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Etions nous vraiment plus savants que les alchimistes 
de Carmona? Nous avions mis en lumière certain faits 

qu'ils ignoraient, nous les avions groupés en bonne ordre; 
mais nous étions-nous enfoncés d'un seul pas dans le 

coeur mystérieux des choses? 
Le mot de force était-il plus clair que celui de vertu? 

Celui d'attraction plus que le mot: âme? 
Et quand on appelait: électricité, la cause de ces 
phénomènes qu'on provoquait en frottant l'ambre 

ou le verre, était-on mieux renseigné 
que lorsqu'on appelait Dieu la cause du monde? 

Simone de Beauvoir 
Tous les hommes sont mortels 

(Parijs 1946) 308-309 

Waren wij werkelijk geleerder dan de alchemisten in Carmona? 
We hadden bepaalde feiten aan het licht gebracht 

die zij niet kenden, en die in de goede volgorde gerangschikt; 
maar waren wij ook maar één stap verder doorgedrongen 

in het mysterie der dingen? 
Was kracht een duidelijker woord dan deugd? 

Gravitatie een duidelijker woord dan ziel? 
En als we elektriciteit de oorzaak noemden 

van de verschijnselen die ontstonden 
bij het wrijven over barnsteen of glas, 

wisten we dan meer dan de mensen 
die God de oorzaak van alle dingen noemden? 

Simone de Beauvoir 
Alle mensen zijn sterfelijk 

(Houten 1982) 295 
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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

1.1 Onderwerp 

De laatmiddeleeuwse heiligenverering geniet in het algemeen geen goede reputatie. 
Bedevaarten en mirakelgeloof, de beide nauw met elkaar samenhangende vormen 
van devotie die in dit boek centraal staan, zijn veelvuldig aan kritiek onderhevig 
geweest. Nog niet zo lang geleden werd betoogd dat toentertijd een ongebreidelde 
wonderzucht zou hebben bestaan, waarvan op schaamteloze wijze werd geprofiteerd 
in de als paddestoelen uit de grond schietende bedevaartsoorden, waar frauduleuze 
praktijken hoogtij vierden.1 Dergelijke kritische geluiden hebben een lange geschie
denis. Reeds in de late middeleeuwen zelf werd met een beschuldigende vinger 
gewezen naar de exploitanten van menige cultus, waar wonderen zouden worden 
gefingeerd om bezoekers te trekken en offerblokken gevuld te krijgen. Pelgrims 
werden afgeschilderd als argeloze lieden, die zich om de tuin lieten leiden door 
gewiekste priesters en andere geldwolven.2 Met graagte namen latere protestantse 
critici deze verwijten over, waarop heftige polemieken ontstonden tussen soms 
volledig langs elkaar heen pratende representanten van verschillende confessies.3 

Reformatorische en contra-reformatorische auteurs beoordeelden de heiligenver
ering van de late middeleeuwen veelal vanuit hun eigen tijd, waarin nieuwe idealen 
geen plaats lieten voor de als al te uitbundig beschouwde vormen waarin de devoties 
zich voordien manifesteerden. Een ander chronologisch perspectief werd gekozen 
door J. Huizinga in zijn Herfsttij der middeleeuwen. Hij legde de nadruk op de 
degeneratie van een eens levenskrachtig geloof in de macht van hemelse middelaars. 
Naar zijn mening had de heiligenverering zichzelf aan de vooravond van de Refor
matie volkomen overleefd. Bij alle woekeringen van uiterlijkheden was de ontwik
keling van het innerlijk gehalte ten achter gebleven. In vergelijking met de eeuwen 
daarvoor was de heiligencultus zielloos geworden en verstard.4 

Met welke tijd men de late middeleeuwen ook vergeleek, het oordeel over de 
religieuze praktijken in deze periode is zelden gunstig geweest. De blik wordt 
gemakkelijk gevangen door de uitwassen, die immers het duidelijkst aan het licht 
treden. Maar wie alleen daarop let, dreigt voorbij te gaan aan de vraag naar de 
achtergronden van het geloof in wonderen en van de vormen waarin dit zich 
manifesteerde. Ondanks alle kritiek bezat het pelgrimswezen immers nog in de 
aanvang van de zestiende eeuw een grote aantrekkingskracht.5 Hoe was het moge
lijk dat de heiligenverering een zo hoge vlucht had kunnen nemen? Hoe ontstonden 
heilige plaatsen en op welke wijze wisten zij de gunst van het potentiële publiek 
voor zich te winnen? Was een mirakelbeeld inderdaad een lucratief bezit voor een 
kerk? Hoe werd zo'n cultus dan geëxploiteerd? En waaraan appelleerden de propa
gandisten, dat er zoveel mensen op af kwamen? Hoe functioneerde het geloof in de 
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wonderkracht van beelden en relieken in het alledaagse leven? Het zijn dergelijke 
vragen die worden gesteld in deze studie, die is toegespitst op het functioneren van 
de twee Delftse parochiekerken als bedevaartcentra in de late middeleeuwen. 

Met het aansnijden van deze problemen wordt aangesloten bij een betrekkelijk 
recente heroriëntatie in de beoefening van de religieuze geschiedenis. Onder invloed 
van tamelijk ingrijpende ontwikkelingen binnen de geschiedwetenschap, waarbij in 
de eerste plaats kan worden gedacht aan de opkomst van de mentaliteitsgeschiede
nis, heeft de aandacht van kerkhistorici en anderen die zich bezig houden met de 
bestudering van religie zich geleidelijk verlegd. Concentreerden zij zich voorheen 
met name op de kerk als instituut en op de door haar voorgeschreven normen, thans 
heeft de praktisering en de beleving van de religie door de dragers van het geloof, 
al dan niet binnen officiële kerkelijke kaders, een prominente plaats gekregen in het 
door hen bewerkte arbeidsterrein.6 De bestudering van de geschiedenis van de 
universele kerk, de theologie, de sacramenten, de Romeinse kalender en de liturgie, 
heeft gezelschap gekregen van onderzoek naar wat wel is genoemd 'locale religie'.7 

Dit richt zich op de wisselwerking tussen de officiële kerkelijke traditie en de 
plaatselijke concretisering daarvan, die kan leiden tot varianten van of zelfs alterna
tieven voor de voorgeschreven orde. In de alledaagse praktijk van het religieuze 
leven kan een geheel eigen invulling worden gegeven aan de waarden en normen 
van de universele kerk. Locale feesten en plechtigheden of heilige plaatsen, beelden 
en relieken in de eigen omgeving hadden voor de meeste mensen een directere 
betekenis dan de leer en de rituelen van een ver van hen af staand instituut. Deze 
benadering heeft inmiddels geleid tot interessante beschouwingen en studies over het 
'geleefde christendom'.8 Binnen deze context worden religieuze voorstellingen en 
praktijken gezien in samenhang met de culturele en maatschappelijke kaders waarin 
zij functioneren en waarvan zij tegelijk produkt en medebepalend element zijn.9 

Toegespitst op het onderwerp van deze studie betekent dit dat bedevaarten en 
wondergeloof worden onderzocht op hun betekenis voor de vereerders van de 
Delftse mirakelbeelden. Tevens worden de factoren bestudeerd die verantwoordelijk 
waren voor het ontstaan, de verbreiding en de consolidatie van een cultus. In zekere 
zin kan worden gesproken van een onderzoek naar 'vraag en aanbod'. Enerzijds 
bestond er in brede lagen van de bevolking kennelijk een sterke behoefte aan 
beelden en relieken als objecten van verering en bronnen van bovennatuurlijke 
bijstand. Anderzijds waren er kerken die aan deze vraag konden voldoen en tegelij
kertijd de mogelijkheid aangrepen om hun financiële positie te verbeteren. Waar zij 
aktief inspeelden op bestaande behoeften of zelfs nieuwe vraag trachtten te creëren, 
kan het thema van dit boek worden omschreven als 'propaganda en respons'. 

Een bronnengenre dat dient te worden onderzocht op zijn betekenis voor de het 
ontstaan en de verbreiding van een cultus, wordt gevormd door de zogenaamde 
mirakelboeken. In deze registers, bijgehouden in een heiligdom, werden de wonde
ren opgetekend die pelgrims kwamen melden. De structuur van elk verhaal afzon
derlijk is doorgaans ongeveer dezelfde. Gewoonlijk is van de betrokkene vermeld 
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hoe zijn naam luidde, waar hij vandaan kwam, in welke problemen hij verkeerde, 
hoe en waarom hij zich wendde tot een bepaald heiligdom, hoe zijn moeilijkheden 
vervolgens werden opgelost en in welke vorm hij tenslotte dank betuigde. Terloops 
vernemen wij vaak treffende gegevens over de persoon, de leefomstandigheden en 
de voorstellingswereld van de pelgrim. Daar de betrokkenen niet zelden kunnen 
worden getraceerd in andere bronnen, zijn de desbetreffende verhalen stevig 
verankerd in hun historische context. Hierin onderscheiden de mirakelboeken zich 
van legendenverzamelingen en van de in heiligenlevens opgenomen wonderverhalen, 
die gewoonlijk een tijdloos karakter dragen. De laatste zeggen daardoor meestal 
meer over de omstandigheden waarin de auteur leefde en werkte, dan over de tijd 
waarin de door hem beschreven gebeurtenissen zich zouden hebben afgespeeld.10 

Vooral vanwege het soms stereotiepe karakter van de erin opgenomen verhalen 
zijn mirakelboeken wel beschouwd als bronnen die onbruikbaar zijn voor historisch 
onderzoek.11 Sinds enkele decennia worden zij echter in brede kring naar waarde 
geschat, nadat al eerder door volkskundigen was onderkend dat dit bronnengenre 
uitmuntende mogelijkheden biedt voor de bestudering van het religieuze leven van 
alledag. Inmiddels hebben historici en onderzoekers uit andere disciplines eveneens 
methoden ontwikkeld en toegepast om mirakelboeken te ontsluiten voor hun 
onderzoek naar de 'geleefde praktijk' van de middeleeuwse religiositeit. 

Een eerste groep auteurs heeft zich beziggehouden met voornamelijk kwantitatie
ve analyses van grote reeksen wonderverhalen. Met name Franse en Engelse 
bronnen zijn op die manier met vrucht bewerkt. Langs deze weg is veel bekend 
geworden over het publiek dat kloosters en kerken bezocht om de daar bewaarde 
relieken, meest van locale heilige abten en bisschoppen te vereren. P.-A. Sigal en 
R.C. Finucane, auteurs die in het vervolg nog vele malen zullen worden aangehaald, 
kunnen worden beschouwd als de belangrijkste exponenten van deze stroming.12 

Een bredere invalshoek werd gekozen door T. Head in zijn studie over het diocees 
Orléans van 800 tot 1200. Hij richtte zich niet alleen op de pelgrims, maar ook op 
de door hen bezochte plaatsen, meest kloosters. Meer in het bijzonder onderzocht hij 
de functie van de hagiografische literatuur die ontstond in het kader van een cultus, 
waartoe ook de mirakelboeken zijn te rekenen. Hij constateerde dat de vorming en 
de instandhouding van een reputatie als cultuscentrum van groot belang was voor 
een religieuze gemeenschap. Langs deze weg werd niet alleen de eigen identiteit 
versterkt, maar tevens konden allerlei rechten worden gebaseerd op of beschermd 
met het reliekenbezit. Bovendien betekenden de offeranden van de pelgrims een 
vaak broodnodige bron van inkomsten. Daarnaast hadden ook de bezoekers belang 
bij het voorhanden zijn van miraculeus gebeente, omdat zij hiervan bijstand in geval 
van nood verwachtten en ook daadwerkelijk ervoeren. Er bestond dus een 'com-
munity of common interest' tussen de pelgrims en de door hen bezochte heilige 
plaatsen.13 

De hiervoor genoemde studies hebben vooral betrekking op de periode tot en met 
de dertiende eeuw. In de volgende drie eeuwen vonden ingrijpende ontwikkelingen 
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plaats in de heiligenverering.14 De belangstelling van de pelgrims richtte zich 
steeds minder op de overblijfselen van locale heiligen en hoe langer hoe meer op 
devoties die te maken hadden met Christus en Maria.1 5 Wonderdoende hosties, 
crucifixen, kruispartikels en Mariabeelden werden belangrijker trekpleisters dan de 
schrijnen waarin het heilig gebeente van martelaren en belijders werd bewaard. 
Waren het in vroeger tijd vooral kloosters en kathedralen die als bedevaartplaatsen 
fungeerden, later namen parochiekerken deze rol steeds meer over.16 Tegelijkertijd 
raakten het pelgrimeren en het geloof in wonderen meer en meer onderhevig aan 
kritiek. Hardop werd de vraag gesteld of men voor het verkrijgen van Gods genade 
wel huis en haard moest of zelfs mocht verlaten. Dit kon overigens niet verhinderen 
dat het aantal bedevaartsoorden explosief bleef groeien.17 

Naar de betekenis van het pelgrimswezen en het mirakelgeloof in deze periode 
is onderzoek verricht uit verschillende invalshoeken. D. Harmening bestudeerde een 
groot aantal wonderverhalen uit Franken, daterend van de dertiende tot en met de 
achttiende eeuw, waarbij hij zich vooral richtte op de volkskundige aspekten. Zijn 
benadering komt overeen met die van de beide eerder genoemde auteurs Finucane 
en Sigal.1 8 De socioloog W.A. Christian wijdde een inspirerend boek aan de maat
schappelijke betekenis van mirakelen en bedevaarten in zestiende-eeuws Spanje, 
waarbij hij zich baseerde op enkele honderden reacties op een van overheidswege 
georganiseerde 'enquête'. Hij werkte hierin het begrip 'locale religie' uit en liet zien 
hoe plaatselijke praktijken en voorstellingen zich verhielden tot de traditie van de 
universele kerk.19 A. Vauchez bestudeerde de ontwikkeling van de heiligenverering 
in de middeleeuwen op basis van talrijke dossiers, aangelegd in het kader van 
canonisatieprocessen, waarin mirakelen een grote rol speelden. Deze geografisch en 
chronologisch breed opgezette studie zal in het vervolg van dit boek regelmatig het 
uitgangspunt vormen voor vergelijking met andere gebieden en periodes.20 

In 1954 constateerde R.R. Post in zijn studie over de religieuze situatie in de 
Noordelijke Nederlanden aan de vooravond van de reformatie: 'Men weet van de 
middeleeuwse pelgrimstochten nog wat weinig om er met gezag over te kunnen 
oordelen'. Hij betreurde vooral dat nog niet bekend was 'wat zulk een pelgrimstocht 
in het geloofsleven van de pelgrim betekende'.21 Sinds deze verzuchtingen heeft het 
onderzoek naar bedevaarten niet stilgestaan.22 Hierbij moet echter worden aangete
kend dat vooral de verre bedevaarten, bij voorbeeld die naar Jeruzalem en Santiago 
de Compostela, zich in de belangstelling van de onderzoekers mochten verheu
gen.23 Verder is de laatmiddeleeuwse rechtspraktijk van het opleggen van bede
vaarten als straf goed onderzocht.24 

De bedevaartplaatsen in de Noordelijke Nederlanden hebben echter nog relatief 
weinig aandacht gekregen, ondanks het feit dat van diverse heiligdommen mirakel-
boeken bewaard zijn gebleven. De meeste daarvan hebben betrekking op devoties 
rond Christus en Maria. Verreweg de grootste collecties wonderverhalen zijn die van 
Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, met 542 mirakelen, gedateerd tussen 1444 en 
1545, en Maria van 's-Hertogenbosch, met 481 verhalen uit de periode 1382-1603. 



Inleiding 5 

De cultus van het heilig Hout in Dordrecht vormde de aanleiding voor de vastleg
ging van 175 wonderbaarlijke gebeurtenissen (1457-1509) en de verering van Maria 
te Bolsward resulteerde in een mirakelboek dat 97 nummers telt (1515-na 1534). In 
Arnhem tenslotte werden 32 mirakelen van sint Eusebius opgetekend.25 Hoewel 
van alle genoemde collecties inmiddels een editie voorhanden is, zijn nog maar 
weinig studies verricht waarin deze bronnen worden benut.26 

Dat in dit boek een keuze is gemaakt voor een toespitsing van het onderzoek op 
Delft heeft in de eerste plaats te maken met de voor Nederland uitzonderlijk 
gunstige bronnensituatie. Zo zijn in het kader van vier in deze stad gesitueerde 
devoties mirakelverhalen opgetekend. Drie collecties hebben betrekking op de Oude 
Kerk, één is afkomstig uit de in 1381 gestichte Nieuwe Kerk. De oudste cultus was 
die van Maria Jesse in de Oude Kerk. Er is een klein manuscript overgeleverd met 
daarin een verslag van negen wonderen, geschied tussen 1327 en 1438.27 In dit 
handschrift bevinden zich daarnaast 62 mirakelen uit de periode 1412-1511, 
verbonden met de verering van het heilig Kruis, dat zich in dezelfde kerk bevond.28 

In 1503 ontstond, eveneens in de Oude Kerk, een cultus rond een beeld van O.L.V. 
van zeven smarten, waarover 178 wonderverhalen bekend zijn. Deze zijn minder 
nauwkeurig gedateerd, maar moeten alle vóór 1519 hebben plaatsgevonden.29 Van 
Maria ter nood Gods in de Nieuwe Kerk zijn 90 mirakelen overgeleverd, geschied 
tussen 1381 en 1516.30 Deze vier verzamelingen vormen een dossier van 339 
wonderverhalen. Op basis van dit materiaal wordt een beeld geschetst van de 
betekenis van het geloof in wonderen voor de pelgrims die deze vier mirakelbeelden 
bezochten. 

Een tweede bronnengenre dat juist voor Delft relatief uitgebreid is overgeleverd, 
wordt gevormd door de financiële administratie van de beide parochiekerken. Dit 
kan licht werpen op de organisatie en de exploitatie van de devoties door de 
betrokken instellingen. Voor geen andere bedevaartplaats uit de Noordelijke Neder
landen is een vergelijkbare combinatie van mirakelboeken en financiële bronnen 
voorhanden. Een derde bron van groot belang is de kroniek van de Nieuwe Kerk, 
die loopt van het midden van de veertiende tot het begin van de zestiende eeuw, 
naar mag worden aangenomen de tijd waarin dit geschrift werd samengesteld.31 

Deze geeft een levendig, zij het gekleurd beeld van het religieuze leven in Delft in 
de hier bestudeerde periode. Een laatste overweging die de keuze voor Delft heeft 
bepaald, is dat over de geschiedenis van deze stad en de hier gesitueerde religieuze 
instellingen reeds belangrijk werk is verricht door gemeentearchivaris D.P. Ooster-
baan (1907-1967). Hij heeft veel materiaal verzameld en gepubliceerd, waarvan 
latere onderzoekers dankbaar hebben kunnen profiteren.32 

Deze combinatie van factoren biedt de gelegenheid om ten aanzien van de 
Delftse devoties een onderzoek in te stellen naar het belang dat zij vertegenwoor
digden voor de kerken èn voor de bedevaartgangers. In de terminologie van Head: 
was er ook in Delft sprake van een 'community of common interest' van de pelgrims 
en de door hen bezochte heiligdommen? Speciale aandacht verdient de vraag in 
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hoeverre mirakelverhalen, ogenschijnlijk in de eerste plaats te beschouwen als 
neerslag van devotie, tevens hebben gefungeerd als propagandamiddelen, zulks ter 
bevordering van negotie. Werden de wonderverhalen bij voorbeeld bekend gemaakt 
onder het grote publiek? Werd er bij de optekening van het relaas van een pelgrim 
misschien zelfs al rekening mee gehouden dat dit te zijner tijd zou kunnen fimctio-
neren in de verbreiding van een cultus? Was het feit dat een verering bloeide een 
teken van een vitale devotie of veeleer een bewijs voor de werkzaamheid van 
aktieve propaganda? 

