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Zegels - penningen - insignes 

cat. 129 . I 

129 Zegel van het 12de eeuw 

Bruine was, 9 x 5,7 

Spitsovaal zegel met voorstelling van de heilige als ridder 
met lang kleed, gezeten op een stappend paard en in de hand 
een pennoen met kruisje op de stok. Omschrift tussen twee 
filets: SIGILLV[M] S[AN]C[T]I GVMMARI PRECIOSI 
MILITIS XP[IST]I. 

Lit.- P.G.L. Deckers, Leven en eerdienst van den heiligen 
ridder Gummarus, beschermheiligen der stad Lier, Lier, 
1870,151, nr 1; J.B. Stockmans, Geschiedenis der gemeen-
ten Kessel, Bevel, Nylen, Emblehem en Gestel, Lier, 1910, 
tussen 267 en 268, fig 1; Hasenbroekx, 443 en 500. 

Leuven-Heverlee, Parkabdij 

130 Zegel van het Sint-Gummaruskapittel, 13de eeuw 
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Afgietsel naar een exemplaar vroeger gehecht aan een char-
ter van 1270 (Lier, Archief OCMV, H. Geesttafel), 0 7 

De heilige is voorgesteld als geharnaste ridder op een lopend 
paard; het kruis wapen van het kapittel op schild en pennoen 
alsook op het dekkleed van zijn ros. 
Omschrift: SIGILLUM CAPITULI L YRANI[ ... ] 

Lit.- J.B. Stockmans, Beknopte inventaris der oude archieven 
van het Bureel van Weldadigheid en der Burgerlijke Gods-
huizen der stad Lier, Lier, z.j ., afb. tgov. p. 6; Van In 1938, 
132 a; Hasenbroekx 1978,501 en afb. p. 443 . 
Tent. Lier 1965,49. 

Lier, Sint-Gummaruskerk 

cat. 131 

131 Zakenzegel van het Sint-Gummaruskapittel, 13de eeuw 

Matrijs, gegraveerd geelkoper, 0 4,5 

De jonge ongebaarde Sint-Gummarus in open. met herme-
lijn gevoerde mantel zegent de door hem verbonden boom. 
Omschrift: + S CAPITVLI. LYREN. AD.CA VSAS. 

Afdruk aan een oorkonde van 1417 (Lier, Archief OCMW). 

Lit.-J.B. Stockmans,Beknopte inventaris der oude archieven 
van het Bureel van Weldadigheid en der Burgerlijke God-
shuizen der stad Lier, Lier, z.j., afb. tgov. p. 6; Van In 1938, 
132a en afb. pI. Xi, nr 2; Hasenbroekx 1978,501 en afb. p. 
443. . 
Tent. Lier 1965,50. 

Lier, Sint-Gummaruskerk 

132 Pelgrimsteken van Sint-Gummarus, Lier, laatste kwart 
15de of begin 16de eeuw 

Tin-lood, 6,3 x 3,9 
Bodemvondst Nieuwlande (Verdronken Land van Zuid-
Beveland), 1982 

