes» (12). 

Van dit ingekort reisboek geeft De Dappere, als aanhangsel, 

nog een samenvatting in een paar bladzijden onder de titel: 

«Dit es een abriget dats int carte bescreven vander reyse zo 

hier naer valcht» (13). 

(11) Over de reis van Adornes publiceerde B. van de Walle een uitstekende 

studie (Voyages de quelques brllgeois en Egypte et en Palestine au XVe et all 

XVlIe siècle) in Ad Harenas, Gedenkboek van het St.-Lodewijkscollege, p. 

260-272 (Brugge 1960) met belangrijke bibliografie. Zie Biekorf, 1964, p. 9-10. 

(12) Uitgeven door E. Feys in Annales de la Société d'Emulation 41, 1891, 

p. 149-213. 
(13) Uitgegeven idem p. 213-217. 
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De route over Genua, door Adornes gevolgd, was weliswaar 
niet de meest gebruikelijke, de regelmatige afvaarten van de 
galei uit Venetië naar Jaffa en de reisvoorwaarden trokken 
veruit de meeste Vlaamse Jeruzalemvaarders naar de Dogen
stad. Voor deze laatste klassieke reisroute bewerkte De Dop
pere een verdietsing van de : «Informatie» van de Jeruzalem
vaarder (14). 

Het Regement van de Jeruzalemvaarder. 

De dietse tekst van dit Regement is verwant met gelijktijdige 
Engelse teksten, nl. de : «Informacion», een versie die dateert 
uit 1480-1490. Sommige woorden schijnen een Frans voor
beeld te veronderstellen. De redactie van De Doppere is duide
lijk Westvlaams en Brugs gekleurd. Van de dietse versie van 
De Doppere is, voor zover we weten, geen tweede handschrif
telijk getuige bewaard. 

Was er omstreeks 1500 een gedrukte tekst (in welke taal?) 
van de «Informatie» in omloop? Dit is niet onmogelijk. De 
Brusselse poorter Pieter de Smet gezeid van Steebroeck, die in 
1505 over Venetië naar Jaffa-Jeruzalem reisde, heeft blijkbaar 
een tekst van de Informatie in handen gehad (15). Ook Jean 
Zuallart uit Ath, leermeester van Filips van Merode, neemt in 
zijn reisverhaal de inhoud van de Informatie op (16). 

De aflaten van Jeruzalem en het H. Land. 

De tekst van De Doppere bleef tot nu toe onuitgegeven. 
De Doppere schijnt een Frans of een Latijns model in han

den te hebben gehad. Was de tekst van deze pardoenen «met 
kruisjes» en Latijnse oratiën reeds ergens in druk verschenen? 
In handschrift was deze tekst zeker geen zeldzaamheid. In het 
relaas van zijn reis in 1422 heeft Guillebert de Lannoy een zeer 
uitvoerig hoofdstuk over deze aflaten opgenomen. De tekst 
van zijn cataloog begint als volgt: «Cy s'ensieuvent les par-

(14) A. Viaene, Informatie voor leruzalemvaarders in dietse versie, in Bie
korf, 1963, p. 1-8., 

(15) 1. de Saint-Genois, Les voyageurs belges du Xl/Ie au XVIe siècle, I, p, 
200-20 I (Brussel 1846). 

(16) Zelfde werk 11, p. 39-40. 
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dons et indulgences et les pelerinaiges qui sont dedens la cité de 
Jherusalem». Daarop volgt een eindeloze lijst van heilige 
plaatsen heel Palestina door en tot in Syrië (17). De lijst van 
De Doppere is daartegenover zeer bescheiden .. 

In de volgende tekstuitgave (Bijlage I) worden de klassieke 
Latijnse oratiën alleen met de initia en de conclusie opgegeven. 

De aflaten van Rome. 

Heeft De Doppere zijn uitvoerige beschrijving van de 
Romeinse kerken met het latijn vertaald naar een gedrukt 
exemplaar van de Mirabilia Urbis Romae ? Een Romeinse druk 
van deze Mirabilia was in 1489 (en vroeger?) reeds in de han
del; deze reisgids voor de Romevaarder beschreef ook de 
lokale aflaten (18). 

Blijkbaar heeft De Doppere de tekst van een dietse versie 
van de Aflaten van Rome onder ogen gehad. Zijn eigen dietse 
versie schijnt echter geen (bijgewerkte) kopie te zijn van de 
Beschrijving van de Romeinse kerken die in 1377 door de 
Augustijnermonnik Leopold van Wenen was opgesteld (19) en 
waarvan een dietse overzetting uit 1378 bekend is (20). 

De versie van De Doppere biedt in elk geval genoeg afwij
kingen van de . bekende redacties om hier op haar geheel te 
mogen gepubliceerd worden. In het vademecum beslaat het 
stuk over de aflaten van Rome de bladzijden 62-72. De tekst 
ervan wordt hierna (Bijlage 11) helemaal ongewijzigd naar het 
handschrift afgedrukt, met uitzondering van de verkortingen, 
die opgelost werden. 

(17) C.P . Serrure, Voyages et ambassades de Messire Guillebert de Lannoy 
1399-1450, p. 56-64 (Mons 1840; Soc. Bibliophiles de Mons, n° 10). 

(18) Brunet, Manuel du libraire, Supplément I col. 1034; Il col. 1062. 
(19) N. Paulus, Geschichte des Ablasses bis zur Mitte des 14. lahrhunderts. 

Il, 301 (Paderborn 1923). 
(20) De aflaten der zeven kerken van Rome, volgens een nederduitsch 

Handschrift der XIVe eeuw, berustende in de Kon. Boekerij te 's Hage. Uitge
geven in Archief voor kerkelijke geschiedenis inzonderheid van Nederland ( = 
Kist en Royaards' Archief, VI, p. 303-318; Leiden 1835). De uitgever stelt (p. 
305) het jaar 1374 voor als datum van de redactie. - Een fragment uit deze 
uitgave (De Sint lans kerk te Rome) opgenomen in (J. van Vloten) Verzame
ling van Nederlandse prozastukken van 1229-1476 naar tijdsorde gerangschikt, 
p. 66 88 (Leiden 1851). 
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BIJLAGE I 

De aflaten van Jeruzalem en het H. Land. 

Hier naer volghen oratien diemen lei st up alle devote plaetsen die 
staen binder stede van Jherusalem ende daer buuten. Ende daer tee
ken staet van eenen gheheelen cru ce daer es oflaet A pene ende a 
culpa. Ende daer maer staet een half eruee daer es oflaet van vij jaren, 
alst blyet. 

In Nazareth Annuneiacio 
Missus est angelus. Deus qui de beate. 

Up den bereh Thabor van de transfiguracie 
Nemini dixeritus visionem. Deus qui unigenitum. 

Int dal van Josaphat daer onse vrauwe begraven was 
Vox turturis audita. Coneede . .. fragilitati nostre. 

Vander plaetse daer onse vrauwe starf + 
Ave Regina eelorum. Veneranda nobis Domine. 

Daer ons vrauwe gheboren was + 
Nativitas tua. Supplicationem servorum tuorum. 

Vanden pardoenen up de plaetse inde kerke 
van bethleem daer ons heere gheboren was 

Angelus ad pastores. Coneede ... ut nos unigeniti. 
Item ter erebbe 

o magnum misteriurn. Deus qui hane saeratissimam noctem. 
Item ter besnidenesse 

Mirabile misteriurn. Omnipotens ... dirige actus. 
Up den bereh van Calvarien 

Tencbre facIe su nt. Domine J. C .... qui hu ne saeratissimum locurn. 
Daer ons heere ghesalft was 
eer men begrouf ende int graf leyde 

Unguentum effusum nomen tuum. Du\cissime J. C. 
Ten grave ons heeren 

Quem totus mundus . Domine J. C. qui hora diei. 
Daer teruee ehristi vonden was 

o crux gloriosa. Deus qui in praec\ara. 
Ten huuse van pilatus 

Ingressus pilatus. Respiee ... super hane familiam. 
Ten berghe van oliveten 
daer ons heere ten hemel c\am 

o rex glorie. Concede ... ut qui unigeniturn. 
Ter gouden poort 

Ceperunt omnes turbe. Da ... ut qui in tot adversis. 
Item 

Ductus est Jhesus. Respiee ... familiam tuam. 
Daer lazarus verweet was 

Magno salutis gaudio. Adiuva nos Deus salutaris. 
Ter fluvio Jordane 
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17c Vademecum fol. 72 : 
Slot en handtekening van De Doppere. 
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Baptizat miles christum. Deus cuius unigenitus. 
Van den sacramente 

o sacrum convivium. Deus qui nob is sub sacramento. 
Vanden helighen gheeste 

Veni sacte spiritus. Assit nobis ... virtus spiritus sancti. 
Van sinte mathys 

Hoc est preceptum meum. Deus qui beatum Mathiam. 
Anime omnium fidelium . . 
A subitanea et improvisa morte ... Amen. Etc. 

(fol. 57-61) 

BIJLAGE II 

De aflaten van de kerken van Rome. 

(f. 62) «Dit zijn de pardoenen die te halen zijn in de .vij . kerken 
binnen Rome, ende daer buiten. 

(Nota over de carena). 
Vele lieden vraghen wat een quarijn es daeromme staet hier tbediet 

van dien. 
Teerste es .vij. jaer wullen ende baervoet te ghaene. 
Tander es . vij . jaer te vastene te barne ende te broode alle vrij

daghe. 
Tderde es .vij. jaer te slapene den eenen nacht daer hij denandren 

niet en sliep. 
Tvierde es binnen .vij. jaren te commene onder gheen dac ten ware 

dat hij mes se hoorde voor de kerc duere. 
Tvijfste es . vij. jaer tetene ende te dry nek ene huut den scuetele daer 

hij zyn ghevouch in dade. 
So wie alle dese pointen vuldoet .vij. jaer hij windt een quariin. 

Ende dit mach men halen te Rome zonder ghetal. 
Zalich zijn zy, die ze halen moghen dese grote gracien. 

(De aflaten in de zeven Basilieken). 
Ghy moet weten dat binnen Rome zyn iij.c ende Ivij kerken daer 

men alle daghe messe in doet , onder de welke daer zyn .vij. kerken 
voor alle dandere gheprevilegiert met gracien ende met helicheden 
ende heet en conincIike kerken zijn zy van paeusen ende van keysers 
ghesticht. 

(De Sint-Pieterskerk). 
Onder de welke de eerste es Sin te pieterskerke (f. 62v) dappostele 

ende es ghestelt ter plaetse daer sinte pieter ghecruust was, ende die 
heet men locus vacitanus (sic.) Ende es ghestelt anden voet van den 
berghe zo datmen daer toe cIemt met eenen grade xxviij trappen 
hooghe. Ende alzo dickent aIsmen die trappen up cIemt ende neder 
daelt tel ken heefftmen quite tseventste deel van ghezetter penitencie 
vanden paeus alexander. 
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Als een mensche comt voor de kerke daer de fonteyne staet, zo ziet~ 
men boven der duere j belde van onsen heere tusschen zynen voeten 
staet j van den penninghen daer god omme vercocht was. Alzo dickent 
als j mensche dien penninc anziet zo hei ft hy xiiij.m jaer aflaet. ." 

Inde vorseide kerke zyn C. outaren ende tot eIken outare zyn xlvIIJ 
jaren aflaeten ende alzo menich quarijn . Ende vij. outaren zynder die 
gheprevilegiert zyn met graden ende met helicheden. 

Deerste outaer daer de veronike up staet heift vil· jaer aflaets. 
Ende doutaer van sinte Andries heift v". jaer aflaets. Ende doutaer 
van onser vrauwe heift vjc . jaer aflaets. Ende den outaer van sinte leo 
daer hij ontfync dabsolucie in zyner messe van den hemeIe die heift vijC 
jaer aflaets. Ende doutaer van alle zielen heift v" jaer aflaets ende up 
heleghe daghen (f. 63) een ziele huuten vagheviere. Ende doutaer van 
sinte Symoen sinte Juden vj" jaer oflaets. 

Ende inde wederzijde vanden choor deure staen twee crucen. So wie 
die crueen cu st hei ft xijC jaer aflaets . 

In onser vrauwen daghe inde vastene so hanctmen daer een deed 
boven in den tor dat de moeder gods zelve maecte, ende dat hanct daer 
tot onser ·vrauwen daghe half ougst. Alzo menichwaerven als een 
mensche dat deedt anziet, zo heift hy xiiW. jaer oflaets ende alle 
hooghedaghen dobbelerende. Ende alzo dickent als j. mensche' ga et 
metten sacramente, datmen den zieken lieden draecht, zo heift hy xv". 

j aer 0 flaets. . 
Item de paeus silvester gaf alle den ghuenen die elcx daechs ten 

drien kerken commen zoude oedmoedelike quite tderden deel van ghe
zetter penitende ende van vergheten zonden. Ende xviijc. jaer oflaets 
ende alzo menich quarijn. 

Ende vanden hooghen outare daer tlichame van sinte pieter rust, 
daer of gaf de paeus gregorius oflaet van allen vergheten zonden zon
der ende van allen achtergheIaten beloften, handt of voet, an vader of 
moeder ghedaen, in evelen moede, xxviij jaer (f. 63v) oflaets ende alzo 

menich quaryn. 
Ende van ons heeren upvaert tot onser vrauwen daghe thalf ougste, 

zo machmen daer halen xiijc. jaer oflaets ende alzo menich quaryn. 
Item in de feesten van sinte pietre heltmen daer iijm. jaren oflaets, 

inde octave van sinte maertine als de voorseide kerke ghewijet was 
haeltmen daer vijm jaer oflaets ende alzo menich quaryn, ende tderde 
deel van ghestelder penitencie alle de ghuenen die daer zyn vanden lan-

den. 
Ende alle de ghuene die daer commen zyn van anderssyden sbeerchs 

.die zyn ghedobbleert van graden. 
Ende alsmen de veronike toocht zo hebben die van Romen vm. jaere 

oflaets ende die vanden lande ixm. jaer oflaets, ende die van bezyden 
sberchs xiiijm. jaer oflaets ende alzo menich quaryn ende verlaten esse 
tderde deel van allen zonden, 

An sinte pieters kerke an deen zyde daer licht een kerchof dat men 
heet gods acker daer in dat men graeft de pelgrims, daer en machmen 
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niement anders in begraven, dat is tlandt (f. 64) daer de xxx penning
hen over ghegheven waren. 

(Sint-Paulus buiten de muren). 
Item in de kerke van sinte pauwels buuten mueren, daer zyn hooft 

ghevonden was, haeltmen xlviijm jaer oflaets ende alzo menich 
quaryn. 

Inde feeste van sinte pauwels haeltmen daer .M. jaer oflaets, in zyne 
bekeerynghe .C. jaer oflaets, in alder kinderen daghe xlc. jaer oflaets. 

Inde octave van sinte maertins als de kerke ghewijt was xiiW jaer 
oflaets ende alzo menich quaryn, ende tderdendeel van allen zonden 
quite. 

Ende wie alle zondaghe visenteirt de kerke van sinte pauwels hij 
heift alzo vele oflaets als of hy ghynghe tsinte Jacops in galissien ende 
wederquame van daer. 

(Sint-Laurentius buiten de muren). 
Item inde kerke van sinte lauwereyns buuten de mueren daer rustet 

lichal11e van sinte lauwereyns ende van sinte steven. Ten hooghen 
outare haeltmen xvm jaer oflaets ende alzo menich quaryn. 

De ghuene die . visenteirt dandere out aren die inde kerke staen, die 
heift vW jaer oflaets ende alzo menich quaryn. 

Ter kercwiynghe haeltmen daer iiijffi jaer oflaets (f. 64v) ende alzo 
menich quaryn. In haerlieden feeste c jaer oflaets . 

De paeus pelagius gaffert halene ten viere feesten vanden jare vijm 
jaer oflaets ende alzo menich quaryn . 

Ende wie dat daer comt alle woensdaghe midden in de weke ver
dient te verlossen een ziele huuten vagheviere ende hem quite van allen 
zonden. 

(Sint-Kruis van Jeruzalem). 
Item inde kerke van sinte cruus, daer es eene cappelle binnen beslo

ten, daer was ghestelt sinte helenens wieghe skeysers constantyns moe
dre, de welke cappelle de paeus silvester hiet Jherusalem, daer es den 
band daer christus mede gheleet was toten cruce, ende twee saphieren, 
deene vul van christus bloede, ende. dandre van onser vrauwe meIcke, 
ende de sponge daer mede dat gheminghel was azyn met galle ende de 
naghelen daer god mede ghecruust was ant cruce, ende een groot deel 
vanden bebloeden cIeede daer sint jan baptiste up onthooft was, ende 
twee aermen van sinte pieter ènde van sinte pauwels ende daer es 
thooft vanden paeus amedeus 0) die ghemartelyt was. 

Inde capelle die men heet Jherusalem voor den hooghen outaer daer 
staet de zetel daer hy in (f. 65) ghemartelyt was by den inghel van 
hemelryke, bys zyns zelfs consente, dat hyt behoude dat hyt verdient 
hadde jeghen gode onsen heere. Ende daer gaf hy hem allen die inden 
zetel quamen zitten tderdendeel van allen zonden quite. Ende xvm jaer 
oflaets ende alzo vele quarynen. Ende allen hooghen daghen ghedob
bleert. 
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Ende de paeus stephanus die daer ghedoodt was inde cappelle die
men heet Jherusalem die gaf daer oflaet van allen zonden ende quite 
van allen penitencien. 

(S. Maria de Meerdere). 
In onse vrauwe kerke te maior dats inden hooghen outaer daer es 

tlichame van sinte mattheeus, daer haeltmen xiijm jaer oflaets ende 
alzo menich quariin . Ende inde andre outaren es tlichame van sinte 
Jeronimus ende daer es van christus wieghe daer hy in lach, ende van 
sinte thomaes aerme ende van onser vrauwen melcke, ende een groot 
deel van den houte des crucen ende van menighen heilighen lichame, 
daer haeltmen xlviijm jaer oflaets ende alzo veel quarynen. 

Ende de iiijde paeus Nicholaus ende de viijste paeus gregoritis die 
gaven daer xm jaer oflaets ende alzo vele quarynen die de vorseide 
kerke visenteirden . 

(f. 65v) Hem van ons heeren upvaert tot anden wintere zo haeltmen 
daer xiiijm jaer oflaets ende alzo veel quarynen. Ende alle helighe dag
hen ghedobbeleert, ende verlaten esse tderdendeel van allen zonden. 

(Sint-Sebastiaan). 
Item in sinte sebastiaens kerke buten mueren int kerckhof des paeus 

calixtus ter stede diemen heet cakabundas daer dinghel ons heeren 
hem openbaerde ende sprac te den paeus sinte gregorius, in deze stede 
es waerachtig oflaet van allen zonden ende van allen penitencien, eeu
welic blivende ende blyscap zonder hende. 

Ten hooghen outaere vander kerke daer haeltmen xxviijm jaer 
aflaets ende al zo veel quarynen ende tderdendeel van allen zonden 
quite. Ende die dandere outaren visenteirt die heift vij< jaer oflaets. 
Ende inden achtersten outaer van der kerke daer es xiij< jaer oflaets 
daer leicht j helich paeus begraven ende heift een ijzeren traelge over 
hem, die dien visenteert met een Ave maria heift xij< jaer oflaets. 

In deze kerke staet een duwiere onder deerde (f. 66) daer de xij 
apostelen ghevloon waren ende alle gods vrienden deur de vreese van
den dood, daer staen .ij. outaren, alzo dickent als j mensche daer duer 
gaet hy heift xiiij< jaer oflaets ende alzo menich quaryn. Ende alle 
hooghe daghen dobbelerende. De paeus pelagius gaf daer toe xlviij 
jaer oflaets ende alzo menich quaryn. . 

Ende achter de kerke staet een kelder daer in dat ligghen xlviij paeu
sen die alle martelaeren storven om gods wille, wie dat daer eerst waert 
in comt die haelt .vij. zielen huuten vagheviere ende alzo vele oflaets 
dat alle de werelt niet en zoude connen ghesommeren dJn god alleene. 

Upden iiir zondach in majo zo haeltmen daer eene ziele huuten 
vagheviere. Ende inden kelder staet een pit, daer sin te pieter ende sinte 
pauwels in laghen bedect ij< ende I. jaeren dat noyt man en wiste dat zy 
ghevloon waeren. So wie zyn hooft indien pit steict ende weder huut 
trect hy es reyne van allen zonden. 

Van ascencioens daghe tot ingaende ougst zo haeltmen daer xiiijm 
jaer oflaets ende alzo veel quarynen. 

(f. 66v) De paeus gregorius, de paeus Silvester, de paeus Alexander, 
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de paeus ...... (1), de paeus pelagius ende de paeus honorius die gave 
elc van hemlieden xm jaer oflaets ende zo menich quaryn. 

Ende ligghen vele helighe lichamen van anderen helighen apostelen 
maertelaren ende confessoren ende maechden daer te lanc of te scri
vene ware, daer omme zijn de graven daer zo groot dat zy niet te gron
deren noch te vertellen en waren. 

(Sint-Jan in Lateranen) 
Item in sinte Jans kerke te lateranen, daer gaven die paeuzen grego

rius ende silvester doemen de kerke wyen zoude, zo en zacht noyt man 
zo zeere reynen alst dede up dien dach, de paeus silvester gaf alzo 
menich jaer oflaets alst up dien dach menich drepel waters reynde. 
Ende alse hyt ghegheven hadde, doe bepeinsde hy hem of hys mach
tich ware dat oflaet te ghevene, doe quam een stemme vanden hemele 
ende zeide, paeus silvester du beste wel machtich dat oflaet te ghevene 
ende de pardoenen die du ghegheven hebs (f. 67) ende god die gheifter 
alzo vele daer toe. 

Ende alle de ghuene die sint jans kerke visenteren dat orcond de 
paeus bop.ifacius ende seicht : So wat menschen die sint jans kerke 
visenteren, wat zoude hij zoucken ten helighen grave want hij en heift 
gheen nood te ghane, ware eenich mensche die trecken zoude ten 
helighen grave, ende tgoed niet en hadde, ghynghe hy van sinte piet ers 
tot sinte jaris te laterane, hy ware gheabsolveirt, mi en rouct wane hy 
comt, of te welke tijt dat hy comt, te sinte jans te laterane es hy quyte 
ende vry van allen zonden indien dat hy berau heift. 

Salich es de moeder die tkint drouch dat zaterdaechs tsinte jans te 
laterane messe hoort, hy verledicht alle de ghone die hem bestaen tote 
lxxvijten lede uuten vagheviere, Noch haelt hy alzo veel oflaets dat alle 
de weerelt niet en zoude connen ghesommeren dan god alleene. 

(f. 67v) Up~en tor vander voorseider kerke daer staet een dobbel 
cruce, dat was ghemaect van den zweerde daer sint jan baptiste mede 
onthooft was. Alzo dickent als j mensche dat an ziet zo heift hy xiiijC 
jaer oflaets. ' 

Ten hoghen out are haeltmen quite van allen zonden. 
Onder der crocht daer staet onder tgraf daer sinte jan ewangeliste in 

ghync ligghen als hy messe ghehaen hadde, daer comt alle goede vri
daghe tsnachts van gods weghe olye ende crisme die die van Rome 
oorboren. So wie zyn hooft daer in steict hy heift xiiij< jaer oflaets 
ende alzo vele quarynen. 

Ende achter den hoghen outaer daer staet een zetel daer god zelve in 
zat ende sint jan. So wie daer in zit hy heift tderdendeel quyte van 
allen zonden. 

Die doutaren vander kerke visenteirt die in die kerke staen die hei ft 
xlviij jaer oflaets ende alzo menieh quaryn .. 

(f. 68) Inde sacristie daer staet sint jans outaer ende de tafle daer 
ons heeren up hat in witten donderdaghe, ende de steenen tafle die ons 
heere moysesse gaf ende vele andre reliquien ende helichdommen. 

Ende daer zyn twee zilveren ampullen .daer es in van den bloede end 
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vanden watre dat liep huut christus zyde als hy hync an thout des cru
cen. 

Ende daer es een cruce dat quam van over zee in een steenen scip 
alleene te Romewaert daer es in j helich reliquie dat onsen heere toebe
hoorde, es huuten tempel ons heeren , zijn .iiij. coperen calommen die 
staen in wederzyde van den hooghen outare, daer es in vanden . v. 
gheerstenen brooden ende .ij. visschen daer mede dat ghevoet waren 
vm volcx. Ende daer es in van der besnidenesse ons heeren in onser 
vrauwen hooftcleedt. Daer es in dat hemelsche broodt dat ghevonden 
was binnen sint jans grave (f. 68v). Ende vele andre reliquiendie daer 
in vele ziin zonder ghetal. 

In die sacristie haeltmen tderdendeel quyte van allen zonden. 
Item in de zelve kerke staet j cappelle ende heet sancta sanctorum, 

daer in zietmen ons heeren openbaringhe in sinte luucx tijdt. 
Ende boven den hooghen outaer zijn de hoofden van sin te pieter 

ende sinte pauwels. Ende daer zyn de lichamen van vele andre zanten, 
daer haeltmen xvij< jaer oflaets ende alzo vele quarynen. 

In dien tyden als de keyser constantyn ghedoopt was zeide hy tote 
den paeus silvester: in dien dat ie myn hu us ghgheven hebbe gode tee
ren, ende gheift mildelic uwe gracien hem allen die hier commen toot 
deser stede, daer andwoorde de paeus silvester : ons heere ihesus 
christus by zynre grote ontfaermicheyt heift hu ghezuvert van alder 
lazerie, hy moetse alle zuveren van zonden de ghone die commen ver
zoucken dese stede. Diet niet en wille gheloven die ga tot sint jans in 
de kerke hy zult daer (f. 69) vynden ghehauwen in eenen zwarten mar
mer steen al dat hier ghescreven staet. 

Van sinte maertinsdaghe toot vastenavent, zo es toflaet ghedob
bleert, van vastenavonde toot paesschen alle daghe drievoudt. Salich 
syn zy die dit groot oflaet verdienen moghen ende die grote quarynen 
dier daer te halene zyn zonder ghetal. 

I (De aflaten in de mindere kerken). 
Dit naervolghende zyn pardoenen die te halene zyn in diversche ker

ken ende cappellen binnen Rome. 
In sinte pieters kerke ad vincula daer zijn de ketenen daer hy mede 

ghebonden was, daer gaf de paeus pelagius upten eersten dach van 
ougstmaend oflaet van allen zonden. 

Item in onze vrauwe kerke la rotunda upten derden dach van meye 
ende inde (f. 69v) feeste van allen helighen es daer oflaet van allen 
zonden. Ende alle zondaghe en alle woensdaghe zyn daer iij" jaer 
oflaets. 

Item in onser vrauwen kerke in ara celi daer es dat weerde beilde 
van onser vrauwe dat sinte lucas maecte, met grooter weerdichede als 
de groote pestilencie in Rome regneerde, de inghel van den marber
steene neech haer, ende de inghelen zonghen daert menich mensche 
hoorde onser vrauwen lof Regina celi letare allel uia etc. 

In onser vrauwe kerke de popuia zyn alle daghe ij< lxxiiij jaer oflaets 
ende ij< ende xiiij quaryn. 

I 
i 
I, 
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In onser vrauwe kerke de portica es een weerdich beilde van onser 
vrauwe dat noyt van gheene creature ghemaect en was maer ghebracht 
biden inghelen. 

Item noch in onser vrauwe kerke transtibrim diemen heet fontayne 
daer de olie spranc ten tijde doe god ghebooren was. Inde octave van 
onser vrauwe (f. 70) daghe talfougste daer es oflaet van allen zonden. 

In onser vrauwe kerke molendinis daer es dat weerdighe beilde van 
onser vrauwen dat van gheenen mensche ghemaect es maer byden in
ghelen daer ghebracht daer es alle jare XC daghen oflaets. 

Item in sinte barthelmeeus kerke daer zyn lichame licht daer zyn .m. 
jaer oflaets ende up zynen dach es daer oflaet van allen zonden. 

Item tsinte saba daer ligghen de keysers lichamen Titus ende Vaspa
sianus die Jherusalem wonnen ende destrueerden ende die de veronike 
brochten die machmen daer zien. 

In de kerke marie nove daer es een ander beilde van onser vrauwe 
dat sinte luuc pingierde, daer zyn alle daghen iij< jaer oflaets. 

In onse vrauwe kerke transpondiaca zyn twee cal ommen daer sinte 
piet er ende sinte (f. 70v) pauwels an ghegheeselt waren. 

In sinte maertins kerke in monialibus zyn iij< jaer oflaets. 
Inde kerke quatuor coronatorum es xltich jaer oflaets. 
In sinte marcellius ende sinte pieters kerke es .m. jaer oflaets. 
In sinte eustaes kerke, daer zyn lichame, zyn wyf ende twee van 

zynen kind ren ligghen daer es iij< jaer oflaets . 
In de kerke sin te angeli es iij< jaer oflaets. 
In sinte benedictus kerke es iij< oflaets. 
Inde kerke ten .iij. fonteinen daer sinte pauwels onthooft was es .m. 

jaer oflaets ende alzo veel quarynen. 
In sinte anastacius kerke es viij< jaer oflaets ende alzo veel quarynen 

ende tderdendeel verlatenesse van allen zonden. 
in de kerke van onse vrauwe diemen heet scala celi daer zyn de 

lichamen van den xm (f. 71) martelaren ende priesters die daer devotelic 
messe celebreren tsy voor levenden ofte voor doden zynde in state van 
gracie, zyn gheabsolveert a pen a ende a culpa, gheconfirmeirt van lxvj 
paeuzen die alle maertelaere storven daer of datter vele lichamen lig-
ghen in sinte sabastiaens kerke. . 

In sinte silvesters kerke daer es thooft van sin te jan baptiste, daer 
zyn te halen XC jaer oflaets ende alzo vele quarynen . 

In sinter NicIaeus kerke in lateribus zyn .c. jaer oflaets ende zo vele 
quarynen. 

In shelichs gheests kerke es vij< jaer oflaets ende tvierendeel van alle 
zonden quite . 

In sin te cecilie kerke daer es de vyngher van sinte marie magdaleene 
ende de vyngher van sinter NicIaeus daer es .c. jaer oflaets . 

In sinte jans kerke ad portam latinam daer hy ghezoden was in 
dolye up dien dach (f. 71v) haeltmen daer een ziele huuten vagheviere. 
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Inde kerke vanden xij apostelen inden hooghen outaer daer ligghen 
de lichamen vanden apostelen van sinte philippus ende van sinte 
jacops ende vele andre reliquien. 

Inde capelle domine quo vadis daer zyn de voorstappen ons heeren 
daer es .m. jaer oflaets. • 

In sinte potenciane kerke daer es de banc daer ons heere up zat met 
zynen jongheren, daer es .m. jaer oflaets. 

In sinte Agniete kerke es .m. jaer oflaets. 
In sinte praxeden kerke daer es tderdendeel vander calomme ons 

heeren, daer es tderdendeel verlaten esse van allen zonden. 
In sinte jooris kerke daer zyn hooft es, zyn glavie ende zyn baniere 

daer es .m. jaer oflaets. 
In sinte katheline kerke daer es .m. jaer oflaets . 
In sinte lysbette kerke es .c. jaer oflaets. 
In sinte pieternelle kerke es .c. jaer oflaets. 
In sinte crisogonus kerke zyn vele reliquien (f. 72) ende daer es .m. 

jaer oflaets. 
In sinte bibiane kerke daer es tcruudt dat noch wast dat zoe plante 

met haren propren handen en het gheift beete jeghens tgrote evele. 
In sinte ignacius clooster es j weerdich beilde van onser vrauwe, 

daer es inde cappelle libera nos a pena et a culpa daer de drake onder 
ghebonden was daer es .m. jaer oflaets. 

Item inde vastene zyn de oflaten alle ghedobbleirt. 
Item waert alszo dat gheviele dat enich pelgrim storve up den wech 

waert int gaen of int keeren hy wort ghewaerlike gheabsolveirt van 
allen zonden etc. 