1.2 Opzet 

In het volgende hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de Delftse samenleving in 
de late middeleeuwen. Daarna komt in hoofdstuk 3 de plaats van de parochiekerken 
in het stedelijk leven aan de orde, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de 
onderlinge rivaliteit tussen beide godshuizen. In hoofdstuk 4 wordt allereerst 
beschreven hoe de vier te bestuderen culten waren ontstaan en op welke wijze de 
verering van de wonderdoende beelden zich manifesteerde. In het tweede deel van 
dit hoofdstuk wordt onderzocht op welke wijze de mirakelen zijn opgetekend en 
overgeleverd. 

De inhoud van deze wonderverhalen wordt geanalyseerd in de hoofdstukken 5 tot 
en met 8. Allereerst komt de vraag aan de orde wat de betekenis was van het 
bezoeken van heilige plaatsen, mede in relatie tot bij voorbeeld het raadplegen van 
geneesheren. Speciale aandacht krijgt de besluitvorming van de pelgrims ten aanzien 
van de keuze van een bestemming, omdat daaruit kan worden afgeleid in hoeverre 
er sprake was van respons op eventuele propaganda. In hoofdstuk 6 wordt onder
zocht bij welke problemen een beroep werd gedaan op bovennatuurlijke bijstand, en 
of gesproken kan worden van 'specialisatie' van een bepaald mirakelbeeld. De 
pelgrims zelf staan centraal in het zevende hoofdstuk. Daarin wordt de vraag gesteld 
wat het verspreidingsgebied was van de Delftse devoties en uit welke bevolkings
categorieën hun publiek afkomstig was. In hoofdstuk 8 worden de stoffelijke en de 
immateriële tegenprestaties van de pelgrims onderzocht op hun betekenis voor de 
schenkers zelf en voor het begunstigde heiligdom. 

In het voorlaatste hoofdstuk wordt een analyse ondernomen van de boekhouding 
van de beide kerken, teneinde een beeld te krijgen van de omvang en de materiële 
betekenis van de door hen genoten inkomsten uit devoties. Hoofdstuk 10 bestaat uit 
een samenvatting van de resultaten, waarbij de gegevens die in het voorgaande elk 
in hun eigen context zijn gepresenteerd worden samengevoegd tot een totaalbeeld. 

In twee bijlagen wordt een editie geboden van alle 250 overgeleverde wonder
verhalen betreffende de drie mirakelbeelden van de Oude Kerk. De bestaande 
uitgaven van deze belangwekkende bronnen zijn sterk verouderd. Een nieuwe editie 
is in het kader van dit boek op haar plaats. 



Hoofdstuk 2 

DELFT EN OMGEVING IN DE 

LATE MIDDELEEUWEN 

2.0 Inleiding 

Op 17 november 1514 werd Delft bezocht door een commissie die was belast met 
een onderzoek naar de economische gesteldheid van het graafschap Holland. Overal 
moesten de locale autoriteiten informatie verstrekken die van belang was voor de 
vaststelling van het aandeel dat de door hen bestuurde gemeenschap kon leveren in 
de belastingen. Zo werden door de commissarissen onder meer gegevens verlangd 
over het aantal haardsteden, de middelen van bestaan, de inkomsten en uitgaven van 
de plaatselijke overheid, de wijze waarop de belastingen werden omgeslagen en het 
aantal communicanten dat de parochies telden. Op het platteland werd bovendien 
geïnformeerd naar de eigendomsverhoudingen ten aanzien van het land, de waarde 
van de grond en de hoogte van de daarop rustende waterschapslasten. Het door de 
commissie vervaardigde rapport, bekend onder de naam Informacie, biedt inzicht in 
talrijke aspecten van het leven in Holland aan het begin van Be zestiende eeuw.1 

Met dit verslag als vertrekpunt zal in retrospectief de groei van de stad Delft en 
haar relatie tot het omliggende platteland worden belicht. Daarbij wordt onder meer 
aandacht geschonken aan de omvang van de bevolking, de economische bedrijvig
heid, het bestuur en de voorzieningen op het gebied van maatschappelijke en 
geestelijke verzorging. Diepgaand bronnenonderzoek is voor dit hoofdstuk niet 
verricht. Voornamelijk op basis van literatuur zal als opmaat van deze studie een 
schets worden gegeven van enkele aspecten van de laatmiddeleeuwse geschiedenis 
van Delft die van belang zijn voor een goed begrip van het vervolg. 

2.1 Bevolking 

Delft telde in 1514 volgens opgave van de burgemeesters en de 'kwartiermeesters1 

van de vier wijken 2.616 haardsteden, inclusief de huizen die net buiten de muren 
stonden. Wanneer wij uitgaan van gemiddeld 4,5 ingezetenen per haardstede kunnen 
wij het totaal aantal inwoners van Delft ramen op ruim n.700.2 De commissie zelf 
hanteerde geen omrekeningsfactor, maar vroeg de zielzorgers van de stad hoeveel 
communicanten hun parochie telde. De vervanger van de afwezige pastoor van de 
Oude Kerk, vice-cureit Jacob Cralinck, verklaarde dat hij er ongeveer 5.000 had. 
Hij telde dan mee degenen die buiten de wallen woonden, te weten bij de Haag-
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poort, de Schiedamse poort, in Dijkshoorn, langs de Schie en in Abtswoude, samen 
ongeveer 500 personen. Jan de Hoeyer, zijn collega van de Nieuwe Kerk, meldde 
dat hij ongeveer 3.600 communicanten had. Ook daarvan woonde een aantal buiten 
de stad, namelijk 100 langs de Schie en 500 in Delfgauw. Binnen de wallen zullen 
dus ongeveer 7.500 communicanten hebben gewoond. Aangezien de communieleef
tijd ergens tussen de 12 en 15 jaar lag en ongeveer een kwart tot een derde van de 
bevolking jonger zal zijn geweest, kan het aantal inwoners binnen de wallen worden 
geschat op ruim 10.000.3 Dit cijfer klopt dus alleszins redelijk met de eerder 
gemaakte berekening op basis van de haardstedentelling. 

Behalve Delft waren er in heel Holland slechts vier andere steden met meer dan 
10.000 inwoners, namelijk Leiden, Haarlem, Amsterdam en Dordrecht. Toch was het 
graafschap in een voor die tijd uitzonderlijke mate verstedelijkt. In Holland bezuiden 
het IJ, zonder Dordrecht en omgeving, woonden 194.000 mensen, waarvan 54% in 
een stad.4 In de zuidwesthoek van Holland was Delft verreweg de grootste plaats. 
Slechts drie andere kernen in dit gebied telden meer dan 1.000 communicanten, 
namelijk 's-Gravenhage (3.800), Rotterdam (3.500) en Schiedam (1.580).5 

Tabel 2.1. Ontwikkeling van het aantal inwoners van Delft. 

Jaar Haardsteden Communicanten Inwoners* 

1360 6.000 
1398 6.500 
1494 3.265 13.500 
1514 2.616 7.500 10.000 
1556 3.300 15.000 

* geschat (bronnen: zie tekst) 

A l in de veertiende eeuw had Delft een aanzienlijke omvang. Toen de stad in 
1359 na een beleg van tien weken werd veroverd door hertog Albrecht van Beieren 
moesten 1.000 mannen en 500 vrouwen buiten de stad om genade komen vragen.6 

Op basis van de registers waarin de vervolgens aan de Delftenaren opgelegde 
straffen werden gespecificeerd, is berekend dat de stad rond 1360 ongeveer 6.000 
inwoners telde.7 Hoewel in de volgende decennia regelmatig pestepidemieën moeten 
hebben geheerst, groeide de bevolking licht tot circa 6.500 in 1398.8 Deze aanwas 
zette zich gestaag door in de volgende eeuw, waarin het aantal inwoners zelfs 
verdubbelde. In een periode waarin de pest endemisch was, kan een dergelijke groei 
alleen worden verklaard door grootscheepse migratie van het land naar de stad. Bij 
de Enqueste van 1494, evenals de Informacie een onderzoek ten behoeve van op te 
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leggen belastingen, werden in Delft meer dan 3.100 bewoonde haardsteden geteld, 
hetgeen moet corresponderen met een bevolking van ongeveer 13.500 zielen. Op dat 
moment lijkt de groei echter voorbij te zijn geweest, want de informanten verklaar
den dat het aantal huizen en bewoners de laatste jaren aanzienlijk achteruit was 
gegaan.9 Daarmee was Delft niet uniek, want in heel Holland was de levensstan
daard tussen 1477 en 1492 sterk gedaald in vergelijking met de voorafgaande 
periode. Omstreeks 1480 en 1490 hadden zelfs hongersnoden geheerst.10 Volgens 
de kroniek van de Nieuwe Kerk werd Delft bovendien twee maal binnen een decen
nium, namelijk in 1484 en in 1492, getroffen door een pestepidemie, 'also datter 
veel starf in der stede in beyden prochien'.11 In 1510 maakte de pest veel slacht
offers in 's-Gravenhage en ook ditmaal werd Delft niet gespaard.12 

Ten tijde van de Informacie van 1514, toen binnen de muren ongeveer 10.000 
mensen woonden, was het dieptepunt qua aantal ingezetenen waarschijnlijk wel 
bereikt. Veertig jaar later telde de stad namelijk 50% meerinwoners, zoals blijkt uit 
het register Van de tiende penning van 1556. Toen werden 3.300 haardsteden geteld, 
hetgeen wijst op een bevolking van bijna 15.000 mensen;13 Deze toename vond 
plaats ondanks een enorme brand in 1536, die de helft van de stad in de as legde en 
een grote klap voor de bewoonbaarheid van Delft moet hebben betekend. De 
bevolking werd door de keizer voor een periode van twintig jaar vrijgesteld van alle 
beden om deze slag te boven te kunnen komen.14 Het jaar 1556, waarin het ge
noemde tiende-penningregister werd opgemaakt, markeert opnieuw een keerpunt in 
de demografische ontwikkeling van de stad. Juist toen waren de voedselprijzen 
uitzonderlijk hoog, zodat hongersnood heerste. In de volgende twee jaren werd Delft 
bovendien getroffen door een zeer zware pestepidemie, die meer dan 5.000 slacht
offers maakte. Pieter van Foreest (1521-1597), begin 1558 benoemd tot stadsge
neesheer, geeft in zijn werk een aangrijpende beschrijving van de situatie die hij bij 
zijn aankomst in de stad aantrof. Er werd gevochten om doodskisten, zoals tevoren 
om voedsel, en soms moesten 70 doden in één graf worden gelegd.15 

Het beeld dat uit al deze cijfers oprijst, is dat van een bevolking die op lange 
termijn weliswaar geleidelijk groeide, maar ondertussen uitermate kwetsbaar was 
voor voedselgebrek en ziekte. Telkens als het aantal inwoners door een epidemie of 
hongersnood in sterke mate was gereduceerd, moesten de opengevallen gaten 
worden gevuld door migratie vanaf het platteland. Degenen die deze overstap naar 
het stadsleven maakten, zullen op enkele uitzonderingen na echter niet de rijksten 
zijn geweest, maar eerder mensen die hoopten op betere kansen in een stad die be
hoefte had aan mankracht.16 Bij de Enqueste van 1494 verklaarde het stadsbestuur 
dan ook dat een groot deel van de bevolking moest worden beschouwd als onver
mogend. Dagelijks moesten meer dan 3J000^ mensen, bijna een kwart van de 
bevolking, worden bedeeld. In de winter liep dit aantal op tot £JjQ£L Het fiscale 
karakter van de bron noopt uiteraard tot voorzichtigheid bij het waarderen van deze 
cijfers. Het was in het belang van de informanten de draagkracht van de bevolking 
zo somber mogelijk voor te stellen, teneinde de hoogte van de aanslag te beperken. 
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Toch zijn deze klachten, die zeker niet alleen in Delft werden geuit, op zijn minst 
een indicatie van een niet al te rooskleurige situatie aan het eind van de vijftiende 
eeuw. Ook tegenover andere instanties noemden de Delftenaren dergelijke aantallen 
bedeelden. De parochiële armenzorg, gewoonlijk aangeduid als de Tafel van de 
Heilige Geest, was al vóór 1494 in grote financiële moeilijkheden geraakt. De 
heilige-geestmeesters hadden zich toen samen met het stadsbestuur en de kerkmees
ters, die het beheer voerden over de parochiekerken, gewend tot de koning. Hun 
bedoeling was dat deze een verzoek zou richten tot de paus om een aflaat te 
verlenen aan hen die de beide parochies zouden steunen bij hun sociale arbeid. In 
een gezamenlijke nota legden zij de ernst van de situatie uit. Aan zes- tot zeven
duizend mensen werd 's winters dagelijks en 's zomers om de andere dag een brood 
van een pond verstrekt, hetgeen werd beschouwd als voldoende om een etmaal van 
te kunnen leven. Tijdens de laatste hongersnood hadden de uitdelingen van brood, 
geld, kleding en brandstoffen 30.000 Rijnsgulden gekost, tijdens de voorlaatste meer 
dan 20.000 gouden Arnoldusguldens. Ook was voor ongeveer 3.000 gulden een 
vondelingenhuis gebouwd, waar meer dan 50, tijdens de meest recente honger-
periode zelfs 125 kinderen werden onderhouden. Aan zieke armen werd bovendien 
dagelijks contant geld verstrekt, per persoon een Vlaamse groot. A l deze uitgaven 
hadden de heilige-geestmeesters genoodzaakt landerijen, huizen en andere bezittin
gen te verkopen om hun werk voort te kunnen zetten, reden waarom door middel 
van een aflaat de offervaardigheid der gelovigen diende te worden gestimuleerd.17 

Tabel 2.2. Aantal haardsteden per stadskwartier, met aantallen en percentages 
leegstaande en arme haardsteden. 

Noord Oost Zuid Noordwest 

Totaal 468 920 767 461 
Leeg - 100 (11%) 82 (11%) 25 (5%) 
Arm 292 (62%) 250 (27%) 210 (27%) 273 (59%) 

; Uit de Informacie blijkt niet alleen dat in 1514 de armoede nog onverminderd 
was, maar ook dat de minvermogenden niet gelijkmatig waren gespreid over de vier 
kwartieren. Van de 2.616 haardsteden die de stad in totaal telde, stonden er 207 
(8%) leeg en werden er 1.025 (39%) arm genoemd, in die zin dat zij minder dan 1 
blank per week kostten. In de beide zuidelijke kwartieren bedroeg het aantal arme 
huizen 27% van het totaal, in de twee noordelijke echter ongeveer 60%. Weliswaar 
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— — —— = grens tussen de parochies van de Oude en de Nieuwe Kerk 

Afb. 2.1. Delft in het midden van de zestiende eeuw. Vrij naar de stadsplattegrond 
door Jacob van Deventer. 

stonden in het zuiden meer woningen leeg, maar dit zal eerder te maken hebben 
gehad met de relatief hogere huurprijs dan met de lage welstand van de bewoners. 
De begrenzingen van de kwartieren zijn onbekend, zodat niet precies de goede en 
de mindere buurten op een kaart zijn aan te geven.18 Ook is niet geheel duidelijk 
hoe deze verdeling zich verhield tot de afbakening van de parochies en de welstand 
waarin deze verkeerden volgens de opgaven van de beide vice-cureiten. Jacob 
Cralink van de Oude Kerk verklaarde dat van zijn 5000 communicanten er 2000 
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leefden van de bedeling. Volgens Jan de Hoeyer was in de nieuwe parochie de helft 
van de 3600 zielen armlastig. Het onder hem ressorterende gebied was dus niet 
alleen minder volkrijk, maar ook minder welvarend. Deze constatering wordt 
bevestigd door de kroniek van de Nieuwe Kerk. De auteur meldt daarin 'dat die 
oude prochie die oudtste, rijcste ende machtichste van volcke is 1. 1 9 

Ook in het straatbeeld moet het verschil zichtbaar zijn geweest. In de zuidoost
hoek van de nieuwe parochie, in de Dronckensteeg, Hopsteeg en Harmen Cockelaan, 
werden bordelen getolereerd, waaruit mag worden afgeleid dat deze buurt een laag 
aanzien genoot. Daarentegen waren de grootste en fraaiste huizen van de binnenstad 
te vinden langs de Oude en de Nieuwe Delft, de beide hoofdgrachten, die in de 
middeleeuwen ressorteerden onder de Oude Kerk.20 Van de leden van het stadsbe
stuur die tussen 1400 en 1415 in functie waren, woonde minstens 60% in de oude 
parochie. Van hen was weer 75% gevestigd langs de Oude Delft, onmiskenbaar de 
rijkste buurt van de stad.21 

2.2 Middelen van bestaan 

De Delftse welvaart was van oudsher gebaseerd op drie pijlers: nijverheid, handel 
en verkeer. De voornaamste takken van nijverheid waren draperie en bierbrouwerij. 
Aanvankelijk lijkt de textielindustrie de belangrijkste van de twee te zijn geweest. 
In de veertiende eeuw telde de stad zelfs twee wanthuizen.22 Sinds 1391 vertoon
den de inkomsten uit de verpachting van de hierin opgestelde kramen echter een 
dalende tendens en in 1413 werden beide wanthuizen gesloten. De lakenmarkt werd 
samen met de vleeshal ondergebracht in één gebouw, waaruit mag worden afgeleid 
dat de nering toe kon met minder ruimte dan voorheen.23 Dit zal te maken hebben 
gehad met de sterk groeiende betekenis van de bierbrouwerij. Een dergelijke 
verschuiving ten gunste van één van deze beide takken van nijverheid was een 
gebruikelijk fenomeen. Milieufactoren maakten dat zij slechts moeizaam samen
gingen. De fabricage, het wassen en het verven van laken zorgden voor water
vervuiling, terwijl voor het brouwen van bier schoon water juist een essentiële 
voorwaarde was.24 Waar desondanks beide activiteiten werden beoefend, zoals in 
Delft, waren zij noodzakelijkerwijs in waterstaatkundig gescheiden delen van de stad 
gevestigd. De brouwers huisden voornamelijk langs de Oude en de Nieuwe Delft, de 
latere Koornmarkt. De draperie was daarentegen geconcentreerd in het noordoosten 
van de stad. De straatnamen geven aan op welke plaats welk onderdeel van het 
fabricageproces plaatsvond: Voldersgracht, Verwersdijk en Raam, waar de lakens op 
ramen werden gedroogd (afb. 1). 

In 1514 waren de brouwerij en de draperie volgens de burgemeesters nog altijd 
'de principale neringe, daer de stede bij staet', maar beide takken van nijverheid 
kampten wel met grote problemen. Tien jaar daarvoor waren er nog 75 drapeniers 
geweest met samen 50 weefgetouwen, nu waren er nog maar 11 of 12 met niet meer 
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= zandgronden 
sfi * = veengronden 
overige: kleigronden 

Afb. 2.2. Landschap en bewoning in het zuidwesten van Holland. 
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dan 28 getouwen. Deze achteruitgang was, naar de informanten stellig - en waar
schijnlijk terecht - verklaarden, vooral te wijten aan de sterke concurrentie van de 
Engelsen.25 Een tweede, zij het minder belangrijke, oorzaak was volgens hen het 
opkomen van een textielnijverheid in plaatsen als Amsterdam, Gouda, Haarlem, 
Rotterdam en Schiedam, die voorheen op dit gebied weinig hadden betekend. Met 
de brouwerijen was hèt al niet veel beter gesteld. De laatste drie jaar waren er 40 
verdwenen, zodat er nu nog maar 98 over waren. Ook hier werd de terugloop 
verklaard door het opkomen van concurrentie in andere plaatsen, waarbij Middel
burg en Steenbergen als voorbeeld werden genoemd. Bovendien waren volgens de 
hoofdmannen van de brouwers de stedelijke imposten zo hoog dat de winstmarges 
nog slechts minimaal waren. 