Dit pelgrims teken vanSint-Gummarus toont de heilige 
volgens zijn vaste iconografie. Gummarus staat binnen een 
omlijsting in de vorm,van gotische architectuur, waarvan aan 
de bovenzijde slechts enkele details uit het traceerwerk, 
hogels en pinakels ontbreken. De tekst op de onderrand van 
het insigne bevestigt de identiteit van de heilige: 
S:GOMMAER. Middenonder en rechtsboven bevindt zich 
een oogje waarmee het pelgrimsteken vastgehecht 
worden; een derde oogje linksboven is afgebroken . 
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Gummarus is voorgesteld als landedelman op de wijze zoals 
sinds de tweede helft van de vijftiende eeuw gebruikelijk 
was. In nagenoeg dezelfde kledij , met dezelfde attributen en 
zelfs in ongeveer dezelfde houding werd Gummarus 
bijvoorbeeld weergegeven op het gebrandschilderde glas 
van Vilain-Immerzele uit 1475-1476 door Rombout Kelder-
mans (zie nr 28) en op het glasraam van Jan van Immerseele 
uit ca. 1475 (zie nr 29), beide in de Sint-Gummaruskerk te 
Lier. In zijn linkerhand houdt Gummiu'us een paar hand-
schoenen en in de rechterhand heeft hij zijn reisstaf; hij 
draagt een - vermoedelijk met hermelijn afgezette - muts en 
de nimbus achter zijn hoofd karakteriseert hem als heilige. 
De ruime, lange mantel is met helmelijn gevoerd en heeft een 
royale hermelijnen kraag, waarop middenvoor als sieraad 
een schildje is bevestigd met het wapen van het Gum-
maruskapittel. Links en rechts .'Van Gummarus zijn respec-
tievelijk een put en een boom afgebeeld. De put bevindt zich 
onder de reisstaf van de heilige en verwijst naar de bron die 
volgens de legende op miraculeuze wijze zou zijn ont-
sprongen door toedoen van De boom is even-
eens een verwijzing naar het heiligenleven van Gummarus. 
Duidelijk is de om de boomstam gebonden riem van de 
heilige weergegeven: aldus groeide op voorspraak van 
Gummarus een omgehakte boom weer aaneen. Zowel de 
gordel van Gummarus als de door hem met zijn reisstaf 
geslagen bron worden nog steeds vereerd en naar beide 
wordt in het pelgrimsteken nadrukkelijk verwezen. 
Het pelgrimsteken is opmerkelijk gedetailleerd uitgewerkt. 
Zo is bij de voering van de mantel, de hoedrand en de brede 
kraag duidelijk een structuW' van het bedoelde materiaal 
aangegeven, namelijk hermelijn. De om de boom geslagen 
riem van de heilige is eveneens fijn uitgewerkt: de gesp is 
nauwkeurig weergegeven en zelfs zijn aan het andere uiteinde 
de gaatjes aangeduid. De door het wonder van Gummarus 
herstelde boom tenslotte is herkenbaar als een eik: in de kruin 
zijn vier eikels zichtbaar. 
De verering van Gummarus beleefde in het laatste kwart van 
de vijftiende eeuw een sterke opleving en in dat kader moet 
de produktie dan ook worden gezien van goedkope en on-
getwijfeld ook te Lier in grote aantallen vervaardigde pel-
grimstekens. Uit archivalische bronnen is echter nauwelijks 
iets bekend over de vervaardiging en verkoop van pelgrims-
insignes te Lier. In het rekeningenboek van de Sint-Gum-
maruskerk werd bijvoorbeeld in het jaar 1576 genoteerd: 
«Men verkoght dit jaer op ommegancksdag een buytenge-
woon groot getale tenne beelkens of medaliën van St. 
Gummari en hoorne en pampiere beelekens». Behalve prentjes 
en pelgrimshoorns verkocht men «tenne beelkens of 
medaliën», waaronder we ongetwijfeld late varianten moeten 
verstaan van de middeleeuwse pelgrimstekens. Ditzelfde 
geldt voor de ongeveer vierduizend tinnen Sint-Gum-
marusbeeldjes die de Lierse tinnegieter Reynier Coomans in 
de jaren 1600-1605 en voor de veertig dozijn Sint-Gum-
marusbeeldekens die zijn stads- en ambtsgenoot Jan Keule-
mans in 1629 aan de Sint-Gummaruskerk leverde. 
Het enige ons bekende bericht over Gummarusinsignes uit 
de vijftiende eeuw, dateert uit 1475. In dat jaar waren er in 
Lier extra aflaten, - verleend door de paus te Rome en door 
de bisschop van Kamerijk -, te verdienen, waardoor het 
bezoeken van de «ostensie», de plechtige toning van de 
relieken van Gummarus, des te aantrekkelijker werd. Het 
Lierse kapittel liet de «ostensie» wijd en zijd afkondigen, in 
de eerste plaats gebeurde dit met «brieven», geschreven of 
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misschien al gedrukte proclamaties. Maar bovendien werd 
hierover genotuleerd: «Nog waeren veel particuliere per-
soonen na Holland, Vlaenderen met brieven en teeckenen 
gesonden, [ .. . J, die teeckenen en brieven alomme droegen 
[ ... ]. Onder die teeckenen waren silvere en vergulde, dat 
waeren beldekens of printen van den H. Gummarus». Ook 
prentjes en «teeekenen» , pelgrimstekens waaronder zil veren 
en vergulde exemplaren, werden als propagandamateriaal 
meegestu urd met de aankondiging van de toningsplechtighe-
den. Niet onwaarschijnlijk is dan ook dat de mallen voor het 
Lierse Gummaruspelgrimsteken, die ongetwijfeld vele jaren 
in gebruik bleven, werden gesneden met het oog op de groots 
opgezette manifestatie van 1475, die een herleving van de 
Gummarusverering te Lier betekende. 
Van het bedevaartinsigne van Sint-Gummarus waren tot 
voor kort geen exemplaren bekend. Intensief archeologisch 
onderzoek met metaaldetectoren heeft daar verandering in 
gebracht: onder de grote hoeveelheden kleine metalen sieren 
gebruiksvoorwerpen die de laatste jaren werden ontdekt, 
bevinden zich vele pelgrimstekens en, zover bekend, tot op 
heden vier fragmenten van Gummarusinsignes uit Lier en 
het hier afgebeelde nagenoeg gave exemplaar. Dit vijftal 
Lierse pelgrimstekens is gevonden in de Nederlandse provin-
cie Zeeland. Onderling afwijkende details van de vijf be-
kende exemplaren laten zien dat te Lier bij de produktie van . 
de pelgrimstekens van verschillende gietmallen gebruik is 
gemaakt. Ongetwijfeld werden ook hier meer insignes te-
gelijk gegoten en bovendien zullen in de loop der tijd mallen 
zijn vernieuwd. 