Scriptum per me Rumoldum de doppere 
presbiterum in artibus magistrum anno 1490° 

DOPPERE 

Handschrift (autograaf) van De Doppere. Bewaard op het archief 
van de Commissie van Openbare Onderstand te Brugge (O.C.M. W.). 

Handelingen van het Geschiedkundig Genootschap, Société 
d'Emulation, C (1963), 301-322 
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Toen de hertog van Bourgondië op het Fazantenfeest te Rij
sel in 1454 zijn kruistochtgelofte aflegde, kwam hij niet alleen 
tegemoet aan een oproep van de Paus. Ook een emotioneel 
motief speelde mee in het pralerige «engagement» van de Her
tog. Als zoon van Jan zonder Vrees had hij een oude rekening 
te vereffenen met de Grote Turk. Sultan en Turk waren voor 
Filips van kindsaf obsederende namen geweest. Was hij niet 
geboren in het jaar van Nikopolis, dat sombere jaar 1396, toen 
zijn vader, als jonge graaf van Nevers, aan het hoofd van een 
bourgondisch-vlaams kruisleger, op de Bulgaarse boorden van 
de Donau door de Turk verslagen werd en gevangengenomen? 
Diezelfde Turk had nu Konstantinopel veroverd. De aanne
ming van het kruis in 1454 was voor de hertog onwillekeurig 
verbonden met een gedroomde revanche van Nikopolis. Deze 
zienswijze werd weliswaar niet gedeeld door onze Vlaamse ste
den, die van Nikopolis en de «reyse van Hongheryen» alleen 
hadden onthouden hoe diep ze in de kas hadden moeten putten 
om het ontzaglijke losgeld van de gevangen prins te helpen 
bijeenbrengen. (I) De nieuwe kruistocht zou dan ook om deze 
en meer andere redenen steeds weer worden uitgesteld. Na de 
mislukte expeditie van 1464 zullen geen Vlaamse militiebenden 
meer in «Turkievaert» betrokken worden. (2) 

Geen politieke spanningen, geen militair vertoon konden 
inmiddels de Venetiaanse galeien stilleggen die de overvaart 
der bedevaarders uit het Noorden verzekerden. De «Jerusa
lemsche pelgrims» waren een factor van betekenis in de han
delsbalans zowel van Venetië als van de Turken. Uit al de 
Europese landen trokken regelmatig ridders, welgestelde poor
ters, priesters en kloosterlingen op bedevaart naar het Heilig 
Land waar Kruis en Halve Maan, Grieken en Latijnen in een 
diplomatieke godsvrede naast elkaar leefden. Een sterke maag, 
een niet te tere huid, veel tijd en een volle geldbeurs waren de 
materiële voorwaarden voor een goede vaart (3). In het concert 
van die Jeruzalemvaarders uit de jaren 1400-1550 bezet het 

(I) Over deze episode van de kruistocht van Nicopolis, zie vooral A. S. 
Atiya, The Crusade in the later Middle Ages 435-465, 523-528 (Londen 1938). 

(2) Biekorf 1961, 65-70 (Laatste Kruisvaarders van Vlaanderen). 
(3) Biekorf 1963, 1-8 (Informatie voor Jeruzalemvaarders). 
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graafschap Vlaanderen een eervolle plaats, zoals moge blijken 
uit de gegevens die in de volgende lijst zijn samengebracht. 
Een lijst, we herhalen het, die geografisch tot het oude graaf
schap Vlaanderen beperkt is en voor aanvullingen openstaat. 

Niet alle reizen kunnen gedateerd worden. De volgorde van 
de personen is dan ook geen strikte chronologische volgorde 

van de reizen. 

Ridder Jan van Masseme, heer van Axel 

De rij wordt geopend met een bedevaart naar Jeruzalem die .~en 
zoenbedevaart was. Een zeldzaam geval; in de bekende stedelijke 
tarieven van strafbedevaarten komt Jeruzalem niet voor. Het gaat ten 
andere om een boete die door de hertog persoonlijk werd opgelegd in 
de volgende omstandigheden. 

Ridder Jan van Masseme had een ander ridder doodgestoken onder 
de ogen van hertog Jan zonder Vrees. De misdaad, die door de pr~~s 
als een aanslag op zijn persoon werd beschouwd, moet gebeurd zIJn 
tussen de jaren 1405-1419. Door bijzondere voorspraak kon een 
«zoendinc» bemiddeld worden waarbij de ongewoI"!e boete werd vast
gelegd. Ridder Jan en 'de vier schild knechten die hem bij de ~oord 
hadden geholpen moesten vertrekken naar Jeruzalem «tot lafems van 
de ziel van de vermoorde» . De hertog bepaalde dat de vijf mannen 
hun pantsering voor heel die tocht moesten laten vastklinken onder de 
dijen. Tot in 'Jeruzalem - en de reis du~rde maan~enlang -:-: bleven 
ze dan ook gekneld in hun ijzeren «panchlem. Eerst In de Heilige Stad 
mochten ze hun wapenrustig losmaken en uittrekken om ze op te han-
gen vóór het Heilig Graf. . 

De vijf mannen volbrachten punt voor punt de boetereis en brach
ten een pardoen- en aflaatbrief van de proost der H. Grafkerk naar 

Axel mede. 
Ridder Jan wilde met nog iets anders dan een geschreven blad in 

zijn stad verschijnen: hij landde er aan met twee «nie~wighe.dem> 
Aan een leiband hield hij een wildeman (homo ferus et sllvestns) die 
hij slapende onder een boom had gekaapt; van ?verzee tot in Vlaan
deren had hij dat wonderbaar specimen langs zIJn paard laten lopen 
«als bewijs voor de waarheid en ter eeuwige herinnering» aan zijn 
verre tocht. De figuur van de wildeman - een harig wezen met mense
lijke en dierlijke trekken - werd de «leverije», d.i. het heraldie.~e 
kenteken (ofra. livrée) van ridder Jan: op al de «frocken» van zIJn 
schildknapen en dienaren liet hij nu een wildeman «borduyren» en 
zijn eigen zijden «kerels» . werden met wildemannen uit gouddra~d 
versierd. Deze tabbaarden met gouden wildemannen werden na zIJn 
dood verwerkt in koorkappen voor de parochiekerk van Axel (waar 
hij begraven lag) en waren er nog omstreeks 1450 in gebruik . 
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Voor het geestelijk heil van de wildeman schijnt ridder Jan van 
Masseme niets te hebben ondernomen . Des te ijveriger behandelde hij 
de tweede «nieuwigheid» die hij naar zijn Vlaamse stad had meege
bracht, namelijk een heidin of gitana, die hij te Axel liet dopen als 
Johanna en die hij als kind van den huize heeft behandeld, ook in zijn 
testament (4) . 

Jan van Masseme had een kapelanij in de parochiekerk van Axel 
gesticht en omstreeks 1470 leefde de herinnering aan zijn wat legenda
rische daden nog voort. 

Jehan de Wissocq van St.-Omaars 

Deze ridder was «maistre d'hostel» van hertog Filips de Stoute. Hij 
was gehuwd met Maria Gherbodei een zuster of een nicht van Diede
rik (Thierry) Gherbode, de bekende secretaris van de Bourgondische 
hertogen. Jehan de Wissocq overleed te St.-Omaars in 1402. Hij was 
de stichter van de kapel van St. Jan de Doper in de St. Aldegondiskerk 
en van het St. Janshospitaal op de H. Grafparochie. Een oude 
gedenkplaat in de buitenmuur van de H. Grafkerk (Saint-Sépulchre) 
te St.-Omaars bewaarde de herinnering aan Jehan de Wissocq en zij n 
zoon Nicole, die «op bedevaart naar Jeruzalem en het H. Graf waren 
geweest en hier het H. Graf deden namaken». Nicole was gehuwd met 
Jacquemine de St. Audegonde en overleed als burgemeester van zijn 
stad in 1442. Zijn grafschrift noemde nog meer zijn Jeruzalemvaart : 
«Gy dessoub cette tombe gist feu noble homme Nicole de Wissocq 
escuier, seigneur de Niuwerlet, fils du fondeur de ceste chapelle, lequel 
fust au sainct voiage de Jerusalem et tres pass a mayeur de la ville de St. 
Omer l'an de grace 1442 . .. » (5). 

Lodewijk van Moerkerke, heer van Praet . 1428 

Een zoon van ridder Loijs van Moerkerke (+ 1391), gehuwd met 
Jacqueline, dochter van Montfrant van Eesene. Hij was raadsheer en 
kamerheer van hertog Filips de Goede, een tijdlang kapitein in Hol
land. In september 1428 kwam hij terug van een Jeruzalemvaart ; op 
11 september zonden de schepenen van Nieuwpoort een wijnpresent 
«an Mynheer van Moerkerke, alhier eerst ancommende van zijn reyse 
ten heleghen grave». (Stadsrekening van Nieuwpoort 1428-29; Nieu
portsch Jaarboekje 1878, p . 49) . 

Ridder Lodewijk van Moerkerke overleed op '6 september 1440 en 
werd begraven in de parochiekerk van Moerkerke. In zijn grafschrift 
wordt zijn JeruzaJemreis niet vermeld (6). 

(4) Kroniek van Axel, ed . A. de Mul in Jaarboek 1939-1940 van de Oudheid
kundige Kring De Vier Ambachten (Hulst) 64-66. 

(5) O. Bied, Epigraphie ancienne de Saint-Omer 11 13 95 (St.-Omer 1896). 
(6) Bethune, Epitaphes 369-370, Gilliodts, Coutume du Bourg de Bruges I 

259. Gailliard, Bruges et Ie Franc III 57. 
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Nik/aas Schoutheden en Geeraard Clement 

Twee namen die hier alleen staan voor memorie. Ze zijn verbonden 

met de Kruisrelikwieen van Brugge (en Dordrecht) en van Zande-bij

Giste!. Schou~heden noch CI~ment waren eigenlijke Jeruzalemvaar-

ders. . 
De eerste was een poorter van Brugge afkomstig uit Dordrecht. Als 

goudsmid ging hij, bij het begin van de 15e eeuw, op reis naar Turkije 

en Egypte en kreeg er door ruiling de kostbare schepter van de sultan 

in handen. Van de dochter van de sultan vernam hij dat een stuk 

Kruishout erin verborgen was. Op listige wijze weet de goudsmid de 

kostbare relikwie te behouden om, na allerlei avonturen o. m. te Jeru

zalem, eindelijk met zijn «geheim» te belanden te Brugge. Eerst later 

en na zijn huwelijk zou hij zijn geheim hebben geopenbaard en de 

Kruisreliek hebben verdeeld tussen de O. L. Vrouwekerken van Dor

drecht en Brugge (7). 
Clement, een duistere figuur, zou volgens Meyerus (die de oudste 

getuige in dezen is), het Kruishout naar Zande hebben overgebracht in 

1442. Hij lag, volgens de traditie, gevangen in Turkije en werd als 

slaaf verkocht aan een Jood die een stuk van het Kruishout bezat en er 

de christenen mee tergde. Op zekere dag sneed Clement zijn been 

open, stak er de relikwie in en terstond was de wonde toe en verdwe

nen. Hij weet te ontkomen, ontscheepte te Oostende, gaat het land in 

totdat een ondraaglijke pijn hem geen stap verder meer laat gaan. Hij 

staat feitelijk te Zande .. . : daar is het dat de relikwie wil blijven. En 

zie: zijn wonde gaat open en 't bloed striemelt; hij trekt kerkewaarts, 

en op ieder plaats waar een druppel bloed valt, schiet er een bloempje 

op, nu nog «Geeraardsbloemtje» genoemd ... De legende over de oor

sprong van het bekende Kruis van Zande zegt echter niet dat Clement 

te Jeruzalem geweest is (8). 

Ridder Martijn Vi/ain van Gent 

Van hertog Filips de Goede kreeg Martin Vilain, een poorter uit de 

bekende Gentse patriciërsfamilie, een vrijgeleide voor een reis naar 

Jeruzalem met een gezelschap van tien man. De toelating is gedateerd 

10 jan. 1458 (of 1459 n.s.). Vilain kwam als ridder van Jeruzalem en 

van Cyprus iri zijn vaderstad terug. Bij zijn terugkeer immers werd hij 

te Nicosia door de koningin, Charlotte de Lusignan, in de Orde van 

Cyprus opgenomen (23 juli 1459). Met de toelating om de eretekens 

(7) J. de Saint-Genois, Les voyageurs belges I 193-197 (Brussel 1846). Beau

court de Noortvelde, Description historique église Notre-Dame 69-83 (Brugge 

1773). J. van Caloen, De Vier Kruisreliquien (Brugge 1871). 

(8) Beffroi I 319-320. Biekorf 1316-318. 
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van de Orde aan twee andere ridders of schildknapen toe te kennen 

(9). 
Opmerkelijk is dat, een vijftal jaren na de inneming van Konstanti

nopel, en terwijl talrijke echte en pseudo-émigré's uit «Griekenland» 

in onze steden belanden, de bedevaart naar Jeruzalem niet onderbro

ken wordt. De zeerepubliek Venetie leefde immers in politieke en com

merciële co existentie met de sultan. De Vlaamse Jeruzalemvaarder 

moest alleen met goede klinkende goudmunt de Dogenstad bereiken, 

de Venetianen zorgden voor de overvaart met de galei en voor een 

geleid bezoek aan al de mogelijke Heilige Plaatsen. 

Deken Jehan de Carnin van Rijsel 

Van deze kanunnik en deken van het St.-Pieterskapittel te Rijsel 

(1424-1476) getuigt het obituarium dat hij het H. Graf had bezocht. 

Vermoedelijk had hij die reis ondernomen in de jaren 1460 (10). 

Anselm en Jan Adornes 1470 

De naam Adornes zegt Jeruzalem te Brugge. Pieter 11 Adornes, 

zoon van de stichter (Pieter I Adornes) van de Jeruzalemkerk en van 

de ermede v~rbonden godshuizen, was een Jeruzalemvaarder. En ook 

zijn jongere broeder Jakob, die de Jeruzalemstichting te Brugge hielp 

bevorderen, had de Heilige Plaatsen bezocht én was als ridder van het 

H. Graf teruggekeerd. Pieter 11 en Jakob, de jongste zonen (uit een 

tweede huWelijk) van Pieter I Adornes, stierven beide te Brugge in 

1465. Vijf Jaar later ondernam Anselm,-'zoon van Pieter 11, zijn 

gedenkwaardige bedevaart naar de Sinaiberg en het Heilig Land. 

Gedenkwaa1rdig, omdat Jan Adornes zijn vader Anselm heeft verge

zeld en een uitvoerig relaas van de reis heeft opgesteld. Zeldzaam is 

ook het feit dat een driegeslacht uit de 15e eeuw - zoals hier Piet er 11, 

Anselm en Jan Adornes - de Jeruzalemreis heeft volbracht. 

Anselm Adornes vertrok uit Brugge op 19 februari 1470. In zijn 

gezelschap waren: Lambert van de Walle, Pieter Reyphins en Jan 

Gausin. Drie andere Vlaamse reizigers sloten zich bij hen aan: 

Antoine Franqueville, kapelaan van de hertog; pater Audomarus uit 

Veurne en Daniel Colebrant. De gewone reisweg liep over Milaan naar 

Venetië, waar men aan boord ging van de galei voor Jaffa. Anselm 

Adornes bezocht Genua, de bakermat van zijn familie; Pavia, waar 

(9) Saint-Genois a. w. 123. - Over de Griekse vluchtelingen in Vlaanderen 

na 1453, zie Biekorf 1932, 97-101. 

(10) Mgr. Hautcoeur, Documents liturgiques de la collégiale de St. Pierre de 

Lille 339 (Rijsel 1895). 
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zijn zoon Jan zijn studie onderbrak om mee op reis te gaan; Rome, 
waar Anselm door paus Paulus 11 op bijzondere audiëntie werd ont
vangen. Anselm is ten slotte ingescheept te Genua (7 mei 1470) om 
over Tunis en de Sinaï het H. Land te bereiken. De drie aangesloten 
Vlaamse reizigers kozen de klassieke overvaart via Venetië en zijn alle 
drie onderweg aan besmetting bezweken. 

Op 4 april 1471 was Anselm met zijn gevolg te Brugge terug. De reis 
had meer pan 13 maanden geduurd (1l). 

De belangrijke beschrijving van deze reis heeft totnogtoe in de inter
nationale literatuur over de Jeruzalem- en Sinaïvaart niet de plaats 
veroverd die haar toekomt. 

Meester Jan van Eekhoute 1471 

Op 15 februari 1471 vertrok uit Rijsel de kanunnik-thesaurier van 
het St. Pieterskapittel, «Maistre Jehan de Ecoute», een doctor in de 
theologie, geboortig van Edingen. Hij reisde over Rome en Bari naar 
Jeruzalem. Zijn·terugreis liep over de Sinaï en Egypte, waarin hij de 
«heilige plaatsen van de Vlucht» en de heiligdommen van de H. Kata
rina bezocht. Hij bezweek onderweg, na een jaar pelgrimage, op 17 
februari 1472 te Zara in Dalmatië, waar hij in de St. Simeonskerk 
begraven werd (12). 

Jakob en Jan Breyde/ 

Volgens Gailliard zou Jakob Breydel, overleden te Brugge op 8 
maart 1441, «ridder van Jeruzalem» geweest zijn. Deze hoedanigheid 
was niet ingeschreven op zijn grafzerk in de St. Walburgakerk (13). 
Dit ridderschap werd dikwijls, echter niet altijd, in het grafschrift ver
meld. 

Anders ligt het met zijn zoon Jan die op 5 maart 1485 te Brugge 
onthoofd werd en begraven lag in de St. Sebastiaanskapel bij de Min
derbroeders (Freremineuren). Zijn grafschrift aldaar luidde: «Ci gist 
Messire Jehan Breydel, fiIs de Jacques, chevalier de Jerusalem et de 
St. Catherine, qui décéda Ie 5 mars 1485 (14). Waaruit blijkt dat hij 
(ca. 1470?) Jeruzalem en de Sinaï bezocht had. 

(11) Over de reis van Adornes zie de uitstekende studie van B. van de Walle 
(Voyages de quelques brugeois en Egypte et en Palestine au XVe et au XVIIe 
siècle) in Ad Harenas, Gedenkboek van het St. Lodewijkscollege 260-272 
(Brugge 1960), met belangrijke bibliografie. Vgl. Biekorf 1963, 2-3. 

(12) Mgr. Hautcoeur a. w. 337. 
(13) Bruges et Ie Franc III 8. Inscriptions funéraires Sainte-Walburge 106. 
(14) Bruges et Ie Franc III 12. . 
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Jan III de Baenst 

Het aanzienlijke en vertakte geslacht de Baenst telt verscheidene 
Jeruzalemvaarders. Lodewijk de Baenst, gehuwd met Clara Los
schaert, stadsthesaurier van Brugge in 1443 en overleden in 1454, staat 
als ridder van Jeruzalem bekend. Zijn zoon Lodewijk, forestier van de 
Witte Beer in 1480 en in 1494 te Brugge begraven, droeg de titel «rid
der van de Orde van Jeruzalem en van de H. Katarina» . 

Ook Joost de Baenst, zoon van Guido, hoogbaljuw van Kortrijk, 
burgemeester van het Vrije en later kamerheer van Maximiliaan en 
Filips de Schone, was een Jeruzalemvaarder. Hij was gehuwd met 
Maria Adornes, dochter van Anselm, de bovengenoemde reiziger van 
1470 (15). 

De voornaamste Jeruzalemridder uit dit geslacht is echter Jan 111 de 
Baenst, heer van St. Joris en raadsheer van de Bourgondische herto
gen. Jan de Baenst, een belangrijke figuur in het politieke leven van 
Brugge, was een der groten van Cadzand. Dit bezorgde hem een ver
melding in de Nieuwe Cronyk van Zeeland (I, p. 402; ed. Middelburg, 
1696) van M. Srnallegange. Jan de Baenst, zo verhaalt deze auteur die 
blijkbaar een lokale overlevering weergeeft, «deed in sijnen tijd groote 
reisen ; was driemaal te Jerusalem, eens te Sinte Catherine des Bergs 
Sina, welke laeste reis hij deed in synen hoogen ouderdom; besocht 
driemaal Solyman Otthoman, Turks Keisem. 

Zeker is dat, op een van zijn reizen naar Jeruzalem, Jan 111 de 
Baenst vergezeld was van de (ongeschoeide) Carmer Adriaen de Pas, 
een van de beste volkspredikers te Brugge in de 15e eeuw (16). 

De reis naar Jeruzalem en de Sinaï vond op de grafzerk van Jan 111 
de Baenst (+ 18 maart 1485) een merkwaardige heraldieke uitdruk
king. De zerk lag in de St. Margrietekapel van de O. L. Vrouwekerk te 
Brugge en stelde de ridder voor blootshoofds doch in volle wapenrus
tig nevens zijn echtgenote Margriete Fevers (de Fever). De kentekens 
van de Jeruzalemridder op de grafzerk zijn: 1. het driemaal herhaalde 
Jeruzalemkruis (krukkenkruis - hier echter Kalvariekruis - verge
zeld van vier kleine kruisjes) in de hoekversiering ; 2. het tweemaal 
herhaalde St. Katarinawiel in de vlucht van het helmteken. De Jeruza
lemvaarders die ook het klooster van de H. Katarina op de Sinaï had
den bezocht, lieten gewoonlijk op of naast hun schild een St. Katari
nawiel aanbrengen waarbij een degen met de punt in of door de naaf 
;s gestoken (17). 

(15) Bruges et Ie Franc 1 29-30. 
(16) Fragments inédits de Romboudt De Doppere, ed. H. Dussaert, p. 47 

(Brugge 1892). Adriaan de Pas overleed te Brugge op 26 maart 1494. 
(17) A. Viaene, Anthonis De Roovere, stadsdichter van Brugge, in Ad Hare

nas, Gedenkboek van het St. Lodewijkscollege 353-357, 365-366. 
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Jan Vleeschauwere 

Deze Brugse patriciër was schepen van zijn stad in 1467 en 1476, 
burgemeester van de commune in 1482. Zijn eerste vrouw, Barbara de 
Witte, overleed in 1473; hij hertrouwde met Katarina Despars. Op 29 
december 1473 was hij met de burgemeesters in de delegatie die het 
stoffelijk overschot van de hertog Filips de Goede begeleidde naar 
Gent voor verdere translatie naar Dijon. In 1479-1480 nam hij ook 
deel aan de onderhandelingen met Maximiliaan. Hij lag begraven in 
St. Salvators en stond bekend als «ridder van Jeruzalem» (18). 

Nu we Filips de Goede vermelden, weze herinnerd aan een traditie 
die wil dat het hart van de Grote Hertog, die zelf nooit Jeruzalem had 
bezocht, naar het H. Graf werd overgebracht door twee Kortrijkse 
Minderbroeders in 1473. Een onzekere traditie. Het verlangen om op 
een of andere wijze in de «Heilige Aarde», te rusten wordt echter meer 
dan eens in oude testamenten uitgedrukt (19). 

Ridder Joos van Ghistele 

Over onze «Grooten Voyagier» mogen we kort zijn. De reis van 
deze beroemde Gentenaar is iets meer en iets anders dan een Jeruza
lemvaart. Hij doorliep heel het Nabije Oosten gedurende vier jaar 
(1481-1485) en poogde daarbij tevergeefs Pape Jans Land (Abessinië) 
te bereiken. Toch ondernam hij zijn lange reis «uut puurder devocie» 
en te Keulen deed hij een voorraad gestempelde devotionaliën van de 
Drie Koningen op, wetende dat hij daarmede in het land van Pape Jan 
«blydelicke» zou ontvangen worden. Zijn devotie te Jeruzalem en in 
de Heilige Plaatsen is welgemeend en ontroerend, relikwieën toont 
men hem nooit genoeg, hoewel het hem eenmaal te kras werd, toen hij 
in drie verschillende Griekse kloosters de rechterarm van de H. Kata-, 
rina te zien kreeg. «Waer omme ment Gode bevelen zal», zo besluit 
hij gelaten zijn beschouwing (20). 

Joos van Ghistele had een open oog voor mensen en dingen voor 
plant en dier op heel zijn lange reisweg. Zijn reisverhaal, dat onder de 
titel Tvoyage van Mhr Joos van Ghistele in 1557 te Gent werd uitgege
ven, moet als een van de beste stukken middeleeuwse reisliteratuur 

(18) F. van Dycke, Recueil héraldique 475 (Brugge 1851). Gilliodts, Inven
taire de Bruges VI 72. 

(19) Biekorf 1963, 323. 
(20) Biografie en bibliografie in Bib1iotheca Be1gica, Ie série, t. X. A. J. J. 

Delen, Joos van Ghistele et son voyage en Orient, in Bull. Soc. Royale de Géo
graphie d'Anvers t. 54 (1934) 209 ss. F. M. Olbrechts, Vlaanderen zendt zijn 
zonen uit! 64-82 (Leuven 1942). Moderne bewerking van het «Voyage» door 
A. Demaeckere, Antwerpen, Die Poorte, 1935. 
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over het Oosten beschouwd worden. Het is echter te laat op de boe
kenmarkt gekomen, het reisboek van zijn tijdgenoot Bernhard von 
Breidenbach was in 1486 onmiddellijk in het latijn, en weldra in het 
frans, duits, nederlands en spaans, het klassieke reisboek van de Jeru
zalemvaarder geworden. 

Ridder Montfrant Acket van Houtem 

In'de parochiekerk van Houtem-bij-Veurne stond in de 17e eeuw 
een stenen graftombe met de ligbeelden van een ridder in volle wapen
rustig en zijn vrouw. Het opschrift luidde: 

«Hier leghet Mer Montfrant Acket, rudder van Hierusalem, sheer 
Jan Ackets zuene, die starf int jaer 1487 up Sint-Pieters avont. 

Hier leghet vrouwe Marie van Vlandre, mer Jans van Vlandre ghe
seit Drincham dochter, Montfrants wyf was, die starf int iaer 1466 up 
sinte Cateline dach». " 

De hoedanigheid van Jeruzalemridder was ook in het beeld zelf uit
gedrukt : ridder Montfrant had tussen zijn gevouwen handen «het 
patriarchale kruis» (verkorte stam met twee verkorte dwarsbalken); in 
de «antycksche» vlucht van het helmteken was een «buste de Maure» 
verwerkt (22). 

In het grafschrift wordt Marie van Vlandre de dochter genoemd van 
Jan van Vlandre, een bastaardzoon van Lodewijk van Male. Meldens
waard is dat deze laatste in 1396, samen met zijn twee bastaardbroe
ders, Lodewijk van Haze en Lodewijk de Fries, gevallen was in de 
ongelukkige «kruistocht van Nicopolis» (22). 

De predikheer Adriaan de Mil 1486 

De auteur van het Boeck van Brugghe noemt hem «meester in de 
Goddelichede ende honderzoucker van den kersten ghelove». Adriaan 
de Mil was in de jaren 1480 en tot aan zijn dood (in september 1492) te 
Brugge werkzaam als volksprediker. Herhaaldelijk, o. m. in 1483 en 
1489, werd hij door de stadsregering gelast met de prediking in de 
processie-generaal. Ook bij politieke onderhandelingen werd deze pre
dikheer bijgeroepen, die Pieter Lanchals in zijn laatste uren in 1488 
had bijgestaan (22). Adriaan de Mil was een persoonlijke vriend van 
Gilles de Baerdemakere, de suffragaanbisschop die alsdan te Brugge 
resideerde (24). 

(21) Gilliodts, Coutume de Furnes IV 141 (Brussel 1897). 
(22) Biekorf 1962, 358. 
(23) Gilliodts, Inv. de Bruges VI 231 335 340. Gailliard, Inscriptions funé

raires Notre-Dame 342. 
(24) Fragments de Doppere a. w. 2. 
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Adriaan de Mil vertrok op bedevaart naar Jeruzalem op 14 april 
1486 en, zo noteert de auteur van het Boeck, hij «quam ten daghe 
voorseyt [14 januari 1487] binder stede van Brugghe, van den hel eg
hen grave, ende hij hadde wech gheweist 39 weken ende twee 
daghem>. Van het stadsbestuur had hij, bij zijn vertrek, een toelage 
gekregen «ter hulpe van den costen die hij hebben ende doen zal trec
kende ten heleghen lande van Jherusalem». Pater de Mil had natuur
lijk allerlei relikwieën uit het H. Land medegebracht, o. m. een Kruis
reliek die op I april 1487 in een plechtige processie uit het predikhe
renklooster naar de H. Kruiskerk werd overgebracht (25). 

Pater de Mil had voor zijn eigen klooster een klassieke relikwie van 
de «melk van Maria» meegebracht, die nog gedurende heel de 17e 
eeuw door de Predikheren in de processies zou wOT(~en omgedragen. 

De faam van de prediking en van de Jeruzalemvaart van Meester de 
Mil was te Brugge nog niet uitgewist meer dan dertig jaar na zijn 
dood, zoals blijkt uit een zestal verzen in het spel Wellecomme van den 
Predicaren van Cornelis Everaert (26) . In dit stuk, geschreven in 1523, 
roept de dichter enkele grote figuren van Brugse predikheren op; de 
verzen 217-222 luiden: , 

Meester Adriaen de Mil, bin zynen termijne desen 
Christus graf ten heleghen lande besochte 
Die met hem tot scloosters onderstande brochte 
De melc van Maria ghebenedyt 
Doctuer ende onderzoucker in zynen tyt 
Doende den volcke menich scoon sermoen. 

Het voorbeeld van Adriaan de Mil heeft nagewerkt. Twee jaar na 
zijn gelukkige terugkeer zijn het twee Brugse minderbroeders die zich 
aangorden voor de grote reis. Een post in de stadsrekening van 1489 
vermeldt een toelage aan «broeders Antheunis vanden Eeckhoute 
ende Jaspar Harlais, freremineuren, dewelke tvoyage anghenomen 
hadden ende trocken te Jherusalem» (27). 

Ridder Jan Taccoen van Zillebeke 1514 

Een Jan Taccoen, zoon van Jan, was in 1471 bezitter van de heer
lijkheid Zynglebanst, gelegen op Komen, Neerwaasten en Dulze
monde (Deûlemont), en afhangend van het Hof van Komen. De Tac
coens hadden een herenhuis te Komen en een zomerkasteel te Zille
beke. Hun naam is ook verbonden met Vladslo, waar een hof, dat 
vroeger aan de Ackets toebehoorde, overging naar de Taccoens en 
sindsdien als «Hof van Zillebeke» op Vladslo bekend stond (28). 

(25) Boeck van Brugghe 141 150. Gilliodts, Inv. de Bruges VI 471. 
(26) Spelen van Cornelis Everaert, ed. Muller-Scharpé, 153581. 
(27) GiIliodts, Inv .de Bruges IV 471. 
(28) Gilliodts, Coutume du Bourg de Bruges I 326-327. 
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Jan Taccoen, ridder van Jeuzalem, overleed te Komen in 1531 en 
werd er in het koor van de kollegiaal kerk begraven onder een hoge 
tombe van zwart marmer. In de genealogie staat hij bekend als zoon 
van Jehan en van Isabella van Pitthem; hij was gehuwd achtereenvol
gens met Marie de Beaufremez en Catharina Liebaert. Hij was heer 
van Zillebeke en van Fresnoy, Eessoye, Harentaghe. 

Jan Taccoen schijnt geleefd te hebben voor en van zijn reis naar het 
H. Graf. De reis heeft hij eigenlijk driemaal aangepakt. De eerste 
maal, op de vrijdag vóór Palmzondag van het jaar 1500, vertrok hij 
met zijn dienaar Willem Brulart via Keulen naar Rome; vandaar 
reisde hij over Loreto naar Venetië om er in te schepen voor Jeruza
lem. Hij geraakte er echter niet scheep en keerde over Piemont en 
Bourgondië naar Zillebeke terug. 

Zijn tweede reis «en intention de visiter à Venise et de là passer en 
Jhérusalem» bracht hem in 1509 weer niet verder dan Rome. Zijn 
derde reis bereidde hij voor door een pelgrimage (maart 1512) naar 
Compostella, met een boot uit de haven van Nieuwpoort heen en 
terug. 