Waarover niet werd geklaagd, was de betekenis vanJDeffi^ en 
verzorgiijgscentrum voor de omgeving, die vooral bleek uit het bestaan van twee 
jaarmarkten. Deze werden gehouden omstreeks Sint Odulphus (12 juni) en Sint 
Gillis of Egidius (1 september). Behalve bij deze buitengewone gelegenheden 
vervulde de stad het hele jaar door een belangrijke marktfunctie voor het omringen
de platteland (afb. 2.2). De aangevoerde levensmiddelen werden vooral afgenomen 
door de omvangrijke bevolking van Delft. Daarnaast vond ook veel doorvoer plaats 
-naar het nabij gelegen 's-Gravenhage, waar van tijd tot tijd de koopkrachtige 
grafelijke hofhouding resideerde en waar allerlei overheidsorganen zetelden. De 
belangrijkste economische activiteit van de streek was de veeteelt. In het gebied 
tussen Delft en Rotterdam woonden de rijkste veeboeren van het hele graafschap. 
Sommigen onder hen hadden wel twintig koeien, terwijl elders tien al veel was.26 

Landbouw kon vooral worden bedreven op de kleigronden ten zuiden en ten 
zuidwesten van de stad. Het is tekenend dat volgens de Informacie in Maasland en 
Schipluiden de 'welvarenste zijn lantluyden, die hem redelicken generen'.27 In het 
veengebied ten noordoosten van Delft leefde de bevolking vooral van de winning 
van turf. Deze werd niet alleen gebruikt voor de verwarming van huizen, maar ook 
als brandstof voor de brouwnijverheid. Negentien Delftse brouwers traden in de 
zestiende eeuw zelfs gezamenlijk op als exploitanten van veenderijen in Hogeveen 
bij Nootdorp.28 

De verkeersfunctie van Delft had te maken met de ligging van de stad aan een 
belangrijke scheepvaartverbinding door het graafschap Holland. De regio's Amster
dam-Haarlem-Leiden en Rotterdam-Dordrecht waren met elkaar verbonden door 
twee routes.29 De eerste was een grotendeels natuurlijke waterweg tussen Rijn en 
Maas via de Gouwe en de Hollandse IJssel. De tweede daarentegen voerde voorna
melijk via gegraven kanalen, te weten de Leidse Vliet, de Delftse Vliet, de Oude 
Delft en de Delftse Schie.30 Aan de noordzijde van de stad lag de zogenaamde 
Hinderdam, een waterkering waar kleine vaartuigen overheen werden getrokken (afb. 
1). Van grotere schepen moest de lading worden overgeslagen, waarbij van de 
gelegenheid gebruik kon worden gemaakt de goederen ter plekke te verhandelen. Dit 
alles leverde veel bedrijvigheid en dus werkgelegenheid op. 
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Het vervoer te water vanuit Delft kreeg een krachtige impuls toen in 1389 
toestemming werd verkregen voor de aanleg van een eigen haven aan de Maas.31 

Tot die tijd was de stad voor haar verbinding met open water afhankelijk geweest 
van vaarwegen door Schiedam of Rotterdam.32 Nu kon vanaf Overschie een vaart 
worden gegraven die de Delftse Schie rechtstreeks verbond met de Maas. Deze 
waterweg mondde uit tussen Rotterdam en Schiedam, in de parochie Schoonderloo. 
Rond de haven en het sluizencomplex ontstond de nederzetting Delfshaven, die 
evenals de vaart zelf geheel werd gecontroleerd door de stad Delft. Het belang van 
deze nieuwe plaats was niet alleen gelegen in doorvoer. Delfshaven telde in 1514 
slechts 117 haardsteden, maar was desondanks een belangrijke vissershaven gewor
den. Vooral de haringvangst werd een bron van welvaart, waarvan Delft als markt
plaats en zetel van handelaren in belangrijke mate meeprofiteerde. Tegelijkertijd 
zorgde de stad ervoor dat de handel en nijverheid zich niet geheel verlegden naar 
Delfshaven, een gevaar dat zeker na de brand van 1536 niet denkbeeldig was. Door 
een verbod op het bouwen van huizen in de havenplaats kon dit echter worden 
bezworen. 

Hier was sprake van rechtstreekse machtsuitoefening van Delft. Er bestonden 
echter ook andere, meer indirekte invloeden van de stad op haar omgeving. Zo 
waren sommige poorters belangrijke grondbezitters, tot groot ongenoegen van de 
plattelandsbevolking. Als stedelingen droegen zij immers niet bij in door de dorpen 
op te brengen belastingen. Land was mede daardoor een aantrekkelijke belegging 
voor lieden die kapitaal hadden vergaard in de nijverheid. Zij bleven echter in de 
stad wonen, omdat daar de mogelijkheden lagen voor een politieke carrière.33 Dat 
was ook de reden waarom nogal wat adellijke grondbezitters van het land naar de 
stad waren verhuisd, waarmee een omgekeerde beïnvloeding op gang werd gebracht. 
Velen van hen slaagden er namelijk in zich een plaats te verwerven in de stadsrege
ring.34 

2.3 Bestuur 

In de aanhef van het verslag van de Informaciecommissie over het bezoek aan Delft 
wordt het stadsbestuur aangeduid als 'schout, burgemeesters ende gerechte1.35 De 
schout, altijd als eerste genoemd, was als vertegenwoordiger van de landsheer belast 
met de coördinatie van wetgeving, bestuur en rechtspraak. Als bezoldiging ontving 
hij een aandeel in de inkomsten uit het ambt, grotendeels bestaande uit opgelegde 
boeten.36 De schout werd in wetgeving en rechtspraak bijgestaan door zeven 
schepenen, die door de landsheer of diens stadhouder werden gekozen uit de 
aanzienlijksten van de plaatselijke bevolking. Het gerecht werd voorgezeten door de 
schout, die optrad als eiser, waarna de schepenen de uitspraak deden. Aanvankelijk 
strekte hun competentie zich niet verder uit dan de lage rechtspraak, dat wil zeggen 
de jurisdictie over lichte vergrijpen. Zware misdrijven, met name halszaken, waren 
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voorbehouden aan de Delflandse vierschaar, een districtsrechtbank die werd voor
gezeten door de baljuw.37 In het begin van de vijftiende eeuw, in elk geval vóór 
1434, kreeg het Delftse gerecht de bevoegdheid ook deze hoge rechtspraak uit te 
oefenen, waarmee de stedelijke autonomie op juridisch gebied belangrijk werd 
versterkt.38 

De burgemeesters hadden oorspronkelijk slechts een adviserende functie, reden 
waarom zij werden aangeduid als raden. In de loop van de veertiende eeuw gingen 
zij zich echter steeds meer bezighouden met uitvoerende werkzaamheden die 
voorheen aan de schepenen toekwamen. Bovendien blijken zij zich een plaats te 
hebben verworven in de wetgevende macht, aangezien zij samen met schout en 
schepenen keuren uitvaardigden. Deze in de praktijk gegroeide verschuiving van 
taken en bevoegdheden werd formeel bekrachtigd in een privilege van Jacoba van 
Beieren uit 1417. De vier burgemeesters, zoals zij voortaan werden aangeduid, 
zouden zich voornamelijk gaan bezighouden met administratieve, financiële en 
uitvoerende zaken. Zij vormden feitelijk het dagelijks bestuur van de stad. 

De adviesfunctie van de raden of burgemeesters werd geleidelijk overgenomen 
door colleges zonder vaste samenstelling en bevoegdheden, namelijk de vroedschap 
en de rijkdom. De eerste bestond uit oud-bestuurders, de tweede uit lieden die 
minimaal een bepaalde som aan belasting betaalden. Zij werden geraadpleegd in 
zaken waarvoor het stadsbestuur brede steun noodzakelijk achtte. In een privilege 
van Philips van Bourgondië uit 1445 werd bepaald dat zij uit hun midden een 
veertigraad mochten kiezen, die zichzelf jaarlijks door coöptatie zou aanvullen. Deze 
raad zou vervolgens uit eigen gelederen een voordracht van 22 personen mogen 
doen waaruit de landsheer of diens stadhouder dan de vier burgemeesters en zeven 
schepenen zou kiezen. Deze regeling, opnieuw een formele bevestiging van een in 
de praktijk gegroeide situatie, betekende dat de groep waaruit het bestuurlijk kader 
werd gerecruteerd meer dan voorheen een gesloten karakter kreeg.39 De feitelijke 
macht kwam daarmee te liggen bij de veertigraad. Zittende bestuurders konden het 
zich immers niet permitteren om dit college tegen zich in het harnas te jagen, omdat 
zij daarmee hun eigen kansen op een volgende aantrekkelijke baan verkleinden. 

De Informaciecommissie kreeg in 1514 van het stadsbestuur drie soorten reke
ningen ter inzage, afkomstig van functionarissen die werden gerecruteerd uit de 
veertigraad. De thesauriers administreerden de inkomsten van de stad uit goederen 
en belastingen. Uit hun middelen werden bepaalde bedragen ter beschikking gesteld 
aan de burgemeesters, die er 'extraordinarise lasten' van bekostigden, en aan de 
havenmeesters 'omme daermede te betailen van der stede poorten, muyeren ende 
havenen'. De laatsten waren dus verantwoordelijk voor de openbare werken, vooral 
op het gebied van de verdediging van de stad. A l in het midden van de veertiende 
eeuw werd gewerkt aan een omwalling.40 Als onderdeel van de straf die door 
hertog Albrecht werd opgelegd na het beleg van 1359, moesten de nog niet eens 
voltooide vestingwerken worden gesloopt.41 De stad was militair en economisch 
echter van groot belang voor de grafelijkheid, zodat een verzoening niet lang op 
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zich liet wachten. Wel duurde het tot 1394 voor Delft toestemming kreeg om de 
onttakelde poorten weer van deuren te voorzien en de grachten uit te graven.42 

De omwalling vormde de fysieke uitdrukking van de juridische scheiding tussen 
stad en platteland, die al veel eerder zijn beslag had gekregen in het stadsrecht en 
andere privileges.43 Door de muren en de poortgebouwen torende Delft letterlijk 
boven de omgeving uit. Ook op minder zichtbare wijze kwam deze dominantie 
echter tot uiting. Zo zetelden in de stad de baljuw en de vierschaar van Delfland, 
ook nadat Delft de hoge rechtspraak zelf mocht gaan uitoefenen. De baljuw was 
bovendien tevens dijkgraaf of voorzitter van het hoogheemraadschap van Delfland, 
dat zijn hoofdkwartier eveneens in Delft had. Dit college hield toezicht op al wat te 
maken had met aanleg en onderhoud van waterstaatkundige werken in de zuidwest
hoek van Holland. Op gezette tijden trokken dijkgraaf en hoogheemraden door het 
territoir om te controleren of iedereen zich hield aan de op hem rustende taken tot 
het onderhouden van bij voorbeeld een sloot of een deel van een dijk. Zij hadden de 
bevoegdheid keuren uit te vaardigen en de naleving af te dwingen door sancties op 
te leggen. De taakverdeling bij de rechterlijke taken kwam overeen met die tussen 
schout en schepenen: de dijkgraaf vorderde het recht en de hoogheemraden wezen 
het vonnis.44 

2.4 Kerken en kapellen, kloosters en gasthuizen 

Niet alleen de vestingwerken verhieven zich boven het omringende platteland, maar 
ook de torens van de Delftse kerken en kapellen. De toren van de Oude Kerk was 
al in de eerste helft van de veertiende eeuw gebouwd, die van de in 1381 gestichte 
Nieuwe kerk werd tussen 1396 en 1496 in etappes opgetrokken.45 In 1446 werd 
door Gerrit Gerritsz van Egmond bij de Schiedamse Poort de Heilig Kruiskapel 
gesticht.46 Andere kapellen waren de Sint Jacobs- of Diefkapel aan het Zuideinde, 
de in 1536 verwoeste en niet herbouwde Sint Corneliskapel aan de Watersloot en de 
Onze-Lieve-Vrouwekapel in Dijkshoorn, ten westen van de stad.47 

Daarnaast telde Delft een groot aantal religieuze instellingen die merendeels ook W? 
in imposante gebouwen waren gehuisvest (afb. 1). Binnen de muren lagen volgens 
de opgave van JL51jLÉ^ cn3BÏ^Xl^M^MSStË^TSy J u i s t erbuiten nog 
eens twee respecti§vdiiïu^- De aanwezigheid van al deze kloosters en conventen 
baardeÜet stadsbestuur grote zorgen, want zij 'backen ende brouwen selven, sonder 
eenighen exchijs [accijs] te geven, ende doen daerenboven neringhe van spinnen 
ende weven, tot achterdeel van den inwonende derselver stede'. Deze klacht was 
uiteraard niet op alle genoemde instellingen in gelijke mate van toepassing. Boven
dien was zij enigszins onrechtvaardig tegenover enkele van de mannenkloosters die 
nota bene op initiatief van het stadsbestuur waren gevestigd. Het eerste was Hiero-
nymusdal, een huis van de broeders des gemenen levens, omstreeks 1403 op verzoek 
van de magistraat in Delft gesticht door Deventer fraters.48 In 1411 gingen de 
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bewoners, die aanvankelijk geen regel volgden, over naar de derde orde van Sint 
Franciscus. Enkele jaren later, in 1418, besloot de meerderheid verder te gaan als 
reguliere kanunniken van Sint Augustinus.49 Omdat niet alle leden van de gemeen
schap dit besluit konden delen en bovendien het stadsleven zich moeilijk liet 
verenigen met de regel van de augustijnen, vestigden de voorstanders van de 
vernieuwing zich kort na 1430 buiten Delft. Op het land, in dej^rochie^Eijswijk, 
werd het klooster Sion^jjesJlcJit, dat uiteindelïjFTïef^^ worden van een 
^^^M^^^^Sg^XiQ van r e g u ü e i ^ De Delftse broeders bleven 
tertianen onder de naam Hieronymusdal. Zij hielden zich onder meer bezig met 
schrijfactiviteiten, vooral ten behoeve van de beide kerken, en waren nauw betrok
ken bij het stedelijk onderwijs. In 1460 verwierven zij een huis in de Schoolsteeg, 
waar een cónvict werd gevestigd voor arme leerlingen van de stadsschool.51 De 
gemeenschap werd zwaar getroffen door de brand van 1536, waarna het klooster 
werd omgevormd tot een college van vier, later zeven kapelaans.52 

In 1449 werd een tweede klooster gesticht op initiatief van het stadsbestuur, 
namelijk dat van de minderbroeders observanten. Daarbij werd expliciet de verzeke
ring geëist dat zij geen bezit van huizen, land, geld of renten zouden nastreven en 
dat zij zouden vertrekken als zij deze toezegging schonden.53 De derde gemeen
schap van mannelijke religieuzen binnen de stad werd gevormd door de cellebroe-
ders, die vooral bekend zijn vanwege hun aandeel in het verzorgen en begraven van 
slachtoffers van de pest. Zij worden voor het eerst vermeld in 1490, maar bestonden 
waarschijnlijk veel eerder.54 Buiten de stad lag behalve Sion nog een mannen
klooster. In 1469 had Frank van Borsselen iets ten zuidwesten van Delft de kartuize 
Sint Bartholomeus in Jeruzalem gesticht, die ongeveer twintig cellen telde.55 

Een eerste leefgemeenschap van devote vrouwen, maar geen klooster, was het 
begijnhof. Het was in het midden van de dertiende eeuw ontstaan aan de Oude 
[Delft, m een huis dat eigendom was van Maria van der Made. De eerste werke
lijke vrouwenkloosters waren Sint Agatha en Sint Barbara. Zij waren beide voortge
komen uit een gemeenschap die omstreeks 1380 was gevormd onder de bezielende 
leiding van Jacob Jan, de vice-cureit van de Oude Kerk. In het jaar 1400 sloot de 
meerderheid van de bewoners zich aan bij de derde orde van sint Franciscus. Zij 
vestigden zich aan de Oude Delft tegenover de Oude Kerk, waar het Sint Agatha-
convent ontstond. Dit ontwikkelde zich tot een zeer rijk klooster met 125 zusters.57 

Degenen die niet mee verhuisden bleven voorlopig bijeen zonder regel. In 1405 
betrokken ook zij een huis aan de Oude Delft, dat voortaan bekend stond als het 
Sint Barbaraconvent. Eerst in 1418 schaarde dit zich eveneens bij de tertiarissen.58 

Tot dezelfde orde behoorde ook Sint Ursula, voor het eerst vermeld in 1454, toen de 
kapel werd gewijd.59 Het Sint Annaconvent, dat in de bronnen voorkomt vanaf 
1441, volgde oorspronkelijk ook deze regel, maar sloot zich vóór 1468 aan bij de 
augustijner kanonikessen.60 Van die orde bestond al een klooster te Delft, namelijk 
Sint Agnes in het dal van Josaphat.61 Een grote gemeenschap was het convent van 
Sint Clara, dat al voor 1415 moet zijn ontstaan. De bewoners waren oorspronkelijk 
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augustinessen, maar gingen in 1482 over naar de clarissen.62 Tenslotte werden de 
magdalenazusters genoemd, van wie nauwelijks meer bekend is dan dat zij in 1434 
reeds bestonden. In 1557 werden hun gebouwen ingericht tot pesthuis, waaruit 
misschien mag worden afgeleid dat zij zich al eerder met ziekenzorg bezighiel-
den.63 

Nauw betrokken bij verpleging van zieken was aanvankelijk ook de oudste en 
misschien wel de meest aanzienlijke religieuze^ instelling van Delft, namelijk 
Koningsveld, gelegen langs de 'ScEiel^rHïSen van dêlrtaoTTSTl""Was een premon-
sTfS^^Evrouwenklooster, een priorij van de abdij Mariënweerd bij Beesd. Het was 
in 1251 gesticht door Richardis, tante van Rooms-koning Willem II.64 Hieraan 
verbonden was een gasthuis, dat binnen de stad was gelegen. Dit werd na 1400, toen 
het Sint-Joris- of Nieuwe Gasthuis werd gesticht, het Oude Gasthuis genoemd.65 

A l sinds 1282 was het beheer volledig in handen van het stadsbestuur, dat de 
gasthuismeesters aanstelde.66 Ook andere instellingen met een taak van sociale 
aard, die tegenover de Informaciecommissie in één adem werden genoemd met de 
kloosters, stonden onder toezicht van de stad. Hiertoe behoorden het van omstreeks 
1390 daterende Heilige-Geestzusterhuis67, het recentelijk gestichte Heilige-Geest-
of vondelingenhuis en diverse oude-mannen- en oude-vrouwenhuizen. 

A l deze instellingen samen waarborgden een voor die tijd hoog niveau van 
medische en sociale voorzieningen. De beide gasthuizen boden allereerst onderdak 
aan passanten, maar waren daarnaast ingesteld op het verplegen van zieken. Voor de 
geneeskundige bijstand waren medici en chirurgijns beschikbaar.68 Buiten de 
gasthuizen waren nog verschillende heelmeesters werkzaam voor eigen rekening of 
in dienst van de stad.69 Ook kloosters hielden zich bezig met verpleging van zieken 
en misschien zelfs met medische hulp. De bibliotheek van het Sint Annaklooster 
bevatte veertien werken over geneeskunde?^ Ouderen die niet bedlegerig waren 
konden nieftefecEt in hèn gasthuis, maar wel in de speciaal voor hun verzorging 
gestichte instellingen.71 

Ook op godsdienstig gebied was Delft rijk voorzien. Enkele honderden stede
lingen woonden in religieuze gemeenschappen. De door henzelf of andere begunsti
gers ingebracfif^goedeifen én gelden brachten sommige van deze instellingen tot 
grote welvaart. Deze_qntwikkeling moet door de stadsbevolking met gemengde 
gevoelens zijn gadegeslagen. Enerzijds wekte de rijkdom van de gemeenschappen 
afgunst op, zoals bij voorbeeld bleek tijdens de Informacie, anderzijds was er reden 
töftföfs op wafër tot stand was gebracht. Bovendien zal men zich toch ook hebben 
gerealiseerd dat dë kloosters entehuizen ook in religieus opzicht van grote betekenis 
waren voor het alledaagse leven. De meeste beschikten over een kapel en boden 
door middel van de daar verzorgde plechtigheden een alternatief voor de parochie
kerken en de min of meer zelfstandige kapellen. Burgers beschikten over heel wat 
mogelijkheden bij de keuze van de plaats waar zij de mis bijwoonden, begraven 
wilden worden of zielmissen lieten lezen. De pastoors van de beide parochiekerken 
ondervonden directe concurrentie van de vele kapellen in de stad en moesten daarom 
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steeds hun toestemming verlenen voor de toekenning van bij voorbeeld begraafrech-
ten aan een binnen hun territoir gelegen instelling. Gewoonlijk werd daaraan de 
voorwaarde verbonden dat de pastoor geen financiële schade mocht lijden, dus dat 
voor elke begrafenis een bepaalde som aan hem diende te worden voldaan.72 Naast 
competitie was er echter ook samenwerking met kloosters, zelfs op het gebied van 
de zielzorg. De minderbroeders observanten waren zelfs rechtstreeks betrokken bij 
de prediking en het biechthoren in de beide parochiekerken. De Oude en de Nieuwe 
Kerk, die in het volgende hoofdstuk centraal staan, vormden ondanks alles de centra 
van het religieuze leven in de stad. 