57 



58 

Het gave insigne kwam in 1982 tevoorschijn uit de bodem 
van Nieuwlande in het Verdronken Land van Zuid-Beve-
land, een in 1530-1532 overstroomd en sedertdien verlaten 
dorp in de Oosterschelde. In totaal werden te Nieuwlande 
meer dan zeshonderd pelgrimstekens teruggevonden, waar-
van de grootste helft afkomstig is uit Vlaamse bedevaart-
plaatsen. De Sint-Gummarusinsignes tonen aan dat vanuit 
Zeeland ook Lier door bedevaartgangers werd bezocht. Wel 
moeten we voorzichtig zijn met deze conclusie; het valt 
immers niet te stellen dat ieder gevonden pelgrims teken ook 
staat voor een afgelegde bedevaart: elke pelgrim kon 
uiteraard meer insignes mee naar huis of naar andere plaatsen 
nemen, de tekens werden ongetwijfeld ook verhandeld en 
tenslotte konden de insignes, zoals we in het hierboven 
aangehaalde citaat bijvoorbeeld lazen, door de kerkelijke 
instanties zelf worden verspreid. Hoe dan ook, in elk geval 
bevestigen de vier Gummarusinsignes de bekendheid van de 
Lierse heilige in Zeeland en waarschijnlijk duiden ze op 
uitgevoerde pelgrimstochten naar Lier. Ook uit andere bron-
nen is bekend dat er vanuit Zeeland bedevaarten naar Gum-
marus ' graf en relieken in Lier werden ondernomen, al komt 

. deze bestemming, zover tot nu toe bekend, niet voor onder de 
vanuit Zeeland opgelegde boetevaarten, wat bijvoorbeeld te 
Antwerpen wel het geval was. In het kader van de genoemde 
propaganda die in 1475 werd gevoerd voor de Lierse «osten-
sie», predikten broeders-observanten in Holland en Zeeland 
over «de mirakelen van den H. Gommarus die te Lier 
geschiede» en brieven waarin de plechtigheden werden 
aangekondigd, waren o. a. meegegeven aan een priester uit 
Middelburg. In 1478 werd in het rekeningenboek van het 
Gummaruskapittel bovendien nog expliciet gesproken over 
«eenen priester' van Zeelant, die Sinte Gommaer seer pro-
moveerde». In het Boek der Mirakelen tenslotte dat over de 
periode 1475 tot 1499 in opdracht van het Sint -Gummaruska-
pittel werd bijgehouden, werden naar aanleiding van de 232 
wonderen die op voorspraak van Gummarus waren geschied, 
niet minder dan veertien Zeeuwse steden en dorpen genoemd 
als plaats van herkomst van de begunstigden. 

A.M. Koldeweij / H.J.E. van Beuningen 
Met dank aan Marc Mees, Lier, die onmisbare hulp ver-
leende ten aanzien vari specifiek Lierse literatuur. De publi-
catie van dit insigne loopt vooruit op de uitgave van een boek 
dat door beide auteurs wordt voorbereid over de collectie 
pelgrimstekens en profane insignes in de verzameling HJ.E. 
van Beuningen. 

Lit.- J. Meerbergen, Sint Gummarus' leven, Tongerlo 1937, 
242-246; Van In, 1938, 129-131; 1. van Herwaarden, Opge-
legde bedevaarten, Assen/Amsterdam 1978, 696; R.M. van 
Heeringen, A .M. Koldeweij, A.A.G. Gaalman, Heiligen uit 
de modder: in Zeeland gevonden pelgrimstekens, Utrecht/ 
Zutphen 1987,94; W. De Proost, Lierse tinnegieters. Bijdrage 
tot de geschiedenis der Lierse tinnegieters en loodgieters 
van de 15de tot de 19de eeuw, (Berlaar, 1989), 8. 

Cothen, Collectie HJE. van Beuningen, inv. 1.0002 

133 Penning, ca. 1517 

Zilver, 0 3,82 

Vz. Het wonder van de bron (de ongebaarde H. Gummarus 
heeft een lang kleed en wijde mantel met schouderkraag 
waarop een schildvormige spang met het kapittelwapen), 
links het wapen van de stad Lier, rechts de verbonden boom 
met het wapen van het Sint-Gummaruskapittel; omschrift:: 
+ 0: GVMMARE. PAVPERVM. MEMOR. SIS. IN .. 
CVLMINI. I 
Kz. Sint-Gregoriusmis; omschrift: O. FIL!. REDEMPTOR., 
MVNDI. DEVS. MISERERE. NOBIS . I 
Vermoedelijk geslagen omstreeks 1517 wanneer de bouW' 
van het hoogkoor van de Sint-Gummaruskerk voltrokken 
was en de bisschop van Kamerijk het hoofdaltaar wijdde. In 
1516 bezochten keizer Maximiliaan en Karel V de hoofdkerk. 

Lit.-Van In 1938, 132; b en afb. pI. Xbis; A. Bergmann, 
Geschiedenis der stad Lier, 3deuitgaveLier, 1973, 114-115; 
Hasenbroekx 1978, 500 en afb. p. 437 . 
Tent. Lier 1965, 51. 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek Penningkabinet 

cat. 133 
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