Op 21 maart '1514 - derde keer, goede keer - vertrok Jan Taccoen 
voor de grote reis, ditmaal langs een andere route. Hij ging over 
Brugge naar Sluis waar hij inscheepte voor Lissabon. Een storm 
verhinderde hem onderweg nogmaals Compostella te bezoeken. Over 
Sardinië en Sicilië bereikte hij Syrië op 12 september. Te Jeruzalem 
was hij de gast van de Patriark. Zijn terugreis liep over Jaffa, Rhodos, 
Sicilië, Lombardije. Hij kwam te Gent aan op 9 maart 1515, enkele 
dagen na de blijde inkomst van prins Karel in de hoofdstad van Vlaan
deren. , 

De reisgezellen van deze juist gedateerde Jeruzalemreis waren Joris 
Mailliard en een dienstknecht. De vijf gezellen van zijn tweede (onge
dateerde) reis, die Jeruzalem via Venetië zocht te bereiken, waren: 
Jean Foret, priester uit Kamerijk en proost van Bethune; André Sobre 
Villain, priester uit Ieper, Joos van de Poorte van Moorslede ; Roger 
Gantois van Rijsel en Otto van den Bossche van Kortrijk (29). 

Bijzondere aandacht verdient hier Joos 11 van de Poorte, gezeid van 
Spiere, heer van Moorslede, Lange Marliere en Mosscherambacht. Hij 
was zoon van Joos I van de Poorte, die o.m. raadsheer (1454-63) in de 
Raad van Vlaanderen was geweest. De moeder van Joos 11 was Bar
bara de Baenst, uit het geslacht van Jeruzalemvaarders die boven wer
den besproken (30) . 

(29) L. 1. Messiaen, Histoire de Comines III 454-458 (Kortrijk 1892). Date-
ring door ons gerectificeerd. ' 

(30) M. Vandenweghe, Geschiedenis van Moorslede 202-203 (Ieper 1894). -
Joos IJ was gehuwd met Joanna van Coyghem; hij overleed in 1525 en lag 
begraven in het hoogkoor van de parochiekerk van Moorslede (Bethune, Epi
taphes 230). 
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De reizen van Jan Taccoen zijn vooral belangrijk omdat hij een 
relaas heeft opgesteld. Een franse versie van dit verhaal is in hand
schrift (autograaf?) bewaard op de bibliothèque Municipale van 
Dowaai. Dit handschrift draagt als eigendomstitel ; «Che livre de 
voyages appartient à Messire Jehan de Zeilbeke, chevalier de Jherusa
lem demorant à Comines». Jan Taccoen had zijn dagboek gedurende 
de reis in het diets geschreven . Thuisgekomen heeft hij die geen 
geleerde was (<<ne suis point c1erc ni endoctriné pour faire livre»), zich 
de moeite getroost om zijn dagboek te vertalen. Zo getuigt hij zelf in 
het slot van het handschrift : «Et moy qui suis Flamen, et en faisant 
mon voyage, Ie mit tout en Flamen, et moy après mon venue, j'ay 
translaté de Flamen en Franchoys, qui m'estoit peine et rompement de 
teste . .. )) (31). 

Het reisdagboek van Jan van Zillebeke werd totnogtoe niet uitgege
ven . 

FiUps Knibbe van Veurne 

In de St. Niklaaskerk van Veurne lag begraven «mer Philips 
Knibbe, rudder van den Heijlighe Lande ende gravè binnen Jherusa
lem , die overleet den 25 dach van wedemaent)) in het jaar 1530. De 
franse versie van het grafschrift zegt eveneens: «avoit faict Ie voiage 
de Jerusalem, ou iI fut faict chevalien) (32). 

De Jeruzalemreis van deze Veurenaar uit het aanzienlijke geslacht 
van de Knibbe 's moet waarschijnlijk omstreeks 1510 geplaatst wor
den . 

De wapenheraut Cornelis Gailliard 1547 

Deze geboren Bruggeling, grote figuur in de Vlaamse genealogie en 
heraldiek, bezocht Jeruzalem en de Sinaï in 1547. Zijn reisgenoot was 
François Pendels, een oom of kozijn van hem (Cornelis' moeder was 
een Pendels). In de titel van verscheidene van zijn genealogische 
handschriften wordt hij genoemd «chevalier du saint sépuIchre de 
Jérusalem)). Hij overleed te Brugge in 1563 en ligt begraven in de O. 
L. Vrouwekerk nevens zijn echtgenote Catharina van Dronghene. 
Zijn graftombe vertoonde zijn wapen «van sabel met drie zilveren 
bezantefi)); het schildhoofd te beladen met een kruis tussen een 
Jeruzalemkruis (H. Graf) en een St. Katarinawiel met zwaard door de 
naaf (33). Men kan moeilijk aannemen dat de schrijflustige wapenher
aut van Vlaanderen geen dagboek van zijn Jeruzalemreis zou hebben 

(31) Messiaen a. w. 457. 
(32) Bethune, Epitaphes 253 255 . 
(33) Stadsbibliotheek Brugge, Handschriften Cod. 459. Gailliard, Inscrip

tions funéraires Notre-Dame 378. - Voor de biografie, zie o. m. Bethune, 
Epitaphes, p. I1-VII. 
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gehouden. Door zijn vroege dood zijn echter veel van zijn geschriften 
onvoltooid gebleven. 

Blijft nog ten slotte een wat onzekere «Mer Utenhove)) die in 1560 
in de St. Maartenskerk te Ieper begraven lag, zo de aantekening van 
Cornelis Gailliard juist is. De naam Utenhove wijst eerder naar Gent. 
De nota van Gailliard luidt : «Daer [in de genoemde kerk] licht 
begraeven mer. .. Utenhove, ruddere van Jerusalem. Zijn riet ende 
blasoen is daer noch, maar gheen steen noch epitaphie)) (34). Blijk
baar heeft Gailliard uit de heraldieke tekenen afgeleid dat deze Uten
hove een Jeruzalemridder was. Gailliard zelf was een ervaren genea
loog en stond hier reeds voor een vraagteken dat nog heden een vraag
teken gebleven is . . , 

Men weet dat sedert de 14e eeuw de Kustodie van het .H. Graf was 
toevertrouwd aan de Franciskanen. De gardiaan van het Sionklooster 
had het voorrecht Jerzalemvaarders, onder zekere voorwaarden, de 
ridderslag op het H. Graf toe te dienen. Deze Jeruzalemse ridders 
vormden de Orde van het H. Graf en hadden het recht het Jeruza
lemkruis in hun blazoen te plaatsen. Het bezoek aan de Sinaï gaf daar
enboven aan de ridder het recht een Katarinawiel (met degen door de 
naaf) in zijn wapen op te nemen. 

In verscheidene steden van Brabant en Henegouwen . hadden de 
Jeruzalemvaarders het voorrecht als «apostelefi)) de palmezel te trek

. ken in de processie van Palmzondag. Een gebruik dat Vlaanderen niet 
heeft gekend. 

Biekorj, 65 (1964), 5-16 

(34) Bethune, Epitaphes 192. 
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JERUZALEMVAARDERS UIT VLAANDEREN 

In de Bourgondische Tijd 

Aanvullingen 

. Hier volgt een reeks aanvullingen op een lijst die veel belangstelling 
heeft gewekt. Een lezer wees naar het belangrijke reisverhaal van Jan 
van Berchem in 1494; deze reiziger is echter een Brabander en valt dus 
buiten het gestelde kader. Zo ook de Henegouwers Claude de Mirebel 
en George Languerrand, die eveneens een relaas van een resp . in 1480 
en 1485 ondernomen reis naar Jeruzalem en de Sinaï hebben nagela
ten. De grenzen blijven dan deze van het graafschap Vlaanderen in de 
Bourgondische eeuw. Bij het einde van de jaargang kan echter, als 
aanhangsel een nomenclatuur van Jeruzalemvaarders., . uit andere 
Nederlandsche gewesten medegedeeld worden. 

Jacob van Lichtervelde 

Als eerste tot hiertoe bekende Vlaamse Jeruzalemvaarder die het 
Heilig Land bezocht in de Bourgondische Tijd moet Jacob van Lich
tervelde aan het hoofd van de lijst komen. 

Jacob van Lichtervelde was zoon van Jan, heer van Ardooie. Hij 
zelf was heer van Ardooie, Koolskarnp, Assebroek en nog andere 
plaatsen. 

Hij was baljuw van Kortrijk (1391-1395), schout en kastelein van 
Antwerpen (1395-1397), souvereinbaljuw van Vlaanderen 
(1397-1404), vertrouwensman van Antoon van Bourgondië, raadsheer 
en diplomaat van de ·hertogen van Bourgondië. Hij overleed waar
schijnlijk omstreeks 1436. 

Gedeeltelijk ten gevolge van een onverkwikkelijke .geschiedenis 
welke' Jacob van Lichtervelde overkwam met een Gents poorter Ver
perenzone, toen hij baljuw van Vlaanderen was, trok hij n~ar het Hei
lige Land als bedevaarder. 

Zijn afreis dateert van midden maart 1402 (n.s.). Hij was waar
schijnlijk terug rond september 1403, want op 4 september 1403 werd 
hij opnieuw aangeduid door de hertog als souvereinbaljuw van Vlaan
deren. 

Van zijn reis bestaat geen dagboek noch een rechtstreeks relaas. 
Alleen Jean Chousat, ontvanger-generaal van de hertogen van Bour
gondië, schrijft in zijn rekening over 1403-1404 dat «par l'espace d'un 
an et demi ou environ» Jacob van Lichtervelde is geweest «en certains 
loingtains voyages Oultremer, au Saint-Sépu\chre en Jérusalem et 
Saint-Jacques en Galice et en piusieurs autres lieux ... du gré, sceu et 
voulenté pour aucunes causes mouvans à mon dit Seigneur» die hem 
uit zijn bijzondere schatkist «mille écus» toestond. . . 
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Het is niet uitgesloten dat Jacob van Lichtervelde zich bij deze reis 
liet leiden door het verhaal vau Guillebert de Lannoy, die alhoewel iets 
jonger dan Jacob, later zijn ambtsgenoot werd als raadsheer of diplo
maat van het Bourgondische hof, en in 1401 een reis had ondernomen 
naar het Heilig Land. Te dien tijde bestond er reeds een weg welke 
door de pelgrims werd gevolgd. «Le chemin accoustumé d'aller aux 
pèlerins» wordt trouwens door Guillebert de Lannoy beschreven. Hij 
zelf deed Genua aan, Rhodos en andere plaatsen, en leidde de terug
tocht langs Cyprus. Guillebert bleef echter langer op reis dan Jacob 
van Lichtervelde en bezocht zelfs Kaïro en Babylon. 

De kronijk van Guillebert de Lannoy werd gepubliceerd door Ser
rure (Mons, 1840) en door Potvin (Leuven, 1878). Een uitmuntende 
biografie van Jacob van Lichtervelde werd geschreven door graaf 
Pierre de Lichtervelde, Un grand commis des ducs de Bourgogne 
(Brussel, 1943); op blz. 103-105 vindt men de passus over de reis naar 
het H. Land. 

L. Van Acker 

Jan de Briarde 

Overleden op 21 april 1401, op terugreis uit het H. Land. De plaats 
van overlijden is onbekend. 

Jan de Briarde was gehuwd met de jongste dochter van Guido Belle 
uit Ieper, een kleindochter van Jan Belle die in 1384-1404 zaakvoerder 
was van het BelIegasthuis te Ieper. 

Oude genealogieën noemen een zekere Walter de Briarde die «drie
maal het H. Land bezocht en overleed in het terugkeren van zijn derde 
reis». Deze Walter was leenman van het Hof van KasseI en van het 
Steen van St.-Winoksbergen. Hij moet na 1398 gestorven zijn. (Merg
helynck, Le fief-manior dit de Beauvoorde Il 282; 339-340). 

Mauritius Colins 

Behoort tot het Westland. Zoon van Jan Bruynninck gezeid Colins 
en van Katelijne de Siclers. Was gehuwd met Beatrijs, dochter van 
Colaerd de Watuwe en Joanna van Waerhem. Hij had driemaal het 
H. Graf te Jeruzalem bezocht toen hij overleed in 1449 (Merghelynck 
a.w. 11 21). 

E.N. 

Gi/lis Ghiselin 

Gillis was de eerste Ghiselin die Heer van Boesbeke was, heerlijk
heid die hij verkreeg door zijn huwelijk met Adriana de Hingettes. Hij 
staat bekend als «ridder van Jeruzalem en CypruS» en is in 1476 over
leden. (J. Dalle, Histoire de Bousbecque 34-35; Wervicq 1880). 

F.P. 
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Broeder Jan van der Beke 

Deze predikheer uit het Brugse klooster reisde naar Jeruzalem in 
1494. Van de Brugse schepenen kreeg hij, als stadsprediker, een reis
penning die in de stadsrekening geboekt wordt als volgt: «ghegheven 
broeder Jan van der Beke, religieux van den Jacoppynen, de somme 
van 2 pond groten die hem by mynen heren van der wet in aelmoesenen 
[gegeven waren] ter hulpe van zynder pelgrimage die hy an nam te 
doene te Jeruzalem ten grave ons liefs heeren Jesu Christi...». Inven
taire VI 401. 

A.V. 

Rogier Thibault van Ieper 

Zoon van François die, afkomstig uit Nieuwkerke, te Ieper overleed 
in 1525. De moeder van Rogier was Katarina de Brouckere, tweede 
echtgenote van François (huwelijk gesloten in 1498). 

Rogier Thibault (overleden ca. 1550?) staat bekend als ridder van 
Jeruzalem «dit Ie chevalier boiteux». Hij had zijn jaargetijde in het 
klooster van Nonnenbossche bij Ieper. Volgens Gailliard (Bruges et Ie 
Franc 1125) was Rogier getrouwd met Maria Braem (fa. Jan en SibylIe 
de Langhe) ; een dochter uit dit huwelijk, Maria Thibault, trouwde 
met Gaspard de Bavière. (Alg. Rijksarchief Brussel. Fonds Goethals 
G. 1060). 

V.D.B. 

Jakob Breydel 

Ten slotte komt een belangrijke mededeling, ingezonden door Karel 
M. De Lille uit Ieper, en betreffende de Brugse Jeruzalemvaarder 
Jakob Breydel. 

«Op blz. 10 is er sprake van het feit dat Jakob Breydel (+ 1441) 
«ridder van Jeruzalem» zou geweest tijn. Ik kan dit met zekerheid 
bevestigen. In mijn documentatie steekt er een postkaart door dokter 
Eugeen Van Steenkiste op 26 april 1889 vanuit Jeruzalem via Brindisi 
verzonden aan «de zeer edele en Hooggeachte Mevrouw Wwe Breydel 
te Brugge in Belgie». Het begin van de tekst luidt: «Aan de groote 
ingangdeur van het Heilige Graf, links, twee meters en half boven den 
vloer staat er in 't steen gekapt, in middeneeuwsche letters: Jacob 
Breyde/; er staat niets anders op dien steen die deel maakt van de met
serij. Dit portaal heeft gebouwd geweest door de Kruisvaarders. Ik wil 
Jerusalem niet verlaten zonder u dit te laten weten ... » 

Nog iets in verband met de Jeruzalemvaarders. Enkele pauselijke 
zouaven in de jaren 1860-70 trokken bij het einde van hun dienst naar 
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18 De H. Grafkerk in Jeruzalem in de 15e eeuw, 
houtsnede uit Bernhard von Breydenbach, 

Perigrinatio in Terram Sanctam, Mainz, 1486 

205 
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het Heilig Land. Ze oordeelden dat de moderne kruisvaarders tegen 
Garibaldi hun voorzaten, die tegen de Turken vochten, niet mochten 
vergeten. Het is natuurlijk zeer moeilijk om te achterhalen wie er alle
maal die reis heeft gedaan. Zouaaf Emiel Demyttenaere, m'n familie
lid, (0 Heule 03-07-1847), die later als pater redemptorist (hij werd het 
«voske» bijgenaamd) een zekere vermaardheid verwierf, heeft die reis 
gedaan onmiddellijk na het einde van z'n dienst op 14-06-1868. Z'n 
matriculenummer was Nr 2753. Een andere zouaaf De Coninck 
August uit Beveren (welk één?) ondernam die reis op 26-05-1870. 
(matricule Nr. 5346). Zeker zijn er nog andere Westvlamingen daarbij 
geweest. 

Zouaaf Jan-Baptist Caboor uit m'n geboortedorp Maldegem 
(matricule Nr. 5387) ondernam in 1870 ook die reis. 

Dokter Eugeen Van Steen kiste CO Brugge 1841 - + Brugge 1914) die 
in 1889 de genoemde postkaart schreef, was ook zouaaf geweest als 
«médecin volontaire» zonder matriculenummer, en dit van de veld
tocht van 1867 tot april 1868. 

Karel M. De Lille 

BiekorJ, 65 (1964), 119-122 
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JERUZALEMVAARDERS UIT VLAANDEREN 

in de Bourgondische Tijd 

Aanvullingen 

Binnen de gestelde grenzen van ruimte en tijd vallen nog de vol
gende bedevaarders naar het Heilig Graf. Voor dit onderwerp bleek 
het grafschrift een dankbare bron te zijn. Ook de heraldiek kan soms 
een ridderschap van Jeruzalem of een reis naar de Sinaï (St.-Katarina
klooster) bekend maken. 

Pauwels Ragards van Ieper 

In de St.-Maartenskerk te Ieper tekende de wapenheraut Cornelis 
Gailliard omstreeks 1550 het volgende grafschrift aan (Bethune, Epi
taphes 183) : . _ 

«Daer is een epitaphie ende een triomphant tafereel van Pauwels 
Ragards, fs Pauwels, die bleef, naer dat hij van 't heijlich landt van 
Jerusalem quam, op den berch Sinaij, 1387 den 4. sporkele». In zijn 
wapen droeg deze Ieperse poorter o.m. drie schelpen. - Medegedeeld 
door A. Deschrevel. 

Ridder Guarin de Beste van Gent 

In de St.-Maartenskerk op Akkergem lag een steen met het vol
gende grafschrift (Graf- · en Gedenkschriften Oost-Vlaanderen, Ie 
reeks, I 58) : 

«Hier licht begraven Mer Guarin de Beste, fs Joos, rudders des 
Heylighs-graf, in synen leven burggrave ende palatin der sale van 
Latrane ende der keiserlicke consistorie, de welcke naer diversche 
schoone voyagien by hem ghedaen te Jerusalem ende daer ontrent, 
overleet in 't jaer Ons Heeren 1470, den 6. in hoymaent.». 

Ridder Jan de Gruutere van Gent 

Mher Jan de Gruutere, fs Mher Ghijselbrecht, heer van Loovelde, 
Kerckhove, overleed te Gent 20 juli 1580 en werd begraven in de St.
Jakobskerk. Zijn grafschrift (Graf- en Gedenkschriften, Ie reeks, Il 9) 
noemde hem «rudder van heiligen lande van Hierusalem». 

De datum van de Jeruzalemreis van deze Gentenaar is niet bekend; 
mogelijk is het tijdstip 1550-60. Mogelijk is ook dat Jan de Gruutere 
zijn riddertitel te Rome verkregen had. 
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Joos de Backere van Gent 

De eerste protestantse martelaar van Gent was een ridder van het 

Heilig Land, met name Joos de Backere. Hij was een bijbellezer 

geworden, volgeling van Luther. Het keizerlijk plakkaat (edikt) van 14 

oktober 1529 had de doodstraf afgekondigd op het lezen en bewaren 

van Lutherse bijbelvertalingen en geschriften. Een jaar later, op 29 

november 1530, werd Joos de Backere verbrand op de Vrijdagmarkt. 

Een Gents rederijker legde de gebeurtenis vast in de volgende berij-

ming: . 

Op Sinte Andries avont" zach men tvolc loopen wackere 

syen bernen den ruddere Joos de Backere. 

Het Memorieboek van Gent geeft het volgende relaas over een pro

ces dat in de stad grote beroering heeft verwekt. (Cannaert, Oude 

strafrecht 323-324). • 

«Den 29 in november [1530] was te Ghendt ter justicie brocht ende 

verwesen eenen Joos de Backere, ruddere van den eleghen lande, up 

de Vrydachmaert; dewelcke was een seer devoot man, die den aermen 

seer gheduldich was, want hij deelde in synen levene all et ghoet dat 

hem jaerlicx overscoet, den aermen; nemaer syn usancie was dat hy 

leefde naer de leeringhe van der evangelie, dat men seyde dat hy was 

eenen luteraen, ende dat hy leefde contrarye den mandementen (plak

katen) van der Kon. MajesteyL .» Joost had eerst af te rekenen met de 

wet van St.-Pieters, en werd daarna te Gent zelf gevangen en veroor

deeld volgens de plakkaten die door de gouvernante, de kunstzinnige 

Margareta van Oostenrijk, zeer streng waren geformuléerd en toege

past. «Syn sententie - zo vervolgt het Memorieboek - was by 

vrauwe Margriete ende den hove ghewyst te verbranden in asschen, zo 

dat men hem niet meer vinden en saude, ende was zo vulbracht up de 

Vrydachmaert binnen Ghendt; daer was een huuseken ghemaect van 

haut met eenen staecke, ende was an den voorseiden staecke ghebon

den, ende een strop an synen hals, ende alzo verworcht, ende daer 

naer verberrent te pulvere in asschen». 

De datum van de Jeruzalemvaart van Joos de Backere is eveneens 

onbekend. 
Het toeval wilde dat de ongenadige landvoogdes te Mechelen over

leed daags na de Backeres verbranding. 

Joost van Joigny, heer van Pamele 

Omstreeks 1550 ondernam Joost van Joigny de reis van Oude

naarde naar het Heilig Land. Een bewogen reis, want in Egypte werd 

hij overvallen door een krokodil. In zijn nood smeekte hij o. L. 

Vrouw van Kerselare (bij Oudenaarde) om bijstand, met de belofte 

haar kapel te vergroten zo hij aan het monster mocht ontkomen. Zijn 
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gebed werd verhoord. Hij overmeesterde de krokodil en bracht hem 

triomfantelijk naar Vlaanderen mede en hing hem als ex-voto in de 

kapel te Edelare. Tot zover 'de' legende, die zich ontwikkeld heeft op 

de oude kroniektekst : «Mr. Joos van Joigny, heere van Pamele, starf 

den xjen September 1555, hy hadde geweest tot Hierusalem ende 

bracht van daer de crocodille die te Kerselaere in de Capelle hangt». 

(R. Van der Linden, Bedevaartvaantjes in Oost-Vlaanderen, p. 79-80) . 

De krokodil van Edelare is, ook in zijn moderne repliek, een merk

waardige vlaamse getuige in de catalogus van krokodillen (en hagedis

sen en schildpadden) die onze Westerse kultuur als ex-voto's van over

zeese reizen in kerken en kapellen heeft opgehangen. Zie daarover Bie

korf 1959, 94 en vorige; met bijvoeging van de kop van een krokodil 

die te Bergen in Henegouwen bewaard werd (nog in 1872) en van een 

kruisvaarder afkomstig was. 

Om de nieuwsgierigheid van een paar lezers te voldoen (naar aanlei

ding van de opmerking in Biekorf 1964, 119), een paar bijzonderhe

den over Henegouwse buitenstaanders die in onze Vlaamse Jeruzalem

vaart mogen opgenomen worden. Zoveel te liever, omdat ze een relaas 

van hun reis hebben opgesteld. 

Claude de Mirebel, waarschijnlijk afkomstig uit Bergen, reisde 

omstreeks 1480 naar Jeruzalem en de Sinaï. Het handschrift van zijn 

Voyaiges de Jerusalem et de Sainte-Katerine is bewaard in de stadsbi

bliotbeek van Rijsel. 
Georges Languerrand van Bergen verliet zijn vaderstad op 9 

februari 1485 voor een bedevaart die hem over Rome en Venetië naar 

Jeruzalem en de Sinaï voerde. Hij was te Bergen terug op 16 februari 

1486. Het handschrift van zijn reisbeschrijving berust eveneens in de 

stadsbibliotheek van Rijsel. (J. de Saint-Genois, Voyageurs Belges I 

33-35). 

Mogen we ten slotte Jan Tilleborch, die in september 1540 als kape

laan van de Kortrijkse kollegiaal kerk overleed, bij de Jeruzalemvaar

ders rekenen? In zijn nalatenschap bevonden zich geschreven en 

«geprente» boeken; de inventaris vermeldt o.m. «eenen ghescreven 

bouck van der reyse van Jherusalem». (G. Caullet, Testaments Notre

Dame de Courtrai, 65) . Kapelaan Tilleborch was ook gildebroeder van 

de Kortrijkse Jeruzalemkapel. Hoe dan ook, de aanwezigheid van dit 

reisboek te Kortrijk zegt eens te meer dat ook in Vlaanderen, bij pries

ters en leken, de belangstelling in de Heilige Plaatsen levendig was. De 

jaren 1500-1550 vertonen zelfs een groei van belangstelling, die zeker 

bevorderd werd door de ontwikkeling van het schoolwezen en de rui

mere verspreiding van de gewijde teksten en van bijbeluitleggingen 

door het gedrukte boek. 

Biekorf 65, (1964), 336-338 
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19 Pelgrim met «palster ende scerpe» verlaat de stad. 
Houtsnede uit William Wey, Informacion for Pylgrymes, 

Londen 1498 . 
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INFORMATIE VOOR JERUZALEMVAARDERS 
1498 

Een Regement voor de vaart Venetië - Jaffa ten dienste 
van de Jeruzalemvaarder werd door de Brugse notaris Rom
bout De Doppere (+ 1501) overgeschreven in dietse versie als 
aanhangsel van de ingekorte dietse versie bij de reisbeschrij
ving (Itinerarium 1470) van Adornes. De titel ervan luidt: 

Dit es tregement 
van hu zelve ende van wat dat ghij zult doen 

als ghij zult commen te Venegen 
om te vaerne te Jherusalem upde galeye 

van den pelgrims 
In een vorige bijdrage konden we vaststellen dat dit Rege

ment voor de overvaart (tekst en aantekeningen in Biekorf 
1963, p. 1-8) verwant is met gelijktijdige Engelse teksten. Van 
een Engelse ve~sie: «Informacion for Pylgrymes unto the 
Holy Lande» (ca. 1480-1490), in 1824 in facsimile (op 34 
exemplaren!) door de Roxburghe Club uitgegeven, was toen 
alleen de titel te bereiken. 

Die Informacionfor Pylgrymes werd echter in 1498 te West
minster gedrukt door Wynkyn de Worde, leerling en opvolger 
van William Caxton. De gunstige wind van de Caxton
herdenking liet ons nu de facsimile-editie kennen van dit (in 
één exemplaar bewaarde) incunabel. 

De basis van de tekst van 1498 werd door Wynkyn ontleend 
aan de (in de BodleianLibrabry bewaarde) reisbeschrijving 
van de geleerde William Wey die tot tweemaal toe (1458 en 
1462) Jeruzalem had bezocht (I). 

Uit de Information volgen hier nu, in vertaling, enkele 
rubrieken die het Regement van De Doppere belangrijk aan
vullen (2). Onze mededeling moge nogmaals uitnodigen tot een 
vergelijkende studie over uitgegeven en nog op te sporen toe
ristische documenten uit de late middeleeuwen. 

(I) Sidney Heath, In the Steps of the Pilgrims, Londen, 1952, p. 135, 
138-140. Van de incunabeltekst van 1498 zijn twee herdrukken (1515 en 1524 
bekend. 

(2) Over de juiste opvatting van het «Reglement» bij De Doppere zie Biekorf 
1963, p. 2-3. - Zeer belangrijk op dit gebied blijft de klassieke Peregrinalio 
uit 1483 van Bernhard von Breydenbach van Mainz. met informatie voor pel· 
grims in eerste klasse. Een recente ingekorte uitgave (Wiesbaden 1977) van de 
Duitse versie van 1486 brengt daarover welsprekende bijzonderheden. De 
Nederlandse uitgaven van Breydenbach (Mainz 1488) zou wel een reprint ver
dienen. 
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UIT DE WIEGEDRUK VAN WESTMINSTER. 1498 

Plaatsbespreking op de galei Venetië - Jaffa 

Kies u een plaats in de galei liefst op de bovenvloer , want op 
de scheepsvloer beneden is het zonder meer slecht, de hitte is er 
stikkend en 't stinkt er. 

De prijs van de overvaart Venetië - Jaffa en terug is, met 
inbegrip van vlees en drank, vijf (?) dukaten. Daarvoor krijgt 
u een goede fatsoenlijke plaats en goed onthaal. 

Kies uw kooi zo dicht mogelijk naar het midden van het 
schip toe, daar schommelt en slingert het minder en worden 
hoofd en maag minder geplaagd. 

Behoud dezelfde hut om er uw bagage te beveiligen. En 
koop u in Venetië .een hangslot om aan de deur te hangen als u 
ergens aan wal gaat. 

Akkoord met de patroon 

Vooraleer een akkoord te sluiten, verzeker u dat de patroon 
zich jegens u allen (passagiers) en vóór de Doge van Venetië 
verbonden heeft tot een waarborg van duizend dukaten, als 
verzekering van alle personen aan boord. Dit engagement 
houdt oqk in dat hij onderweg in de passende havens zal aan
leggen om er u te verfrissen en u te voorzien van vers water, 
vers brood en vlees. 

Zorg ervoor dat de patroon u vlees opdient, tweemaal 
daags, 's middags en 's avonds. En dat de wijn goed is en het 
water fris en niet stinkend. Zorg zelf ook voor boter en be
schuit. 

Slaapgerief huren bij San Marco 

Koop u een bed (beddezak) bij de San Marco in Venetië. 
Daar vindt u een pluimbed, een onderligger, een peluw, twee 
paar lakens en een sprei, dit alles voor drie dukaten. Bij uw 
terugkeer in Venetië levert u het beddegoed terug aan hetzelfde 
adres en u krijgt ervoor anderhalve dukaat terug, zelfs als het 
scheuren of sleet vertoont. 

Vergeet niet adres, huis en naam van uw huurder van bed
den te noteren, bij uw terugkeer in die grote stad loopt u dan 
niet verloren. 
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Voorzorgen 

Koop u ook een hok voor een half dozijn hennen of kippen 
die u meeneemt op de galei, die kunt u zeker eens nodig heb
ben. En koop u ook in Venetië het nodige graan voor die die
ren. 

In de havensteden onderweg waar men aanlegt voor drie 
dagen is het geraadzaam snel aan wal te gaan om er een beta
melijk logies te vinden. 

Geen fruit eten, om welke reden ook I Zwicht u voor meloe
nen en meer dergelijk koud fruit, die passen niet met onze 
complexie en veroorzaken bloedvloed. En als een Engelsman 
zo'n ziekte vangt, is het zelden dat hij er niet van sterft. 

In het Heilig Land 

[In de haven van Jaffa wachten de ezels voor de tocht naar 
Jeruzalem]. 

Wees niet de laatste om in de haven van Jaffa een muilezel 
te huren : die er eerst bij is heeft de beste muilezel of ezel, en u 
betaalt niet meer voor het beste dan voor het slechtste dier. 

Uw ezeldrijver verwacht een stuiver van Venetiè:! als fooi. 
Loop niet te ver voor en niet te ver achter uw reisgenoten om 

alle ruzie te vermijden. . 

Voor de tocht naar de Jordaanrivier zijn mee te nemen: 
brood, wijn, harde eieren en kaas, en wat ge aan proviand 
kunt vinden voor twee dagen. Want onderweg is nergens iets te 
verkrijgen. 

En zo je opgaat naar de Berg (in het woestijngebied bij Jeri
cho) waar O.H. Jezus Christus veertig dagen heeft gevast, 
weet dan dat het daar heet is en hoog gelegen. 

Bij de afdaling geen water drinken, maar eerst wat uitrus
ten! En daarna mag u brood eten en klare wijn zonder water 
drinken. Immers water na verhitting verwekt buikloop of 
koorts of beide tegelijk, en menig pelgrim is daaraan bezwe
ken. 