Hoofdstuk 3 

DE DELFTSE PAROCHIEKERKEN 

3.0 Inleiding 

Tot het eind van de veertiende eeuw beschikte de Delftse bevolking over slechts één 
parochiekerk. Dit was de huidige Oude Kerk, gelegen tussen de beide hoofdgrach
ten.1 De landsheer bezat het patronaatsrecht, hetgeen inhield dat hij een kandidaat 
voor het pastoorsambt mocht voordragen bij de bisschop van Utrecht. Zijn mede
werking was dus een vereiste voor de afsplitsing van een nieuwe parochie. In een 
oorkonde van 13 maart 1381 verleende hertog Albrecht daarvoor zijn toestemming. 
Om de zittende pastoor niet te schaden in zijn financiële belangen werd bepaald dat 
hij gedurende zijn hele ambtsperiode beide parochies mocht blijven bedienen. Eerst 
daarna zou elk van de twee kerken van een eigen zielzorger worden voorzien.2 De 
toenmalige pastoor van de Oude en daarmee tevens de eerste van de Nieuwe Kerk 
was waarschijnlijk Henricus van den Zande.3 Hij moest in overleg met de stedelijke 
magistraat zijn parochie in tweeën delen. Het oostelijke deel van de stad en het aan 
die kant buiten de muren gelegen platteland werden toegewezen aan de Nieuwe 
Kerk.4 

Dat aan het eind van de veertiende eeuw behoefte ontstond aan een tweede 
bedehuis kan te maken hebben gehad met prestige. Delft ontwikkelde zich voor
spoedig als centrum van de omgeving en het stadsbestuur zag deze functie misschien 
graag bevestigd in aanzienlijke gebouwen. Niet voor niets zal een lokatie zijn 
gekozen recht tegenover het raadhuis, waardoor het tussenliggende Marktveld nog 
meer dan voorheen het centrale plein van de stad werd. Ook de opzet van de 
plannen wijst op ambities. Zowel de omvang als de uitvoering van de kerk wekken 
nog altijd een indruk van grootsheid en luister. 

Daarnaast zal de in het vorige hoofdstuk geconstateerde groei van de stedelijke 
bevolking een rol hebben gespeeld. De pastoor kreeg een steeds groter aantal 
mensen te verzorgen, voor wie de parochiekerk fungeerde als centrum van het 
religieuze leven. Daar werden zij kort na hun geboorte gedoopt, daar ontvingen zij 
gewoonlijk de sacramenten en na hun overlijden werden zij in of bij de kerk 
begraven.5 De hele levensloop van de mens werd op deze wijze begeleid door de 
zielzorg vanuit de parochie. Bovendien kwam er steeds meer vraag naar extra 
diensten en plechtigheden. Wie het zich kon veroorloven liet een priester missen 
lezen voor het eigen zieleheil of dat van al dan niet overleden verwanten. De rijkste 
families stichtten daartoe zelfs eigen altaren of kapellen. Minder draagkrachtigen 
konden desgewenst deelnemen in collectieve memoriefundaties, of lid worden van 
broederschappen of gilden die beschikten over een altaar in de kerk.6 In het midden 
van de vijftiende eeuw werden in beide parochies colleges opgericht voor het zingen 
van de zeven getijden, waardoor de eredienst nog aanzienlijk werd uitgebreid. 
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Iedereen kon bijdragen aan het hiervoor bestemde fonds, beheerd door de zeven-
getijdenmeesters, functionarissen die door de stad werden aangesteld.7 Zo groeide 
dus niet alleen de behoefte aan priesters, hetzij voor de zielzorg, hetzij voor het 
lezen van zielemissen of het zingen der getijden, maar ook de vraag naar ruimte 
waar al deze diensten konden worden verricht. 

In dit hoofdstuk worden de organisatie en het functioneren van de twee parochie
kerken behandeld. Speciale aandacht krijgt de vraag naar de mate waarin het 
stadsbestuur zich inliet met kerkelijke aangelegenheden. Onderscheid wordt gemaakt 
tussen de zielzorg, verricht door de pastoor en zijn helpers, en het beheer, behartigd 
door de kerkmeesters. Tenslotte komt de verhouding tussen de beide parochiekerken 
onderling aan de orde. Deze relatie was gedurig aan spanning onderhevig, zoals zal 
blijken uit de gegevens betreffende de stichting van de Nieuwe Kerk, de strubbelin
gen rond diverse processies en de onenigheid over de verwerving van relieken. Een 
belangrijke bron van informatie over deze rivaliteit vormt een handschrift uit het 
tweede decennium van de zestiende eeuw, waarin onder meer een kroniek van de 
Nieuwe Kerk is opgenomen.8 Deze bestrijkt de periode van het midden van de 
veertiende eeuw tot 1511. Andere onderdelen van het manuscript, een verzameling 
aflaten en mirakelverhalen, alle in één en dezelfde hand geschreven, lopen door tot 
1516. De anonieme auteur is getuige zijn duidelijke stellingname waarschijnlijk 
afkomstig uit de parochie van de Nieuwe Kerk. Wellicht was hij in een geestelijke 
of wereldlijke functie aan de kerk verbonden.9 Daar hij Latijnse passages in zijn 
tekst opnam, moet hij een behoorlijk geschoold man zijn geweest. De kroniek is 
bijzonder informatief, niet in de laatste plaats vanwege de partijdigheid van de 
auteur. Steeds weer voelde hij de behoefte het belang van 'zijn' kerk naar voren te 
brengen, zodat hij tegelijkertijd wel aandacht moest besteden aan wat er verder op 
godsdienstig gebied gebeurde. Zijn werk biedt daardoor mogelijkheden om een 
levendige indruk te krijgen van het religieuze klimaat in laatmiddeleeuws Delft. 

3.1 De zielzorg: de pastoors en hun helpers 

3.1.1 De Oude Kerk 

Het patronaatsrecht van de Oude Kerk werd reeds sinds het begin van de veertiende 
eeuw uitgeoefend door de graven van Holland. Voordien was het in leen uitgegeven 
aan leden van de familie Van der Made. De rechte mannelijke lijn van dit geslacht 
stierf uit in 1330, waarop de lenen vervielen aan de leenheer. De meeste werden 
weliswaar teruggekocht door de vrouwelijke tak, maar het patronaatsrecht van de 
Delftse Kerk hield de graaf aan zichzelf. Het bezit van dit recht bood de mogelijk
heid bepaalde personen een betrekking te bezorgen, met de daaraan verbonden, soms 
zeer aanzienlijke inkomsten. Naar het schijnt hebben de Van der Mades bij hun 
keuze van de pastoor steeds een voorkeur aan de dag gelegd voor verwanten.10 De 
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graven gebruikten het patronaatsrecht voor het belonen van gunstelingen, bij 
voorbeeld ambtenaren of anderen die hen aan zich hadden weten te verplichten. Het 
pastoraat van Delft vormde zo voor de meesten die ermee werden begiftigd niet 
zozeer een roeping, als wel een inkomstenbron of een stadium in een ambtelijke of 
geestelijke carrière. 

Uiteraard had een dergelijk benoemingsbeleid zijn weerslag op de uitoefening van 
de zielzorg. Niet de kwaliteiten van de kandidaat, maar de mate waarin hij zich 
verdienstelijk wist te maken tegenover de patronaatsheer bepaalden of hij voor het 
ambt in aanmerking kwam. Bovendien hadden de meesten, zeker degenen die het 
pastoraat slechts kregen toebedeeld als bron van inkomsten, niet eens de tijd om 
zich daadwerkelijk met de zielzorg bezig te houden. Toen graaf Willem IV in 1342 
voor het eerst iemand kon voordragen viel zijn keus op Stephanus Malyon, zijn 
raadsman en kapelaan. Deze bezat reeds vele beneficies en werd regelmatig met 
belangrijke staatszaken belast, zodat hij zich waarschijnlijk zelden of nooit in Delft 
heeft vertoond.11 

Het stadsbestuur achtte dit bezwaarlijk en probeerde herhaaldelijk om dergelijke 
situaties in de toekomst te voorkomen.12 In 1351 werd van graaf Willem V een 
privilege verworven waarin werd vastgelegd dat hij voor het pastoorsambt alleen 
personen zou voordragen die geboortig waren uit Noord-Holland, het rechtsgebied 
waarin Delft was gelegen. Bovendien zou de benoemde moeten resideren, tenzij de 
landsheer of diens naaste verwanten hem voor speciale diensten opriepen.13 Deze 
laatste clausule betekende een forse beperking van de effectiviteit van het privilege, 
reden genoeg voor het stadsbestuur om de kwestie opnieuw te berde te brengen in 
1418, ten tijde van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Bij de onderhandelingen in 
Woudrichem met Jacoba van Beieren presenteerden enkele Hollandse steden hun 
voorwaarden voor steun aan de pretendente van de heerschappij over Holland. Delft 
eiste naast enkele aanpassingen in de bestuurlijke relatie met de landsheer de 
toezegging dat het pastoraat van de Oude Kerk alleen zou worden vervuld door 
lieden die ook daadwerkelijk in Delft kwamen wonen.14 

Veel succes zal deze hernieuwde poging niet hebben opgeleverd, want voor zover 
bekend heeft de eis niet geresulteerd in een privilege met de verlangde inhoud. Ook 
de praktijk wijst uit dat er weinig of niets veranderde. Zo werd Gisbertus Heerman, 
als pastoor vermeld van 1439 tot 1451, vrijwel jaarlijks door het kerkelijk gerecht 
beboet wegens absenteïsme. Hij had het ongetwijfeld te druk met zijn andere 
beneficies en zijn ambtelijke bezigheden. Van 1433 tot 1438 was hij bij voorbeeld 
lid van de raad van de graaf van Holland, een eervolle, maar zware functie.15 De 
drie volgende pastoors combineerden steeds een kanonikaat in het Brugse Sint 
Donaaskapittel met het pastoraat van de Oude Kerk te Delft en vervulden bovendien 
allerlei taken voor de landsheren.16 Egidius de la Blocqerie, pastoor van 1522 tot 
1533, bekleedde voornamelijk functies in het diocees Luik. 1 7 

In 1534 werd hij opgevolgd door Lambert Willemsz van Varick (+ 1551). Pas 
sindsdien schijnen de pastoors van de Oude Kerk zich weer voornamelijk bezig te 
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hebben kunnen houden met datgene waarvoor zij eigenlijk werden aangesteld: het 
waarnemen van de zielzorg in hun parochie. Dit betekende niet dat zij nooit meer 
werden ingeschakeld voor andere bezigheden. Zo werd Van Varick in 1550 als 
inquisiteur naar Friesland gestuurd.18 Ook zijn opvolger Jacobus Gerardusz Moen 
van Gouda, pastoor van 1551 tot zijn overlijden in 1557, fungeerde tijdelijk als 
inquisiteur.19 Beroemd als schrijver en theoloog werd Martinus Duncanus, pastoor 
van 1558 tot zijn min of meer gedwongen vertrek in 1572.20 Hij werd nog wel 
opgevolgd door Johannes Smit of Faber, maar deze wist zich slechts enkele maan
den te handhaven in de inmiddels door de protestanten gedomineerde stad.21 

Uit dit overzicht wordt duidelijk dat vele pastoors van de Oude Kerk niet in de 
gelegenheid waren de zielzorg zelf uit te oefenen. De in de bronnen veelvuldig 
voorkomende en als synoniem gebruikte benaming 'persoon' is dan ook meestal 
correcter. Met deze term wordt iemand aangeduid die weliswaar in naam pastoor 
was, maar deze functie niet in de praktijk uitoefende. Hij stond een deel van de 
inkomsten uit het beneficie af aan een onafzetbare vicarius perpetuus, die in ruil 
daarvoor resideerde en de pastorale taken op zich nam.22 Deze functionaris, in 
Delft gewoonlijk aangeduid als vice-cureit, is veel meer dan de persoon zelf 
prominent aanwezig in de locale samenleving en dus ook in de plaatselijke bron
nen.23 Daarnaast worden vaak kapelanen vermeld, die assisteerden in de zielzorg 
en eveneens door de pastoor moesten worden betaald. Zeker vanaf de tweede helft 
van de vijftiende eeuw waren er twee aan de Oude Kerk verbonden.24 

3.1.2 De Nieuwe Kerk 

Evenals in de Oude Kerk het geval was, lijkt onder de pastoors van de Nieuwe Kerk 
het absenteïsme gedurende de vijftiende eeuw min of meer gebruikelijk te zijn 
geweest. Van Henricus van den Zande, als persoon vermeld tot 1400, en van zijn 
opvolger Allaert van der Stege, als zodanig genoemd van 1407 tot 1425, zijn nog 
weinig belangrijke nevenfuncties buiten de kerkelijke sfeer bekend.25 Dit verklaart 
wellicht waarom de Nieuwe Kerk niet wordt genoemd in de eis die in 1418 werd 
gesteld aan Jacoba van Beieren. Wel vaak afwezig was Pieter van der Sluys, die in 
1449 pastoor werd, en talloze werkzaamheden verrichtte in dienst van de bisschop
pen van Utrecht. Hij was een geleerd man, gepromoveerd in de kerkelijke rechten, 
die zitting had in de raad van bisschop David van Bourgondië.26 

In augustus 1487 deed Van der Sluys, waarschijnlijk gedwongen, afstand van het 
pastoraat ten behoeve van het kapittel van de Hofkapel in 's-Gravenhage.27 A l in 
1479 hadden hertogin Maria van Bourgondië en haar man Maximiliaan van Habs-
burg de cure van de Nieuwe Kerk aan dit kapittel geschonken.28 Het wachten was 
echter geweest op de vervulling van de talloze vereiste formaliteiten en op het 
vertrek van de zittende pastoor. Op 13 augustus 1487, dezelfde dag waarop Van der 
Sluys afstand deed, werd de kanunnik Jacobus Ruysch voorgedragen en een dag 
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later verklaarde het kapittel zich in het bezit van de pastorie. Op 9 november 
werd echter door de officiaal van de aartsdiaken van het Domkapittel, handelend 
vanwege het bisdom Utrecht, een ander geïnstitueerd als pastoor, namelijk Hugo de 
Groot.30 Deze komt in de bronnen ook steeds als zodanig voor, tot zijn overlijden 
in mei 1509.31 Het Haagse kapittel heeft zelfs via de paus geprobeerd zijn rechten 
te doen gelden, maar zonder daarin te slagen. Het Delftse stadsbestuur trok partij 
voor Hugo de Groot en wist in 1490 een schikking te bewerkstelligen. Hierin werd 
geregeld dat De Groot levenslang het beheer en de inkomsten van de kerk kon 
blijven genieten.32 Nog datzelfde jaar stelde paus Innocentius VIII het kapittel in 
het gelijk, maar in 1511, dus na het overlijden van Hugo de Groot, verklaarde dit er 
niet in te zijn geslaagd de cure daadwerkelijk in zijn bezit te krijgen.33 

Hugo de Groot had naast het pastoraat van de Nieuwe Kerk ook andere aanzien
lijke beneficies. Zo was hij tevens deken van het kapittel te Geervliet en kanunnik 
in de Hofkapel, waarmee hij juist zoveel problemen had. Bovendien was hij raad in 
het Hof van Holland, het hoogste rechtscollege binnen het graafschap.34 Over de 
latere pastoors is weinig bekend, deels bij gebrek aan bronnen, deels omdat er 
weinig onderzoek is verricht naar de Delftse geschiedenis in de eerste helft van de 
zestiende eeuw. In diverse bronnen zijn wel enkele namen te vinden, maar enig 
reliëf krijgen zij niet.35 De laatste pastoor vóór de reformatie was Pouwels Corne-
lisz Graefmaker alias Taphaeus (1554-1572). Hij was tevens pater van het tertiaris
senklooster van Sint Ursula en een leerling en goede vriend van Cornelius Musius, 
de in 1572 doodgemartelde biechtvader van het Sint Aachtenconvent.36 

Evenals in de Oude Kerk werd de pastoor van de Nieuwe Kerk bijgestaan door 
een vice-cureit. Deze was door zijn permanente aanwezigheid de constante factor 
in de zielzorg en verrichtte zelfs de meest eervolle werkzaamheden. In 1453 werd 
de eerste steen gelegd voor de trans rond het koor en de sacristie door Philips 
Dircxz Vlasman, de vice-cureit, samen met kapelaan Dirc Scalck en burgemeester 
Daem Bertelmeesz.37 Op de aanwezigheid van pastoor Pieter van der Sluys werd 
kennelijk niet gewacht. Toch kon een vervanger niet alle zaken zelfstandig afwikke
len. Hoe lastig en ook hoe kostbaar dit absenteïsme in voorkomende gevallen kon 
zijn, blijkt uit een rekeningpost van 16 juni 1543: 'Betaelt heer Floris, onse vice-
cureyt, 16 sc. 8 gr. om te reysen te Brusel tot onse pastoer, tot profit van dese 
kercke1.38 Ter assistentie in de zielzorg waren ook hier kapeianen werkzaam. In de 
zestiende eeuw waren dit er twee, daarvóór was er misschien slechts één.3 9 

3.2 Het beheer: de kerkmeesters 

Zoals in de late middeleeuwen hier te lande gebruikelijk was, stond in Delft het 
beheer van de parochiekerken onder toezicht van de stedelijke magistraat.40 De 
belangrijkste manier waarop de gewenste controle werd bewerkstelligd was de 
benoeming van de kerkmeesters. Ten aanzien van de Oude Kerk had het stadsbe-
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stuur aanvankelijk niet als enige deze bevoegdheid. Zeker in de veertiende eeuw 
hadden ook de pastoor en het om de stad liggende platteland dat tot de parochie 
Delft behoorde nog een zekere invloed. In 1342 werd door graaf Willem IV bepaald 
dat de persoon van Delft en de gezworenen van Delfland jaarlijks één kerkmeester 
mochten kiezen alsmede één van de heilige-geestmeesters, de verantwoordelijken 
voor de parochiële armenzorg.41 Deze oorkonde werd in 1392 door hertog Albrecht 
gevidimeerd en zal dus toen nog geldig zijn geweest.42 Het feit dat er behoefte 
bestond aan een vidimus roept echter de vraag op of de inhoud nog overeenstemde 
met de werkelijke gang van zaken. In 1352 kregen de kerkmeesters namelijk van het 
stadsbestuur de bevoegdheid beslag te laten leggen op achterstallige vorderingen 
zonder dat hiervoor steeds een schepenbrief hoefde te worden afgegeven.43 Terecht 
leidde Oosterbaan uit deze machtiging af dat het college van kerkmeesters reeds 
toen geheel onder controle stond van de magistraat, omdat anders een dergelijke 
vérgaande bevoegdheid niet uit handen zou zijn gegeven.44 Dit hoeft echter niet te 
betekenen dat alle kerkmeesters, wellicht ook toen al het later gebruikelijke aantal 
van drie, door het stadsbestuur werden benoemd.45 In een kasboekje uit 1458 wordt 
als vanzelfsprekend vermeld dat de nieuwe kerkmeesters dat jaar waren gekozen 'bij 
den gherecht', hetgeen lijkt te impliceren dat de persoon en de gezworenen toen 
geen inspraak meer hadden.46 

Was er in de Oude Kerk sprake van een nog voor ontwikkeling vatbare situatie 
ten aanzien van het benoemingsrecht der kerkmeesters, in de Nieuwe Kerk werden 
de zaken bij de stichting direct geregeld, zonder dat daarin later nog verandering 
kwam. In de oorkonde waarin hertog Albrecht zijn goedkeuring hechtte aan de 
splitsing van de parochie, werd expliciet vastgelegd dat het stadsbestuur de kerk
meesters zou aanwijzen.47 Over het aantal spreekt de landsheer zich niet uit, in 
andere bronnen is echter steeds sprake van drie.48 Na de brand van 1536, die 
uiteraard een aanzienlijke uitbreiding van de te verrichten werkzaamheden beteken
de, werd hun aantal uitgebreid tot vier.49 

Het ambt van kerkmeester werd gewoonlijk vervuld door lieden uit dezelfde 
maatschappelijke categorie waaruit ook de schepenen, burgemeesters en andere 
hoogwaardigheidsbekleders werden gerecruteerd. Dit leidde soms tot een wat 
ongelukkig geschuif met mensen. Zo werden de kerkmeesters van de Oude Kerk 
gekozen op Sint Maartensdag (11 november). Het kwam echter vrij vaak voor dat 
zij op 1 mei, de gebruikelijke dag voor de magistraatskeuze, werden geroepen tot 
het ambt van schepen of burgemeester, waarop zij vervangen moesten worden.50 

Hoewel de kerkmeesters dus mensen van een zeker kaliber of tenminste van enige 
importantie zijn geweest, konden zij slechts in beperkte mate zelfstandig optreden. 
Voor belangrijke zaken als transacties van onroerend goed of de aanbesteding van 
kostbare werken hadden zij de goedkeuring van het stadsbestuur nodig. Bovendien 
waren zij waarschijnlijk rekenplichtig aan de magistraat, evenals andere van 
oorsprong zuiver kerkelijke colleges als de heilige-geestmeesters en de zeven-
getijdenmeesters.51 
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Daar staat tegenover dat de kerkmeesters in voorkomende gevallen konden 
rekenen op de steun van het stadsbestuur. De hiervóór geciteerde oorkonde van 1352 
vormt daarvan al een illustratie. Voor de inning van het kerkgeld in 1410 werd 
bepaald dat zij onwilligen konden 'anbrenghen den gherecht'. Bovendien werd hen 
een stadsbode ter beschikking gesteld om behulpzaam te zijn bij het ophalen van de 
bijdragen.52 In de loop van de vijftiende eeuw werd de behoefte aan stedelijke 
bijstand steeds groter. Beide Delftse kerken raakten namelijk regelmatig in financiële 
moeilijkheden door een kennelijk te lichtzinnige verkoop van lijfrenten. Dit was een 
in die tijd gebruikelijk middel om fondsen te verwerven, vooral voor incidentele 
geldverslindende projecten, zoals een ingrijpende reparatie of verbouwing. Een 
gevolg was wel dat men gedurende vele jaren daarna was opgescheept met hoge 
kosten voor de aflossing van de schulden. Het stadsbestuur moest dan bijspringen 
om de financiële nood te lenigen. Zo werden in 1490 de grafrechten verhoogd, 'alsoe 
die prochykerken van der voirs. stede van Delff zeer arm ende mit lijfrenten 
zwairlick belast zijn1.53 Ook in geval van calamiteiten konden de kerkmeesters niet 
zonder steun van de magistraat. Dit bleek bij voorbeeld na de brand van 1536, die 
beide kerken voor enorme kosten stelde. Het stadsbestuur verordonneerde dat alle 
gilden gedurende tien jaar de helft van hun inkomsten dienden af te staan ter 
financiering van de reparaties. Bovendien werden zij verplicht hun altaren, schilde
rijen en andere in de kerken aanwezige bezittingen op eigen kosten te herstellen.54 

De taken van de kerkmeesters strekten zich in eerste instantie uit over de bouw, 
eventuele verbouwingen en het onderhoud van de kerken. Dit blijkt duidelijk uit hun 
Latijnse naam, magistri fabricae ecclesiae, hetgeen letterlijk betekent kerkbouw- of 
kerkfabriekmeesters (fabrica = bouw). Hun zorg beperkte zich niet tot de buitenkant 
van het gebouw, maar betrof tevens de inventaris en de inrichting. Ook alles wat 
nodig was voor het dagelijks gebruik van de kerk en het opdragen van de mis kwam 
ten laste van de fabriekskas. Hieronder vielen bij voorbeeld verlichting, orgels en 
klokken, alsmede brood en wijn, liturgische gewaden en heilige vaten als pateen en 
kelk. Ook het organiseren en bekostigen van misviering, prediking, processies en 
andere evenementen behoorden tot hun taakgebied.55 

Met de uitvoering van de vele werkzaamheden die onder het toezicht van de 
kerkmeesters dienden te worden verricht waren soms speciale functionarissen belast. 
Zo betaalden zij de koster en de onderkoster, de grafmaker en de ondergrafmaker, 
de organist en de orgelblazer, enzovoort.56 Voor het verrichten van liturgische 
arbeid konden zij wereldlijke of reguliere geestelijken inhuren. Wanneer de pastoor 
of een andere priester de parochiële mis las, ontving hij daarvoor een vergoeding 
van de kerkmeesters. Bij bijzondere gelegenheden werd soms een bekwame of 
populaire prediker aangetrokken, die ook uit de fabriekskas werd betaald, uiteraard 
met de bijkomende bedoeling extra veel volk te trekken en aldus een hoge opbrengst 
van de collecte te verkrijgen.57 

A l met al was de verantwoordelijkheid die de kerkmeesters hadden te dragen niet 
gering. Zij hadden de zorg voor de grootste gebouwen van de stad en voor alles wat 
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daarbinnen plaatsgreep, voor zover dat althans te maken had met parochiële zaken. 
Broederschappen, gilden en zelfs particulieren konden namelijk eigen altaren of 
kapellen stichten, of plechtigheden laten houden aan bestaande altaren. Hoewel voor 
dergelijke initiatieven de toestemming van de kerkmeesters was vereist, waren de 
praktische werkzaamheden ten aanzien daarvan grotendeels aan hun zorg onttrokken. 
Desondanks ging er veel geld door hun handen, hetgeen hun taak des te zwaarder 
maakte. Zij werden op hun daden beoordeeld door zowel de parochianen, die al dan 
niet frequent het kerkgebouw betraden en de resultaten van hun bemoeienissen in 
ogenschouw konden nemen, als door het stadsbestuur, dat immers het benoemings
recht uitoefende. Teneinde voor zichzelf het overzicht te bewaren en om verant
woording van beleid en bestuur te kunnen afleggen, dienden de kerkmeesters te 
zorgen voor een nauwgezette administratie van de financiële handelingen. De 
bewaard gebleven onderdelen van deze boekhouding zullen uitgebreid ter sprake 
komen in hoofdstuk 9, waar tevens de problematische kwestie zal worden onder
zocht van de al dan niet bestaande rekenplichtigheid van de kerkmeesters aan het 
stadsbestuur. 

3.3 De relatie tussen de parochiekerken 

Het bestaan van twee parochiekerken in één stad kon licht leiden tot rivaliteit. 
Enkele gebeurtenissen waarin deze onderlinge competitie zich manifesteerde 
verdienen een nadere beschouwing. Zij kunnen namelijk enig zicht bieden op de 
ontwikkeling van het religieuze klimaat in Delft gedurende de late middeleeuwen. 
Om te beginnen wordt de blik gericht op de stichting van de Nieuwe Kerk, een 
gebeurtenis waaraan een visioen zou zijn voorafgegaan. Deze geschiedenis illustreert 
hoe het nieuwe godshuis zich een plaats in de stad wist te verwerven. Een tweede 
aandachtspunt vormt de verwerving van relieken door beide kerken in de jaren 
zestig van de vijftiende eeuw. Deze episode laat zien welke verwachtingen vooral 
de kerkmeesters koesterden ten aanzien van het bezit van heilig gebeente. Tenslotte 
worden de herhaaldelijk optredende twisten om de voorrang bij processies onder
zocht. Hieruit kan duidelijk worden hoeveel belang werd gehecht aan de handhaving 
van het prestige, maar ook welke plaats deze religieuze plechtigheden innamen in 
het stedelijk leven. 

3.3.1 De stichtingslegende van de Nieuwe Kerk 

Op 16 september 1387 vervaardigde de Delftse notaris heer Martinus Nicolaasz van 
Zaltbommel een in het Latijn gestelde akte op verzoek van de kerkmeesters van de 
Nieuwe Kerk.5 8 Hij gaf daarin weer wat twee getuigen hadden verklaard aaitgaande 
enkele wonderbaarlijke gebeurtenissen die aan de stichting van de kerk in 1381 



De Delftse parochiekerken 29 

waren voorafgegaan. Allereerst werd Jan Col gehoord, de knecht van Andries de 
pelsmaker, die verhaalde wat hem tientallen jaren daarvoor was overkomen. Hij 
verklaarde onder ede dat hij op de dinsdag voor Maria Lichtmis in het jaar 1351 
vroeg in de morgen wat te eten ging brengen aan een zekere broeder Simon.59 

Deze zat geknield voor het huis van Nicolaas Avemans aan het Marktveld, met 
gevouwen handen en met de blik omhoog gericht. Toen Jan informeerde hoe het 
met hem ging vroeg broeder Simon of ook hij niet de hemel geopend zag, met 
daarin een gouden kerk waar de heilige Maagd Maria in woonde. Jan keek naar de 
aangewezen plaats en ontwaarde inderdaad wat Simon hem beduidde. Voortaan 
kreeg Jan Col jaarlijks een soortgelijk visioen, steeds op dezelfde dag en tijd. Er 
daalde dan een lichtschijnsel uit de hemel neer, tot circa vier voet boven de plaats 
aan het einde van het Marktveld waar toentertijd de openbare strafvoltrekkingen 
plaats vonden. Naar aanleiding van deze verschijning begon men op die locatie in 
1381 met de bouw van de Nieuwe Kerk. Sindsdien werd het visioen niet meer 
gezien. 

De tweede getuige was heer Jacob Jan, vicecureit van de Oude Kerk en een 
bekende figuur in het Delftse religieuze leven. Zo was hij rond 1380 betrokken 
geweest bij de stichting van de religieuze vrouwengemeenschap waaruit later de 
kloosters van Sint Agatha en Sint Barbara ontstonden.60 Hij verklaarde verschil
lende wonderbaarlijke zaken te hebben vernomen, onder meer dat jonkvrouwe 
Catharina van Coudenhoven, een vrome begijn, al lang voor de stichting van de 
Nieuwe Kerk een nachtelijk visioen had gekregen.61 Wat de verschijning precies 
inhield is niet overgeleverd, maar wel wordt vermeld dat ook deze was gesitueerd 
boven het Marktveld. Catharina besteedde geen aandacht aan het gezicht, totdat een 
aantal Delftenaren het plan opvatte om juist op de bewuste plaats een kerk te 
bouwen. Toen men bij haar aanklopte om een financiële bijdrage voor het nieuwe 
bedehuis, gaf zij met gulle hand, omdat zij ervan overtuigd was dat dit initiatief 
door God en Maria gewild was. 

Na deze getuigenverklaringen noteerde de notaris nog elf wonderen die tussen 
1382 en 1387 waren geschied op voorspraak van Maria ter nood Gods, wier beeld 
in de Nieuwe Kerk werd vereerd.62 Aan het slot vermeldde hij de namen van de 
getuigen die bij het opmaken van de akte tegenwoordig waren, te weten Bokellinus 
Beersz en de jongeman (iuvenis) Jacobus. Van beiden is ons niets naders bekend. De 
oorkonde werd op 10 maart 1465 voor de burgemeesters van Delft gevidimeerd door 
Johannes van Braedbeeck, abt van het premonstratenser klooster Mariënweerd, en op 
27 april van hetzelfde jaar op verzoek van de kerkmeesters van de Nieuwe Kerk 
door Johannes Brakeiman. Hij was proost van Koningsveld, het vrouwenklooster ten 
zuidoosten van Delft dat eveneens tot de premonstratenser orde behoorde en onder 
toezicht stond van de abt van Mariënweerd.63 Zowel het stadsbestuur als de 
beheerders van de kerkfabriek vonden de akte dus van zo groot belang, dat zij 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders inschakelden om een afschrift daarvan te 
authentiseren.64 
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Deze in 1465 opgemaakte vidimus is overgeleverd in de kroniek van de Nieuwe 
Kerk.65 De samensteller van dat geschrift heeft de akte ook in het Middelneder
lands weergegeven, zij niet in een letterlijke vertaling maar geparafraseerd en op 
onderdelen aangevuld.66 Zijn eigen verhaal draagt een geheel ander karakter dan 
het officiële, zakelijke Latijn van de notaris, die zich uiteraard slechts kon baseren 
op getuigenverklaringen die werden gestaafd door een eed. De kroniekschrijver heeft 
echter de vrijheid gehad en genomen om zijn verhaal op te smukken, uit te breiden 
en te becommentariëren.67 De auteur begint zijn verhaal met een proloog die 
kenmerken draagt van een preek. Zo citeert hij de tekst van Jesaja 9 vers 1: 'Het 
volck datter wanderende was in duysternissen heeft gesien een groot licht, ende die 
woonden in den lande der deemsterheit des doots is een licht vertoent ende opge-
gaen'. Deze woorden past hij toe op Delft. Vóór de stichting van de Nieuwe Kerk 
zou het daar droevig gesteld zijn geweest met de religieuze en morele situatie. Er 
waren slechts drie altaren in de Oude Kerk en één in de kapel van het gasthuis. 
Meer kerken en kapellen bestonden er niet, zodat Delft wel een dorp leek. Bij 
ontstentenis van kloosters werden er in de stad geen getijden gezongen. Er werd 
weinig gepreekt, zodat het volk niet voldoende werd berispt voor zijn zonden. Het 
gaf zich dan ook naar hartelust over aan spelen, dansen en drinken. Juist in deze 
stad verkozen God en Maria zich een plaats in een nieuwe kerk, die nog wel 
gebouwd moest worden op de meest versmade plek die men zich kon voorstellen: 
daar waar de openbare strafvoltrekkingen plaats vonden. Maar zoals eerder Golgotha 
werd geheiligd, werd nu de gerechtsplaats van Delft uitverkoren. 

De kroniekschrijver beklemtoont in deze proloog dus niet alleen de bovenna
tuurlijke oorsprong, maar ook de morele noodzaak van de stichting van de Nieuwe 
Kerk. Hij wijst daartoe vooral op de gebrekkige liturgische outillage van de stad. 
Oosterbaan heeft aangetoond dat de beschrijving daarvan voor 1381, het jaar van de 
stichting, onjuist is, daar de Oude Kerk toen over minstens acht altaren beschikte in 
plaats van drie.68 Deze correctie lijkt echter weinig ter zake. De kroniek pretendeert 
immers niet de situatie van 1381 weer te geven, maar die van 1351. Dit blijkt uit 
het vervolg, als de auteur terugkomt op deze kwestie: 

'... men vint genoech bescreven hoe omtrent den jaren der openbaringen van 
desen nyewen godshuys in alle dese stede en stont doester noch capel noch 
outair, anders dan in doude kerck alleen 3 outaren, ende een outair int oude 
gasthuys voir den siecken ...\ 6 9 

Hier wordt verwezen naar een geschreven bron, naar alle waarschijnlijkheid de vita 
van Geertruid van Oosten. Deze vrome begijn ontving in 1348 de stigmata en 
overleed in 1358 in een geur van heiligheid. In haar levensbeschrijving wordt onder 
meer verhaald hoe zij een voorbeeldig bestaan leidde in een losbandige stad. In sterk 
op die van de kroniek lijkende bewoordingen wordt gewezen op het ontbreken van 
kloosters en de schaarsheid van altaren. Op heilige dagen kwamen weliswaar vele 
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mensen bijeen, maar niet om de preek te horen, doch om zich over te geven aan 
werelds vermaak.70 

De samensteller van de kroniek heeft niet alleen gebruik gemaakte van schrifte
lijke bronnen om de informatie uit de oorkonde aan te vullen. In zijn parafrase van 
de passages over de visioenen heeft hij ook een in Delft levende mondelinge traditie 
verwerkt. Zo meldt hij dat Simon geen ordegeestelijke was, maar 'broeder' werd 
genoemd vanwege zijn vrome activiteiten als boeteprediker. Hij zou kort na het 
visioen zijn overleden. Jan Col was in 1351 echter pas vijftien of zestien jaar oud, 
en stierf op buitengewoon hoge leeftijd omstreeks 1430. Omtrent 1490, zo infor
meert ons de kroniek, leefden er in Delft nog mensen die hem hadden gekend. 
Kennelijk heeft de samensteller hen omstreeks die tijd als informanten geraadpleegd. 
Ook over jonkvrouwe Catharina van Coudenhoven weet hij, misschien opnieuw 
dankzij een mondelinge overlevering, meer te vertellen dan de oorkonde. Zo 
vernemen wij dat zij een zeer solitair bestaan leidde in het begijnhof en zich soms 
twee of drie dagen zonder eten of drinken in haar kamer opsloot om te bidden. Als 
zij daarna weer te voorschijn kwam 'so scheen hair aenschijn als een engel'. 

De meest opvallende aanvulling is de mededeling dat Catharina niet de enige 
begijn was die een op de Nieuwe Kerk betrekking hebbend visioen kreeg. Ook 
Geertruid van Oosten zou een gezicht ten deel zijn gevallen. Volgens de kroniek had 
zij talloze 'vuerige contemplacien ende visionen, onder ander mede van deser 
kercken'. Dit zou zij hebben meegedeeld aan haar biechtvader, heer Nicolaas van 
Hodenpijl. Nu wordt in haar vita wel vermeld dat deze man diverse visioenen van 
Geertruid kende, maar over een gezicht betreffende de Nieuwe Kerk vernemen wij 
uit die bron niets. Onduidelijk blijft derhalve of de auteur van de kroniek ook hier 
teruggreep op een mondelinge traditie of op een ons onbekend geschrift. Bovendien 
mag de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat hij, immers toch gebruik makend 
van de vita om de religieuze toestanden in de veertiende eeuw te beschrijven, 
besloot dit visioen ook aan Geertruid toe te schrijven. Wellicht vond hij het onvoor
stelbaar dat zij de stichting van een nieuwe kerk niet voorzien zou hebben. Dat het 
hier inderdaad gaat om een constructie van de kroniekschrijver of een door hem 
gebruikte apocriefe traditie wordt te meer waarschijnlijk in het licht van de consta
tering dat haar biechtvader Nicolaas van Hodenpijl nog in leven was toen in 1387 
de notariële acte werd opgemaakt.71 Als de verschijning aan Geertruid toen al 
bekend was geweest had men hem toch zeker als getuige opgeroepen. 