Biekorf, 77 (1977), 306-308 
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20 St. Jacob op lederen boekbank uit de 16e eeuw, 
Brugge, Gruuthusemuseum 

Naar Santiago de CompostelIa 215 

HET HEILIG JAAR VAN COMPOSTELLA 

Als topbedevaart staat het apostelgraf van Sint-Jakob (San
tiago) in Galicit! op de derde plaats in de rij van de grote mid
deleeuwse bedevaarten, de drie peregrinationes maiores, met 
het Heilig Graf te Jeruzalem en het Apostelgraf in de Sint Pie
ter te Rome aan de spits. Deze Grote Drie muntten uit door 
hun rijkdom aan aflaten en geestelijke voorrechten. Hun abso
lute top kon alleen nog worden overstegen door het privilege 
van een periodieke «Heilig Jaar» dat dan tot massieve pelgri
mage aanleiding gaf (1). 

De volgende tabel brengt de «heilige jaren» van Compos
tella. Voor de studie van de bedevaarten uit Vlaanderen kan 
die speciale kalender van enig nut zijn. 

1305 1344 1389 1428 1473 1512 

1311 1350 1395 1434 1479 1518 

1316 1361 1400 1445 1484 1529 

1322 1367 1406 1451 1490 1535 

1333 1372 1417 1456 1501 1540 

1339 1378 1423 1462 1507 1546 

De twee «heilige jaren vóór de troebelen zijn nog 1557 en 
1563. Omstreeks 1570 loopt de grote periode van de bedevaar
ten naar Compostella alhier ten einde. 

Hoe was Compostella aan zijn eigen «heilig jaar» gekomen? 
Santiago wilde in genen dele de mindere zijn in de club van 

de Grote Drie. Het kapittel van Compostella bracht het tot een 
titulair koor van 72 kanunniken, naar het aantal van Jezus' 
leerlingen. Aan het Sint-Jakobsaltaar waren zeven eigen kardi
nalen gehecht, met exclusief privilege om op de confessio 
(apostelgraf) van de Apostel te celebreren (2). 

(I) A. Viaene. Pelgrimshaven Nieuwpoort 1428-1512, in Biekorf 1972 129-
134. - Over de oorsprong en ontwikkeling van «Heilig Jaar», zie de belang
rijke studie van P . Declerck in Collationes 1974, p. 292-310. 

(2) J . Vielliard. Le Guide du Pèlerin de St.-Jacques de Compostelle p. liS, 
121 (Parijs 1950). 
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Bij de verheffing van Compostella tot aartsbisdom (1120) 
werd het Sint-Jakobsfeest door de paus op 25 juli (romeinse 
datum) vastgelegd en met een jubilé verrijkt. Alle jaren waarin 
het apostelfeest (25 juli) op zondag viel, zouden in Compos
tella heilige jaren zijn met jubileum (grote aflaat). 

De occurentie Paasfeest-Jakobsfeest (op zondag) doet zich 
voor ongeveer om de zeven jaar (eigenlijk viermaal in 28 jaar). 
De werkelijke volgorde der heilige jaren verloopt volgens de 
reeks 5, 6, 6, lI. 

Zoals te Rome omvat de liturgie van CompostelIa de ope
ning en toemetsing van de Heilige Deur (3). 

En zo bezit Santiago in Galicië (nog heden) een groot jubilé 
met heilig jaar. Het laatste in datum was 1971, het eerstvol
gende valt in 1976. 

Het nut van die speciale chronologie voor het historisch 
bedevaartonderzoek moge blijken uit het volgende. 

De schepenregisters van onze Vlaamse (en ook Brabantse en 
Zeeuwse) steden bevatten een overvloed van vonnissen met 
bedevaart als boete. CompostelIa is daarin goed vertegenwoor
digd. Strafbedevaarten zijn uiteraard niet op een kalender van 
heilige jaren afgestemd. Daar de opgelegde (gerechtelijke) 
bedevaart meestal (naar de bekende Vlaamse tarieven) afkoop
baar was, weten we· niet in welke mate de talrijke.re.gisterbede
vaarten werden volbracht. Alleen van een minderheid is een 
attest uit de bedevaartkerk bewaard of ingeschreven. 

Over bedevaarten uit devotie - die zeker talrijk moeten 
geweest zijn - zijn de bronnen schaars. Meer dan zes Vlaamse 
CompostelIabedevaarders uit devotie kennen we niet van 
nabij. Vier ervan volbrengen echter hun pelgrimage in een hei
lig jaar van Sint-Jakob. 

In het heilig jaar 1423 schenken de schepenen van Ouden
burg een som van zes ponden par. «in aelmoesenen [aan] Jan 
Belleman onsen poortre omme te vulcommene een pelgrimage 
die hi belooft hadde tsinte Jacops in Galissien» (4). 

In het najaar 1428 landt ridder Lodewijk van Moerkerke, 
heer van Praet, in de haven van Nieuwpoort. Hij komt terug 
van een grote pelgrimage waarin hij de drie grote bedevaarten 
in één reis wist te kombineren. Voor de heenreis naar Jeruza-

• (3) P.C. Boeren. Heiligsdomvaart Maastricht 124-126 (Maastricht 1962) 
(4) Feys-Vande Casteele. Histoire d'Oudenburg 11 331 (Brugge 1873). 

I 
I 

I 
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lem was hij te Venetië ingescheept. Na het Heilig Graf (en de 
Sinaï) kwam Rome aan de beurt, en CompostelIa had de kroon 
op het werk gezet, in het heilig jaar 1428 dan nog. Via La 
Coruna [ : nja] was hij naar Vlaanderen teruggevaren (5). 

Eustaes van der Gracht van Brugge onderneemt in 1479 een 
zakenreis die hem over de haven van Laredo (bij Santander) en 
Burgos naar Toledo en Cordova voert. Met een ander Brugs 
koopman vertrekt hij uit Sevilla te paard. De zaken zijn gere
geld, hun reis wordt nu een pelgrimage, dwars door Spanje, 
naar CompostelIa. 1479 is er immers een heilig jaar en die kans . 
laten ze niet voorbijgaan. Over La Coruna vaarde Eustaes 
naar Sluis en Brugge terug (6). 

Ridder Jan Taccoen, heer van ZiUebeke, bereidde zijn Jeru
zalemvaart voor met een pelgrimage naar CompostelIa in het 
heilig jaar 1512. Taccoen scheept in te Nieuwpoort en vaart 
over de Engelse route (Portland, Plymouth) naar de kust van 
Galicië. Voor de terugreis scheept hij in te La Coruna (7). 

De Engelsen waren in de 15e eeuw de vurigste CompostelIa
vaarders van het Westen. Voor de overvaart uit de havens van 
de Zuidkust was Santiago zeer gunstig gelegen. Een «grote 
bedevaart» in het bereik van de massa. In het heilige jaar 1456 
liggen de pelgrimschepen Engeland-Santiago druk in de vaart. 
Sommige vaarders konden 400 pelgrims op hun schip meene
men (8). 

De hanzestad Hamburg had een even grote kliënteel en zond 
in het heilig jaar 1473 vier schepen volbezet met pelgrims naar 
CompostelIa (9). 

De pelgrims die we op de zeeweg van Noordzee en Kanaal 
naar CompostelIa . zien varen zijn pelgrims uit devotie en 
belofte. Pelgrimshavens in het Noorden zijn Hamburg; Port
land (Portsmouth) en Plymouth; Arnemuiden, Nieuwpoort, 
Sluis en (na 1500 vooral) Antwerpen (10). In Galicië was La 
Coruna de voornaamste pelgrimshaven (11). 

(5) Biekorf 1972, 129-130. 
(6) J . Pinot. Relations commerciales et maritimes entre la F1andre et l'Espa

gne, in Annales Com. Flamand de France, XXIV, 1898, p. 14-15 VgI. Biekorf 
1972, 133. 

(7) A. Viaene, Pelgrimshaven .. " Biekorf 1972, 130-133. 
(8) L.F. Salzman, English Trade in the Middle Ages 439 (Oxford 1931) 
(9) Biekorf 1972, 133. 
(l0) Antwerpen neemt vanaf 1500 de leiding van de vaart op Jeruzalem met 

de onderneming (passagiersschepen) van Dirk van Paschen. Zie daarover F . 
Prims, Antwerpiensia 11, 1928, p. 335-336. 

(11) In de 18e eeuw wordt soms over Bordeaux gevaren. 
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Bedevaarders uit justitie (zoenverdrag of boete) volgen de 
landweg. De route Vlaanderen-Compostella liep over Parijs
Tours door Poitou - de streek van de «Vlaamse» Sint
Janswijn (Saint-Jean d'Angély) -, Saintes, Bordeaux, Dax. 
Van Ostabat (overgang van de Pyreneeën) loopt de klassieke 
weg (in et vertakkingen) over Leon naar Santiago (12). 

De bekendheid van het heilig jaar van CompostelIa ligt 
mogelijk ook uitgedrukt in de regeling van het beruchte drape
riekonflikt tussen Ieper en Poperinge in 1344. Die regeling 
voorziet als bestraffing het zenden van «thien souffisante per
sonen vanden dorpe van Poperinghe te Compostelle in Galis
sien» (13). Het is niet uitgesloten dat het heilig jaar in 1344, 
datum van de overeenkomst, bij de. Ieperse schepenen de voor
keur voor CompostelIa heeft bepaald. 

Biekorf, 75 (1974), 170-172 

(12) Biekorf 1965,1-5; 187. - Over de satellietbedevaarten van Compos
telIa, zie A. Viaene. Onse Vrauwe ter Veinstersterre, in Biekorf 1964, 113-116. 

(13) N. De Pauw. Ypre jeghen Poperinghe 243 (Gent 1899; uitg. K. V. Aca
demie). 

I 

Naar Santiago de Compost elia 

VLAMINGEN OP STRAFBEDEVAART 
NAAR COMPOSTELLA 

219 

In de tarieflijst van strafbedevaarten van de stad Oude
naarde, gedateerd anno 1338, staat CompostelIa samen met 
Rome aan de spits met een afkoopsom van 12 ponden parisis, 
alleen voorafgegaan door het verre Bari van Sint-Niklaas, dat 
op 20 pond gesteld is. 

De Oudenaardse lijst is, zoals men weet, de kortste maar 
ook veruit de oudste onder de bewaarde redakties van Vlaamse 
tarieflijsten (1). De Gentse lijst is, in de bewaarde vorm, een 
redaktie die niet ouder is dan 1430. De lijsten van Aalst, Den
dermonde en Geraardsbergen gaan terug op de Gentse lijst. De 
afkoopsom voor CompostelIa staat in al die tarieflijsten onver
anderd op 12 pond. 

De tarieflijsten van Ieper en Veurne, met resp. 61 en 27 
natpen, zijn·niet terug te vinden. De lijst van Douai, met 42 
plaatsen, dateert uit ca. 1425. Van Rijsel is geen tarieflijst 
bekend, hoewel de strafbedevaart naar Compostella er, zoals 
te Douai, in gebruik was. In Rijsel wordt de «redemptie» van 
bedevaart in de jaren 1520-1525 ook vastgesteld in een «steen
boete» van enkele duizend bàkstenen of in een of meer roeden 
kasseien voor werken van openbaar nut (2). 

De bedevaart als straf kon, bij misdrijf of overtreding, wor
den uitgesproken door de verschillende jurisdicties: de graaf 
(bij zoendinc of zoenverdrag), de schepenbank, de eed van het 
ambacht, het kapittel. . 

In welk mate werden de opgelegde bedevaarten volbracht of 
afgekocht? Dit is moeilijk uit te maken. Een aantal afkopin
gen schuilt zeker in sommige kumulatieve ontvang posten van 
geldboeten in de stadrekeningen. Alleen van een minderheid 
volbrachte pelgrimages is een attest uit de bezochte bedevaart
kerk bewaard of overgeschreven. 

Het uitvoerige attest bevestigt het volbrengen van de drie 
verplichtingen : 1. het bezoek aan de bedevaartkerk ; 2. het 

(I) A. Viaene. De tarieflijst van gerechtelijke bedevaarten van Geraardsber
gen en van Gent, in Handelingen Emulation, dl. 104 (1967). blz. 203-214. 

(2) Onze mededeling is geografisch beperkt tot het oude graafschap Vlaan
deren. De praktijk van de strafbedevaart was in gebruik door heel het herto
gendom Brabant en in Holland en Zeeland. Voor zover we weten zijn alleen uit 
Vlaanderen tarieflijsten bewaard. - Het belangrijke werk over de strafbede
vaarten in onze gewesten is nog steeds: E. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages 
expiatoires et judiciaires dans Ie droit communal de la Belgique. Leuven 1922. 
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mishoren aan het «altaar van gratie» in dezelfde kerk; 3. het 
kussen van het graf (of de rijve) of de relieken van het heilig
dom. De kortere redaktie van het attest beperkt zich tot de uit
drukkelijke vermelding van het «volkomen» bezoek aan het 
heiligdom (limina visitare). Zie bijlage I. 

Onze gegevens beperken zich tot Vlamingen uit Oud-Vlaan
deren. 

De oudste bekende zoenbedevaart naar CompostelIa (3) 
staat op de naam van drie Torhoutnaars, de gebroeders Jan en 
Jacob Acars en hun neef Jan. Samen hadden ze zich schuldig 
gemaakt aan doodslag op de persoon van Michiel van Tor
hout. In april 1264 wordt vóór de gravin Margareta van Male 
een zoen verslag gesloten dat hen verplicht in augustus van het
zelfde jaar de tocht naar Sint-Jacob te CompostelIa te onder
nemen (4). 

Mogelijk behoren sommige testamentaire pelgrimages tot de 
kategorie van de zoen- of strafbedevaarten. Een paar voor
beelden van zulke twijfelachtige gevallen mogen hier vooraf
gaan. 

Jan Abbout van Ramskapelle bij Brugge laat in 1266 het 
volgende in zijn testament inschrijven: «Ik legateer twaalf 
pond aan een geschikt man die een pelgrimage zal volbrengen 
naar CompostelIa (ad sanctum Jacobum) en naar Saint-Gilles 
(in de Provence), indien ik die pelgrimages niet zelf gedurende 
mijn leven zal volbracht hebben» (5). 

Ghervin die Ward van Brugge last op 3 december 1299 de 
volgende bepaling in zijn testament: «Vort so ghevic 28 pondt 
over mie te zendene suffizantelike tsinte Jacobs daer ic minen 
wech schuldich ben ende 20 scellinghen upten wech te deelne 
den ghenen die over mie varen .zal...» (6). 

(3) Voor de algemene bibliografie over CompostelIa, zie het recente werk 
van A. Georges, Le pèlerinage à Compostelle en Belgique et dans Ie Nord de la 
France, Brussel 1971 (Kon . Acad. van Belgi~. Klasse der Schone Kunsten, 
Verhand. in-4, 2de reeks, deel XIII). Dit werk is vooral ikonografisch belang
rijk (214 platen). De auteur handelt niet over de strafbedevaart. J. van Her
waarden, Pelgrimstochten, p. 65-88 (Bussum 1974). - Over Adalard, 
Vlaamse pelgrim naar Compost elia en stichter van het gasthuis te Aubrac 
(Auvergne) in de 12e eeuw, zie Biekorf 1966, 193. 

(4) Rijsel. Archives du Nord . B. 1561. Premier cartulaire de Flandre, nr. 
120. 

(5) F. Vandeputte-D. Vande Casteeie. Cronica et cartularium monasterii de 
Dunis, p. 597 (Brugge 1864). Biekorf 1970, 15 . . 

(6) Cartularium de Dunis, o .c. p. 667 . - Over bedevaarten bij testament , 
zie Biekorf 1962, 189-296. 
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DE ROUTE VLAANDEREN-COMPOSTELLA 

De route Brugge-Compostella wordt in 1400 door de Brugse 
Wegwijzer gesteld op 338 mijlen (via Astorga) en 405 mij len 
(via Asturië). Deze oude mijlen geven een afstand van ruim 
2.000 km. 

De pelgrim uit Vlaanderen bereikte de start van de eigenlijke 
Sint-Jakobsweg bij het graf van de hl. Martinus te Tours. 
Daar begon de via Turonensis. 

De weg naar Tours liep over Parijs. De kortste verbinding 
met de Franse hoofdstad lag op de Artesische wegen (de Arras
che bane van het volkslied) : Brugge - Roeselare ~ Menen -
Rijsel - Pont-à-Vendin - Arras. Vanuit de Artesische 
hoofdstad was de weg naar Parijs over Bapaume - Senlis, 
met 62 mijlen, vier mijlen korter dan de route over Amiens -
Clermont. 

Naar Parijs liepen uit Brugge nog twee andere wegen: de 
route over Kortrijk - Doornik - Valenciennes - Saint
Quentin - Noyon, en een vierde variant die tussen Valencien
nes en Ham een omweg over Kamerijk verkoos. 

Gedurende de eerste zestig mijlen van zijn tocht doortrok de 
pelgrim het Franse «Noorden» waarvan de plaatsnamen als 
Pont-Saint-Maxence, Senlis, Creil, Clermont goede bekenden 
zijp in de wereld van onze huidige duivenliefhebbers (7). 

De weg Parijs - Tours liep over Saint-Clair, Saint-Arnoult, 
Auneau, Prunay-Ie-Gillon, Bonneval, Chateaudun (of Coyes), 
Vendöme, Ie Boulay, Tours: een weg van 46 mijlen. Een 
tweede weg was 6 mijlen langer en was een variant over Char
tres (via Gué-de-Ie-Reine) (8). 

Van Tours uit loopt de oude pelgrimsroute naar Ostabat, 
het kruispunt aan de voet van de Pyreneeën (Ostervael, Oster
vaus in Vlaamse bronnen), over Poitiers, Bordeaux en de Lan
des. De Brugse Wegwijzer van 1400 noemt hier de volgende 
etappen: 

Frankrijk: Tours - Sainte Catherine-de-Fierbois - Sainte
Maure - Chatellerault - Poitiers. 

Graafschap Aunis (La Rochelle) : Lusignan - Melle -
Aulnay - Saint-Jean d' Angély - Saintes - Pons (in Poitou) . 

(7) A. Viaene. De wegen van Brugge naar Parijs volgens de Brugse Wegwij 
zer van 1400, in Biekorf 1965, blz. 1-5, waar ook de varianten uit Gent en Bra
bant aangeduid zijn. 

(8) Biekorf 1965, 187 (route Parijs-Tours) . 
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Gascogne : Mirambeau - Blaye - Bordeaux - Petit Bor
deaux - BeUn - Le Muret - La Fave (Cast iel) - Femado -
Lespéron - Fonteyne - Dax - Sorde-I'Abbaye. 

Navarra : Garris - Ostabat. 
In Ostabat had de pelgrim te kiezen tussen twee bergpassen : 

Somport en Roncevaux. De eerste - een zeer lastige overgang 
- ontmoette het (verdwenen) gastvrije hog~ berg klooster 
Santa Cristina en mondde uit in Puente la Reina, waar ook de 
weg van Roncevaux (via Pampelune) op uitliep. 

Klassiek is dan de lange oost-westroute van Puente la Reina, 
via Estelle, Logrogno, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, 
Leon. 

Het laatste trajekt : Leon - Santiago vertoont in de 
Vlaamse wegwijzers zekere varianten en afwijkingen die een 
aparte studie zouden verdienen (9). 

Gekomen bij het graf van Sint-Jakob kon de pelgrim nog 
verder naar het westen trekken, naar een filiale of satelietkerk 
van Santiago, een «Mariakerk», gelegen op ca. 60 km. van 
Santiago : Santa Maria de Finisterre. Deze bedevaart staat, 
onder de dietse benaming Onse Vrauwe ter Veinstersterre, in 
de tarieflijsten van Gent, Geraardsbergen en Aalst, en wel met 
de taxatie van 12 pond (zoals voor Rome en CompostelIa) te 
Gent, terwijl te Aalst en te Geraardsbergen de Finisterre
bedevaart met 13 pond een pond hoger komt te liggen. Onder 
het jaar 15 13 van onze lijst van bedevaarders staat een boete
tocht «ter Veinstersterre» door de schepenen van Oudenaarde 
opgelegd (10). . 

De landweg naar CompostelIa was de gewone weg van de 
pelgrim op straf zowel als van de pelgrim uit devotie. De tocht 
was echter geen verplichte exclusieve voetreis. Bij de overzet 
van rivieren was soms gelegenheid een eind op een boot mee te 
varen. Voor een verre bedevaart als CompostelIa was, ekono
misch bekeken, het paard voor de gewone man uitgesloten. De 
literair gedenkwaardige bedevaart van Chaucers dertig pel
grims te paard in 1385 voert hen van Southwark (Londen) naar 
het graf van Sint Thomas te Kantelberg : een driedaagse route 
van niet meer dan 55 Engelse mijlen (ca. 90 km). De route 
Vlaanderen - CompostelIa is ruim twintigmaal langer. 

(9) Zie bijlage Il. 
(10) A. Viaene. Onse Vrauwe ter Veinstersterre . Een Vlaamse strafbedevaart 

naar Galicil!, in Biekorf 1964, 113-116. - Ook Brabant zond bedevaarders 
naar de Veinstersterre. 
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De zeeweg naar CompostelIa werd vooral bevaren door de 
Engelsen vanuit hun havens op de Zuidkust. Bij die overvaart 
werden ook de Vlaamse havens Nieuwpoort en Sluis (alsook 
de Zeeuwse haven Arnemuiden) betrokken. Nieuwpoort blijkt 
in de periode 1400-1550 een bekende pelgrimshaven te zijn. De 
kustvaart Nieuwpoort-Galicië (La Coruna) liep over de 
Engelse havens (Plymouth, Dartmouth). De pelgrim schepen 
voerden uiteraard groepen bedevaarders uit devotie en lagen 
vooral in het periodieke «heilig jaar van CompostelIa» druk in 
de vaart (11). 

VOORRECHTEN VAN DE COMPOSTELLA VAARDER 

Het ceremonieel rond de vertrekkende en «keerende» pel
grim, zijn kleding en uitrusting werden uitvoerig behandeld in 
onze bijdrage over «Palster ende scherpe nemen», in Biekorf 
1971, 39-46. 

Aan de latere pelgrimsliederen van Sint-Jakob wijdde H. 
Stalpaert een studie in Biekorf 1965, 265-280. 

leder bedevaarder, uit boete en straf zowel als uit devotie, 
verkeerde in «de staat van pelgrim». Zijn tocht gold als een 
sociale en sakrale daad, en werd gedragen door de gemeen
schap. Ambacht en nering stonden in voor het onderhoud van 
het gezin gedurende de afwezigheid van de huisvader. De 
vrouw kwam voor strafbedevaart niet in aanmerking (en zeld
zaam zijn op verre pelgrimswegen de vrouwen van devotie). 
De pelgrim was onschendbaar, had voorrecht van verblijf in 
de passanten- en pelgrimshuizen, waarvan de «ketting» langs 
de wegen zijn enige geografische oriëntering was. Landsgren
zen telden voor hem niet. Door de krijgsbenden op zijn ~eg 
werd zijn pelgrimsstatus doorgaans ook geëerbiedigd (12). 

De solidariteit en sociale voorzorg i.v.m. de pelgrimsstatus 
liggen neergeschreven in de keuren van de Brugse ambachten . 

De wijnschroders lassen in 1420 het volgend artikel in hun 
keure: «Voort als een scroodre ... trecken wilde ten Heleghen 

(11) A. Viaene. Pelgrimshaven Nieuwpoort, in Biekorf 1972, 129-134. -
Over het «heilig jaar van CompostelIa», zie Biekorf 1974, 170-172. 

(12) Over de pelgrimsstaat, zie P.C. Boeren . Heiligdomsvaart Maastricht, p. 
31-32 (Maastricht 1962). - Bijzonderheden over de uitbuiting van de pel
grimsstaat door de zigeuners bij O. van Kappen, Geschiedenis der Zigeuners in 
Nederland, p. 48, 67, 361 (Assen 1965). 
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grave, t'Sinte Pieters ten hoogen Roome of t'Sinte Jacops in 
Ghalissyen, bi oor love ende wetene van den deken ende van
den ghemeenen ghezelscepe, dat alle die tyt dat hi hute wezen 
zal , tghemeene ghezelscap sculdich es te verwarene zine 
wouke, zonder zinen cost, ende deelachtich te zine van was
domme ende van v.erliese in der gelike of hi thuus ware ende 
zelve wrochte» (13). 

De lijnwaadmeters regelen in hun ordonnantie van 1442 
(Brugge, Stadsarchief, fonds Ambachten) de verdeling van het 
meetloon onder de tien gezellen als volgt : de pelgrimerende 
lijnwaadmeter behoudt zijn recht «in alle maniere van pelgri
magie wesende, hetsy te Roome of tSente Jacops zynde, of 
waer hy te doen hebben mach, al ware hy oock ghevanghen of 
ghebannen van eerlicken faitte». 

Ook de Brugse koolrneters betalen in 1453 aan «absente in 
pelgrimage ... haerlieder weecghelt» aan de huisvrouw uit (14). 

De mandedragers (Buerdenaers) regelen in 1460 de uitbeta
ling aan de thuisblijvende huisvrouw van een pelgrimerende 
medebroeder, op voorwaarde dat hij pelgrimeert «van .. ~yn 
zelfs weghe ende over hem zelven, bi devocien of bi beloften, 
zonder loon van yemene te nemene». Uitgesloten worden hier 
de strafbedevaart en de loonbedevaart (15). 

De vergoeding (weecghelt) wordt in 1465 ook verzekerd 
door de «Ghezwoorne Lakenstrykers vander nieuw halle» 
voor een medebroeder die «in pelgrimagen ware te Roome, 
t'Sinte Jacops, oft in andren ghelike pelgrimagen» (16). 

Een eigenaardig geval is dat van de Brugse edelsmid Anthue
nis Kersteman (alias Karsteman) die een pelgrimage uit devotie 
had ondernomen naar CompostelIa zonder overleg met de eed 
van het ambacht der goudsmeden. Dit was een overtreding van 
de keure van de nering waarvoor hij in 145.5 tot de orde wordt 
geroepen . Boven een geldboete legt het ambacht hem nog een 
bedevaart op naar het Wonderbloed van Wilsnack. (zie de vol
gende lijst). 

Onder de voorrechten van de CompostelIavaarder mag ook 
de gelijkstelling van Santiago met Rome op het gebied van de 
grote aflaten worden aangehaald. En ook de bijzondere gebe-

(13) SA Brugge. Ambachten, portef. Scrooders, f. 41 ; bij E. Huys , Duizend 
jaar mutualiteit, Kortrijk 1926, p. 173. 

(14) SAB. Stadsoffici!!n, register keuren, f. 29; Huys a.w. p. 176. 
(15) SAB. Ambachten, charter nr . 190; Huys a.w. p. 180. 
(16) RAB. Ambachten en neringen, reg . I, f. 370·; Huys a .w. p. 183. 
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den voor de pelgrims die in de dagelijkse «ghemeene 
bedinghe» van de passanten waren opgenomen. Een voorbeeld 
uit de 14e eeuw levert de Hordonancie van het Sint
Janshospitaal ten Dullen te Gent: «Tien Ave Marien hover 
alle die in pelgermaelgen sijn , heist ten heleghen grave, te 
Rome, sente Jacops : dat zij met bliscepen ende met salicheden 
tuus wederkeeren moeten» (17). 

CHRONOLOGISCHE LIJST VAN BEDEVAARDERS 

1300-1540 

1306 Gent. - Een beruchte patricische vete eindigt op een vergelijk. 
Voor de doodslag op Pieter uten Boengarde moet door de ·erven Bor
lu ut een persoon naar Cyprus gezonden worden om er een jaar te die
nen, en een van de medeplichtigen moet persoonlijk naar St.-Jakob in 
Galicil! gaan (18). ' . .... . 

1313 Gent. - Na het oproer van «de Woensdag» (aug. 1311) komt 
tussen stad en graaf een vergelijk tot stand. De plegers van misdaden 
waarop 60 pond boete stond, zullen veroordeeld worden tot pelgrima
ges naar St.-Pieters te Rome of naar «saint Jake en Galiche») (19) . 

1321. - Robrecht van CasseI, tweede zoon van graaf Robrecht van 
Bethune zou, krachtens een konventie van 1 sept. 1316 tussen de 
regent van de koning (de latere FilipsV') en de graaf, vijf bedevaarten 
volbrengen: drie O.L.-Vrouwebedevaarten (Rocamadour, Le Puy en 
Vauvert), Saint-Gilles-du-Gard en Compostella. Van die vijf plaatsen 
heeft Robrecht van Cassel de certificaten voorgelegd. (Biekorf 1970, 

10-11). 
1323 Dowaai. - Krachtens een zoendinc moet Jehans Dou Mur op 

weg gaan «a Monseigneur Saint Jakeme en Galisse» en een attestatie 
ervan meebrengen voor schepenen (20). 

1328 Belle (Bailleul). - Wale en Robert de Villers, hadden de Heer 
van Belle bijgestaan in een aanslag op Thierry d'Hireçon. De verzoe
ning omvat O.m. de pelgrimages naar Sint-Niklaas in Bari voor Wale, 
naar Sint-Jakob in Galicil! voor Robert de Villers (21). 

1344 Ieper. - De voorwaarden door de gemeente van Ieper gesteld 
voor het sluiten van de vrede met Poperinge (na de langdurige betwis
ting over de draperie) bepalen o.m. «dat die van Poperinghe zullen 

(17) F. De Potter, Gent van den oudsten Tijd ... VII 537 (Gent 1893). 
(18) Biekorf 1966, 194. 
(19) F. De Potter, Petit cartulaire de Gand, p. 28 (Gent 1885). 
(20) G. Espinas, La vie urbaine de Douai au moyen age IV. 155 (Parijs 

1913). 
(21) J . Pinot. Etude historique sur les relations commercial es entre la Flan-

dre et l'Espagne au moyen äge, p. 11 (Parijs 1899). 
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zenden thien souffisante personen vanden dorpe van Poperinghe te 
Compostelle in Galissien palster ende scarpe te neimene ende te porne 
yvoegheleken daghe, ten zegghene vanden goeden lieden voorseid [nI. 
de schepenen van Brugge, het Vrije en het Oostland), ten cortsten dat 
men mach» (22). 

1350 Gent. - Bij vonnis van de schepenbank worden Jan van 
Steenbeke en Jacob van der Linden veroordeeld tot een pelgrimage 
naar Sint Jacob «in Galissien» wegens aanslag op Jacob Tiendewag
hene (23). 

1350 Ieper. - Jehan Bernage, heer van Moen, had, op het parle
ment en in 't bijzijn van de graaf, de stad Ieper beledigd. Bij brieven 
van het parlement van Vlaanderen werd hij veroordeeld tot een pelgri
mage naar CompostelIa (24). 

1354 Gent. - In het Zoendincbouc van 1354 is een attest van vol
brachte zoen bedevaart bewaard op naam van Willem van de Putte en 
gedateerd te Compostella 13 september 1354. De tegenpartij nam ken
nis van het attest en verwachtte dat, na Allerheiligen, Willem van de 
Putte de pelgrimage onder eed zou bevestigen (25). 

1345 Brugge. - In het geschil tussen Robrecht van Heule met de 
wethouders van Poperinge beslist een grafelijke uitspraak: Robrecht 
zal eerst pelgrimeren naar «Ons Heren Trane» te Vendöme, op een 
boete van 60 pond voor de graaf; vervolgens naar «Sinte Jacops in 
Galissien», op 300 pond parisis voor de graaf (26). 

1358 Gent. - Bij schepenvonnis van 5 februari wordt Jan de Zomer 
veroordeeld tot een bedevaart naar CompostelIa. Na zijn terugkeer te 
Gent zal hij een tweede pelgrimage volbrengen naar Marse'ïlle om te 
voldoen aan zijn tegenpartij Filips van Calkine. 

1358 Gent. - Jacob van Zele verkrijgt op 26 maart van zijn tegen
partij Ghiselbrecht van Vive, uitstel tot Beloken Pinksteren (einde 
mei) voor het aangaan van zijn strafbedevaart naar CompostelJa (27) . 

1361 Gent. - Jan De Hond, f. Gillis, wordt wegens opstandigheid 
door de dekens van zijn ambacht (wevers) op boetetocht gezonden 
naar «sente Jacops in Gallissien» (28). 