Deze aangevulde versie van het verhaal lijkt niet de meest gangbare te zijn 
geweest. Op een ongedateerde prent, die waarschijnlijk uit de zestiende eeuw stamt, 
is te zien hoe Maria, gezeten in een zwevend kerkgebouw, verschijnt aan drie 
geknielde personen. Volgens het onderschrift zijn dit broeder Simon, Jan Col en 
Catharina van Coudenhoven. Van Geertruid is dus geen sprake.72 Ook wordt zij 
niet vermeld in een latere beschrijving van deze of een soortgelijke afbeelding door 
Tilman Vosmeer (1556-1634), een telg van een vooraanstand Delfts geslacht dat na 
de reformatie katholiek bleef.73 Hij wijdde enkele opmerkingen aan de prent ter 
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afsluiting van een in het Latijn gestelde preek, bestemd voor de feestdag ter 
herdenking van de verschijning.74 In 1572, toen deze dag voor het laatst in de 
Nieuwe Kerk kon worden gevierd, was Tilman pas 15 of 16 jaar oud. Hij week uit 
naar Keulen, waar hij in 1580 tot priester werd gewijd. Misschien heeft hij het 
sermoen gehouden in een viering samen met de vele andere Delftenaren, die daar 
hun toevlucht hadden gezocht. Noch in de preek zelf, noch in de toegevoegde 
aantekeningen repte Tilman over Geertruid, waaruit mag worden afgeleid dat hij de 
in de kroniek gegeven versie van de legende niet kende of niet accepteerde.75 

De aangevulde parafrase van de oorkonde wordt afgesloten met het verhaal van 
de eigenlijke kerkstichting. Er werd zoveel geld ingezameld dat de bouw voor
spoedig kon verlopen. Reeds op 25 maart 1382 kon het nog enigszins provisorische 
godshuis worden gewijd.76 Bij deze gelegenheid en ook daarna werden aflaten 
toegezegd aan degenen die bijdroegen aan de voortgang van het werk.77 Grote 
aantallen mensen bezochten de kerk, niet alleen om deze aflaten te verdienen, maar 
ook om het hier aanwezige miraculeuze Mariabeeld te vereren. De schrijver, die in 
zijn proloog tot de ontstaanslegende het lage peil van het Delftse religieuze leven 
vóór de stichting van de Nieuwe Kerk had benadrukt, laat dan ook niet na in de 
epiloog van dit onderdeel de gunstige gevolgen van de fundatie op te sommen. Deze 
zou tot uitdrukking zijn gekomen in de bouw van kloosters, conventen en kapellen, 
alsmede in de oprichting van vele altaren in de beide parochiekerken.78 De hier 
gesignaleerde opbloei heeft inderdaad plaatsgevonden, waaraan de doordringing van 
de Moderne Devotie niet vreemd zal zijn geweest. Zoals overal elders in de Lage 
Landen bestond toentertijd ook onder Delftenaren grote belangstelling voor het 
samenleven als religieuzen, resulterend in een flink aantal kloosterstichtingen.79 

Een groei van het aantal altaren is moeilijker te kwantificeren, maar is niet onwaar
schijnlijk. Uiteraard was de stichting van de Nieuwe Kerk slechts één van de 
manifestaties van deze opleving en zeker geen oorzaak, zoals de kroniekschrijver wil 
doen geloven. Die bewering kan gevoeglijk op rekening worden geschreven van zijn 
ijver om het belang van 'zijn' kerk te benadrukken. 

3.3.2 De verwerving van relieken 

De Nieuwe Kerk was aanvankelijk toegewijd aan Maria, wier verschijning immers 
de aanleiding zou hebben gevormd voor de stichting.80 Volgens de auteur van de 
kroniek was men al spoedig niet meer tevreden met dit patrocinium. Omstreeks 
1404 werd er zelfs 'gemurmureert als van sommigen binnen deser stede ende nyet 
van den minsten'. De Oude Kerk, die oorspronkelijk eveneens aan Maria gewijd zou 
zijn geweest, had daarnaast namelijk nog een patroon, sint Hippolytus. Ook de 
Nieuwe Kerk wilde zich kunnen beroemen op een tweede beschermheilige. De 
keuze viel op sint Ursula en haar 11.000 maagden, van wie men reeds enige relieken 
bezat. Bovendien vond men hierin naar verluidt een fraaie parallel met Keulen, waar 
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de stoffelijke resten van zowel Hippolytus als Ursula berustten en intensief werden 
vereerd.81 

De kroniekschrijver plaatst het aannemen van een tweede patroon door de 
Nieuwe Kerk geheel in het kader van een prestigestrijd met de Oude Kerk. Een 
dergelijke concurrentie is er waarschijnlijk wel geweest, maar het is zeer de vraag 
of de achtergronden in dit geval wel juist zijn weergegeven. Een eventueel dubbel-
patrocinium van de Oude Kerk is namelijk in geen enkele bron terug te vinden, 
evenmin als een oorspronkelijke toewijding aan Maria. Wel zijn er aanwijzingen dat 
eertijds sint Bartholomeus de patroonheilige was.82 Volgens de overlevering zouden 
de Delftenaren hem in 1396 hebben laten vallen ten gunste van Hippolytus, omdat 
zij op diens feestdag (13 augustus) hertog Albrecht een belangrijke overwinning op 
de Friezen bezorgden.83 Als het aannemen van een nieuwe beschermheilige door 
de Nieuwe Kerk al een reactie vormde op ontwikkelingen in de Oude Kerk, dan was 
dit eerder vanwege een daar ondernomen patrociniumwisseling dan omwille van het 
ontstaan van een dubbelpatronaat. 

Later in de vijftiende eeuw stonden heiligen opnieuw in het middelpunt bij een 
prestigestrijd tussen de beide parochies. De Nieuwe Kerk had omstreeks 1411 een 
schenking van drie rijkelijk met aflaten bedeelde 'cassen' vol relikwieën ontvangen 
van Aleid van Borselen.84 Ook hiermee was men op den duur niet meer tevreden. 
Volgens de kroniek werd in 1460 'seer gesolliciteert ende gearbeit om reliquien hier 
te vercrigen'. De pogingen hadden succes, want er werden - volgens de auteur aan 
beide kerken - talrijke relieken geschonken, onder meer van sint Ursula. Maar toen 
deze op 16 januari 1461 zouden worden ingehaald, fso geboerder twist, als dat si die 
in d'Oude Kerck al houden wilden, als si deden'. In reactie op die egoïstische 
euveldaad wisten enkelen langs andere weg toch een aanzienlijke hoeveelheid 
relikwieën te bemachtigen voor de Nieuwe Kerk, onder meer een arm en een vinger 
van Maria Magdalena. Deze nieuwe aanwinsten vormden aanleiding tot de vervaar
diging van talrijke schrijnen en monstransen en de uitbreiding van de Mariakapel om 
alles te kunnen herbergen.85 

Er bestaan bronnen die een enigszins ander licht op deze episode werpen. Zij 
suggereren namelijk dat de Nieuwe Kerk in het geheel niet was betrokken bij de in 
1460 vanuit Delft ondernomen pogingen om de reliekenschat uit te breiden, maar 
dat het initiatief daartoe volledig uitging van de kerkmeesters van de Oude Kerk.8 6 

In 1458/59 betaalden zij een aanzienlijke som die werd verantwoord met de woor
den: 'heer Willem Oobrecht, heer Jan Sonc ende Pijn Aelbrechz een reys ghedaen 
tot Kuelen om te vercrijghen sekere relyquyen'.87 Dit gezantschap was met zorg 
samengesteld. Willem Obrecht was een zeer aanzienlijk man vanwege zijn functie 
als prior van Sion, maar bovendien een deskundige op het gebied van aflaten.88 Jan 
Sonck was als priester verbonden aan de Oude Kerk.89 Pijn Albrechtsz tenslotte 
maakte vele jaren deel uit van het stadsbestuur. In 1458 was hij burgemeester, in 
1459 schepen.90 Kerkelijke en stedelijke functionarissen gingen dus samen de 
mogelijkheden bestuderen om relieken te verwerven, en wel in de stad waar de kans 
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op succes het grootst was. Aangezien sint Ursula en haar 11.000 maagden in Keulen 
waren begraven, was daar een schier onuitputtelijke voorraad heilig gebeente 
voorhanden. Bovendien werden er veel relieken bewaard van sint Hippolytus, de 
patroon van de Oude Kerk. 

De bevindingen van dit gezantschap zullen wel gunstig zijn geweest, want op 30 
maart 1459 vaardigde paus Pius II in reactie op een Delftse suppliek een bul uit, 
waarin hij de pastoor en de kerkmeesters toestemming verleende heilig gebeente van 
elders te halen. Als motief werd aangevoerd dat de Oude Kerk, hoewel deze 'als een 
kathedraal was uitgedost', over zeer weinig relikwieën beschikte.91 In oktober 1460 
moesten diverse personen geld voorschieten om een nieuwe reis naar Keulen 
mogelijk te maken, ditmaal om de relieken daadwerkelijk op te halen.92 Er is een 
kwitantie bewaard gebleven van 20 november 1460, waarin Stephanus, paltsgraaf 
van de Rijn, hertog van Beieren en tevens provisor fabrice ecclesie Coloniensis, 
verklaart via de proost van Arnhem van de pastoor en de kerkmeesters der Oude 
Kerk 24 Rijnsgulden te hebben ontvangen ten behoeve van zijn kerk, kennelijk als 
betaling voor bewezen diensten.93 Intussen hadden de Delftenaren zich ook, mèt de 
bul van Pius II, tot bisschop David van Bourgondië gewend om steun voor hun 
initiatief. Deze vaardigde daarop een aflaatbrief uit, waarin hij de bul soms letterlijk 
citeert.94 Aan de toekomstige vereerders werd 40 dagen aflaat in het vooruitzicht 
gesteld. 

De zaak was definitief rond in januari 1461. Op de zestiende van die maand 
konden de relieken plechtig worden ingehaald.95 Deze gebeurtenis werd aanleiding 
tot een jaarlijkse processie op de zondag na sint Pontianus (14 januari).96 Op 1 
april 1462 gaf paus Pius II een aflaat van zeven jaar en zeven quadragenen aan de 
vereerders en begunstigers van de relieken.97 Deze brachten inmiddels behoorlijk 
wat geld in het laatje van de kerkmeesters. Zoveel zelfs dat in 1465 een geheel 
nieuwe schrijn voor sint Hippolytus kon worden aanbesteed, te vervaardigen naar 
het voorbeeld van de Pontianusschrijn in de Utrechtse Domkerk. Het werk werd 
verricht door de Delftse goudsmid Gerrit Jansz en kostte alleen al aan arbeidsloon 
circa 200 Rijnsgulden.98 Hierin waren de ongetwijfeld zeer hoge materiaalkosten 
nog niet eens inbegrepen. Een inventaris van de relikwieënkapel uit 1496 noemt nog 
veel meer monstransen, schrijnen en andere houders voor soms spectaculaire 
overblijfselen van heiligen, waaronder bij voorbeeld een vinger van sint Petrus.99 

De offergaven voor de nieuwe relieken konden door de kerkmeesters overigens 
niet zomaar worden aangewend voor de algemene fabriekskas. Pastoor Egidius Joye 
bepaalde op 24 december 1465 dat giften die door de schenkers voor bepaalde 
relieken werden bestemd ook alleen daarvoor mochten worden gebruikt. Schenkin
gen waarbij niet uitdrukkelijk een met name genoemde heilige werd aangemerkt als 
begunstigde kwamen voor de helft ten bate van de relikwieën in het algemeen, 
terwijl de andere helft in de fabriekskas zou vloeien. Deze regeling werd op 30 mei 
1466 bekrachtigd door de Utrechtse bisschop.100 In 1476 werd nogmaals een aflaat 
verworven, dit keer van de wijbisschop Godfried Yerwerd, die in de Nieuwe Kerk 
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enkele altaren kwam wijden. De Oude Kerk nam zijn aanwezigheid in de stad te 
baat en wist een aflaat van 40 dagen voor de vereerders van de relieken te verkrij
gen.101 

In het licht van deze informatie blijkt de lezing die de kroniek van de gebeurte
nissen geeft enigszings bezijden de waarheid. Noch uit de samenstelling van het 
gezantschap naar Keulen, noch uit de bul waarin de Paus toestemming gaf voor de 
translatie, noch uit de andere aangehaalde documenten spreekt enige betrokkenheid 
van de Nieuwe Kerk. Deze kon dus ook geen recht doen gelden op de uiteindelijk 
verworven relikwieën, zodat de beschuldiging aan het adres van de Oude Kerk niet 
terecht lijkt. Dat de Nieuwe Kerk in 1462 zelf op jacht ging naar relieken zal eerder 
een gevolg zijn geweest van afgunst dan van een werkelijke benadeling door de 
Oude Kerk. 

Duidelijk is in elk geval wel dat door de kerken grote waarde werd gehecht aan 
het bezit van relikwieën. Deze hadden niet alleen religieuze betekenis, maar konden 
ook fungeren als prestigeobject en zelfs als inkomstenbron. De grote vraag naar 
heilig gebeente alsmede het feit dat de authenticiteit moeilijk was vast te stellen, 
creëerden mogelijkheden voor malafide handelaren. Tenminste één van de Delftse 
kerken lijkt slachtoffer te zijn geworden van frauduleuze praktijken. Op 25 augustus 
1469 werd in Keulen voor enkele raadsleden van de stad en een notaris een verkla
ring afgelegd door een zekere Symon Hollender.102 Hij was samen met zijn vrouw 
Fiegyn, die gevangen zat, betrokken geweest bij een handel in relieken. Symon zei 
dat hij twee maal naar Delft en Leiden was gereisd samen met heer Peter, prior van 
Altenberg. Hun doel was om heilig gebeente te verkopen, dat naar hij uitdrukkelijk 
stelde was voorzien van certificaten van echtheid. In Delft had hij een hele kist vol 
relieken weten te slijten, mede dankzij de bemiddeling van een derde handlanger, 
een zekere 'meyster Pauwels', de zoon van een kerkmeester aldaar. Voor deze handel 
had heer Peter volgens Symon 'eyne mirckliche somme Geltz1 ontvangen. De 
aanleiding voor de gevangenschap van Fiegyn en het opmaken van deze akte was 
waarschijnlijk een aanklacht wegens handel in valse relieken. De nadruk die wordt 
gelegd op de certificaten en op de betrokkenheid van gekende personen wijst erop 
dat Symon hen met zijn verklaring heeft willen vrijpleiten. 

Wat niet blijkt uit deze akte is met welke Delftse kerk Symon zaken had gedaan. 
Zijn contactpersoon, de vader van 'meyster Pauwels', is vooralsnog niet te identifi
ceren, zodat langs deze weg geen uitsluitsel kan worden verkregen.103 Nu lijkt de 
Nieuwe Kerk, waarschijnlijk gedreven door afgunst, duidelijk haast te hebben gehad 
het gevoelde tekort aan relieken te compenseren. Deze zal dus eerder geneigd zijn 
geweest in zee te gaan met malafide handelaren. Daar staat tegenover dat de Oude 
Kerk de officiële weg bewandelde, door in Rome toestemming te vragen voor de 
translatie. Dat zelfs dit geen garantie bood voor een zuivere gang van zaken wordt 
duidelijk als men ziet dat ook een ander slachtoffer van Symon en zijn handlangers 
zo'n bul had. In 1465 kreeg de abdij van Egmond verlof van Paulus II om relieken 
te verwerven. Bij de acht zendingen die tot 1468 werden ontvangen uit diverse 



36 Hoofdstuk 3 

kloosters in Duitsland werd bemiddeld door niemand anders dan Petrus de Haga 
Comitis, prior van Altenberg.104 

A l stond de authenticiteit van de relieken dan misschien niet onomstotelijk vast, 
de eer die er aan werd bewezen was er niet minder om. In beide kerken kregen zij 
een eigen kapel toegewezen. In de Oude Kerk was deze gelegen aan de zuidzijde, 
in de Nieuwe Kerk werd de kapel van Maria en het heilig Kruis aan de noordkant 
er voor uitgebreid.105 Bij gebrek aan bronnen is niet na te gaan of de inkomsten 
enigszins hebben voldaan aan de vooraf gekoesterde verwachtingen.106 Toen twee 
decennia later de in het vorige hoofdstuk besproken nota over de dramatische 
sociaal-economische situatie werd opgesteld, bleek dat men zich toen nogal wat 
voorstelde van de mogelijkheden. De aflaat die men toen trachtte te verwerven voor 
reliekenprocessies op 4 juli en de drie dagen daarna, zou voldoende baten moeten 
opleveren om de noden in de parochiële armenzorg te lenigen.107 Of de nota het 
beoogde resultaat heeft gehad is niet bekend, maar het is veelzeggend dat men erop 
vertrouwde dat de financiële redding kon worden bewerkstelligd door middel van 
het uitbreiden van de feestelijkheden rond de verering van de relieken van de 
kerken. 

3.3.3 Processies 

De belangrijkste processie van middeleeuws Delft was de zogenaamde Ommegang, 
die jaarlijks werd gehouden op de zondag na sint Odulphusdag (12 juni). Volgens 
de overlevering was deze ingesteld naar aanleiding van een wonder door toedoen 
van het beeld van Maria Jesse.108 Toch was de plechtigheid geen exclusieve aange
legenheid van de Oude Kerk. Na 1381 werd namelijk ook de Nieuwe Kerk bij de 
feestelijkheden betrokken. Bovendien speelde het stadsbestuur een belangrijke rol bij 
de organisatie vooraf en de handhaving van de orde tijdens en na de processie. Elk 
jaar weer werden keuren uitgevaardigd waarin de gang van zaken rond de Omme
gang werd geregeld.109 Daarbij werd een beroep gedaan op de medewerking van 
de hele stedelijke gemeenschap, men zou zelfs kunnen stellen dat hier sprake was 
van burgerplicht. Zo werd iedereen bevolen de straat voor zijn huis schoon te maken 
en werden de schutters gesommeerd op een bepaalde tijd aanwezig te zijn. 1 1 0 De 
gilden moesten bij deze gelegenheid elk een spel opvoeren, terwijl ouders zo nodig 
hun kinderen beschikbaar dienden te stellen voor bepaalde rollen. Voor de fraaiste 
prestaties werden door het stadsbestuur prijzen beschikbaar gesteld. Bij deze 
uitgaven bleef het niet, want de magistraat betaalde bij voorbeeld ook de speellieden 
die de processie muzikaal opluisterden en onthaalde hoge gasten op wijn. 

Kosten noch moeite werden gespaard om van de religieuze plechtigheden ook een 
bijzonder schouwspel te maken. Hierbij had een ieder belang, want de Ommegang 
viel samen met de belangrijkste van de twee jaarmarkten die in Delft werden 
gehouden.111 Bezoekers van de processie kwamen als vanzelf in aanraking met de 
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handel eromheen en omgekeerd. Voor een ieder die iets te verkopen had was het 
belangrijk dat er veel mensen op de plechtigheden afkwamen, omdat daarmee de 
klandizie werd vergroot. Voor de kerken was elke deelnemer of kijker niet alleen 
een potentiële schenker van offergaven, maar ook een mogelijke propagandist van 
de cultus. Als de plechtigheden spraakmakend genoeg waren zou erover worden 
verteld in andere plaatsen. In het bijzonder de op de markt aanwezige reizende 
handelaars waren door hun uitzonderlijke mobiliteit zeer geschikt om van mond tot 
mond reclame te bedrijven, al dan niet opzettelijk of bewust. 

Dat de belangen min of meer overeen kwamen wil nog niet zeggen dat alles 
steeds in goede harmonie verliep, zelfs niet tussen de parochiekerken. In de loop van 
de vijftiende eeuw moet namelijk onenigheid zijn ontstaan over de volgorde van de 
in processie meegevoerde cultusobjecten, want in 1450 achtte het stadsbestuur het 
nodig om hieromtrent een regeling te treffen. In even jaren mocht het beeld van 
Maria ter nood Gods uit de Nieuwe Kerk voorop, in oneven jaren dat van Maria 
Jesse uit de Oude Kerk. Niemand mocht zich begeven tussen de beide beelden en 
deze mochten alleen worden gedragen door personen die daartoe waren aangewezen 
door het stadsbestuur of de kerkmeesters. Ook werd bepaald welke volgorde de 
pelgrims in acht dienden te nemen: voorop liepen de geklede deelnemers, daarna de 
in hemd gehulde, dan de naakte, vervolgens zij die over hun blote lichaam een 
pantser droegen, dan de minderbroeders observanten en tenslotte de overige reli
gieuzen en geestelijken.112 

Een soortgelijke regeling was al eerder noodzakelijk geweest ten aanzien van de 
jaarlijkse Sacramentsprocessie.113 In 1413 werd door de magistraat voorgeschreven 
dat deze in even jaren zou beginnen in de Oude en eindigen in de Nieuwe Kerk, 
terwijl in oneven jaren de route precies andersom zou lopen.114 Desondanks ont
stond tussen de beide parochies onenigheid, waarvan de finesses bij gebrek aan 
bronnen onbekend zijn. In 1472 blijkt de raad van Holland zich met de zaak te 
hebben bemoeid, zonder dat duidelijk is in welke zin dit geschiedde.115 Ook de 
kerkelijke rechtbank werd ingeschakeld, hetgeen volgens de kroniek van de Nieuwe 
Kerk 'tot groter cost geviel der wederpartijen, overmits dat se niet veel gelijcx en 
hadden'.116 Uiteindelijk werd op 1 juni 1473 bepaald dat de Oude Kerk de voor
rang toekwam: daar zou voortaan de processie beginnen, zij het dat deze met 
evenveel pracht en praal moest eindigen in de Nieuwe Kerk.1 1 7 

Dat het ook anders kon, bewijst een ommegang die door beide kerken samen 
werd georganiseerd op de dag voor Hemelvaartsdag, de laatste van de drie Kruis
dagen. De dan gehouden processie was in het bijzonder bestemd voor het afsmeken 
van goed weer en vruchtbaarheid.118 Bij deze gelegenheid trok de stoet 'int velt', 
misschien zelfs rond de stad, hetgeen ironisch genoeg wel eens moest worden 
geannuleerd wegens slechte weersomstandigheden.119 In beide kerken werd gecollec
teerd, waarna de opbrengsten broederlijk werden gedeeld.120 Voor zover bekend 
zijn hieromtrent nooit problemen gerezen. 
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3.4 Besluit 

Met de instandhouding van het rijke religieuze leven in de laatmiddeleeuwse stad 
Delft waren vele belangen gemoeid. De regeling van alle voorkomende werkzaam
heden vergde een krachtige organisatie, die niet kon bestaan zonder actieve steun 
van het stadsbestuur. De Delftse magistraat heeft zich intensief beziggehouden met 
de gang van zaken in de beide parochiekerken. Deze bemoeienis betrof vooral het 
beheer, waarop invloed kon worden uitgeoefend door middel van de aanstelling van 
kerkmeesters, het toezicht op hun werkzaamheden en het verlenen van eventuele 
bijstand. Daarnaast probeerde de magistraat tenminste eenmaal invloed uit te 
oefenen op de benoeming van pastoors van de Oude Kerk, maar naar het zich laat 
aanzien zonder het gewenste resultaat. Effectiever was het optreden van het stadsbe
stuur in geval van onenigheid tussen de kerken. Regelmatig bleek het nodig dat het 
als boven de partijen staande arbiter uitspraak deed over gerezen kwesties. Boven
dien was de magistraat actief betrokken bij de verwerving van relieken en de 
organisatie van diverse plechtigheden. 

De belangengemeenschap die bestond tussen stad en kerk had ongetwijfeld te 
maken met de bindende functie die de parochies vervulden voor de bevolking. Niet 
alleen het individu maar ook de stedelijke gemeenschap als geheel was gebaat bij 
een goed geregelde organisatie van de kerken. Deze instellingen werden beschouwd 
als collectief bezit en vormden de trots van de stad. Voor gilden en broederschap
pen, organisaties die de interne samenhang van de stad bevorderden, waren de 
kerken plaatsen van samenkomst. Daar stonden hun altaren en de beelden van hun 
patroonheiligen, daar ook vonden ter versterking van de onderlinge saamhorigheid 
de door hen gefinancierde missen en andere plechtigheden plaats. Veel werd opzij 
gezet voor grootschalige evenementen als processies, die vanwege hun frekwentie 
en organisatorische complexiteit veel tijd, geld en energie vergden van de hele 
bevolking. Mede hierdoor vervulden dergelijke feesten zowel in religieuze als in 
maatschappelijke zin een belangrijke bindende functie.121 

De parochianen kwamen allereerst met de kerk in aanraking omwille van de 
zielzorg, uitgeoefend door de pastoor en zijn helpers. Daarnaast konden zij desge
wenst deelnemen aan de talrijke diensten en devoties die in het kerkgebouw 
plaatsvonden. Zowel in het collectieve verband van broederschappen of gilden, als 
individueel kon men in een cultus participeren. Enkele van de vereerde beelden 
namen in dit geheel een bijzondere plaats in, omdat daaraan mirakelen werden 
toegeschreven. Het ontstaan en de opzet van deze devoties vormen het onderwerp 
van het volgende hoofdstuk. 
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DE CULTUS VAN DE MIRAKELBEELDEN 

4.0 Inleiding 

Over vier beelden die in de Delftse parochiekerken werden vereerd, zijn mirakelver
halen opgetekend. Drie van de vier bevonden zich in de Oude Kerk, namelijk die 
van Maria Jesse, het heilig Kruis 'mitten hair' en O.L.V. van zeven smarten. In de 
Nieuwe Kerk leverde de devotie tot Maria ter nood Gods stof voor de vastlegging 
van mirakelen. De wonderverhalen bieden aanknopingspunten voor het onderzoeken 
van een cultus vanuit het perspectief van de vereerders, hetgeen verderop in deze 
studie plaatsvindt. Uit de mirakelboeken kan echter ook informatie worden geput 
over meer uiterlijke aspecten van een verering. Mede op basis hiervan worden in dit 
hoofdstuk het ontstaan en de organisatie van elke cultus afzonderlijk onderzocht. 
Verder komt de vastlegging van de wonderverhalen aan de orde. De wijze waarop 
de optekening geschiedde en de vorm waarin de mirakelen zijn overgeleverd, 
loinngn \\cht wfffpffl pp HP. waag welke betekenis zij vervulden voor de vestïgnTg en 
de verbreidine van een cultus. 

4.1 De cultus 

4.1.1 Maria Jesse 

In 1327 kreeg Machtelt, een reeds drie en een half jaar blinde vrouw uit 's-Graven-
hage, een droom. Zij werd daarin aangespoord een bezoek te brengen aan de (toen 
nog enige) parochiekerk van Delft. Daar moest zij om genezing bidden bij het 
nieuwe Mariabeeld. Op 14 juni, de zondag na Sint Odulfus (12 juni), reisde Mach
telt onder begeleiding van een meisje naar de Delftse kerk. Toen zij daar binnentrad, 
stond een priester met de naam Kerstiaen juist op het punt een mis te beginnen aan 
het altaar bij het beeld.1 Machtelt viel op haar knieën en bad om herstel van haar 
gezichtsvermogen. Toen de priester in de mis het heilig sacrament ophief, sloeg zij 
haar ogen op en vanaf dat moment kon zij weer zien. Met luide stem loofde zij 
Christus en Maria voor het aan haar geschiede mirakel. Alle aanwezigen volgden 
haa| voorbeeld en onmiddellijk werd besloten een dankprocessie te houden, die 
voortaan jaarlijks op dezelfde dag zou worden herhaald.2 *~ 

Op deze wijze begon volgens de overlevering de cultus van Maria Jesse in de 
Oude Kerk. Het beeld waarop de devotie zich richtte was blijkens mededelingen van 
de katholieke schrijver Michiel Vosmeer (1545-1617), die het nog uit eigen 
waarneming moet hebben gekend, van het type sedes sapientiae. Maria is gezeten 
op een troon en heeft het kind Jezus op schoot. In Zijn linker hand heeft Christus de 
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wereldbol, Zijn rechter is zegenend opgeheven.3 Binnen een kerkgebouw was de 
noordoostelijke hoek gewoonlijk de aangewezen plaats voor de Mariaverering. Toen 
tussen 1390 en 1410 in de Oude Kerk drie koren waren gebouwd, werd het meest 
noordelijke dan ook gewijd aan Maria.4 Daar zal toen een plek zijn ingeruimd voor 
het beeld van Maria Jesse. Omstreeks 1430-1440 werd ten noorden van het O.L.V.-
koor een nieuwe Mariakapel opgetrokken.5 

De naam Jesse is een verwijzing naar het voorgeslacht van Maria en Jezus, die 
afstamden van David, de zoon van Isaï of Jesse. Hij wordt pas in de zestiende eeuw 
rechtstreeks in verband gebracht met het beeld.6 Tot dan komt hij alleen voor in 
relatie tot het zogenaamde 'spel van Jesse', dat tijdens de Ommegang werd opge
voerd. Dit was blijkens de weliswaar talrijke, maar zeer verspreide posten in de 
kasboeken van de kerkmeesters een soort optocht, waarbij allerlei min of meer 
stichtelijke scènes werden opgevoerd. Uit deze bronnen wordt duidelijk dat het spel 
in de loop der jaren uitgroeide tot een spektakel van grote omvang.7 

Naast alle uiterlijk vertoon was er ook aandacht voor het zieleheil van de 
deelnemers en de toeschouwers bij de processie. In 1398 stelde paus Bonifatius IX 
een aflaat van twee jaar en twee quadragenen in het vooruitzicht van hen die de 
Ommegang bezochten en Maria Jesse kwamen vereren.8 In dit stuk wordt gesproken 
van een 'groeten loop ende overvloedigheit van volcken derwaerts aenkomende uut 
verre landen'. A l was de wens misschien de vader vai^de gedachte, er zal toch wel 
enige waarheid in deze mededeling schuilen. Uit andere bronnen is bekend dat de 
processie voldoende aantrekkingskracht bezat om zelfs de hoogste gasten uit den 
lande te trekken. Zo werd de Ommegang in het begin van de vijftiende eeuw 
bezocht door Margaretha, de vrouw van hertog Albrecht, graaf van Holland.9 

De bewaking en verzorging van de kapel en het beeld werd door door de 
kerkmeesters uitbesteed aan begijnen.10 Aanvankelijk is er sprake van slechts één 
bewaakster. In 1388 offerde Hildegunt Jan Willemszoonsdochter een zilveren kruis 
in tegenwoordigheid 'der beghinen die voir Onser Vrouwen sat'.11 In het kasboekje 
van de kerkmeesters uit 1408/09 zijn de afgedragen gelden uit het offerblok geno
teerd als 'tontfanc van der beghinen' en nog in 1434/35 werd er slechts één betaald 
voor haar diensten.12 Kort daarop moet deze bewaakster versterking hebben gekre
gen van een collega, want in 1446/47 werd aan twee begijnen een jaargeld uitge
keerd van 18 pond Hollands per persoon.13 In 1496 kregen zij loonsverhoging: 
ieder ontving voortaan 24 pond Hollands, oftewel 3 pond Vlaams per jaar.14 

Vanaf 1495 zijn gedurende ongeveer twee decennia niet alleen de netto af-
dracht^nvap d<? hpgjjnpp de kerkmegst^sverannvoord, maar OOK deafgehouden 
bodragen voor hun onkosten.15 Hieruit kan een beeld worden verkregeïTVarf*hun 
werkzaamKeden en de"zaken waarvoor zij de verantwoording droegen. In de eerste 
plaats gaven de begijnen geld uit voor religieuze plechtigheden, geboekt als 'missen 
ende loven'. Kennelijk namen zij schenkingen in ontvangst waaraan dergelijke 
liturgische tegenprestaties waren verbonden, zodat zij slechts wat overbleef konden 
afdragen aan de kerkfabriek. Verder voerden de begijnen onkosten op voor schoon-
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maakwerk, het 'wassen ende schuren'. Hierbij kan worden gedacht aan liturgische 
gewaden, altaarkleden, kerksieraden, hekwerk, etcetera. Bovendien zal hierin zijn 
begrepen de zorg voor de zeven mantels, waarin het beeld naar gelang de tijd van 
het liturgisch jaar werd gehuld. Een lijst van deze gewaden is overgeleverd in een 
inventaris van de kapel uit 1533.16 Een derde categorie van uitgaven betrof de 
verlichting, onderscheiden in 'spinlicht ende miskaersen'. Het 'spin-' of 'spendelicht' 
bestond uit de kaarsen die door de gelovigen, uiteraard tegen betaling, werden 
geplaatst voor het beeld, maar die wel eerst moesten worden ingekocht. De miskaar-
sen dienden altijd door de kerk te worden verzorgd. Naast deze regelmatig terug
kerende onkosten zijn ook incidentele posten opgevoerd. Af en toe schaften de 
begijnen bij voorbeeld laken en andere stoffen aan voor het vervaardigen van 
liturgische gewaden, en één maal per jaar, op de Ommegangsdag, mochten zij op 
kosten van de kerkfabriek een maaltijd gebruiken. 

Het beeld en de bijbehorende gewaden waren eigendom van de kerk, maar het 
altaar waarop het was geplaatst hoorde volgens de inventaris uit 1533 toe aan de 
broederschap van O.L.V. Een gilde ter ere van Maria bestond al vóór 1348. In dat 
jaar werd door Willem van Beieren de bediening geregeld van een kapelanie, die 
was ingesteld door een zekere meester Dammaes, maar nu werd bezeten door Clays 
van Scouden. Uit dit stuk blijkt dat de broederschap elke vrijdagavond met toestem
ming van de pastoor vespers liet zingen en op zaterdagochtend een mis. De inkom
sten waren naar verluidt gering en omvatten niet meer dan wat geld en renten uit 
testamentaire beschikkingen van overleden broeders. Daarvan moest de prebende 
van de kapelaan worden betaald. Om te zorgen dat de cultus ondanks de beperkte 
middelen zou groeien, was het nodig dat deze priester zijn taak nauwgezet ver
richtte. Daartoe werd bepaald, dat elk verzuim van diens kant zou worden bestraft 
met de verbeurte van een evenredig deel van zijn inkomsten aan de kerkfabriek en 
de heilige geest.17 

Verdere gegevens over de broederschap zijn uiterst schaars. Dergelijke vereni
gingen voerden doorgaans een eigen financiële en bestuurlijke administratie, 
waarvan in dit geval uiterst weinig bewaard is gebleven. Informatie is daardoor 
slechts te halen uit andere bronnen. Zo kan uit een in 1369 opgemaakt testament van 
Machtelt, de echtgenote van Kerstant van Alkemade, worden afgeleid, dat ook 
vrouwen als lid konden worden toegelaten.18 Enkele decennia later blijkt, dat de 
broederschap een tijd heeft opgehouden te bestaan, of in elk geval gedurende een 
aantal jaren een sluimerend leven heeft geleid. In 1399 gaf paus Bonifatius IX 
namelijk een aflaat van twee jaar en twee quadragenen aan hen die aanwezig waren 
bij de zaterdagse gezongen mis op het O.L.V.-altaar, die was ingesteld door een 
naar verluidt onlangs of opnieuw opgerichte broederschap van Maria.1 9 Aangezien 
sprake is van dezelfde diensten, namelijk een vesper op vrijdag en mis op zaterdag, 
moet het wel om hetzelfde gezelschap gaan. 

Uit de kasboeken van de kerkmeesters is bekend dat de broederschap omstreeks 
1447 de aanschaf bekostigde van een lessenaar in het O.L.V.-koor. 2 0 Honderd jaar 
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later zou een dergelijke uitgave niet meer kunnen worden gedaan, want in het 
midden van de zestiende eeuw blijkt de broederschap in financiële problemen te zijn 
geraakt. Na 1550 traden de hoofdmannen van het gilde in geldzaken regelmatig 
gezamenlijk op met de eveneens in moeilijkheden verkerende zeven-getijden-
meesters. Waarschijnlijk zijn hun beider fondsen zelfs verenigd.21 Toen in de jaren 
1567-1572 een nieuw altaar voor Maria Jesse moest worden gebouwd, werd dit 
door de twee colleges samen bekostigd.22 Wellicht was een dergelijk kostbare 
onderneming noodzakelijk geworden door de schade die in de kerk werd aangericht 
tijdens de beeldenstorm. Hierbij is Het beeld van Maria Jesse gespaard gebleven. 
Weliswaar vermeldt Michiel Vosmeer dat het al in 1566 zou zijn verdwenen, maar 
dit kan niet juist zijn.2 3 Uit andere bronnen blijkt dat het stadsbestuur toen alle 
beelden redde en onderbracht in het vondelingenhuis.24 Bovendien verschijnen de 
offergaven voor Maria Jesse al spoedig weer in de kasboeken van de kerkmeesters. 
Tot 1 november 1572 werden zij normaal eens in de vier weken geregistreerd. Wat 
er toen, bij de alteratie, met het beeld is gebeurd is onbekend, maar er zijn aanwij
zingen dat het is vernield.25 

4.1.2 Het heilig Kruis 'mitten hair' 

Het eveneens in de Oude Kerk vereerde heilig Kruis met de merkwaardige bijnaam 
'mitten hair' was waarschijnlijk een crucifix met echte haren op het hoofd van 
Christus.26 Dit kan worden afgeleid uit het vijfde wonderverhaal, waarin sprake is 
van een in het mirakelboekje verhaalde beeldschennis, die zou hebben plaatsgevon
den in 1412. Twee vrouwen hadden 'dat heilighe Cruus voirseit sijn haer ofghe-
scoren'. Eén van beide ontving een wel bijzonder passende straf: zij viel uit een 
boom en bleef als Absalom aan haar haren hangen. Zij werd maar juist op tijd 
gered, want anders zou zij het niet hebben overleefd. Over de andere vrouw wordt 
ons niets naders meegedeeld.27 De bijnaam 'mitten hair' wordt ook in de financiële 
administratie van de kerkmeesters gebruikt als de gewone aanduiding van het 
beeld.28 

Hoe de Oude Kerk aan dit curieuze beeld kwam is niet bekend. HeioiiiraJ^el-
hnekjq valt mfit cfeur in huis en vanpt direkt aan met de reeks wonderen. Anders 
dan bij Maria Jesse het geval bleek, fungeert het eerste verhaal, gedatëEré in 1412, 
niet in de ontstaansgeschiedenis van de verering. Er pleit echter niets tegen om aan 
te nemen dat de cultus van dit beeld inderdaad in dat jaar een aanvang nam, al werd 
het heilig Kruis in andere gedaanten al langer vereerd in de Oude Kerk. De notaris 
en priester Martinus Nicolaasz van Zaltbommel stichtte in 1371 twee prebendes 
'voer den heylighe Cruys' en in 1395 een vicarie op het door hemzelf opgerichte 
heilig-Kruisaltaar.29 Ook in latere bronnen worden altaren en diensten ter ere van 
het Kruis genoemd, maar zelden is expliciet sprake van het Kruis 'mitten hair'.30 

Ongetwijfeld waren er meer crucifixen en ook kruisrelikwieën in de kerk aanwezig, 
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bij voorbeeld in de heilig-Kruiskapel die zich bevond in de zuidzijde van het 
gebouw.31 

Uit enkele mirakelverhalen kan worden afgeleid dat het beeld van het heilig 
Kruis 'mitten hair' werd bewaard in de kapel waarin ook het beeld van Maria Jesse 
was geplaatst.32 Dit verklaart waarom de offergaven door de kerkmeesters niet 
apart werden geboekt. Zij zullen zijn opgenomen in de gelden die werden afge
dragen door de begijnen die de O.L.V.-kapel beheerden. Het laatste wonderverhaal, 
gedateerd 1511, werd genoteerd door de vice-cureit, in het bijzijn van Huych 
Woutersz, de bewaarder van de relikwieënkapel, en van Dorothea en Jannetje, de 
bewaaksters van de Mariakapel.33 Deze vrouwen zullen behalve het beeld ook de 
bijbehorende altaarkleden en misgewaden hebben verzorgd, die worden vermeld in 
de uit 1533 daterende inventarislijst van de kapel.34 