1362 Ieper. - Pauwels van Dixmude wordt, wegens smaadwoorden 
(<<omme messeghen») tegen de schepenen veroordeeld tot een pelgri-

(22) Ypre jeghen Poperinghe, ed. N. de Pauw, p. 243 (Gent 1899; uitg. 
KVAcademie). 

(23) Jaarregister Keure 1350, f. 83 (Regesten ed. J. Boon, nr. 558). 
(24) E. Desagher. Notiee sur les archives communales d'Ypres, p. 79-80 

(Ieper 1898); coll. Diegeriek, Inventaire II 150-151. 
(25) J.B. Cannaert, Bydragen ... oude strafrecht in Vlaenderen, p. 94 (Gent 

1835). Zie bijlage I. 
(26) Cartulaire de Louis de Male, ed. de Limburg Stirum, 11 340 (Brugge 

1898-1901). . 
(27) Jaarregister Keure f. 180 en 181v (Regesten ed. J. Boon nr. 547 en 594). 
(28) Espinas-Pirenne, Recueil industrie drapière II 497 (nr. 465). 
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mage naar CompostelIa. Het vonnis, uitgesproken op 21 sept., 
bepaalde 1 oktober als datum van vertrek; daar Pauwels in die korte 
termijn «negheen gheselscep vinden mochte», krijgt hij uitstel tot 
Halfvasten. 

1367 Ieper. - Yzoreid Ie Vroede van Cassel moet de smaad, die hij 
de wetheren had aangedaan, herstellen door een pelgrimage «à Mon
seigneur Saint Jaquème en Galisse». Afkoping gesteld op 60 pond 
parisis. 

1370 Ieper. - Zoendinc van de graaf. Victor van Dixmude had de 
dienaar van Joris Belle mishandeld in bijzijn van de graaf. Vandaar 
een dubbele pelgrimage: eerst naar «Onser Vrauwen ten Putte» (Le 
Puy) tot verzoening met Joris Belle; daarna naar CompostelIa «om de 
mesdaet jehgen ons», zegt de grafelijke oorkonde (29). 

1371 Gent. - In de nering van de Nieuwe-Schoenmakers was een 
geschil ontstaan betreffende het maken van «galoetsen». Heinric van 
der Straten, alias van Niemaghen, was daarbij gewelddadig opgetre
den. Voor zijn «mesgrijp» wordt hij, door de eed van het ambacht , 
veroordeeld te doen «sine peregrimage te sente Jacops in Galissen, ter 
eeren van den deken van den cordewaniers ende van sinen ghesellen». 
Brengt hij geen ·bewijs van de volbrachte reis, dan zal hij 200 pond 
pari sis betalen aan de wet (30). 

1371 Ieper. - Jan de Larke was, causa smaad jegens Clais de Vas
sere, veroordeeld tot een bedevaart naar Sint-Niklaas te Bari (ten Oos
teren Baren) en tot een tweede bedevaart naar CompostelIa. Een 
veroordeling die door de grafelijke Audiencie bevestigd wordt. (Bie
korf 1970, 325). 

1372 Ieper. - Wegens vredesbreuk zal Pieter Berclaen een pelgri
mage naar CompostelIa volbrengen. Het vonnis van 18 aug. stelt als 
vertrekdatum I oktober. Afkoping gesteld op 24 pond parisis. (De 
Pelsmaker, a.w. 308). 

1372 Ieper. - De beslechting van een twist tussen Hannin Laurin en 
Casin Horneweder voorziet een pelgrimage naar O.L.-Vrouw van 
Chartres te volbrengen door Casin, terwijl Hannin de weg naar Com
postelIa moet opgaan. Afkoping uitgesloten (31). 

1374 Gent. - Een zoendinc betreffende een dubbele doodslag ver
wijst Thans de Nevile tot een dubbele pelgrimage: «t'sente Pieters 
ende Pauwels ten hoeghen Roeme» en «t'sente Jacops in Galissiem) 
(32). 

1375 Oudenaarde. - Rike f. Jacob f. Gillis had een officier van de 
graaf gekwetst. Boven een geldboete moet hij een bedevaart naar 

(29) P. De Pelsmaker, Registres aux senten ces des échevins d'Ypres p. 69 
162284 (Brussel 1914). 

(30) De Potter, Gent' van den oudsten tijd ... a.w. VI 400; coll. Cannaert 
a.w. p. 394. 

(31) N. de Pauw, Boee van der Audiencie I 347 (Gent 1903). 
(32) Cannaert, Bydragen ... p. 376-377. 
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CompostelIa volbrengen. Afkoping van de pelgrimage gesteld op 40 
pond parisis (33). 

1375 Ieper. - Franchois d' Aubengny had de «pertsenaers» (kon
troleurs van de draperie) beledigd. De schepenen zenden hem naar 
CompostelIa. Afkoping gesteld op 60 pond parisis. (De Pelsrnaker, 
a.w. 317 . 

1376 Brugge. - Wegens ambachtsmisdrijf wordt de kaarsgieter 
Pieter de Bey door de dekens van zijn nering (der «keersgieters») naar 
CompostelIa gezonden, op een geldboete van 36 pond parisis (34). 

1383 Dowaai. - Bij zijn eerste intrede geeft graaf Lodewijk van 
Male kwijtschelding van 26 strafbedevaarten, waaronder twee naar 
CompostelIa (35). 

1386 Ieper. - De afkoping van een bedevaart naar CompostelIa 
wordt zeer hoog, op 100 pond parisis gesteld: Lanceloot de Ie Beingh 
had zich immers schuldig gemaakt aan «wederseggen» tegen de sche
penen, een «mesgryp» dat steeds streng veroordeeld werd. 

1387 Ieper. - Willem Robaert wordt door de schepen naar Com
postelIa gezonden wegens misbruik van stadsofficie (36). 

1391 Brugge. - De kaarsgieter Pieter Wandel had verscheidene 
medeleden van zijn ambacht beledigd. Dit kostte hem, bij vonnis van 
ambachtseed en stadsschepenen, een «pelgrimage te Sinte Jacops in 
Compostelle, dat men heet Galissie». Afkoping gesteld op 36 pond 
parisis . (La Flandre XI, 1880, 433). 

1391 Brugge. - Het zoenverdrag van hertog Filips en de Vier Leden 
van Vlaanderen met de Hanzeaten voorziet i.m. het zenden van zes
tien mannen met ere naar CompostelIa. Zestien andere gaan «ten hog
hen Rome» en vier andere nog naar het Heilig Graf. (biekorf 1967, 7). 

1393 Brugge. - De regeling van een geschil tussen de schepenen en 
de Oosterlingen heeft voor gevolg dat vijf poorters van Brugge naar 
CompostelIa moeten trekken, met name: Bertram Bortoen. Jan den 
Muenc, Aernoudt van Hyft, Jan Cloppaert en Christiaen de Rovere. 
Vanwege de stad krijgen ze elk 36 pond parisis reisgeld. (Inventaire, 
ed. Gilliodts, III 256). 

1394 Ieper. - De drapier Lambert Velghe wordt, wegens bedrog bij 
het lakenmeten, naar CompostelIa gezonden. Afkoping gesteld op 48 
pond parisis. (De Pelsrnaker, a.w. 363). 

1402 Langemark. - Zoendinc vóór de baljuw, namens de graaf. 
Wegens manslag op Fence den Brabandre wordt Jan van Rosebeke 
veroordeeld tot een driedubbele bedevaart: naar O.L.-Vrouw van 
BrieIe (Ieper), naar Rome en naar CompostelIa. Deze laatste pelgri
mage gesteld op 30 pond par. afkoping (37). 

(33) Boec van der Audiencie I 374. 
(34) RAB. Carton nr. 10, stuk nr. 10 (Inventaire Delepierre I 46). 
(35) Espinas, La vie urbaine ... IV 581-585. 
(36) De Pelsrnaker , a.w. 338 en 341. 
(37) Westvlaamsch Archief [ (1939), 65-66. 
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1402 Diksmuide. - Jan van Dixmude, een bastaardzoon uit het ge
slacht van de heren van Diksmuide, komt in zijn stad terug van een 
lange reis, gedurende vier jaar had hij vele landstreken gezien. Hij 
verklaart voor de schepenen dat hij verplicht was geweest een «pelgri
magie te doene naer St. Jacobs in Gallicen eer hi vleesch ate». Hem 
werd door de magistraat «te zine wellecome ende te helpen ten coste 
van zine pelgrimagie» de som van 24 pond pari sis gegeven. (Uit de ver
loren stadsrekening; bij J. Pieters, Geschiedenis van Dixmude 51-52; 
Diksmuide 1885). - De verplichting van bedevaart wijst op een boete 
of een gelofte van hemzelf of van een schuldig familielid. 

1405 Brugge. - De tijkwever Pieter Goedtide had de bestuursleden 
van zijn ambacht beledigd. Zijn straf, een bedevaart naar Compos
telIa, koopt hij van de wet af tegen 24 pond parisis. (La Flandre XI, 
1880, 434). 

1424 Sluis. - Willem f. Lisbette, bastaard van Aelbrecht Grave uit 
Aardenburgambacht, wegens manslag veroordeeld «te commen bin
nen eenre maent eerstcommende te onser·: Vrauwen kerke ter Sluis 
ende daer palster ende scaerpe te nemene» voor een pelgrimage naar 
CompostelIa. Niet afkoopbaar (38). 

1425 Kortrijk. - De stad ontvangt van een zekere Willem een som 
van 33 pond parisis, zijnde haar helft in de afkoping van twee bede
vaarten: Compostella en Saint-Andrews (Schotland) (39). 

1428 Sluis. - Dankaert Jansseune wordt veroordeeld wegens 
moord op. Ghys, zoon van Clais Schoutheeten, uit Hannekinswerve 
(verdwenen prochie bij Sluis). Voor zijn driedubbele strafbedevaart 
(Rome, Compostelia en Bari) zal Dankaert telkens «commene te Han
nekinswerve in de kerke ende daer palster ende schaerpe nemene». 
(Biekorf 1971, 43). 

1435 Brugge. - Willem Paye had de Duitse koopman Henrik van 
Borken (Borkum), kapitein van een handelsvloot, te Sluis gevangen 
gezet en een losgeld gel!ist. Op de eis van .· de Alderman, wordt Paye 
veroordeeld tot restitutie en tot een bedevaart naar Compostella (40). 

1455 Brugge. - Anthuenis Kersteman, bel!ndigd edelsmid in het 
ambacht van de goudsmeden, had de keure van het ambacht overtre
den door een pelgrimage naar Compost elia te ondernemen zonder 
overleg met het ambacht. Zijn weerspannigheid bezorgt hem een geld~ 
boete en de last van een bedevaart naar het Wonderbloed van Wils
nack (41). 

1489 Gent. - De oproerige schipper Simoens Lippens, wonend op 
't Nieuwland, wordt door de schepenen van de Keure veroordeeld om 
drie jaar te gaan wonen in Compostella. De afkoping was gesteld op 
300 gulden leeuwen, een som voor dewelke de schipper geen waarborg 

(38) RAB. Vrije. Reg. nr. 16937, f. 8. - Biekorf 1971, 43. 
(39) RAKortrijk, Stadsrekening 1425-26, f. 5'6. - Biekorf 1972, 69. 
(40) Gilliodts, Cartulaire Estaple I 610. 
(41) Annales Emulation XXXI (1880) 114. 
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kon opbrengen; hij overleed intussen in het Chatelet (gevangenis). 
(Memorieboek I 354). 

1513 Brugge. - Admiraal Filips de Bourgogne veroordeelt Gisbert 
Daems, gezeid Scipper Ghys, luitenant van het klein Kasteel van Sluis, 
die het stapelrecht van de wijn zwaar overtreden had, tot een belang
rijke geldboete, zeven jaar uitsluiting uit de stad Brugge en een pelgri
mage naar Compostella (42). 

1513 Oudenaarde. - De schepenen regelen een zoenverdrag waar
bij Filips de Leeuwere uit Anzegem wordt opgelegd te «gaen een pel
grimaige tot Onser Liever Vrauwen ter Veistersterre». (Biekorf 1964, 
113; zie boven blz. 382). 

1515 Gent. - De oproerige en opruiende Joos Dhamere wordt door 
de schepenbank veroordeeld «te won ene een jaer lanck t' Sente 
Jakobs in Galissen ,ende daer af te bringhen certificatie». 

1515 Gent. - Het Memorieboek (11 33) noteert dat een aantal Gen
tenaren bij de blijde intrede van prins (de latere keizer) Karel zijn 
eedaflegging als graaf van Vlaanderen contesteerden; met veel andere 
ontevredenen werden zij gebannen «te gaen wonene in 'partien te 
Rome, te Cuelene, t'Sente Jacob in Compostelle, in vremde landen, 
ende zyn alle buten der stede gestorven» (43). 

1515 Gent. - Op 8 oktober wordt Pieter Aerens wegens «horryble 
ende abominable» godslastering door de schepenen veroordeeld tot 
twaalf uren schandpaal en het doorsteken van zijn tong, en daarna «te 
gaen wonene ende vulcomelick te residerene binnen der stede van St. 
J acops te Compostellen, een jaer lanc gheduerende; te rumene dese 
stede binnen sonneschyne ende binnen drye daghen t'landt ende 
graefscip van Vlaendren, ende alzo bringhende daer af behoerlicke 
certificatie, alheer ghy u vinden sult binnen desen lande van Vlaen

Pdren, ende dat up u hooft» (44). 
1522 Brugge. - Adriaen van Eeghene «gheseit Adriaen metter 

smede» en Ghysebrecht de Smicht hadden een persoon onwettelijk 
aangehouden. De schepenen zenden Adriaen naar Compostella en zijn 
medeplichtige naar Rome (45). 

1532 Gent. - Lieven van Loo, vrij vleeshouwer en visverkoper, 
wordt door zijn nering betrokken voor de schepenbank van de Keure 
wegens zijn brutaliteiten tegen Martin Deynoot, deken van de vlees
houwers. Een voorwaardelijk vonnis stelt een bedevaart naar Rome en 
Compostella in 't vooruitzicht, en dan nog wel «in persoone ende son
der redemptie» als de betrokkene in dezelfde fout hervalt. (Biekorf 
1968, 295-296). 

(42) Gilliodts, Cartulaire Estaple 11 447. 
(43) Is deze tekst van Memorieboeck 1515 een projektie van de opstand der 

Cresers in 15407 
(44) Cannaert, bydragen ... p. 111. - Vgl. P. Fredericq, Corpus inquisitio

nis I 512. 
(45) SAB. Civile Sententien 11 (1 juli 1522), f. 98. 
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1535 Brugge. - Joos Goossins, schuldig bevonden aan straatschen
derij, wordt naar Compostella gezonden, terwijl zijn medeplichtige, 
Cornelis de Cupere, de weg naar Rome moet opgaan (46). 

1538 Gent. - Symoen de Ruddere en Jan Paridaen, komend uit 
Gent, ontmoeten in een «Vlaamse herberg» te Compostella een ander 
Gentenaar, met name Lieven de Caluwe, gezeid Breusken, die in een 
moordzaak van zijn stad betrokken was (47). 

1539 Gent. - De neringen betwisten de proceduur waarbij de over
tredingen in een openbaar ambt alleen werden gestraft met «een jaer 
te gaen woon en ende residentie te gaen houd ene den eenen te Roeme, 
den anderen te sente Jacops in Compostella, den derden te Ceulen». 

1540 Gent. - De wever Jan uytter Meere wordt, wegens het opsto
ken van andere ambachtslui, ·veroordeeld «te doene eenen wech tot 
Sente Jacobs in Galicien ende aldaer te woonen den tijt van eenen 
jaere» (48). 

RESIDENTIE IN COMPOSTELLA 

Enkele Via~mse schepenvonnissen verbinden met de strafbe
devaart een jaar of meer residentie in de bedevaartplaats. De 
straf nam aldus de vorm aan van een verbanning. De eigenlijke 
verbanning stond doorgaans op grotere termijnen (10 en 20 
jaar, zo ze niet eeuwig was) en bepaalde geen residentie. Toch 
wordt in 1515 de residentie van één jaar in CompostelIa (von
nis Pieter Aerens) als een echte verbanning geformuleerd. De 
jarenlange uitwijzing naar het eiland Cyprus (die in de 14e 
eeuw te Gent en te Ieper voorkomt) was feitelijk een als straf 
of boete opgelegde kruistocht in een tijd dat het Heilig Land 
onmogelijk geworden was. 

De' Gentse schepenbank schijnt een zwak te hebben gehad 
voor uitwijzing naar CompostelIa, met het gevolg dat bij het 
apostelgraf in Galicië omstreeks 1500 een kleine Vlaamse kolo
nie van ballingen of quasi-ballingen kon ontstaan. 

In 1489 zenden de Gentse schepenen van de Keure de oproe
rige schipper Simoen Lippens naar Santiago met verplichte 
residentie voor drie jaar. 

De auteur van het Gentse Memorieboeck verhaalt (11 33) dat 
een groep inwoners bij de blijde inkomst van prins Karel als 
graaf van Vlaanderen in 1515 de eedaflegging in twijfel trok-

(46) SAB. Civile Sententien (20 nov. 1535), f. 82. 
(47) Biekorf 1964, 279-281; 1972, 134. 
(48) Memorieboeck JI 138. Chronijcke van de Vivere, ed. De Potter, 172. 

Cannaert, Bydragen ... , lil. 
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ken. Daarop volgde een repressie met strafuitvoeringen «ende 
veele andere [werden] gebannen te gaen wonene in partien te 
Rome, te Cuelene, t'Sente Jacob in Compostelle, in vremde 
landen, ende zyn alle buten der stede gestorven». (Zie de lijst 
onder 1515). 

Beter bekend is de opstand van 1540 die aan de Gentènaren 
de naam «stropdragers» zou bezorgen. Een van de veroor
deelde Cresers, de wever Jan Utermeere, werd uitgewezen met 
verplichting een jaar te gaan wonen «tsente Jacobs in 
Gallicie». Zulk een quasi-verbanning naar Keulen, Rome of 
Compostella werd door velen als een onvoldoende straf be
schouwd. (Memorieboeck 11 138). 

In het kader van die repressie staat blijkbaar het geval van 
Joos Dhamere die in 1515 door de Gentse schepen wordt 
veroordeeld «te wonene een jaer lanck t'Sente Jacobs in Galis
sen ende daer af bringhen certificatie» (Memorieboeck 11 36). 

Joos Dhamere stond als Vlaming (van het graafschap) in 
1515 niet eenzaam in «kwartierarrest» in Santiago. Wanneer 
ridder Jan Taccoen van Zillebeke in het Compostellaanse «hei
lig jaar» 1512 uit Nieuwpoort naar de kust van Galicit! over
vaart om er in de Goede Week het heiligdom van de apostel te 
bereiken, vindt hij goed onthaal in «De Zwarte Duif» (Paloma 
negra), een vriendelijke herberg met een Vlaamse waardin en 
Vlaamse bediening. Gedurende zijn verblijf van drie dagen in 
Santiago kunnen de Zillegemse ridder en zijn gévólg zich aan 
goede eigen keuken vergasten (49). 

Die Vlaamse horeca-mensen in Santiago waren Vlamingen 
van het graafschap en kennelijk Gentenaren. Door een ont
moeting van uitgeweken Gentenaren in 1538 te Compostella 
werd de beruchte moordzaak van Lieven De Caluwe opge
klaard. De waardin van hun herberg was een Vlaanderse: aan 
haar verklapte de moordenaar zijn geheim om, bij zijn terug
keer in Gent, opgepikt en naar de brandstapel te worden 
gebracht (50). 

Na 1540 valt Compostella weg uit de praktijk van onze sche
penbanken. In Zeeland was de verdwijning vroeger voltrok
ken: Compostella staat een laatste maal in de schepenregisters 
van Zierikzee in 1501, in deze van Goes reeds in 1473 (51). 

(49) Biekorf 1972, 130-133. 
(50) Biekorf 1964, 279-281. 
(51) Bulletin van de Werkgroep Histoire et Archeologie (Kon. Zeeuwsch 

Genootschap der Wetenschappen, Aflevering 21 (Zomer 1974), p. 24 en 57. 
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Naar dichterbij gelegen plaatsen wordt echter gedurende de 
periode 1500-1550 (Keizer Karels tijd) nog druk op bedevaart 
uitgezonden, vooral naar Keulen en naar Wilsnack. 

De Drie Koningen in de Rijnmetropool krijgen gerechtelijke 
pelgrims uit Oud-Vlaanderen nog in 1541 uit Brugge, in 1551 
uit Nieuwpoort, in 1554 (en later '/) uit Gent en uit Kortrijk 
zelfs eenmaal nog in 1569, drie jaar na de beeldenstorm, toen 
de strijd tegen Spanje en de Tachtigjarige oorlog reeds waren 
ingezet. 

Naar Wilsnack werden uit Brugge en Gent bedevaarten bij 
vonnis opgelegd tot in 1542, toen de beruchte Wonderhosties 
(het Heilig Bloed) van dit Brandenburgse dorp reeds tien jaar 
door brand waren vernietigd (52). Wilsnack was, vergeleken 
met Compostella, een zeer jonge bedevaart, die eerst optreedt 
in de Bourgondische tijd omstreeks 1430, en die niet meer dan 
een eeuw in ons oude strafrecht heeft meegespeeld. 

BIJLAGE I 

Bedevaartattest van Willem van de Putte 
CompostelIa 13 september 1354 

1. Tekst bewaard in het Gentse Zoendincbouc : 

«Universis in Christo fidelibus presentes litteras inspecturis, Cardi
nales et thesaurarii ecclesiae Sancti Jacobi apostoli de compost elia, 
salutem in domino, qui est omnium aeterna salus. 

Novertitis Guyllelmum van de Putte peregrinum latorem presen
tium causa peregrinationis faciende in honorem scabinis (sic) de Gand 
Ecclesiae Sancti Jacobi apostoli de Gallicia limina visitasse et ibi pere
grinationem suam bene et perfecte peregisse. 

In cujus rei testimonium presentes litteras sibi dedimus sigilli altaris 
Sancti Jacobi in dorso sigillatas. 

Datum Compostelle x .. j. die mensis septembris, anno Domini 
M.CCC. quinquagesimo quarto». 

- Cannaert, Bydragen oude strafrecht, p. 94. 

(52) Over de bedevaart naar Wilsnack, zie Biekorf 1968, 5-17. - Over Keu
len volgt een bijdrage in een volgend nummer. 
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2. Vertaling van de latijnse tekst. 

Aan al de christengelovigen die deze letteren zullen lezen: de kardi
nalen en thesauriers van de kerk van de heilige apostel Jakob van 
Compostella, groetenis in de Heer die aller eeuwige zaligheid is. 

Het weze u bekend dat de pelgrim Willem van de Putte, drager van 
deze brieven, ten einde een bedevaart te volbrengen ter ere van de 
schepenen van Gent, de kerk van de heilige apostel Jacob van Galicit! 
heeft bezocht en aldaar zijn bedevaart wel en degelijk heeft volbracht. 

Ten bewijze daarvan gaven wij hem deze tegenwoordige letteren, 
. gezegeld op de rug met het zegel van het altaar van de heilige Jacob. 

Gegeven te Compostella de 13de september van het jaar O.H. der
tienhonderd vierenvijftig. 

- Dit Gentse Compostella-attest van 1354 is waarschijnlijk het 
oudste bewaarde certificaat van St. Jakob in Oud-Vlaanderen. Van 
Saint-Gilles (Provence) werd in 1958 een attest van 1291 gepubliceerd 
door C. Wyffels; zie Biekorf 1970, 10. - Een serie van tien attesten 
liggen bewaard in het Correctieboek van Lier (1401-1479; ze betreffen 
zes O.L. Vrouwbedevaarten (Aken, Den Bosch, Milaan, Parijs, 
Kamerijk en Halle); de vier andere zijn: Tours (Martinus), Tann 
(Thibaut, Eewout), Wilsnack (Wonderbloed) en Keulen (Drie Konin
gen). Zie Van Cauwenbergh, a.w. p. 216-221. 

BIJLAGE II 

De weg Ostabat - CompostelIa 
door Aragon en Navarra 

Uit het groot Hulthemse handschrift nr. 192 publiceerde C.P. Ser
rure in Vaderlandsch Museum II (1858), 209-210 een dietse versie van 
«Den Wech van Parijs tot sente Jacobs». Voor verder onderzoek van 
de varianten wordt hier het trajekt Pyreneet!n - Leon in die dietse 
versie medegedeeld, met notering van de overeenstemmende moderne 
plaatsnamen. Door de Vlaamse Compostellavaarder werden die 
namen auditief opgenomen blijkbaar ook uit de oude lokale dialek
ten. 

«In den iers ten van Parijs ... 
Ende toter Gheretten, dats tol 
tot Oestervael 
tot S. Jans-du-Piet-du Poers 
tot Ronsevael 
tot Pampelone 
tot Pont-Ie-Reine 
toter Sterren 
tot Loserken 

Garris 
Ostabat 
St. Jean-Pied-de-Port 
Roncevaux 
Pamplona 
Puente de la Reina 
EstelIa 
Los Arcos 
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tot Groen 
item van Groen tot Nasieres 
tot S. Dominicus 
tot Ville Forat 
tot Borghes 
tot Fonteines 
tot Casteel-Sorijs 
tot Formentes 
tot Cerrioen 
tot S. Fagoen 
toter Masellen 
Ende tot Lioen in Spaennit!n 

Logrono 
Nájera 
Santo Domingo de la Calzada 
Villafranca 
Burgos 
Ala Fontana, Hontanas 
Castrojeriz 
Fr6mista 
Cárrion de los Con des 
Sahagun 
Mansilla de las Mulas 
Leon 

Daer nemdi den wech ane doer die Storie, ter rechter hant; ende ter 
slincker hant den rechten wech». 

De weg door «die Storie» (Asturit!) liep over Oviedo, Castroverde 
en Lugo. De andere, zuidelijke weg, liep over Astorga en Ponferrada. 

Biekorf, 75 (1974), 379-395 
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DE ONVOLBRACHTE BEDEVAART 
NAAR COMPOSTELLA 

Naloop van Pierken Zandtvyle van Cassel 

Onze zegsman is Columbanus Vrancx (1530-1615), een teo
loog en kanunnik van Sint Baafs in Gent, die ten slotte abt van 
de Sint-Pietersabdij is geworden. Hij schreef een lange reeks 
stichtelijke boeken in de volkstaal, in een gemoedelijke trant. 
Zijn meest gelezen werk is zijnO roost der Zielen in 't Vaghe
vier dat in 1572 te Gent werd uitgegeven en tot in de 18e eeuw 
in Gent, Antwerpen, Brugge, Delft, Leiden, herdrukken 
beleefde (1). 

Dit Troost-boek van ca. 400 bladzijden is een aaneenschake
ling van vertellingen en exempelen in verband met het Vage
vuur. Het wonderbare is voortdurend aanwezig in ontmoeting, 
revelatie en verschijning. Ook Tondalus' Visioen komt er in 
voor. Ontlening uit middeleeuwse exempelboeken wisselt af 
met vertellingen uit de eigen tijd en fantasie van de auteur. 

Een 2 estvlaams geval is dat van Pierken Zandtvyle, ser
geant in de stad Cassel, die in 1515 schielijk de dood was inge
gaan voordat hij zijn beloofde pelgrimage naar Sint Jakob in 
CompostelIa had kunnen volbrengen. 

Het verhaal volgt hier in samenvatting (2). 
Pier ken leefde er nogal op los, maar «nochtans op den 

Saterdagh ter eeren van de reyne Maghet Maria wachte hy sy 
selven altijd van alle vrouwen, hoe vrouwelijek dat hy op 
ander dagen was, oft had gheweest». Zijn dood was tragisch 
en subiet, en zo had hij zijn beloofde «Pelgrimagie tot sint 
Jacob in Galissien niet voldaen, en cost uyt het Vaghevier niet 
zijn verlost noch in den Hemel geraken, voor dat die Bevaerde 
soude syn ghedaen». 

De verschijning aan Rijcquelle van Cassel 

Pierkens ziel zwerft rusteloos rond en gaat Rijcquelle, een 
buurvrouw in Cassel, aanspreken : hij is in het Vagevuur, zegt 

(I) Een jongste, zeer goede biografie van Cornelius Columbanus Vrancx 
door J . Winnepenninckx in Nationaal Biografisch Woordenboek I 959-966 
(Brussel 1964). - Bibliografisch overzicht van Vrancx, uitgaven in Bibliotheca 
Belgica (ed. 1964), V 764-788. 

(2) Naar een druk van 1696 te Antwerpen bij Godtgaf Verhuist, door deze 
drukker als zijn vierde druk opgegeven. Zijn eerste druk is van 1664. 
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hij, en heeft hulp nodig, vooral om die schuld van de pelgri
mage te vereffenen. Hij vraagt haar dat ze in zijn plaats naar 
Compostella zou pelgrimeren, Rijcquelle heeft echter een ern
stige twijfel: waar kan Pierken, die openbaar in zonde heeft 
geleefd en dan zonder biecht en sakrament is gestorven, elders 
zijn beland dan in de eeuwige verdoemenis? .. Pierken ant
woordt dat hij gestorven is zonder biecht maar niet zonder 
berouw, en hij bezweert Rijcquelle nogmaals voor hem «eenen 
wech te doen tot S. Jacob». 

Rijcquelle vraagt hem nog allerlei over het uitzicht der din
gen in het Vagevuur, maar is niet haastig om op verre bede
vaart te gaan. Pierken dringt aan en zegt: «Waert dat ghy wist 
dat ick weet, ende proefde dat ick proeve, ghy soudt dees Pel
grimagie doen, al moest ghy met bloote voeten op naghelen oft 
naelden gaem>. De vrouw gaat dan verder om raad bij «haeren 
pastoor ende goede lieden» en ja, ze zal de bedevaart volbren
gen:, ... 

Pelgrimage onderweg kwijtgescholden 

Rijcquelle begint met «haer selven te stellen in state van gra
tien», zamelt wat geld in bij vrienden. De afreis van Rijcquelle 
gebeurt nog volgens het oude ritueel : «sy ontfinck Palster 
ende Male [in de kerk] vim haeren Pastoor te Cassele» en 
familie en vrienden doen haar uitgeleide tot een paar mijlen 
buiten de stad (3) . 

. OnderV;;eg komt een goede geest haar inblazen en uitleggen 
dat; nu ze de pelgrimage op haar persoon in rechte heeft over
genomen, zij als levende vermag hetgeen dode Pier ken niet 
mèer· kali, namelijk: de bedevaart afhalen inde gratie, d.i. die 
bedevaaitgelofte inruilen tegen een ander goed werk. 

Rijcquelle bereikte Ariën (Aire, op de Leie) (<zynde drie oft 
vier mylen van Cassele», waar ze in haar overname van de 
bedevaart bevestigd wordt. 

De tocht gaat verder, naar Saint-Pol bij Arras. Daar wacht 
haar een providentiële tussenkomst. Ze vindt daar «een 
vrouwe van Duynkercke die haer seyde dat tot sinte Wynocx
berghen groote gratie te halen was» : daar zou ze kunnen ont
last worden van een gelofte die nu haar eigen gelofte was. 

(3) Over dit ritueel zie onze mededeling «PaIster ende scerpe nemen _ . Een 
sakrale formule uit de oude pelgrimszegen», in Biekorf 1971, 39-46. 
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21 De kathedraal van St. Jacob te Compostela in de 12e eeuw, 
. naar tekening van K.J. Conant 
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Rijcquelle laat het zich geen tweemaal zeggen. In Winoks
bergen wordt ze door een priester ontslagen van de bedevaart
gelofte en Pierkens ziel komt haar in visioen meedelen dat haar 
absolutie nu ook over hem neergekomen is. 

Het slot van dit «profitabel ende saligh exempel» uit 1515 is 
niets meer dan een epiloog. 

Rijcquelle komt uit Sint-Winoksbergen terug in Cassel op 
een zondag. Haar bedevaart is volbracht, geldig en volwaar
digt. Ze wordt op haar parochie ontvangen volgens het aloude 
ritueel. Op het kerkhof van de Lievevrouwekerk komt «de 
prochiepape haer den palster ende male afnemen, aldus offi
cieel bevestigd dat aan de beloofde CompostelIavaart is vol
daan. 

En ook Pierkens geest verschijnt haar nogmaals en deelt 
haar mede: «Zijt nu, Mensche, verblydt. Want ghy zijt nu 
suyver ghelijcI.c een Kindeken van eender nacht, dat uyt die 
Vunte comt, ende ghy hebt mij ghesuyvert van alle mijn belof
ten, soo dat ick nu besitten magh dat eeuwigh leven ... Adieu». 

In de volledige redactie van Vrancx is de geest van Pier ken 
zeer catechetisch aangelegd, hij is hoorbaar de woordvoerder 
van de auteur waar hij aan Rijcquelle uitvoerige informatie 
geeft over het Vagevuur. 

Vrancx wil ook voorkomen dat de lezer zijn Rijcquelle gaat 
verdenken van oplichterij : ze aarzelt, gaat raad vragen en bij 
haar terugkeer in Cassel laat hij haar het ingezamelde reisgeld 
aan de vrienden teruggeven. 

De bedevaart naar Santiago wordt door Vrancs ook genoemd 
in zijn langste exempel (pp. 63-140) waar Arendt Bosman, een 
jonge boer in Rijnland, converseert met de geest van zijn over
grootvader Hendrick. Arendt vraagt aan de geest o.m. of hij 
een beloofde bedevaart naar CompostelIa «met geen andere 
penitentie kan afhalen». De geest beleert hem trefzeker als 
volgt: «Dat is alleen in s'Paus macht, te weten af te nemen 
dese drye Pelgrimagien : Tot Jerusalem, tot Roome, en te sinte 
Jacob. Die dese belooft hebben, ende niet en connen doen, sul
len haer beraen met d'heylighe Kercke». (4). 

(4) Over de eminentie van Composte1la naast Jeuzalem en Rome, zie Biekorf 
1974, 170-171 en 384. 
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Vrancx heeft een uitgebreide kennis van de middeleeuwse 
exempelboeken en visioenliteratuur . Meestal noemt hij ter
loops de auteurs waaraan hij ontleent. Bij de vertelling van 
Pierken Zandtvyle van Cassel wordt geen literaire bron 
genoemd. Dit Westlandse exempel munt ook uit door zijn dui
delijke lokalisering en datering. Vrancx schijnt hier wel een 
mondelinge vertelling over een naloop of «verkeersel» uit 
eigen tijd en streek te hebben overgenomen. 

Biekorj, 75 (1975-1976), 173-176 
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VLAAMSE HERBERG TE COMPOSTELLA 

1538 

Op een donderdagmorgen, 24 augustus van 't jaar 1536 deed 
in Gent het nieuws de ronde dat Antheunis van den Bossche, 
gezeid van Bracle, over nacht vermoord was. , 

Antheunis was een rijk en welbekend poorter van de stad. 
De nachtwakers hadden hem in de vroegte gevonden in een 
bloedplas «achter de Roose, bij de Doorestraete». Een stalen 
priem stak in zijn oor, dwars door het hoofd. De mond was fel 
gekneusd, blijkbaar bij het toeknellen ervan, hetgeen op meer 
dan één dader scheen te wijzen. 

De baljuw en zijn sergeanten bleven, na dagenlange opspo
ring in het duister tasten. 

De vermoorde was ongehuwd. Hij was een trouw lid van de 
Handboog. Zijn gildebroeders hadden hem dan ook, de dag 
na de moord, overgebracht naar hun schuttershof in de Apos
telstraat ; daar had hij gelegen «ghedect met zijnen keerle met
ter blomme», en een stroom van volk was naar de opgebaarde 
St. -Sebastiaanbroeder komen kijken, en de verdachtmakingen 
waren hun gang gegaan. Bekend was immers dat «hy ghe
woonlicwas te gaen drincken tot een weerdinneken, in de 
voornoemde Doorestraete, ende satter dicwils tsavens laete». 

Het waardinnetje van de Doornstraat bleek heel buiten ver
denking te staan. Duidelijk was echter, dat de daders personen 
waren die de handel en wandel van Antheunis goed kenden; 
dicht bij zijn stamkroeg hadden ze hem, laat in de nacht, afge
wacht en overvallen. Geen kreet had hen verraden. Geen enkel 
getuige kon worden bijgehaald. Het ingestelde onderzoek liep 
dan ook weldra dood. 

De vermoorde Antheunis had een broeder, met name Beer
naert van den Bossche,gezeid van Bracle, die eveneens een rijk 
poorter van Gent was. Naar deze Beernaert ging nu heel de 
successie van Antheunis. 

Het jaar 1536 ging ten einde, en «de moord van het jaar» 
bleef in Gent onopgehelderd. 

Rond Pasen 1538 logeerde een zekere Lieven de Caluwe, 
gezeid Bruesken, in een herberg te CompostelIa. In dit 
beroemde bedevaartsoord van Galicie in Spanje waren herber
gen voor pelgrims uit alle natien en landen. Lieven was een 
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welgesteld poorter van Gent en had dan ook zijn intrek geno
men in een «vlaemsche herberghe» . 

Wat bracht Lieven naar CompostelIa, in de basiliek van St.
Jakob, vóór de voeten van de groot-penitencier die er zoals 
bekend, een macht van ontbinding had zoàls deze van St.
Pieters te .Rome. Dat was zijn geheim. En het zou zijn geheim 
gebleven zijn zo hij, na zijn biecht, zonder dralen ' naar zijn 
vaderstad was teruggekeerd. Hij bleef echter haperen in zijn 
Vlaamse herberg om er een goede pot wijn te ledigen op de 
gelukkige ontlasting van zijn geweten en geraakte aldus in een 
al te vertrouwelijk gesprek met «zijn weerdinne, die ooc uuyt 
Vlaenderen was». 

Onder vier ogen liet Lieven «daer sommige woorden ont
vlieghen». Hij had meegeholpen aan een moord .te Gent. Mee
gedaan als huurling. Met Beernaert. Deze wilde de erfenis van 
zijn broer in handen krijgen, en ik heb meegeholpen, die 
nacht. Beernaert had me veel beloofd, meer ik heb niets gekre
gen. En dat heeft me gekweld en «zeer onpacientich» 
gemaakt; met die pak op mijn maag wilde ik niet langer in 
Gent rondlopen; en naar de penitencier van Doornik, dat was 
te dichtbij. Zo ben ik naar CompostelIa gekomen, om absolu
tie ... De naam van die broer? Antheunis van den Bossche, om 
het al te zeggen, van Bracle. Wel te verstaan, weerdinne, dat 
blijft onder ons ... 

Compostelia is voor Lieven, alias Bruesken, en ook voor 
Beernaert fataàl geworden. Naar CompostelIa met hun zonden 
kwamen nog andere Gentenaars, die inkeerden in dezelfde 
Vlaamse herberg, en er in koutenancie geraakten met dezelfde 
aantrekkelijke weerdinne uit Vlaanderen. Zo kwamen daar in 
de herfst van 1538 Symoen de Ruddere en Jan Paridaen. En 
toen de twee mannen CompostelIa verlieten droegen ze Brues
kens biechtgeheim uit de Vlaamse herberg naar Gent mede. 

De moord van de Doornstraat was dan opeens, na drie jaar, 
geen mysterie meer in Gent. De wegen van het gerecht waren 
geëffend. 

Beernaert van den Bossche en Lieven de Caluwe, alias 
Bruesken, werden op maandag 21 april 1539 door de officieren 
van justitie op de Vrijdagmarkt nevens elkaar op de brandsta-
pel gebonden en levend verbrand. . 

De Chronijcke van Ghendt van Jan van den Vivere (ed. F. 
De Potter, p. 57, 59-60; Gent 1885) beschrijft Beernaert als 
«een groot man, vroom ende sterck van leden, ende vreeselic 
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van ghesichte ende manieren». Hij bleef zichzelf in het 
uiterste. 

Lieven stond gebonden op de brandstapel, rouwmoedig, en 
antwoordde op de gebeden die de minderbroeders hem toerie
pen. Beernaert antwoordde niet, hoewel Lieven aan zijn zijde 
hem daartoe aanmaande. Het vuur begon reeds uit het hout te 
slaan. Beernaert antwoordde niet, zelfs niet op het «gheloove» 
(de geloofsbelijdenis) dat de paters luide en luider reciteerden. 
Geen woord. Hij ging de vuurdood in zonder bekentenis en 
zonder mondeling berouw. 

Beide mannen «kregen hun kerkhof». 
Beernaert werd begraven in het Groot Begijnhof. Lieven 

kreeg een graf bij de paters Augustijnen. 

Biekorj, 65 (1964), 279-281 
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PELGRIMSHAVEN NIEUWPOORT 

in de rij van Sluis, Arnemuiden en Antwerpen 
1428-1512 

De Vlaamse pelgrims die, voor zover bekend, hun naam aan 
de haven van Nieuwpoort verbonden hebben zijn niet talrijk. 
Twee namen maar, van twee ridders: Lodewijk van Moer
kerke en Jan Taccoen van Zillebeke. De eerste komt in 1428 in 
de haven thuis van een reis naar het Heilig Land, de tweede 
onderneemt in het voorjaar van 1512 een vaart Nieuwpoort
Compostella (Spanje) heen en terug. 

Met die twee namen uit het begin en het einde van de drukke 
periode der Jerzalemvaarten mag Nieuwpoort als pelgrimsha
ven een plaats gaan innemen naast Sluis, Arnemuiden (Middel
burg) en Antwerpen. 

Lodewijk van Moerkerke, heer van Prae! 

In het najaar van 1428 komt deze ridder in de haven van 
Nieuwpoort terug van een Jeruzalemvaart. Op 11 september 
zenden hem de schepenen van Nieuwpoort een wijnpresent tot 
begroeting in de herberg waar hij is afgestapt :·«an Mijnheer 
van Moerkerke, alhier eerst ancommende van zijn reyse ten 
heleghen grave» (1). 

Lodewijk was een zoon van ridder Loijs van Moerkerke ( + 
1391) en gehuwd .met Jacqueline, dochter van Montfrant van 
Eesene. Hij was raadsheer en kamerheer van hertog Filips de 
Goede, en een tijdlang kapitein in Holland. Een groot perso
nage, die dan ook op waardige wijze door de wethouders van 
Nieuwpoort werd begroet (2). 

Voor de heenreis had ridder Lodewijk de klassieke weg 
gevolgd : over land en de Alpen naar Venetië, van waaruit de 
galeien met pelgrims over Cyprus vaarden op Jaffa. Voor het 
bezoek van Jeruzalem en Palestina werd de pelgrim opgevan-

(1) Stadsrekening van Nieuwpoort 1428-29; Nieuwportsch Jaarboekje 1878 
p. 49 . Zie Biekorf 1964, 7. ' 

(2) Lodewijk van Moerkerke overleed 6 sept. 1440 en werd begraven in de 
parochiekerk van Moerkerke. Bethune, Epitaphes 369-370. Gilliodts, Cou
tume du Bourg de Bruges I 259. Gailliard, Bruges et Ie Franc III 57. 
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• 
gen door de minderbroeders die de custodie van de Heilige 
Plaatsen bedienden (3). 

Het Heilig Graf in Jeruzalem, de Apostelgraven in de Sint
Pieter te Rome en het Apostelgraf in Santiago de Compostela 
waren de drie allergrootste pelgrimages van de kristenheid, de 
«peregrinationes maiores», die boven de andere uitmuntten 
door de aflaten en geestelijke voorrechten (4). Dit absolute 
maximum kon alleen nog worden overstegen door de genade 
van het periodieke «Heilig Jaam, dat dan tot massieve bede
vaart aanleiding gaf. 

Lodewijk van Moerkerke heeft blijkbaar de drie grote bede
vaarten in één itinerarium verenigd: na Jeruzalem (en de 
Sinaï?) kwam Rome aan de beurt, vanwaar hij is doorgevaren 
naar Compostelia om er de bijzondere pardoenen te verdien
den. Het jaar 1428 was immers in Compostelia groot jubilé 
met heilig jaar. 

De terugreis uit Galicië heeft onze pelgrimerende ridder 
tamelijk snel naar Nieuwpoort gevoerd over de havens van de 
Engelse zuidkust. De vaarders uit la Coruna zeilden, bij gun
stig weer, zonder tussenlanding naar de havens van Devon 
(Plymouth, Dartmouth). Verderop liep de vaart langs Port
land en de havens van Kent naar Nieuwpoort. 

Ridder Jan Taccoen, heer van Zi/lebeke 

Jan Taccoen ridder van Jeruzalem, overleed te Komen in 
1531 en werd er in het koor van de kollegiaalkerk begraven 
onder een hoge tombe van zwart marmer. In de genealogie 
staat hij bekend als zoon van Jehan en van Isabelle van Pit
them; hij was gehuwd achtereenvolgens met Marie de Beaufre
mez en Catherina Liebaert. Hij was heer van Zillebeke en van 
Fresnoy, Cessoye, Herentaghe (5). 

Jan Taccoen schijnt geleefd te hebben voor en van zijn reis 
naar het H. Graf. Driemaal heeft hij de reis aangepakt: twee-

(3) Over die inrichting van de Jeruzalemvaart vanuit Venetie, zie Biekorf 
1963, 1-8. 

(4) In de praktijk werd vanaf 1300 CompostelIa gelijkgesteld met Jeruzalem 
en Rome. In 1458 werd de aflaat van CompostelIa officieel gelijkgesteld aan 
die van het Heilig Land. Zie Or. P .C. Boeren, Heiligdomsvaart Maastricht 124-
126 (Maastricht 1962). 

(5) 1.J. Messiaen, Histoire de Comines III 454-458 (Kortrijk 1892). Date
ring bij deze auteur door ons gerectificeerd in Biekorf 1964, 14-15. 
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maal - in 1500 en in 1509 - vertrekt hij naar Venetiê om er 
de galei te nemen voor Jaffa (Jeruzalem). De eerste maal 
bereikt hij Venetië maar geraakt er niet scheep en keert over 
Piemont en Bourgondiê naar Zillebeke terug. De tweede maal 
geraakt hij niet verder dan Rome. 

Zijn derde poging - die in 1514 zou slagen - heeft hij bij
zonder ernstig voorbereid door een pelgrimage naar Compos
telIa in de lente van het Sint-Jakobsjaar 1512. 

Jan Taccoen moeten we bijzonder dankbaar zijn omdat hij 
een relaas van zijn reizen heeft nagelaten. Aan de hand van 
zijn «dagboek» kunnen we hem volgen op zijn vaart 
Nieuwpoort-Compostella-Nieuwpoort. Al te weinig pelgrims 
hebben ons een getuigenis van hun reizen nagelaten. Jan Tac
coen had zijn dagboek gedurende de reis in het diets geschre
ven. Thuisgeko~en heeft hij zich de moeite getroost om het in 
't frans over te zetten. Zo getuigt hij zelf in het slot van het 
handschrift : «Et moy qui suis Flamen, et en faisant mon 
voyage, Ie mit tout en Flamen, et moy après mon venue, j'ay 
translaté de Flamen en Franchoys, qui m'estoit peine et rom
pement de teste ... ». Alleen de franse versie is bewaard in een 
enig en totnogtoe onuitgegeven handschrift dat óok het relaas 
van zijn andere reizen bevat (6). 

Hier volgt in samenvatting het relaas van zijn pelgrimage 
Nieuwpoort-Compostella en terug~ 

Jan Taccoen verlaat zijn herenhuis te Komen op donderdag 
vóór halfvasten, 18 maart 1512. Te Nieuwpoort gaat hij, met 
andere pelgrims, aan boord van een schip van niet meer dan 60 
ton, bestemming Spanje. De schipper - «Ie patrom> -heeft 
voor hem een hut met twee matrassen voorbehouden. De min
der gegoede pelgrims moeten het op dat Nieuwpoortse zeil
scheepje stellen met een minimum levensruimte op de planken 
van het tussendek: meer dan 1,82 bij 0,65 meter per persoon 
krijgen ze niet, zo nodig moet die ruimte een tweede persoon 
bijnemen. 

Ridder Jan is niet aan zijn eerste reis, hij kent de manieren 
van de schipper : «veel beloven en weinig geven». Daarom 

(6) Handschrift (autograaf?) bewaard in de Bibliothèque Municipale te 
Douai. Zie Biekorf 1964, 15. - A. Georges, Le pèlerinage à Compostelle en 
Belgique et dans Ie Nord de la Frimce, p. 27-28. (Brussel 1971 i Kon. Academie 
van Belgie, Kl. der Schone Kunsten, Verhandelingen in 4°, tweede reeks, 
XIII). " 
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heeft hij een reiskist met brood, boter en kaas meegebracht, en 
drank daarbij. 

Het schip licht het anker op 23 maart en vaart naar Ports
mouth waar het vier dagen in de haven blijft. Portsmouth was 
dan reeds marinehaven, de vloot van z.m. Hendrik VIII ligt er 
voor anker (voor de expeditie tegen Frankrijk) en Taccoen 
geeft een opgetogen beschrijving van een van de machtige 
slagschep~n. De Nieuwpoortse schipper vaart dan nog een heel 
eind verder langs de Engelse kust, tot op de hoogte van 
Plymouth (Ploimuden), legt aan te Dartmouth om dan van
daar zuidwaarts non-stop naar de kust van Galicië te varen. 

Met een zestal gezellen gaat Taccoen aan wal in een rivier
monding. Te voet, in twee dagreizen, 'wordt Compostella 
bereikt in de vroege morgenuren van de Goede vrijdag (9 
april). 

Santiago was propvol met bedevaarders. Het jaar 1512 was 
immers «heilig jaar» voor Compostelia : de turnus was er 
bepaald door het vallen van 25 juli - St.-Jakobsfeest - op 
een zondag. 

De talrijke gasthuizen waren overbezet, in alle woningen 
waren pelgrims te gast. Taccoen vond er goed onthaal in de 
herberg De Zwarte Duif: waardin en personeel waren allemaal 
Vlamingen, en de Zillegemse heer en zijn gezelschap konden er 
zich aan goede eigen Vlaamse keuken vergasten. 

Ridder Taccoen besteedt de drie dagen van zijn verblijf in 
Santiago aan zijn devoties: absolutie, kommunie en vooral de 
kerkbezoeken om de grote pardoenen van het uitzonderlijke 
heilig jaar te verdienen. Op Paasdag (11 april) woont hij, in 
het koor van de basiliek, de hoogmis bij die wordt gecele
breerd door de aartsbisschop en zijn 72 titulaire kanunniken . 
Taccoen heeft in Compost elIa alleen twee dingen bijzonder 
bewonderd : het massieve zilveren hoogaltaar van de kate
draal, en het koninklijk hospitaal, een uitgestrekt en mooi 
gebouw, waarin de arme zielen zijn opgenomen en met de 
beste zorgen omringd. 

Op Tweede Paasdag (12 april) zegt onze ridder met zijn 
gezellen vaarwel aan Santiago. Te paard ditmaal gaan ze op 
weg door het bergland en bereikten tegen de avond de haven 
van La Coruna. Windstilte zou hen daar acht dagen aan wal 
houden. 

De overvaart naar Nieuwpoort verliep bijzonder snel : tien 
dagen na de afvaart uit La Coruna stonden onze Vlaamse pel
grims in de haven van Nieuwpoort. En 's anderendaags (30 



248 Vlaamse pelgrimstochten 

april) reed de heer van Zillebeke recht naar zijn huis in 
Komen. 

De vaart op Compost elia schijnt in de 15e eeuw vooral een bedrijf te 
zijn van Zuid-Engelse schippers, die het in de jubilé-jaren bijzonder 
druk hebben. 

In 1456 - een Compostellaans heilig jaar - vervoert de schipper 
Robert Sturmy van Bristol, op zijn schip Katherine Sturmy, een hele 
groep pelgrims (7). In hetzelfde jaar wordt een Engels schip met pel
grims voor Santiago gekaapt en geplunderd door Bretoense zeero
vers: een bijzonder zwaar geval waarbij de Engelse reder door de her
tog van Bretanje wordt schadeloos gesteld (8). 

In 1477 vaart de Londense koopman Bartholomew Couper met zijn 
schip, de Mary London, van 320 ton (vijfmaal groter dan de Nieuw
poortse vaarder van Taccoen I) met koopwaar naar Ierland, lost er 
zijn vracht en neemt niet minder dan 400 pelgrims aan boord voor 
Santiago (9). 

Ook de haven van de hanzestad Hamburg treedt naar voren. Op 10 
april 1473 varen daar vier schepen af volbezet met pelgrims voor San
tiago de CompostelIa, waar het bijzonder heilig jaar weer aan de beurt 
is (10). 

Sluis verschijnt eveneens in de lijst. Eustaes van der Gracht van 
Brugge onderneemt in 1479 een zakenreis naar Spanje. Hij vertrekt uit 
Sluis op 29 mei om, na een snelle reis, op 5 juni aan te komen te 
Laredo, bij Santander , op de kust van Kastilii!. Zijn reis voert hem 
over Burgos naar Toledo, Cordova en Sevilla, waar . hij een ander 
Brugse koopman ontmoet. Samen reizen ze verder, hun reis wordt tij
delijk een pelgrimage (te paard) naar CompostelIa, 1479 is er immers 
een heilig jaar, en de gelegenheid laten ze niet voorbijgaan. Ze blijven 
zes dagen in de heilige Apostelstad. De terugreis gaat dan verder over 
zee, uit La Coruna, langs de Bretoense «Matteus hoeck» (pointe St. 
Mathieu) naar Sluis (11). 

Middelburg-Arnemuiden kende ook het bedrijf. Het schip van de 
Middelburgse reder Willem de Molenmeester dat in 1508 op de terug
vaart uit Spanje bij Boulogne was vergaan, blijkt een soort cargo te 

(7) L.F. Salzman. English Trade in the Middle Ages 438 (Oxford 1931). 
(8) Exposition «Pèlerins et chemin de Saint-Jacques» (Parijs, Hötel de 

Rohan, 1965), catalogue nr 358. - Ik dank dhr. L. Van Maele voor de vrien
delijke bemiddeling van dit document. 

(9) Salzman a.w. 228. 
(IO) Yves Bottineau. Les chemins de Saint-Jacques 57 (Parijs 1964). 
(11) J. Pinot. Relations commerciales et maritimes entre la Flandre et 

l'Espagne, in Annales Com. Flamand de France, XXIV, 1898, p. 14-15. - De 
twee mannen bereiken op 5 januari 1480 La Coruna, waar een aantal schepen 
bevracht met wijn en vastenspijs op gunstige wind wachten om naar Vlaande
ren uit te zeilen. Zij zelf konden eerst na vier weken uit die haven wegvaren. 
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zijn die een aantal «pelgroms» meevoerde. De schipper Hendrik van 
Oudenroy wordt door de reder verantwoordelijk gesteld, echter zon
der gevolg (12). 

In 1511 treedt de haven van Antwerpen op de voorgrond 
van het pelgrimsverkeer door de bekende onderneming van 
Dirk van Paschen. Deze dynamische reder richt een schip in 
voor de vaart op Jeruzalem, het eerste passagiersschip in onze 
Nederlanden. De reis kostte 80 dukaten per man. Ook reizigers 
voor Rome en CompostelIa werden opgenomen. Van Paschen 
keerde van zijn eerste reis naar Jeruzalem te Antwerpen terug 
op 24 maart 1512 (13). Zijn pelgrims hadden in Santiago gele
genheid gehad om de pardoenen van het heilig jaar 1512 te 
gaan verdienen. Jan Taccoen hebben ze er niet ontmoet, wel 
heeft hun grootse Antwerpse boot ter hoogte van Bretanje het 
kleine Nieuwpoortse schip gekruist dat de Zillegemse ridder en 
zijn gezellen naar de kust van Galicii! voerde .. 

Nota. - Vlaamse herbergen in CompostelIa 

Ridder Jan Taccoen en zijn gezellen vinden in 1512, gedurende de 
drie dagen van hun verblijf in CompostelIa, kost en logies in een 
Vlaamse herberg. De waardin en haar dienstmeiden zijn «uit de 
Vlaanders». 

Was het in dezelfde Pa/oma negra dat de Gentenaren Symoen de 
Ruddere en Jan Paridaen 25 jaar later, in 1538, een stadsgenoot ont
moetten, een zekere Lieven De Caluwe, die in een moordzaak te Gent 
betrokken was? Ook in 1538 was de waardin een «Vlaanderse», zoda
nig Vlaams dat de Caluwe haar zijn geheim verklapt en bij zijn terug
keer te Gent, naar de brandstapel wordt gebracht. Over dit drama, zie 
Biekorf 1964, 279-281. 

Klanten van de Vlaamse herbergen waren er niet alleen passante 
bedevaarders, maar ook landgenoten die door een Vlaamse schepen
bank een jaar (of zelfs drie jaar) verplichte residentie in CompostelIa 
waren opgelegd. Hun ambacht mochten ze dan ter plaatse uitoefenen. 

In een gasthuis of passantenhuis, zowel langs de weg als in de bede
vaartstad, werd de valide pelgrim in de regel niet meer dan één dag en 
nacht opgenomen. Voor langer verblijf was hij op particuliere herber
ging aangewezen. Ambachtslieden die als quasi-ballingen een of meer 
jaren in een bepaalde bedevaartplaats in «kwartierarrest» moesten 

(12) Unger, Bronnen gesch. Middelburg III 222. 
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verblijven, behielden hun rechten in het ambacht, hun vrouw (met de 
kinderen) moesten echter in de eigen stad en het «lant van Vlaende
ren» blijven wilde ze haar recht op onderhoud door de gemeenzaam
heid van het ambacht niet verliezen. 

Kliênteel voor kost en logies waren ook nog Vlaamse kooplieden die 
uit een van onze havens - waaronder Nieuwpoort - vaarden naar La 
Coruna om dan, over Compostèlla, het Spaanse binnenland te berei
ken. 

Biekorf, 73 (1972), 129-134 
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DE VAART OP COMPOSTELLA 
VANUIT ENGELSE EN VLAAMSE HAVENS 

1350-1520 

De bekende landwegen van de Lage Landen naar Compos
telIa zijn niet de enige wegen die oudtijds Vlaamse pelgrims 
naar Sint-Jakob hebben geleid. Ook de zeeweg komt in aan
merking, vooral dan de druk bevaren zeeweg Engeland -
Galici!! (-Lissabon) waarmede ook de Vlaamse en Zeeuwse 
havens verbonden waren. 

Gedurende de periode 1350-1520 blijkt de maritieme weg in 
Engeland zeer in trek te zijn geweest. Pelgrimswegen voerden 
uiteraard groepen pelgrims-uil-devotie en lagen vooral in de 
periodieke «heilige jaren van CompostelIa» druk in de vaart 
(1). 

De gerechtelijke zoen- en strafbedevaart van onze Lage Lan
den was in Engeland onbekend. De Engelsen waren echter de 
vurigste Sint-Jakobpelgrims van het Westen. Santiago was 
immers in gunsten en aflaten gelijkberechtigd met Jerusalem 
en Rome, volwaardige «grote bedevaart» en zoveel beter en 
profijtiger in het bereik dan die afgelegen concurrenten. De 
«heilige jaren» met hun uitzonderlijke gunsten gaven zelfs 
aanleiding tot groepsgewijze overvaarten naar Galici!!. 

De vaart Engeland - Galicië 

Bij de vaart vanuit de havens van de Engelse zuidkust raak
ten ook de Vlaamse havens Nieuwpoort en Sluis (alsook het 
Zeeuwse Arnemuiden) betrokken, de zeeroute Vlaanderen -
Spanje liep immers normaal over de havens van de Engelse en 
Ierse zuidkust. Van hieruit werd dan de omzeiling van de Bre
toense landtongen en eilanden aangevat. 

Kustvaart door het Bretoense Gat (Pertius breton) via La 
Rochelle - Oléron voerde soms pelgrims tot in Bordeaux, 
vanwaar de tocht naar Santiago op de gewone landroute over 
de Pyreneei!n werd voortgezet. 

In gunstig seizoen kozen goede schepen een van de direkte 
koersen Engeland - Galicii!, die als «koertsen dweers over 

(1) A. Viaene, Vlamingen op strafbedevaart naar CompostelIa, Biekorf 
1974, 379-383. - Over het Heilig jaar van CompostelIa, zie Biekorf 1974, 170-
172. 
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zee» in de zeeboeken beschreven staan. Ook Vlaamse vaarders 
sloten zich daarbij aan, na een vaart westwaarts langs de 
Engelse zuidkust tot aan Lizard en de Scilly-eilanden, en zelfs 
tot in de Zuid-Ierse havens Waterfort, Clear en Kinsale (2). 

De vaart naar het Zuiden liep dan eerst nog in het zicht van 
de Bretoense eilanden (Ouessant, Sein, Groix, Belle-Isle) en de 
landtongen Raz, Penmarch en Mousterlin. Van hieruit werd de 
steven gewend «dweers over de zee» naar Galicii!. 

Voor de direkte vaart Engeland - Galicië rekent het zee
boek een afstand van 130 tot 140 mijlen. 

De kortste -overvaarten Bretanje - Galicië zijn : 
96 mijlen : Ouessant - Sisargas; 
80 mijlen: Sein (eiland) - Ribadeo; 

" : Penmarch - Vivero; 
" : Groix (eiland) - Vivero; 

78 mijlen: Belle-Isle - Cabo Ortegal; 
77 mijlen : Pointe de Raz - Cabo Ortegal. 

Op ongeveer 100 mijlen van Bretanje liggen de kleine havens 
bij de kaap Torinnana en de kaap Finisterre, bij de Vlaamse 
zeelieden als Vinstersterre zeer bekend. 

Aan de top van die Galicische havenplaatsen staat, volgens 
het .oude zeeboek, de haven van Corunna (Croenge, Cronigen, 
in de dietse zeemanstaal). 

Engelse pelgrimschepen 

In onze Lage Landen betreffen de officii!le documenten over 
verre bedevaarten bijna uitsluitend de zoen- en strafbedevaar
ten. Alleen die pelgrimages zijn kwantitatief (in vonnis, niet in 
de uitvoering ervan) te benaderen. 

In Engeland daarentegen gunnen officiële documenten en 
processtukken een kijk op de kwantitatieve beweging van 
pelgrims-uil-devotie dankzij het koninklijk reglement op de 
bedevaart-licentie. 

Een wet van Edward 111 ca. 1350 verplichtte de Engelse 
CompostelIavaarders langs de haven van Dover uit te varen en 
over die haven terug te keren. Richard 11 bevestigde in 1389 dit 

(2) Overvaarten van de Bretoense naar de GaIicische kust staan beschreven 
en berekend in Kap. XII (Dit zijn coertsen dweers over de zee) in het leeskaart
boek (Die kaert vander zee) van Jan Severszoon, gedrukt anno 1532; geanno
teerde editie door Joh. Knudsen, Kopenhagen, 1914, p. 36-37. 
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voorrecht van pelgrimshaven voor Dover en voor Plymouth, 
blijkbaar om smokkelarij van aflaathandel tegen te gaan (3). 

Het privilegie van die twee havens hield geen stand, de ver
plichting van licentie echter wel, en dan voor al de havens. Zo 
kennen we het aantal pelgrims o.m. voor twee jaren die «heilig 
jaar» van Santiago waren : 

Heilig jaar 1428 : licenties 926. , 
Heilig jaar 1434 : licenties 2.460. 

Voor 1428 (het jaar dat Jeanne d' Arc triomfeerde vóór Orléans!) 
geschiedt de afvaart vanuit tien havens, met de volgende verdeling: 
Londen 280 Plymouth (Devon) 40 
Liverpool 24 Dartmouth (Devon) 90 
Bristol 200 Exeter (Devon) 30 
Weymouth (Dorset) 122 Ipswich (Suffolk) 20 
Yarmouth (Wight) 60 Jersey 60 

Om zijn patroonheilige te vereren huurde ridder James But
ler, graaf van Wilts, in 1445 (een «heilig jaar» van Compos
telIa de Sint-Jacob in Weymouth (Saynte Jago of Waymuthe) 
voor hem en zijn gevolg van dertig devote personen. Tot het 
bekomen van de licentie van de vaart naar Galicit! hadden ze, 
als onderdanen van koning Hendrik VI, de voorgeschreven eed 
afgelegd «niets te ondernemen dat Engeland kan benadelen, 
noch enig geheim van het land te verklappen, en niet meer 
goud of zilver mee te nemen dan nodig is voor hun redelijke 
uitgaven». De oorlog met de Franse koning was immers nog 
niet ten einde en de zee niet vrij van kapers (4). 

Opmerkelijk is dat de Bretoense zeerovers de onschendbaar
heid van de pelgrim niet in acht nemen. In 1456 (weerom een 
Compostellaans heilig jaar) wordt een Engels schip met pel
grims voor Santiago gekaapt en geplunderd door Bretoenen : 
een bijzonder zwaar geval waarbij de Engelse reder door de 
hertog van Bretanje wordt schadeloos gesteld (5). 

N.B. - Op de Noordzee is ook Hamburg een «pelgrimsha
ven» geweest. Uit deze hanzestad varen, op 10 april 1473 vier 

(3) Sidney Heath, In the Steps of the Pilgrims, Londen, 1952, p. 133-135. -
Het privilege van Dover wordt vermeld door Langland in zijn Piers Plowman 
(1370) IV, 166. 

(4) Sidney Heath, a.w., p. 134. 
(5) L.F. Salzrnan, English Tradc in thc Middlc Agcs, Oxford, 1931, p. 438. 
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schepen af vol bezet met pelgrims voor Santiago de Compos
tela, waar het bijzonder «heilig jaar» weer aan de beurt is (6). 

Nieuwpoort als pelgrimshaven 

De pelgrims bij vonnis, door onze Vlaamse rechtbanken 
naar Santiago (en velerlei plaatsen) uitgezonden, blijken alge
meen de goedkope, herbergzame continentale Sint-Jakobs
wegen te hebben bewandeld. Alleen van twee Vlaamse ridders 
weten we dat ze bij hun devotietocht de haven van Nieuwpoort 
hebben aangedaan. 

Lodewijk van Moerkerke, heer van Praet, komt in de herfst 
van het heilig jaar 1428 in Nieuwpoort terug uit Jeruzalem via 
Rome en CompostelIa. 

Ridder Jan Taccoen van Komen volbrengt in het Sint-Ja
kobsjaar 1512 een (door hem beschreven) bedevaart naar 
CompostelIa, per schip, heen en terug over Nieuwpoort. Zijn 
schipper voert een schuit (van niet meer dan 60 ton) die op de 
heenreis aanlegt te Portsmouth, Ploimuden (Plymouth) en 
Dartmuden (Dartmouth). Die havens van de Engelse zuidkust 
waren de normale aansluiting op de Vlaemsche Stroom (7). 

De zeereis naar CompostelIa was voor Jan Tacoen een voor
oefening voor zijn latere Jeruzalemvaart (1514) via Rome. De 
beschrijving van zijn reizen ligt in handschrift in de Stadsbi
bliotheek van Dowaai, nog onuitgegeven. Een uitgave zouden 
die reizen wel verdienen, alleen al omdat onze pelgrimerende 
ridder, heer van Zillebeke, zijn oorspronkelijke redactie ge
schreven heeft «tout en Flamen». Van zijn nu verloren Vlaams 
relaas maakte hij, teruggekeerd in zijn herenhuis te Komen, in 
de schaduw van de kollegiaalkerk (waar hij begraven ligt), een 
translatie in het Frans: een werk dat voor hem, naar zijn eigen 
woorden, een echte hoofdbrekerij (rompement de teste) 
geweest is. 

Biekorf, 77 (1977), 239-242 

(6) Biekorf 1974, p. 172. 
(7) A. Viaene, Pelgrimshaven Nieuwpoort, Biekorf 1972, p. 130-132. 
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23 Saint-Josse van Bretanje als pelgrim met palster, 
zware schoenen, knapzak en bijbel. 

Beeldje uit de 16e eeuw te Innsbruck, Hofkirche. 
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BEDEVAARTEN BIJ TESTAMENT 

In zijn testament, opgesteld te Oudenburg op 14 mei 1325, 
bepaalde Piet er de Clarc dat, na zijn dood, een reeks bede
vaarten moesten volbracht worden. Een zekere Clais Fense 
wordt door hem aangeduid om al deze bedevaarten tegen een 
vastgestelde vergoeding uit te voeren. 

Clais Fense moet eerst twee pelgrimages doen «te Sint Joes, 
dene binnen desen jare ende dandre binnen den andren jare». 
D~,arYQor ,zal hij 6 pond par. ontvangen. De testamenteur 
bepaalt uitdrukkelijk dat Fense de ene bedevaart moet doen te 
paard (tors) en de andere te voet. Sint Joes is het oudtijds zeer 
bekende en nog heden bezochte bedevaartoord Saint-Josse
sur-Mer (Sen te Joos an der zee) bij Montreuil-sur-Mer. 

De tweede voorgeschreven bedevaart, waarvoor 4 pond par. 
wordt voorzien, moet Clais Fense leiden naar O.-L.-Vrouw 
van Aken. Dit is een uitgesproken Mariabedevaart, Clais moet 
immers naar Oudenburg terugkeren over Hulsterlo en Aarden
burg, allebei bekende heiligdommen van O.-L.-Vrouw. 

Ten slotte komt de zwaarste onderneming met de grootste 
vergoeding. De vertrouwensman Clais moet zesmaal gaan «in 
pelgrimagen ten ommeganghe te Doornike». Daarvoor is een 
som van 9 pond par. voorzien. De beroemde ommegang van 
Doornik ging jaarlijks uit in september (Kruisverheffing). Vol
gens het testament moest Clais Fense blijkbaar zes jaar achter
een aan de Doornikse processie gaan deelnemen. Belangrijk is 
hier echter de bepaling dat deze bedevaarten zullen geschieden 
«over Pietre voerseit» d.w.z. in naam en ter intentie van de 
overleden Pieter de Clarc. Hier gaat het kennelijk om een 
«bedevaart voor overledene». 

Voor de bedevaarten naar Sint-Joos en naar Aken is dit niet 
zo duidelijk. Mogelijk is dat Pieter de Clarc hier in het vervul
len van een gedane belofte wilde voorzien. De bedevaarten 
naar Doornik die «over Pietre» zullen geschieden, zijn echter 
onbetwist bedevaarten tot zielerust van de overleden test am en
teur (1). 

De oudste bekende bedevaarten bij testament staan in verband met 
een belofte van kruistocht of bedevaart naar het H. Land. Aan de 
kruistocht en belofte van Kruistocht was immers de «grote aflaat» ver-

(I) Tekst van het testament van Pieter de Clarc in Histoire d'Oudenbourg, 
ed . Feys - Van de CasteeIe, 11 105-107. 
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bonden. Deze kruistochtaflaat verleende kwijtschelding van alle straf
fen aan de eigenlijke kruisvaarder die optrok ter verovering van het H. 
Graf, alsook aan degene die zich verbond op te trekken zodra een 
grote tocht naar het land van overzee zou ondernomen worden. De 
aflaat werd weldra uitgebreid op iedereen die een of twee jaar in het 
H. Land ging verblijven ter verdediging van het H. Graf. En de toe
passing werd immer soepeler : aan de kruistochtaflaat werd deelachtig 
ieder christen die op enige wijze - vooral door geldelijke bijdrage -
medehielp in het uitrusten van krijgers, het bouwen van schepen, het 
bekostigen van de prediking. De financi!!le supporter kreeg ook de 
titel van kruisvaarder (crucesignatus) en wist zich, even.als de echte 
kruisvaarder, bij zijn dood ontslagen van de tijdelijke straffen van het 
vagevuur (2). Door schenking bij testament hebben gegoede personen, 
ook vrouwen, hun overgang naar de eeuwigheid door een titel van 
kruistocht aflaat willen verzekeren. Dit blijkt uit de volgende voorbeel
den. 

In 1246 vertrouwde Godfried van Breda, heer van Schoten, de uit
voering van zijn testament toe aan de abten van Villers en van St.
Michiels te Antwerpen. Als «crucesignatus» bestemde hij 100 mark 
voor de bevrijding van het H. Land, een schenking die hem de grote 
aflaat deelachtig maakte. 

Kapelaan Jan Vlllicus (van Hoof?) van Antwerpen besteedde in zijn 
testament van 1282 zijn goed in Steenborgerweert om, met de 
opbrengst ervan, «een of twee man in zijn naam naar het H. Land te 
zenden zodra een algemene kruistocht ondernomen wordt». De kape
laan verzekerde zich daardoor de «indulgentia a culpa et poena» van 
de grote aflaat. 

De Antwerpse poorter Pauwel van der Eist had, blijkens zijn testa
ment van 1292, verscheidene kruistochtbeloften gedaan die hij niet 
had uitgevoerd. Op zijn sterfbed voorzag hij een belangrijke som «ter 
vervanging» van deze belofteschuld (3). Een handeling die de tussen
komst van een biechtvader veronderstelt. Hoewel deze wilsbeschik
king niet uitdrukkelijk een bedevaart noemt, toch ligt dit laatste geval 
enigszins in de lijn van de vorige. 

Men legateerde «voor zijn kruis» een geldsom of een stuk grond, bij 
voorkeur aan de Tempeliers of aan de Hospitaalridders. Bij testament 
van 11 november 1305 liet Alveraet, vrouwe van Koudekerke en Bre
derode, een som van 20 pond «voor mijn kruis», door de Hospitaal
ridders van Haarlem te bewaren tot «ten tijde toe dat er een kruistocht 
(passagium generale) zal ondernomen worden over zee» (4). Een 
schenking die duidelijk het verwerven van de grote aflaat op het oog 
heeft. 

(2) G. A. Meijer, De Aflaten p. 21-22, 51-52 (Roermond 1922). 
(3) F. Prims, Antwerpiensia II (1928) 335. 
(4) Biekorf 1962, 94. 
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De volgende Brugse schepenbrief (5) mag met een testament van 
kruisvaart gelijkgesteld worden. 

Op 14 mei 1316 verscheen voor de schepenen de Brugse poorter Gil
lis van de Walle, zoon van ver Margriete. Hij liet de volgende akte 
opstellen en door de schepenen bezegelen (de vijf zegels in groen was 
aan perkamenten staart zijn nog goed bewaard). Aan zijn zoon Gillis 
en zijn dochters Avesoete en Cateline schenkt hij een erfelijke rente 
van 24 schellingen, 10 penningen en 1 hallinc met de volgende 
opdracht - voor hen zelf of hun nakomelingen - : zodra een grote 
kruisvaart overzee ondernomen wordt, moeten ze de rente te gelde 
maken om een man uit te rusten die de kruisvaart zal meemaken tot 
zielerust van Gillis en zijn moeder ver Margriete. De wil van de schen
ker wordt zeer duidelijk omschreven: 

«In manieren als ghevalt dat vaerd over zee ende die passaedzhen 
open worden, dat coninc van Vranckerike, jof grave van Vlaendren, 
jof suffisante persone in haer lied er stede, van onsen heere den paeus 
jof van hemIieden machtich ghemaect, over zee willen trecken, dat 
men dese votseide ervelicke rente vercope bi toedoene van den naesten 
oyren twee jof meer. Ende alt ghelt dat co men sal van der vorseider 
rente te ghevene enen suffisanten pers oen mede te vaerne over zee also 
al st vorseid es, dats te wetene over Gillis ziele vorseid ende over ver 
Margrieten ziele zine moeder». 

In feite is deze akte een laatste wil waarvan Gillis de uitvoering vol
strekt wil verzekeren. Indien de erfgenamen bij de eerstkomende 
kruisvaart de uitvoering uitstellen of verzuimen, dan zullen de burge
meester en vijf schepenen van de stad de erfelijke rente verkopen, en 
dit met volle macht, om het geld te geven aan «enen suffisanten per
soen alse varinghe alse coninc jof grave vorseid jof landsheren vorseid 
palster ende scaerpe ghenomen hebben omme die vaerd te vulcom
mene ... zonder enich vraghen yemene van den oyren vorseid». 

De schepenen verzekeren in het slot van de akte dat «dese vorseide 
dinghen ... zullen bliven, zeker, ghestade ende wel ghehouden». En de 
notaris schreef op de plooi : «Dese lettre es sprekende van j vard van 
over se die scepene ende borgemeisters angaet up die tyd dat vard es 
over se». Geen hand heeft er bijgeschreven dat de rente verkocht en de 
kruisvaart volbracht werd. De eerste gelegenheid daartoe - de Tur
kievaert van keizer Sigismond die op de ramp van Nicopolis (1396) 
uitliep - zou meer dan tachtig jaar uitblijven. Toch konden de last
hebbers hun verplichting moeilijk vergeten daar de rente bezet was op 
een bepaalde eigendom in de Steenstraat te Brugge. Een betere waar
borg op lange termijn voor het volbrengen van de kruisvaart «over 
zijn ziel» kon de testamenteur niet vastleggen. 

(5) Gilliodts, lnventaire de Bruges VI 529-530. 



260 Vlaamse pelgrimstochten 

Tot de bedevaart bij testament mag ook gerekend worden de reis 
naar Rome die, in geval van subiete dood van de testamenteur, door 
een van zijn zonen of erfgenamen moest uitgevoerd word~n. Deze 
bedevaart houdt een soort biecht per procuratie in, de testamenteur 
wilde namelijk verzekeren dat een naaste blpedverwant in zijn plaats 
aan de Paus een generale biecht zou gaan spreken en er de generale 
absolutie ontvangen: de intentie van biecht en absolutie kon aldus, in 
geval van haastige dood van de testamenteur, nog door «zijn bloed» 
volbracht worden en voor hem voldoen. 

Een merkwaardig voorbeeld is dat van Anselm Adornes, de Brugse 
ridder en Jeruzalemvaarder , wiens hart rust in de graftombe van de 
Jeruzalemkerk te Brugge nevens het stoffelijk overschot van zijn echt
genote, Margareta van der Banck. 

Op 10 februari 1470, acht dagen voor zijn vertrek naar het H. Land, 
stelde Anselm Adornes een testament op waarin hij, met het gevaar 
van de reis voor ogen, de schikkingen voor het geval van een subiete 
dood bepaalde; bij de redactie ervan werd Anselm bijgestaan door 
zijn raadsman en biechtvader, pater Cornelis de Wyse, meester «in de 
godheit» en prior van het Carmersklooster te Brugge. Prior de Wyse 
heeft, als eerste executeur, het testament mede ondertekend. Para
graaf 32 van dit testament luidt als volgt (6). 

Uit het testament van Anselm Adornes 

«Item by alzo dat ons heere god bescherme by zynder goddelicker 
ghenade ic storve aestelic zonder biechte ware ter zee te. lande of hoe 
dat wesen mochte, zo verzoucke ie an eeneghe·.van·mynen zonen dat 
zy of hy trecke by onzen heleghen vaderê den paeus die tgoddelicke 
tresoor onder hem heift ende machtich es te ontbÎndene dat hy my 
ontbinden wille by zynder auctoriteit. Want ic prot est ere dat ic bereet 
bern te stervene int helich kersten gheloove zo dat de heleghe kercke 
ghebiet, ende dat my myn zonden leedt zyn eride iyn zullen, ende hoe 
leelie ende onnutte dat de zelve zonden zyn mochten en zouden niet 
laten te biechtene met alle de circumstancien dieze verzwaren mochten 
ende zoude bereet zyn tontfane ende. te doene vulmaecte penitencie als 
waert by bidde (beide) mynen voorseiden zone die dit voor my doen 
zal dat eene generale biechte doe voor · onsen heleghen vadere den 
paeus over my, ende nemen alle de medecinen van hem die moghelic 
zyn ter lavenesse ende ten behoudene van mynder aermer ziele». 

Anselm zou te Genua inschepen om, over Tunis, naar het H. Land 
te varen. Hij reisde echter nog eerst naar Rome om van de Paus «con-

(6) A. De Poorter, Testament van Anselmus Adornes, in Biekorf 1931, 225-
239. De tekst volgens de kopie (l6e eeuw) in Rijksarchief Brugge, Arch. Brux. 
nr. 1. 

Specifieke bedevaarten 261 

sent») te krijgen «omme te treckene in Sarrazijns landem). Gedurende 
de Goede Week en de Paasdagen werd Adornes door Paus Paulus II 
tweemaal op audi~ntie ontvangen. Hij verkreeg de zegen van de Paus 
voor hem en zijn zoon Jan, die hem vergezelde. Waarschijnlijk zal 
Anselm de bijzondere schikking van zijn testament aan de H. Vader 
hebben aanbevolen. In elk geval kreeg hij bijzondere geestelijke gun
sten van de H. Vader die hem, bij het afscheid, een kostbaar Agnus 
Dei om de hals hing (7). 

Anselm Adornes is, zoals men weet, gelukkig van de reis naar Jeru
zalem en de Sinaï teruggekeerd. Twaalf jaar later zou hij een onver
wachte dood vinden in Schotland, slachtoffer van een politieke moord 
(1483). We weten niet of een van zijn zonen. de testamentaire bede
vaart naar Rome om pauselijke absolutie over hem heeft uitgevoerd. 

In testamenten en rekeningen van testamentaire executie van 
kanunniken en kapelanen der O.-L.-Vrouwekerk te Kortrijk komen 
herhaaldelijk bedevaarten voor (8). Niet immer gaat het om eigenlijke 
bedevaarten bij testament, sommige gevallen blijken de postume uit
voering te zijn van bedevaarten die de overledene mondeling had 
beloofd en niet had uitgevoerd. 

De rekening van het sterfhuis van kapelaan Jan van Lauwe, alias 
Desens (+ 5 maart 1483) bevat een uitgave van 54 schellingen gedaan 
aan een persoon die gezonden werd naar Sint-Antonius te Belle (Bail
leul) «om te doene een pelgrimage tachteren van drie jarem). Blijkbaar 
gaat het hier om een belofte van de overledene. 

Voor kanunnik François de Coc (+ 1520) was Jacob van Hecke op 
bedevaart gegaan naar Sint-Adriaan te Geraardsbergen. De uitgave 
voor deze bedevaart is in de rekening van het sterfhuis ingeschreven, 
hetgeen de uitvoering van een laatste wil van de overledene laat ver
moeden. 

Na de dood van kapelaan Jan Aelbrecht (+ (520) werden voor hem 
twee bedevaarten volbracht: een eerste naar O.-L.-Vrouw te Kuurne, 
waar een mis voor hem gelezen werd, een andere naar O.-L.-Vrouw 
van Dadizele. 

Voor de zielerust van kanunnik Jan de Vieo (+ (528) ging een man, 
op kosten van het sterfhuis, op bedevaart naar Sint-Antonius te Belle. 

Ook voor kanunnik Louis de Bernemicourt (+ 1547) werden, op 
kosten van het sterfhuis, een viertal bedevaarten gedaan. Kapelaan 
Jan Fransoys, een van zijn executeurs, ging naar «Sainct Nicolay», 
naar Sint-Ad ri aan te Geraardsbergen, naar O.-L.-Vrouw (Nostre 
Dame de hault) te Brussel en naar Sint-Vincent te Soignies. 

(7) M. E. De la Coste, AnseImeAdorne, p. 108-111 (Brussel 1855). 
(8) O.-L.-Vrouwkerk Kortrijk, Kapittelarchief, testamenten. Vgl. [G. Caul

let], Testaments d'une centaine de membres ... 20, 40, 42, 58, 87, 161 (Kortrijk 
z. d.). 
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Kapelaan Gerard De Bisschop was in zijn levensavond ten achter 
met heel wat bedevaarten. In zijn testament van 25 mei 1564 schreef 
hij de volgende bepaling: «Voort ben ic schuldieh een pilgermaige 
Sent Jacobs ende te Hooghele voor myn moerckin ende te Sent Anne 
ter Mue vyf of zesse, ende een t'Erdenborch ende ten Damme, ie be
ghere dat men dit vu1commen zal». Was de eerste bedevaart de grote 
pelgrimage naar CompostelIa 1 De overige bedevaarten liggen meest in 
de hoek vanwaar de kapelaan afkomstig was: het H. Kruis van 
Damme, O.-L.-Vrouw van Aardenburg, Sint-Anne-ter-Muiden. Sint
Quirinus (Corijn) te Hooglede was hier mogelijk een ·uitgestelde ziek
tediening. 

In de 18e eeuw is de bedevaart voor overledenen nog zeer in 
gebruik. In zijn merkwaardige monografie over de uitvaartgebruiken 
in het Dendermondse deelt J. Piet ers enkele gevallen mede van bede
vaarten die in staten van goed vermeld worden. Gevallen van «belofte 
maakt schuld», doch van een belofte die de afgestorvene in zijn laatste 
ziekte had gedaan, mondeling, want het betreft personen uit de min
der vermogende stand. De beloofde of gewenste beeweg werd door de 
lasthebbers stipt volbracht. In 1724 gaat een man uit Schellebelle op 
bedevaart naar O.-L.-Vrouw van Mesen te Edingen (Enghien) en naar 
de H. Frederieus te Vlierzele. Uit Laarne worden in 1790 twee beewe
gen volbracht «ten versoecke ende intentie vanden overledenen» naar 
Halle, naar Edingen en naar de H. Lucia te Hillegem. In 1792 trekken 
drie mannen op beeweg naar Sint-Anna te Bottelare en laten er de mis 
lezen «met wasch enqe segenen» naar de wens van de overledene (9). 

Pastoor Slosse bezat een testament door Jan Bourgois, zoon van 
Louis, van Kooigem, opgesteld op 18 juli 1748. Het stuk bespreekt een 
plechtige uitvaart met zes priesters en begraving in de kerk. Daarenbo
ven moesten er zes mensen op bedevaart gaan naar de Mont-Trinité 
bij Doornik en er een mis laten lezen aan, al de altaren. Kooigem ligt in 
de kring van Doornik en de bedevaart voor de zielen van het vagevuur 
naar de «Ternité» (Mont de la Trinité of Mont Saint-Aubert) is nog 
heden in het Doornikse zeer bekend. De bedevaart voor de zieltjes ge
schiedt er «ter ere van de Gedaanteverandering van Christus» (10). De 
testamentaire bedevaart is hier een onderdeel van de uityaartplechtig
heden. 

Om nog weer terug te keren naar de kleinere man, die geen testa
menten schrijft doch naar een ongeschreven traditie onbewust de 
bedevaart bij testament van de groteren nadoet, laten we hier J. Del
baere van Rumbeke aan het woord in een anecdote uit eigen beleving. 
«'k Heb geweten (en de meeste Rumbekenaars weten het ook, want 't 

(9) J. Pieters, Doods- Begrafenis- en Rouwgebruiken in het Arr. Dender
monde 115-116 (Gent, Bond, Oostv!. Folk!. 1960). 

(10) L. Slosse, Rond Kortrijk (1899), p. 168. 
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is [in 1956] nog maar enkele jaren geleden) dat een brave jongeling van 
alhier. .. wiens broer verongelukte in de Albertstraat, overreden en op 
de slag doodgebleven, van zohaast hem de wrede mare ter ore kwam, 
ten eersten werke en niets te verletten zijn schoenen afsmeet en naar 
[O.-L. Vrouw van] Dadizele trok in bedevaart, twee en half uren ver, 
over kasseien en harde wegen, op zijn blote voeten» (11). 

Bedevaart bij testament en bedevaart voor overledenen hebben, in 
onze traditie, wel enkele raakpunten die nog nader mogen verkend 
worden. Verwant met deze traditie is o.m. de bepaling, in sommige 
akten van gerechtelijke bedevaart of van zoenbedevaart, waarbij de 
dader van een doodslag de opgelegde bedevaart moest volbrengen 
«over ende in lavenesse vander ziele van den zelven doodem> (12). 

En ook de 3000 bedevaarten, die door de Franse koning aan de 
Bruggelingen werden opgelegd in het verdrag van Athis (1305), heb
ben iets weg van de bedevaart voor overledenen en de zoen bedevaart 
tegelijk. De 3000 bedevaarten - waarvan er 1000 waren voorzien naar 
overzee - werden in het verdrag ingeschreven exclusief op de naam 
van «die van Brugge», en dan nog uitdrukkelijk tot straf voor de uit
moording van de Franse bezetting op de «Brugse Vrijdag» van 1302 
(die in de jaren 1830 de naam Brugse Vesper en Brugse Metten zou 
krijgen). De Bruggelingen, en zij alleen, hadden de zoen bedevaarten 
tot zielerust van de verslagenen te volbrengen, Gent en Ieper werden 
nooit betrokken in deze bepaling van het verdrag. De koning stelde 
het aantal bedevaarten zeer hoog, zo hoog zelfs dat de Bruggelingen 
maar niet wilden toegeven en bleven aandripgen op herziening, totdat 
Filips de Schone de 3000 bedevaarten officieel in de zware boete van 
300.000 pond liet omzetten (13). Mits toch nog een symbolische bede
vaart van 60 Bruggelingen, die in 1309 hun verzoening met de koning 
gingen betuigen niet meer naar Rome, doch naar A vignon waar Paus 
Clemens inmiddels zijn zetel gevestigd had. 

Biekorj, 63 (1962), 289-296 

(11) Biekorf 1956, 314; vgl. 1962,224. 
(12) Te Gent in 1481. Zie J. B. Cannaert, Bydragen tot de kennis van het 

Oude Strafrecht in Vlaenderen, p. 89 (Gent 1835). 
(13) F. Funck-Brentano, Philippe Ie Bel en Flandre, p. 498-557 (Parijs 

1897). 
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IN VLAANDEREN GEEN 
HEILIGDOMSVAART 

Deze vaststelling is niet nieuw, ze krijgt echter haar volle 
comparatieve betekenis in een merkwaardig werk van Prof. 
Dr. P. C. BOEREN: Heiligdomsvaart Maastricht, verschenen 
te Maastricht in 1962 (in-8, 228 blz. met illustr.). De behande
ling van het eigenlijke onderwerp wordt voorafgegaan door 
een ' «Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten en 
andere vaarten» die niet minder dan 160 blz. beslaat. 

De auteur geeft een nieuwe bepaling van heiligdomsvaart 
(jubelvaart) ; deze is «een erkende bedevaart naar een open
bare toning van relieken ter gelegenheid van een met vaste 
regelmaat terugkerend genadejaar (jubeljaar) of genadetijd, 
met het doel buitengewone aflaten voor de gemeenschap of 
voor afzonderlijke personen te verwerven». 

De lijst van de heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten telt 
30 namen plus 32 staties en filialen. België is daarin vertegen
woordigd met de jubelvaart van Luik en de staties Aldeneik, 
Maaseik, St.-Truiden en Tongeren. Hierbij sluiten aan in Ned. 
Limburg: Maastricht met de staties Roerm?nd, R~läuc, Sus
teren. De auteur heeft de plaatsen in kaart gebracht: Brabant 
en Vlaanderen (graafschap) leveren géen enkelenaàm. 

In het oude West-Francië zijn de namen ze~r~un gezaaid: 
Parijs op de Seine; Argenteuil en Locronan (Bretagne) ten 
noorden van de Loire; Duravel (Lot), Le Puy,. Limoges (met 
zeven filialen) Saint-Bertrand-de-Comminges teJ;l :·zuiden van 
de Loire. Volgens de BollandistM. Coens (Analecta Bollan
diana 81, 1963, p. 301 moet Rocamadour misschien ook als 
een «grand pardon» beschouwd worden. 

De jubelvaarten liggen geconcentreerd op Maas en Rijn; de 
Schelde mag op de kaart wegblijven. 

Per kerkprovincie bekeken : Keulen vertoont een condensa
tie van jubelvaarten (met 9 op een totaal van 30), Reims is een 
vacuum. 

Vlaanderen, land zonder heiligdomsvaart, heeft wel het 
jaarlijkse relieken feest gekend, de reliekenkermis, de omme
gang. Op Maas en Rijn (en over de Rijn, tot op de Donau) 
werden de relieken «getoond» van op een toog, een stellage of 
een galerij op het kerkgebouw zelf. Men denke aan Neuren
berg, Wittenberg, Halle (a.d. SaaIe), Würzburg, Wenen en 
hun kostbare «Heiltumsbüchleim>. Een statischetoning van 
die aard komt in onze Lage Landen weinig voor, of schijnt -
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althans in het graafschap Vlaanderen - zeer vroeg te zijn weg
gevallen. Voor de toning van het H. Bloed Brugge werd in de 
13e eeuw een bovenkapel met steiger gebouwd; het jubilé van 
1311 brengt echter voorgoed de ommegang rond de stad in 
voege. Het zou zeker de moeite lonen de geografische versprei
ding van de verschillende vormen van reliekenfeest (omme
gang, rit, «marche») in onze gewesten te verkennen en karto
grafisch te situeren. 

Biekorf, 64 (1963), 311-312 
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AARDENBURG ALS BEDEVAARTPLAATS 
1464 

De nieuwe stad Middelburg-in-Vlaanderen, in 1452 gesticht 
door Pieter Bladelin, dreigde aldra de belangen te schaden van 
de naburige (4 km) stad Aardenburg, die als aloud Mariahei
ligdom in Vlaanderen zeer veel pelgrims aantrok. Knelpunt 
was het mogelijk verlies van accijnzen, daar de pelgrims - en 
zelfs de eigen inwoners van Aardenburg - in het nog niet 
omwalde Middelburg gingen drinken. Waren de grafelijke pri
vileges aan Bladelin toegekend niet te verregaan,de? Daarover 
hielden de kommissarissen van de Rekenkamer in april 1464 
een enkwest. Ze hoorden o.m. de zestigjarige Anthonis 
Helichgheest, vrijlaat, sergeant van IJzendijke, wonend in 
Aardenburg-Ambacht, prochie Sint-Kruis. Alleen zijn getuige
nis is bewaard gebleven. (ARB. Charters Graven van Vlaande-
ren, carton nr. 28). . . 

Op de vraag van de commissie of Aardenburg finantieel 
benadeeld wordt door Middelburg zegt Helichgheest dat hij 
dat niet kan weten. Wat ik wel weet, zegt hij, is dat men in 
Middelburg een stoop wijn zes groten betaalt, in Aardenburg 8 
groten, dus 2511/0 duurder. En natuurlijk gaan pelgrims liever 
drinken in Middelburg, en inwoners van Aardenburg gaan ook 
wel eens een (voordelige) kruik wijn gaan halen in Middelburg. 
Maar om te zeggen dat de accijnzen van Aardenburg daardoor 
gedaald zijn, dat weet ik niet, herhaalt de sergeant, (de stads
klerk is daar om dat te weten, dacht hij). 

De omwalling van Middelburg, waarmee in 1464 begonnen 
werd, zal zeker aan het profijtelijke «buitendrinken» van de 
Aardenburgers èn hun pelgrims een einde hebben gesteld. 

Biekorf, 74 (1973), 173 
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DE BEDEVAART NAAR SAINT-CLAUDE 
(JURA) 

Een curiosum uit de Vlaamse-Bourgondische periode 
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Een van de Gentenaren die in 1540 betrokken was in het 
beruchte Cresers-oproer was een zekere Lambrecht van de 
Velde. Als «mercenier» behoorde hij tot de groep van de 14 
ambachtslieden die tot een pelgrimage plus een jaar balling
schap werden veroordeeld. Lambrecht werd als boete opgelegd 
«een en wech te doene tot Sente Glaude ende aldaer te resideren 
een jaer». Zo noteert de Chronycke van Jan den Vivere c.s. ; 
het Memorieboek van Gent vermeldt ook dit vonnis: Lam
brecht moet een jaar of meer gaan wonen «te Sente Ghelaude 
in Borgondien, ende sijn goet verbeurt» (1). 

De pittoreske bergstad Saint-Claude, op de toeristische 
route Dijon-Genève (via de Col de la Faucille), was toenmaals 
geen onbeke·nde in de Nederlanden. In 1469 beboeten de sche
penen van Rijsel een van hun poorters met een strafbedevaart 
naar «Saint-Glaude en Bourgoigne», die hij tegen de prijs van 
2.000 bakstenen kan afkopen (2). Saint-Claude is echter alhier 
wat te laat bekend geraakt om in de officiêle tarieflijsten van 
onze steden te worden opgenomen. Wel staat «Saint Glaude en 
Bourgogne» in een evaluatielijst van bedevaarten, met opgave 
van de afstanden, die in 1507 te Bergen in Henegouwen werd 
opgesteld. En ook de schepenen van Valenciennes hadden 
Saint-Claude in hun boetelijst staan (3). 

De faam van de «heilige wonderdoener» uit de Jura was 
reeds bij het begin van onze Bourgondische eeuw doorgedron
gen naar Normandiê (Gisors), Pikardiê (Amiens), Henegou
wen en Vlaanderen (4). 

Saint-Claude lag toenmaals in het graafschap Bourgondiê -
het Vrijgraafschap (Franche-Comté), meestal genoemd La 
Comté zonder meer - met hoofdstad Besançon en hoge-

(I) Chronycke van Gent door Jan van den Vivere, ed. F. de Potter, p. 173 
(Gent 1885). - Memorieboeck der stadt Ghendt II 205 (Gent 1852; uitg. VI. 
Bibliophilen. - Het vonnis in foutieve tekst (naar latere kopie) bij J.B. Can
naert, Bydragen oude strafrecht, p. 111 (Gent 1835). 

(2) Dela Fons-Mélicocq in Archives du Nord XVI, 1854, p. 307. 
(3) E. Vanden Bussche, Roc-Amadour. Les pèlerinages dans notre ancien 

droit pénal, in Bulletin CRH. 4e série, t. XIV (1887), p. 73. De afstand Bergen
Saint Claude berekend op 127 mijlen. - E. Van Cauwenbergh, Les pèlerina
ges expiatoires et judiciaires ... , p. 142 (Leuven 1922). 

(4) L. Réau. Iconographie de I'art chrétien lIl-I, p. 319-321 (Parijs 1958). 
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schoolstad Döle. Saint-Claude was de «heilige stad» van dit 
graafschap. De kerk van de «Francs-Comtois» te Rome was 
toegewijd aan «Saint-Claude des Bourguignons» (5). 

De (nu schijnbaar zonderlinge) alliantie van de ver uiteenlig
gende graafschappen Vlaanderen en Bourgondië was ontstaan 
op heel normale (dynastische) wijze in de persoon van graaf 
Lodewijk van Male, die het Vrijgraafschap had geërfd van zijn 
moeder om het bij zijn dood te laten overgaan aan zijn enige 
dochter Margareta, laatste erfdochter van Vlaanderen. Marga
reta's echtgenoot Filips, hertog van Bourgondië, mocht aldus 
in 1384 zonder slag of stoot het graafschap Bourgondië met 
zijn hertogdom verenigen. 

Onze Bourgondische landsheren hebben dan ook de naam 
en faam van hun bedevaartstad uit de Jura bekend gemaakt in 
onze Lage landen. Bij de patronen van de Gulden Vliesorde 
wordt de heilige bisschop Claude als vijfde in de bond toege
voegd, zoals blijkt uit het lange gedicht van Smeken over het 
18e Ordekapittel dat in 1516 werd gehouden in de Sint Goede
lekerk te Brussel : de verzen 85-96 beschrijven de relieken die 
het altaar versieren : vooraan staan Andreas (patroon van de 
Orde), Maria, Barbara; dan volgen: 

«Ende sent Joris, Gods ridder ghetrouwe, 
Sente Glaude, rijckelick van beschauwe» (6). 

Wanneer aartshertog Filips in 1503 met zijn gevolg - waar
in Nederlandse ' edellieden een goede plaats hadden - uit 
Spanje naar de Nederlanden terugkeert, gaat hij (over Lyon) te 
Bourg-en-Bresse zijn zuster, Margareta van Oostenrijk, alsdan 
hertogin van Savoye, bezoeken. Vandaar gaat de reis naar 
Saint-Claude. De jonge aartshertog leed dan reeds aan de 
koortsen die hem twee jaar later zouden wegslepen. Had hij 
gelofte van bedevaart gedaan, zoals koning Lodewijk XI die in 
1482 met grote hofstaat het (tijdelijk veroverde) Saint-Claude 
had bezocht? De Nederlander Antoine de Lalaing, die de reis 
meemaakt, noteert in zijn dagboek dat Filips zijn blijde 
intrede doet «en sa Franche-Comté de Bourgoigne». De eerste 

(5) Réau a.w. lIl- I, p. 320. - Over de abdij van Saint-Claude zie Cottineau, 
Répertoire 11 2635-36 (met bibliografie). 

(6) N. de Pauw. Middelnederlandsche gedichten en fragmenten 11 412 (Gent 
1903-1914; uitgave KVAcad.). G. De Groote. Gedicht op de feesten ter eere 
van het Gulden Vlies te Brussel in 1516, p. 6 (Antwerpen 1946). 
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stad dat hij aandoet is «Sainct-Glaude», waar hij, zoals in 
Vlaanderen een aantal ballingen en veroordeelden begenadigt. 
Op de drempel van het klooster wordt hij begroet door «l'abbé 
de Saint-Glaude et les moisnes» die hun landsheer op heerlijke 
wijze onthalen. 's Anderendaags woont de prins de mis bij 
vóór het reliekschrijn in de abdijkerk «ou il y a grandt aport et 
beau pèlerinage». Lalaing ziet ook de vele kramen rond de 
abdij die allerlei houten speelgoed verkopen, fluitjes, polle
pels, houten telen, en wat hij' bijzonder noteert: paternosters 
en heiligenbeeldjes of eigen lokale pelgrimstekens die men 
«sainct-glaudes» noemde (7). 

Als doopnaam kende Glaude, zeker in de hogere kringen 
van het graafschap Bourgondië, reeds vóór 1500 een ruime 
verspreiding. Op zijn doorreis door het Vrij graafschap in 1503 
wordt aartshertog Filips begroet o.m. door Glaude de Boval; 
GlaQde 'de Wauldrey, heer van Rochefort bij DÓle; Glaude de 
Salins : allemaal Bourgondische heren (8). 

Voor de verspreiding van de naam in Vlaanderen lag de weg 
open, een politiek-dynastieke weg die de Granvelles uit Besan
çon, de Carondelets uit Döle heeft verbonden met de geschie
denis der Nederlanden. In dezelfde periode gingen Vlaamse 
juristen hun vorming voltooien en hun carrière in de hoge 
ambten voorbereiden te Döle. Als doopnaam wordt Glaude 
(gelatiniseerd Claudius) gedragen in de hogere stand te Arras 
(Despret~, Bricourt), Saint-Omer (Dausque), Douai (Carnin) 
(9). 

De bourgondische-franse naam vorm Glaude (in plaatsnaam 
en doopnaam) handhaaft zich als officÏ!!le vorm in de kansela
rij : zowel , in de brief van de procureur aan de hertog (uit 
Rome 12 juli 1515) aan de hertogin Margareta als in het 
betoog van Margareta aan de hertog van Savoye (aug. 1518) is 
de benaming Sainct-Glaude (1O). 

(7) L. Gachard. Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, I 295 
(Brussel 1876; ed. CRH). - Het fluitje (schuifelet) behoort tot de ikonografie 
van de hl. Glaude : zie Réau t.a.p.; afbeelding van een bedevaartpenning (of 
munt) bij Cahier, Caractéristiques des saints 11 669. 

(8) Gachard, Voyages a.w . 294300 307. 
(9) Valerius Andreas, Bibliotheca Belgica 139-141 (Leuven 1643). 
(10) M. Bruchet. Marguerite d' Autriche, duchesse de Savoie, p. 396 415 

(Rijsel 1927). - Over de alliantie Claude Carondelet (uit Döle) met de familie 
Joigny de Pamele, zie Gailliard, Bruges et Ie Franc III 440. 
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In Diets-Vlaanderen breekt de naam ook door naar ambacht 
en nering. Te Brugge werkt in 1521 de schilder Ghelaude 
Hutasse; een meester Glaude Ie Febure is in 1580 grondeige
naar in dezelfde stad. 

Een zekere Glaude Pierre levert in 1611 schapenvlees aan het 
kloosterhof van Zande (Kloosterzande) bij Hulst. 

De kunstschilder, meester Glaude Ogiers (al. Rogier), 
wonend te Woumen bij Diksmuide, werkt in 1646-1653 in de 
kerken van Klerken en Beerst. Een zekere Glaude Vermeulen is 
in 1648 «chorael» te Keiem. 

Het Brugse patriciaat zoekt distinctie in de vorm Claude, 
naam die gedragen wordt door twee de Brunes (overleden in 
1614 en 1671), een Claude Maes (ca. 1660), twee de Cortes 
(overleden in 1724 en 1759) (1l). 

Inmiddels had Miraeus zijn hagiografisch werk over de 
Nederlandse en Bourgondische heiligen (Fasti Belgici et Bur
gundici; Brussel 1622) aan de aartshertogin Isabella opgedra
gen en daarin (p. 285-286) de gevierde heilige van het Vrij
graafschap opgenomen. 
Als meisjesnaam verschijnt Claudina in de persoon van Clau
dina van Saillant, dochter van Willem Hugonet II, die in J537 
aantreedt als de (nogal roerige) Vrouwe van Middelburg-in
Vlaanderen, de Bourgondische stichting van Pieter Blade.liri. 
In 1593 is Jonkvrouw Claudina van Liedekerke houdster van 
het schoutetendom van Lokeren (12). 

De Vlaamse Claudina's liggen in de lijn van een BOl.irgondi
sche naamgenote van groot formaat, te weten Claudine de 
Chalon, dochter van Jean de Chalon, prins van Oranje, en 
tweede echtgenote van Hendrik van Nassau. De machtige erfe
nis van die Claudine uit de Franche-Comté is, door een samen
loop van omstandigheden, in 1544 ten deel gevallen aan een 
twaalfjarige neef Willem die, bij testament van zijn eigen neef 
René de Chalon, de bezittingen van Chalon-Oranje-Nassau 
(Breda) op zijn naam zou verenigen : dezelfde Willem die later 

(11) Ch. Vanden Haute, La corporation des peintres à Bruges 63 79 (Brugge 
1910). - Gilliodts. Registres des Zestendeelen 70 93 121 266 290 (Brugge 
1893; t. 43 Hand. Em.). - ASB. Fonds Duinen, Zande, Rek. 1611, f. 91. -
J. Weale. Eglises doyenné de Dixmude 198212238430474 (Brugge 1874). -
Gailliard. Bruges et Ie Franc 1I 389;" IV 175. - Bethune, Méreaux des families 
brugeoises 197240 265 (Brugge 1890). 

(12) K. Verschelde. Geschiedenis van Middelburg 77 81 167 (Brugge 1867). 
- De Potter-Broeckaert. Geschiedenis van Lokeren 56 (Gent 1884). 
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in de Nederlanden als prins van Oranje (de Zwijger) de op
stand tegen Spanje zou leiden (13). Zijn providentiële suiker
tante Claudine de Chalon hing met haar naam vast aan twee 
plaatsen van het Vrij graafschap : aan het vereerde Saint
Claude en aan Chäteau-Chalon, het romantisch heuvelstadje 
in de Jura waar toen het kasteel van haar familie (samen met 
dat van Nozeroy) nog overeind stond (14). 

Als we nu de hogere wereld van weleer verlaten en tot onze 
Vlaamse naamdragers terugkeren, blijkt dat de doopnaam 
Glaude, Ghelaude (Brugge 1520-1580; Diksmuide ca. 1650) 
ook een familienaam is geworden die tot heden heeft standge
houden (15). De opkomst van die naam ligt nog vóór de 
opkomst van onze oudste doopregisters, zijn frequentie kun
nen we vóór 1600 (en zelfs voor 1650) niet berekenen. Mis
schien is het de laatste - of een van de allerlaatste - heiligen
namen die, historisch nawijsbaar, een familienaam is gewor
den (16). Liturgie noch kalender hebben iets tot zijn versprei
ding bijgedragen. De bedevaart naar Saint-Claude kan er voor 
iets tussenzitten, maar meer nog dit soort dynastieke «jumel
lage)) van de graafschappen Vlaanderen en Bourgogne dat in 
de schitterende Vlaams-Bourgondische begrafeniskerk van 
Brou zijn bekroning zou vinden. 

Biekorf, 74 (1973), 221-225 

(13) F. Rachfahl. Wilhelm von Oranien und der Niederländische Aufstand I 
88-89, 115-117 (Halle a. S. 1906). 

(14) De geslachtsnaam Chaton (en niet Chälon, noch Chälons) is bewaard in 
de huidige stadjes Chateau-Chalon en Nozeroy (kasteel). Ook de kasteeIruYne 
Arlay, bij Lons-Ie-Saunier was weleer een burg van de Chalons. In onze 
Nederlandse geschiedschrijving over Willem van Oranje is de verwarring van 
de plaatsnaam algemeen en bij de besten: Chälons bij Pirenne (1907), Dr. A. 
Erens, Ter Laan (Woordenboek); Chälon bij Blok (1896), Knappert (1933). 
De bakermat van het geslacht Chalon in het Vrij graafschap moet niet worden 
verward met de riviersteden Chalon (op de Saline) en Chalons op de Marne, in 
de Champagne). Exact is alleen de Duitse historicus Rachfahl. 

(15) F. Debrabandere. De naam G(e)laude, in Naamkunde IV (1972) 333-
335. Uit het onderzoek van de auteur in Oost- en West-Vlaanderen blijkt dat 
de familienaam GeIaude, Glaude tegenwoordig voorkomt «vooral en het tal
rijkst in de volgende gemeenten in de buurt van Tielt : Aarsele, Meulebeke, 
Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Tielt, Vinkt, Wingene, Wontergem. Niet 
in de onmiddellijke buurt, maar toch vrij dicht, liggen Oostkamp ; Torhout, 
Waregem, Zulte». 

(16) Door W. von Wartburg in FEW 1I 571 wordt s.v. claude alleen gewezen 
op de romeinse naam Claudius, niet op de bourgondische heiligennaam (en 
plaatsnaam) die de bron is van de historische verspreiding van de naam 
Claude-Glaude vanaf de late middeleeuwen. - Over de taalkundige verhou
ding Claude-Glaude, zie de aangehaalde studie van F. Debrabandere. 
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ADALARD VAN EINE EN OUDENBURG 

Stichter van het Hospitium Aubrac-in-Auvergne 
op een kruispunt van pelgrimswegen 

1120 

In de zomermaanden is Aubrac - vulkanisch plateau op 
1300 m. in de landstreek Rouergue (Hoog-Auvergne) - een 
eindeloos weidegebied. Kom naar m'n zomerhut in Saint
Flour, zei mijn vriend als hij me Aubrac hoorde noemen, van 
daaruit bereik ik voor mijn zaken gemakkelijk de paarden
markt van Nasbinals, en uw Aubrac ligt dan iets opwaarts bij 
de hand. Na de grote veemarkten in augustus en september 
komt het paard aan de beurt, dan ben ik erbij, met keuring, 
handslag en begieting: de grote dagen van Nasbinals ... 

Mijn bezoek aan Aubrac zou echter in juli uitkomen. Het 
jonge vee was er nog in massa op de weide. Op uitkijk roerde 
hier en daar een gardian te paard. En dan, daar was het: het 
dorp zelf, nestelend in oude bouwsels waarover nog twee 
torens blijven waken, verloren in die vlakke hoogte waar men 
onder zuiderse zon een bestendige bries voelt. 

In het licht van de historie is dit dorp getuige van een gast
huis voor pelgrims dat daar ooit werd gesticht .door een edel
man uit Vlaanderen, een «burggraaf» met name Adalard, tijd
genoot van Galbert van Brugge. Met Aubrac, landschap en 
bestemming, is de naam van Vlaanderen verbonden. 

Legende van Adalard 

Burggraaf Adalard uit Vlaanderen, op pelgrimstocht met 
een gevolg van ridders, rijdt over de hoge wildernis van 
Aubrac. Door rovers overvallen doet hij, in zijn nood, de 
gelofte op die plaats een gasthuis voor arme pelgrims en pas
santen te stichten indien hij en zijn mannen mogen ontkomen. 
De redding blijft niet uit en hun tocht gaat nu verder naar Sint
Jakob in Galicië. 

De terugreis uit CompostelIa loopt weer over dat vervaar
lijke Aubrac. Adalard heeft echter zijn gelofte vergeten en 
zie : op de plaats waar de rovers hem hadden besprongen 
wordt hij, man en muildier, door een windhoos in een ravijn 
geslingerd ... Dit nieuwe incident wekt de herinnering aan zijn 
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gelofte, en een verschijning van Christus zelf komt zijn ver
plichting bevestigen. 

Zonder uitstel nu, de dag zelf, bouwt Adalard op de aange
wezen plaats een loofhut die weldra een bouwhut wordt. De 
Domerie wordt een kommanderij tot verzekering van de pel
grimsweg en, onder de titel Notre-Dame des Pauvres, een huis 
tot herberging voor pelgrim en doorreizende. 

De stichting, uitgegroeid tot een machtig klooster, zou door 
bewogen tijden heen zes eeuwen geschiedenis doormaken (1). 

Aubrac in de Vlaamse geschiedschrijving . 

Een historische band van Vlaanderen met het verre Aubrac 
was niet in Vlaanderse bronnen te vinden. Eerst in de jaren 
1865-1875 treedt die verre stichting in onze geschiedschrijving. 

De bekendheid met Aubrac zijn we verschuldigd aan het 
Brugse tijdschrift La Flandre dat in 1874-1875 een reeks bij
dragen publiceerde over het voormalige gasthuis op de verre 
hoogten van de Rouergue. De auteur was een Artesisch histori
cus die hield van Oud-Vlaanderen. 

Advielle Victor, geboren te Arras (0 1833 - + Parijs 1903), 
ambtenaar in het administratief kader, was 31 toen hij als 
adjunct-divisiechef werd benoemd in de prefectuur van Rodez 
(dép. Aveyron), waaronder Aubrac ressorteert. Met de studie 
van het verleden van Vlaanderen en Artesie verbond hij de his
torische verkenning van gasthuis en hospitaal in het Westen. 
De standplaats Rodez bracht in feite een «Vlaming» uit het 
Franse Noorden in betrekking met de geschiedenis van het 
gasthuis in Aubrac. 

De vrucht van de opzoekingen van Advielle ligt in een eerste 
brochure uit 1865. Het onderwerp zal hem, ondanks zijn pro
moties naar West en Oost, blijven boeien: zijn belangrijke 
medewerking aan La Flandre in 1874-1875 gaat over Vlaande-

(1) Aubrac, onder Saint-Chely d'Aubrac (dép. Aveyron), eeuwenlang 
befaamd door de Hospitaalbroeders van de Domerie; kende wrijvingen met de 
Johannieters ende Tempeliers. - De geschiedenis ervan reeds uitvoerig behan
deld door P. Hélyot in zijn monastische encyclopedie (Parijs 1714-1720); in 
ed. Migne I 283~288 (Parijs 1847). Zie moderne gegevens bij L.H. Cottineau, 
Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés, I, 192 (Mácon 1939). 
- In de Franse historische werken is de stichter van Aubrac onveranderlijk en 
zonder meer «un seigneur flamand». 
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ren en Aubrac. En zijn laatste studie in 1894 is nog gewijd aan 
burggraaf Adalard (2). 

Als gevolg van de studies van Advielle en door zijn toedoen 
heeft de Société d'archéologie française in 1875 tegen de 
noordmuur van de kerk van Aubrac een gedenkplaat aange
bracht met opschrift : 

A LA MEMOIRE D'ADALARD 
SEIGNEUR FLAMAND 

FONDATEUR DE 
L'HOSPICE D' AUBRAC 

Advielle bewaarde als souvenir uit Aubrac de knop van een 
essenhouten wandelstok die vroeger in het altaar van de abdij 
was geborgen. Een zilveren knop, gewicht 24 gram, met gegra
veerd inschrift (schrift 16e eeuw) : 

«C'est lebaston du B. Alard vicomte de Flandres et fonda
teur du saint et (sic) hospital d'Aubrac». 

De auteur heeft die knop geschonken aan het Museum van 
zijn geboortestad. Een gipsen afgietsel ervan wordt bewaard te 
Parijs (Musée de Cluny) (3). 

Aubrac kruispunt van pelgrims wegen 

Volgens het traditioneel relaas over de stichting waren Ada
lard en zijn dertig ridders op weg naar CompostelIa. De over
val door de rovers gebeurde op een plaats genaamd Aubrac 
(A/tbracum), gelegen tussen de bedevaartsoorden Le Puy en 
Rocamadour. 

Voor pelgrims uit Oud-Vlaanderen liep de normale, weste
lijke Sint-Jakobsweg over Arras - Parijs - Tours - Poitiers 
en dan verder naar de overgang der Pyreneeën. De aanzien
lijke omweg oostwaarts over Aubrac veronderstelt dat Ada
lard te Poitiers de westelijke route heeft verlaten om het 
beroemde heiligdom van Le Puy te bezoeken. Le Puy was 

(2) Biographiea over Victor Advielle door R. Le Cholleux in Diet. de biogra
phie française, I, 648-649 (Parijs 1932). - Over hem en zijn historisch werk 
(bibliografie), zie Bijlage. 

(3) V. Advielle in La Flandre VI, 1874-75, p. 309-310; VII, 1875,313. - De 
traditionele sterfdatum van Adalard is 5 mei 1135 (Necrologium Aubrac). 
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«hoofd» van de oostelijke pelgrimsweg naar CompostelIa over 
Aubrac, Conques, Moissac (4). 

Adalards terugreis Compostella- Vlaanderen neemt echter 
eveneens de grote omweg over Aubrac: een bedenkelijk 
geval... Wat minder vreemd misschien in het licht van het 
ontstellend kort geheugen dat aan de burggraaf wordt toe
geschreven : een nieuw ongeval en bovendien een hemelse ver
schijning waren er nu nodig om hem zijn gelofte te binnen te 
brengen (5). 

In omgekeerde richting ligt de route van Adalard volgens de 
narratieve inleiding van een oorkonde uit 1216. 

Adalard, een burggraaf uit Vlaanderen, keert als pelgrim 
met zijn dertig ridders uit CompostelIa naar zijn land terug. 
Gekomen op de woeste hoogvlakte van Aubrac heeft hij een 
verschijning : Christus toont hem een donker rovershol langs 
de pelgrimsweg waar een dertigtal schedels van vermoorde 
bedevaarders zijn opgehoopt. Die oproep tot stichting van een 
godshuis heeft voor gevolg dat Adalard zijn ridders, familie en 
vrienden gaat verlaten om het hospitium ter ere van God en 
zijn heiligen op te richten (6). 

Standvastige elementen in de verschillende versies van de 
stichting zijn : 
dat de eenzame wildernis Aubrac gelegen is op een druk 
begane en gevaarlijke pelgrimsroute ; 
dat de stichting staat op naam van een man van adel; 
dat het gasthuis voor pelgrims en passanten tegelijk is opgevat 
als een wachtpost van ridders die de veiligheid van de weg 
moeten verzekeren; 
dat die edele ridder Adalard een F1andrensis is. 

(4) Over de pelgrimsweg Vlaanderen-Rocamadour, zie Biekorf 1966 198-
199. - De route Vlaanderen - Le Puy liep, boven Parijs, over Nevers
Moulins (Bourbonnais) om Auvergne te bereiken in Aigueperse - Riom. De 
etappen Clermont (Ferrand), Issoire, Brioude liepen uit op Le Puy. - Door 
R. Oursel (Pèlerins du Moyen Age, Parijs 1978, p. 87-91) werd onlangs aange
toond dat Aubrac gelegen is op het kruispunt van de pelgrims routes Poitiers -
Saint-Gilles (Provence) en Le Puy - Conques - Rocamadour 
(-Compostella). 

(5) Over de pelgrimsroute Vlaanderen - ComposteIla, zie Biekorf 1974, 
381-384. 

(6) Ligt in de pelgrimage van Adalard een motief van gerechtelijke bede
vaart (zoenbedevaart) 1 Het feit dat hij, na zijn gelofte, nog tot in Vlaanderen 
doortrekt wijst mogelijk op een zoenbedevaart die de terugkeer naar eigen 
recht gebied inhield. 
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De belangrijkheid van de ligging van Aubrac wordt in latere 
oorkonden (13e-15e eeuw) met nadruk en welgevallen 
betoogd : pelgrims en armelieden komen er voorbij op weg 
naar Rocamadour, Sint-Salvator (Oviedo), Sint-Jakob (Com
postelIa), Sint-Dominicus (Estramadura); op weg ook 
(komend van Poitiers of Le Puy) naar Saint-Gilles (Provence), 
de abdij Aniane (bij Montpellier), naar het Apostelgraf te 
Rome en naar Jeruzalem. In die opsomming spreekt duidelijk 
de ambitie van de monniken der machtig geworden Domerie : 
hun Aubrac ligt op het wegennet van de drie pelgrimages van 
eerste grootte (Jerusalem, Rome en CompostelIa). 

Adalard burggraaf uit Vlaanderen 

De oudste vermelding van Adalard in verband met Aubrac 
komt. voor in een van hem uitgaande oorkonde uit de 12e 
eeuw, opgenomen in het Cartularium van Conques, de 
beroemde abdij (Sainte-Foy) in de Rouergue. Adalard (Ego 
Adalardus ... ) stelt zijn stichting onder de bescherming van de 
abt en de monniken van Conques om de onschendbaarheid 
(salvitas) ervan te verzekeren. 

De stichtingsoorkonde uit 1216 laat Christus verschijnen 
aan «Alardo vicecomiti Flandrensi ... », en zo ook het relaas 
van de stichting uit de 14e eeuw. 

De naam Adalard kende al in de Karolingische periode een 
verspreiding die de streek van Soissons en Kamerijk, alsook 
Henegouwen en Vlaanderen omvatte (7). 

De titel Vicecomes F1andrensis betekent een burggraaf uit 
Vlaanderen, zeker niet van Vlaanderen. Er waren verscheidene 
burggraven in: Vlaanderen, Vlaamse burggraven; een waardig
heid burggraaf van [het land van] Vlaanderen heeft nooit be
staan. Om de hoge adel van hun stichting in de verf te zetten 
gebruikten de monniken van Aubrac dapper de latijnse titel 
vicecomes (fr. vicomte) die een prinselijke klank heeft (8). 

(7) V. Advielle in La Flandre IV (1874-75), 312. 
(8) Het Vlaanderen van 1100 was begrensd ten N. door de Zeeuwse eilanden 

(waarvan enkele aan de graaf toebehoorden); ten Z. door het graafschap Pon
thieu, het Land van Amiens, Pikardie, Vermandois en het Kamerijkse; ten W. 
door de Zeekant (Noordzee) en het graafschap Boulogne; ten O. door het 
markiezaat Antwerpen, het Land van Dendermonde (dat eerst in 1355 bij 
Vlaanderen kwam), het hertogdom Brabant en het graafschap Henegouwen. 
Keizers-Vlaanderen was eerst in 1057 bij het graafschap gevoegd. - Adalard 
van Eine (bij Oudenaarde) en Oudenburg behoort wel tot het Vlaanderen 
stricto sensu van zijn tijd. 
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Adalard van Eine en Ouden burg 

Is de Vlaamse burggraaf Adalard, stichter van Aubrac, te 
vereenzelvigen met een tijd- en naamgenoot uit onze eigen 
Vlaamse bronnen? 

De vraag werd reeds gesteld bij het verschijnen van de eerste 
studie van Advielle die de stichters figuur Adalard uit de histo
rische bronnen van Auvergne in het tijdschrift La Flandre 
(1874) had bekend gemaakt. 

De Brugse historicus Dr. E. Feys die, samen met archivaris 
D. Van de Casteeie, de geschiedenis van Oudenburg had 
bewerkt, wees in een aanvullende mededeling in La Flandre op 
de genealogie van «Adalard van Eyne», wiens zoon Cono als 
begunstiger van de abdij Oudenburg en als kruisvaarder 
bekend staat. Een zoon van deze Cono is Adalard (Alard) 11 
van Eine en Oudenburg : een edelman (nobilis) die in de jaren 
1080-1119 voorkomt in de voorste rang van de Vlaamse adel 
en opklimt tot de waardigheid van buticularius (bottelier) van 
de graaf van Vlaanderen. Na de troonsbestijging van graaf 
Karel de Goede (1119) wordt deze Adalard in geen Vlaamse 
bronnen meer vermeld. Zijn afwezigheid, die samenvalt met de 
vermoedelijke stichtingsdatum (1120) van Aubrac, kan moge
lijk met die stichting samenhangen. Meer dan een mogelijk
heid had Feys daaruit niet afgeleid (9). 

Baanbreker Advielle is verder doorgegaan. In een laatste 
brochure (Abbeville 1894) heeft hij de identiteit van Adalard 
van Eine en Oudenburg, bottelier van de graaf, als stichter van 
Aubrac met overtuiging bevestigd. 

De genealogie van Adalard staat nu, uitgebreid en opgehel
derd, in het standaardwerk van Dr. E. Warlop over de 
Vlaamse adel tot 1300. 

Adalard 11 van Eine en Oudenburg (1089-) verschijnt er in 
de stamboom EINE als baron, als bottelier van de graaf, als 
advocatus van de Sint-Amands abdij . Zijn vrouw stamde uit 
het geslacht Ribemont, de kasteleins van Valenciennes . 

De identiteit van Adalard 11 van Eine en Adalard van 
Aubrac wordt door de auteur impliciet aanvaard waar de 
CompostelIavaarder van Adalard, Flandrensis vicecomes, met 
dertig ridders ca. 1120 - een feit dat alleen uit de oorkonden 

(9) E. Feys, Adalard, vicomte de Flandre, in La Flandre VII, 1875 145-150. 
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van Aubrac bekend is - in het belangrijke hoofdstuk over de 
vorming van de ridders wordt aangehaald (10). 

Dit historiografisch overzicht weze een dankbaar aandenken 
aan de Artesische historicus Advielle die, een eeuw geleden, 
voor het eerst de Vlaamse stichter van Aubrac heeft bekend 
gemaakt en daardoor ook in Vlaanderen verder onderzoek aan 
de gang bracht. .. tot heden toe. 

Bijlage 

Bibliografische toelichting over Victor Advielle 

Bij zijn benoeming in 1864 te Rodez (prefectuur van dép. Aveyron) 
was Advielle goed geplaatst voor historische opzoekingen over de 
oude provincie Rouergue die onder Rodez ressorteerde en waarvan het 
archief in de prefectuur was samengebracht. Zijn belangstelling in 
oude bedevaart en hospitaalstichting richtten hem onmiddellijk op 
Aubrac. En Aubrac blijft hem boeien ook nadat hij naar het Noorden 
wordt bevorderd. Zijn publicaties over Aubrac zijn de volgende: 

- L'ancien höpital d'Aubrac en Rouergue (Le petit Saint-Bernard 
de la Ffance). Caen, 1865. (Overdruk uit Le Bulletin Monumental). 

In 1866 publiceert hij te Arras een studie over de betrekkingen van 
de Rouergue met het Franse Noorden. 

- Aubrac, Hospice fondé en Rouergue, vers 1100, par un seigneur 
flamand, Brugge, La Flandre VI (1874-75), 299-326; 427-448; VII 
(1875), 309-314. 

Deze bijdragen in het Brugse tijdschrift zijn een omvattende studie 
over de oorsprong van Aubrac. Met een algemeen overzicht van de 
bronnen (cartularia, kroniek) en de literatuur over Aubrac. 

- Notice sur l'höpital d' Aubrac. Rodez, 1876. 
- Adalard d'Eyne, bouteiIler du comte de Flandre, fondateur de 

l'hospice d'Aubrac en Rouergue. AbbeviIle, 1894. 

Nota. - Aubrac, dorp en landschap, waar in de winter nog wolven 
verschijnen, werd onlangs het kader van een romantisch-volkskundige 
film, La Tuile à Loups, door Jacques Ertaud, naar de roman van 
Jean-Marie Soyez. (Met het motief van de dakpan die alarm fluit bij 
het naderen van de wolven). 

Biekorf, 79 (1979), 65-72 

(10) E. Warlop, The Flemish Nobility before 1300, Kortrijk, 1973; Part I. p. 
96-98, naar Advielle; Part 1I, Tabel 64, col!. p. 1262. 
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