4.1.3 Maria van zeven smarten 

Zowel de cultus van Maria Jesse als die van het heilig Kruis 'mitten hair' waren van 
strikt lokale aard. Geheel anders was het gesteld met een nieuwe devotie die in de 
Oude Kerk begon op Goede Vrijdag van het jaar 1503. Op die dag werd Delft 
tm».pp.vQftftH a a T 1 <}p> reeds lange rij van plaat??n w ^ r demternationale, hr™*H f > rSf;h ap 

van Q J J V . van zeven smarten zich had gevestigd.35 Dit was een vereniging^van 
TO*4¥pe dat in de late middeleeuwen meer en meer in zwang geraakte. Traditionele 
broederschappen leken veel op gilden. Zij waren lokaal georganiseerd, kenden een 
bestuur en contributieheffing en hadden doorgaans eigen bezittingen. Zij onder
scheidden zich slechts van deze ambachtsorganisaties door hun werkzaamheden 
uitsluitend op religieus en charitatief terrein te zoeken. De broederschappen van het 
nieuwe type waren daarentegen bovenlokale gebedsverenigingen. De leden waren 
slechts gehouden bepaalde devotionele oefeningen te verrichten. Hierdoor verdiepten 
zij hun geloofsleven en verwierven zij de vaak omvangrijke aflaten die aan het 
lidmaatschap waren verbonden.36 

De verplichtingen voor de leden van de broederschap van O.L.V. van zeven 
smarten kwamen neer op het twee maal per week overdenken van Maria's smarten 
en het bidden van zeven Pater Nosters en zeven Ave Maria's. Dit mochten zij overal 
en op elk gewenst tijdstip doen. Wie eens een keer een week oversloeg vanwege 
vergeetachtigheid of 'door al te vele affairen van tijtelijcke dingen', kon de volgende 
week de draad gewoon weer oppakken en de gemiste oefeningen inhalen. Het geven 
of ontvangen van geld voor aanmelding of opzegging was verboden op straffe van 
uitstoting. Wel was het toegestaan schenkingen te doen teneinde een cultus in de 
eigen woonplaats mogelijk te maken.37 Om die van de grond te krijgen was dus 
wel degelijk een zekere lokale organisatie noodzakelijk. Spoedig werden dan ook 
plaatselijkedevotiecentra opgericht, verspreid over de gehele Zuidelijke en Noorde
lijke Nederlanden. 
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De eerste cultusplaatsen waren aan het eind van de vijftiende eeuw ontstaan op 
instigatie van Jan van Coudenberghe, lid van de raad van de Bourgondische hertog 
Filips de Schone. Hij had in de kerken waarvan hij pastoor was, te weten Abben-
broek, Reimerswaal en Sint Salvator in Brugge, schilderijen laten plaatsen met 
daaronder een gedicht. Daarin werden de beschouwers aangespoord zeven welom
schreven smarten van Maria te overdenken. Velen gaven gehoor aan de oproep en 
zo ontstond de gedachte een broederschap te vormen ter bevordering van deze 
devotie. Dit initiatief werd krachtig ondersteund door de hertog zelf, die zich zelfs 
liet onderscheiden met de titel van leider van de broederschap.38 

Deze actieve bemoeienis van de hoogste politieke kringen bij de vestiging en 
stimulering van de broederschap is opvallend. Het lijkt erop dat zij hiertoe zijn 
aangezet door leden van de dominicaner orde, waar al heel lang aandacht werd 
geschonken aan de zeven smarten van Maria. Deze belangstelling blijkt bij voor
beeld al in het Speculum humanae salvationis, geschreven door een Duitse domini
caan omstreeks 1324, en in de Nederlandse vertaling daarvan onder de titel De 
spieghel der menscheliker behoudenesse.39 Dirc van Delf, van dezelfde orde en 
kapelaan van hertog Albrecht van Beieren, wijdde een passage aan de zeven smarten 
van Maria in zijn omstreeks 1404 geschreven Tafel van den kersten ghelove.40 De 
biechtvader en tevens secretaris van Filips de Schone was Michiel Fransz van Rijsel 
(+ 1502), eveneens een dominicaan. Deze had zich reeds onderscheiden door zijn 
bemoeienissen met de totstandkoming van de beroemde rozenkransbroederschap in 
Keulen in 1475, die kan worden beschouwd als prototype van de gebedsgemeen
schap van de zeven smarten.41 Michiel Fransz werd in 1492 samen met Frans 
Busleiden, leermeester van de hertog, belast met de toetsing van de opzet van de 
nieuwe broederschap. Naar aanleiding van hun advies dat het initiatief alle moge
lijke steun verdiende, verklaarde Filips zich bereid als titulaire voorman te gaan 
fungeren.42 

De hertog kon voor het bewerkstelligen van de vereiste kerkelijke goedkeuring 
een beroep doen op familieleden. In 1494 liet zijn oom David van Bourgondië, 
bisschop van Utrecht, een onderzoek instellen naar aanleiding van geruchten over 
wonderen, die zouden zijn geschied door toedoen van O.L.V. van zeven smarten in 
Abbenbroek. De door hem ingestelde commissie kwam tot de conclusie dat de 
verhalen geloof verdienden en dat de cultus kon worden gesanctioneerd.43 Een 
theologische onderbouwing en verdediging van de broederschap werd in 1494 of 
1495 geschreven door Michiel Fransz.44 Wellicht naar aanleiding van dit boekje 
vaardigde paus Alexander VI in 1495 een bul uit, waarin de stichting ook in hoogste 
kerkelijke instantie werd goedgekeurd. 

De meergenoemde dominicaan Michiel Fransz lijkt, mede in het licht van zijn 
eerdere bemoeienissen met de devotie rond de rozenkrans, de werkelijke initiatief
nemer voor de broederschap te zijn geweest. Hij verkeerde in de positie om aan de 
jonge hertog en diens raadgevers, waaronder Jan van Coudenberghe, ideeën over te 
brengen. Ook was hij één van degenen die de plannen tot oprichting van een 
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broederschap beoordeelden en de man die de devotie theologisch fundeerde. 
Bovendien werden aan hem brieven gericht door priesters in Abbenbroek en 
Haamstede, die hem op de hoogte brachten van de wonderen die daar waren 
geschied door toedoen van Maria van zeven smarten. Het lijkt daarom niet te 
gewaagd om te veronderstellen dat hij ook de samensteller was van de eerste 
gedrukte verzameling mirakelverhalen waarin deze brieven waren opgenomen, 
anoniem verschenen omstreeks 1496.45 De volgende, uitgebreide edities van dit 
boekje werden alle verzorgd door Jan van Coudenberghe, die blijkbaar de leiding 
van de broederschap had overgenomen van de in 1502 overleden Michiel Fransz. 
Aan hem waren dan ook de latere brieven geadresseerd waarin melding werd 
gemaakt van de her en der geschiede mirakelen.46 

In 1519, het jaar waarin Van Coudenberghe zijn laatste bundel publiceerde, 
verscheen een eveneens door hem geschreven boekje over de geschiedenis van de 
broederschap.47 Hierin wordt nog eens de loftrompet gestoken over de betrokken
heid van Filips de Schone bij de verwerkelijking van dit initiatief. Allerlei gebeurte
nissen worden door de auteur uitgelegd als tekenen van de uitzonderlijke vroomheid 
en standvastigheid van de hertog. Een fraai voorbeeld is de episode waarin Filips het 
concept onder ogen krijgt van een brief aan zijn oom David van Bourgondië, waarin 
om kerkelijke steun voor de broederschap wordt verzocht. Hij raakt dan buiten 
zichzelf van woede als hij ziet dat hij hierin slechts 'autheur', dat wil zeggen initiator 
van de broederschap wordt genoemd en niet 'meester ende heer'. In plaats van 
terechtwijzingen wegens bij voorbeeld koppigheid of hoogmoed ontvangt hij slechts 
instemming vanwege zijn vrome 'volherdicheit', die volgens de omstanders moet 
worden uitgelegd als een 'uutsprake oft orakel van God'. Ook de geadresseerde 
bespeurt geen kwaad in de aangepaste formulering van de brief, maar 'hem daervan 
verheugende in heete tranen seyde: "Siet, hier is een wonderlijck teecken van den 
wille Gods, in dese devotie van mijn neve'".48 

Aangezien Jan van Coudenberghe deze geschiedenis van de broederschap schreef 
op verzoek van Karei V, ligt het voor de hand te vermoeden dat hij dergelijke 
vleierij aan het adres van de vader bedreef om de zoon te gerieven. Dit is echter 
slechts een deel van het verhaal. Hij kon immers terecht blij zijn met de overname 
van het voortouw door de vorst. Diens bemoeienissen verzekerden het initiatief van 
de steun van wereldlijke machthebbers en diens bemiddeling bracht de vereiste 
kerkelijke approbatie. Voortgezette steun van vorstelijke zijde was niet te versmaden 
en Van Coudenberghe aarzelt dan ook niet om Karei op zijn plichten te wijzen. Zijn 
geschrift kan zelfs worden opgevat als een vorstenspiegel. Hij beschrijft omstandig 
hoe slecht het rijk ervoor stond toen Maria van Bourgondië in 1482 overleed. Bij 
gebrek aan krachtig landsheerlijk gezag staken de aloude twisten weer de kop op, 
waarvan Frankrijk dreigde te profiteren.49 Eerst toen in 1493 de vrede van Parijs 
werd gesloten braken weer rustiger tijden aan. Deze wending ten goede wordt door 
de auteur in nauw verband gebracht met de opbloei van de nieuwe devotie tot de 
zeven smarten. 
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'Want soo saen als de voorseyde broederschap door schoonen wasdom haer 
schueten uutgeworpen hadde, soo hebben d'oproericheden de vlucht ghenomen, 
de inlantsche oorloghen sijn neder gheleyt, soo dat binnen luttel maenden de 
ghemeynte wederom in ordre ghestelt is'.5 0 

Zodra Filips de Schone een krachtig standpunt innam in religieuze zaken en zich in 
het stichten van de broederschap van zijn vrome zijde liet zien, zou de rust in zijn 
gebieden zijn weergekeerd. De les die Karei V hieruit kon trekken luidde dus: zorg 
allereerst voor orde in reliosis, dan komt de pais en vree in politicis vanzelf. In de 
woorden van Jan van Coudenberghe: 

'Uwe alderheylichste maiesteyt, peynst nu hoe aenghenaem dese broederschap 
wesen mach aen uwen Schepper, ende hoe groote dingen den Heer u ende uwen 
vader gedaen heeft, ende wat groote dinghen ghij noch bij God moocht verwer
ven, indien ghij dancbaer sijt voor soo groote weldaden'.51 

Hoe het idee was ontstaan voor een vestiging van een cultuscentrum in Delft is 
niet exact na te gaan, maar er kunnen wel enkele verbindingen worden gelegd met 
de kringen van de initiatiefnemers. Het is niet ondenkbaar dat in deze een belang
rijke rol werd gespeeld door öe toenmalige pastoor van de Oude Kerk, Anthonius 
Mettenye.52 Hij was tevens kanunnik van het Sint Donaaskapittel in Brugge. Proost 
van dat college was de leermeester van Filips de Schone, Frans Busleiden, dezelfde 
die in 1492 samen met Michiel Fransz van Rijsel werd belast met de beoordeling 
van de opzet van de broederschap. Ook langs andere weg zal men in Delft hebben 
geweten van de nieuwe devotie. Eén v«n de eerste boekjes over de zeven smarten 
was hier gedrukt in 1494 en drie jaar later werd er een soortgelijk werkje uitge
geven.53 

Vanaf Goede Vrijdag 1503 werden offergaven ingezameld voor de financiering 
van plechtigheden ter ere van O.L.V. van zeven smarten.54 Deze concentreerden 
zich in dit geval niet op een schilderij, zoals in de plaatsen waar Jan van Couden
berghe de devotie had geïnitieerd, maar op een beeld. Dit stelde de piëta voor, zoals 
kan worden afgeleid uit de omschrijving van de schenking van een zilveren ketting, 
die bestemd werd om op hoogtijdagen te hangen om het lichaam van Christus, 
liggend op de schoot van Maria.5 5 A l in 1504 werd het beeld voorzien van een 
kroon.56 Het altaar van O.L.V. van zeven smarten werd tegelijk met dat van sint 
Rochus gewijd door de Utrechtse wijbisschop in een niet precies bekend jaar.57 

Deze wijding werd jaarlijks gevierd op de zondag na sint Bavo (1 oktober).58 

Overigens bezat de Oude Kerk ook een beeld van de zeven vreugden van Maria. 
Een meisje van nog geen drie jaar oud, dat voor een dankbetuiging vanwege haar 
genezing van verlamming ter bedevaart naar het O.L.V. van zeven smarten zou 
worden gebracht, werd abusievelijk gepresenteerd aan Maria van zeven vreugden. 
Zij corrigeerde echter zelf de gemaakte fout met de woorden: 'Ten is dit beelt niet, 
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maer dat'. Zij wist hoe O.L.V. van zeven smarten eruit zag, omdat deze haar in een 
visioen was verschenen.59 

Op 11 augustus 1504 werd een grote processie gehouden, 'om sekere mercke-
lijcke teykenen ende myraculen die dat daer ghesciet waren'. Voor de hoogmis 
werden die dag 40 priesters ingehuurd, voor lof en processie zelfs 60.60 Naar alle 
waarschijnlijkheid werden dergelijke ommegangen al eerder georganiseerd, maar 
gegevens daarover ontbreken door een defect in het kasboek dat de eerste jaren van 
de cultus bestrijkt. Na de genoemde datum worden nog vele processies genoemd op 
onregelmatige tijdstippen, kennelijk ter gelegenheid van dan gemelde wonderen. 
Vanaf 1507 trad enige stabilisering op: ommegangen vonden blijkens de kasboeken 
jaarlijks plaats op de derde zondag na Pasen (zondag Jubilate) en in het najaar. Het 
duurde even voor men een vaste datum had gevonden voor deze laatste processie. 
In 1505 werd hij namelijk gehouden op 22 september, in 1506 op 9 augustus en 
eerst daarna steeds op 1 oktober.61 De ommegang in het voorjaar hield naar wij 
mogen aannemen verband met de op de vrijdag daarvoor gehouden officiële 
herdenking van Compassio Mariae of Maria's Medelijden. De datum in het najaar 
zal zijn ingegeven door de nabijheid van het juistgenoemde wijdingsfeest van het 
altaar. Ook werd het beeld meegedragen in de Ommegang, de grote processie die 
het jaarlijkse hoogtepunt van het kerkelijk leven in Delft vormde. 

Ongeveer tien jaar na de aanvang van de cultus konden de kerkmeesters van de 
Oude Kerk constateren dat 'bij derselver devotie d'voirsz kercke in huere fabryeke, 
onderhouden van ornamenten ende andere behoeften ende goede reparatie mercke-
lijcken ende grootelijcken woirt geproufiteert ende gevoirdert'.62 Kennelijk was het 
enthousiasme voor de verering van Maria van zeven smarten zo groot, dat de 
offergaven een aanzienlijke bron van inkomsten vormden voor de kerkmeesters. 
Enkele mensen hadden zelfs gelden toegezegd om de viering van de verschillende 
feesten in het kader van deze cultus ten eeuwigen dage zeker te stellen. Op grond 
van deze en andere argumenten achtte het stadsbestuur een verdere uitbreiding van 
de cultus 'goidlijck ende zeer devotelijcken, insgelijcx zeer genegen ende geaffec-
tueert ter profijtte, fabryck ende onderhouden der voirsz kercken'. Bij oorkonde van 
26 april 1514 werd daarom geregeld dat het 'principael hoichtijt ende festum opten 
dorden sonnendach na Paschen, dominica Jubilate', voortaan een week zou duren. 
Pas op het octaaf zou het beeld van de zeven smarten van het hoogaltaar worden 
teruggebracht naar de kapel. Het 'hoichtijt van miraculen, opten eersten dach van 
october', duurde dertien dagen. Dit getal was gekozen omdat al zo lang voor Goede 
Vrijdag zou zijn besloten om Christus gevangen te nemen. De plechtigheden zouden 
beginnen op Sint Mattheus (21 september), culmineren in de processie op Bamis (1 
oktober) en eindigen op 3 oktober.63 Het in deze oorkonde geschetste programma 
was al bijzonder rijk, maar bleek toch nog voor uitbreiding vatbaar. Nog in 1529 
schonk Katrijn Ewoutdochter het vermogen van 200 Rijnsgulden om te eeuwigen 
dage op 2 oktober mis en lof te doen voor het beeld van de zeven smarten met niet 
minder dan 21 priesters.64 
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Voor de propaganda van de cultus van de Delftse O.L.V. van zeven smarten werd 
gebruik gemaakt van de modernste communicatiemiddelen. In 1506/07 betaalden de 
kerkmeesters ruim tien schellingen voor 'een printgen te steken daer men up print 
die briefges van Onse Vrou van de zeven ween'.65 Hiermee werden vóór 1510 1100 
'bryefges' gedrukt voor de prijs van één schelling per honderd. In dat jaar werd 2Vi 
schelling betaald 'van een print te versteken'.66 De eerste 650 prentjes die hiermee 
werden gedrukt kostten nog hetzelfde als voorheen, maar daarna daalden de druk
kosten. Voor 5 schelling kocht men er eerst 600, daarna in 1514 nog eens 300 voor 
2Vt schelling.67 In totaal werden tussen 1506/07 en 1514 dus minstens 2650 van 
deze prentjes gedrukt. 

Enkele exemplaren van drie verschillende typen zijn bewaard gebleven. Op de 
oudste prent, gedateerd 1507, wordt de devotie aangeprezen met de tekst: 

Eert Jezus passie ende die ween van Marien, 
Doir welck te Delf veel miraculen ghescien. 

Boven de tekst is Maria afgebeeld met een zwaard in de borst, symbool voor het 
verdriet dat zij doormaakt bij het zien van haar van het kruis afgenomen zoon. 
Hiermee wordt gerefereerd aan de voorspelling van Simeon ten tijde van de besnij
denis van Christus, dat een zwaard de ziel van Maria zou doorsnijden.68 Rond deze 
centrale afbeelding zijn de overige zes smarten van Maria weergegevan in kleinere 
medaillons. Het geheel wordt bekroond met pinakels. De maker van de prent is nog 
niet geïdentificeerd, ondanks de aanwezigheid van een monogram: twee hoofdletters 
I, gescheiden door een doodshoofd. Ook het gegeven dat aan weerszijden van de 
prent de wapens van Kleef en Delft zijn afgebeeld heeft niet geleid tot een oplos
sing.69 

Een soortgelijke maar eenvoudiger uitgevoerde voorstelling is gebezigd op een 
prent uit 1510, waarschijnlijk het 'verstoken' exemplaar dat de kerkmeesters in dat 
jaar bekostigden (afb. omslag). Ditmaal luidt de tekst: 

Simeon seit: dat swaert daer [lees: der] droefheit u sylle doersniden sal. 
Broer Jan Melisz van der Goude. 

Deze Jan Melisz uit Gouda zal de drukker van de prent zijn, terwijl de afbeelding 
vervaardigd werd door iemand die zich presenteert met een monogram bestaande uit 
de initialen A.H. , vergezeld van een hoefijzer. Ook van deze meester is de identiteit 
nog niet onthuld. Wellicht heeft hij evenals Jan Melisz gewerkt in Gouda, want het 
wapen van die stad is afgebeeld naast dat van Delft.70 

Een geheel ander type voorstelling verschijnt op een prent uit 1511, ditmaal weer 
van de meester II met het doodshoofd (afb. 4.1). In een soort drieluik is centraal 
Maria met haar gestorven zoon afgebeeld. Op elk van beide zijpanelen zijn op veel 
kleiner formaat boven elkaar drie andere smarten weergegeven. Het geheel wordt 
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Afb. 4.1. Devotieprent uit 1511, door de monogrammist 11 met het doodshoofd. 

bekroond door rijk versierde pinakels en een baldakijn waaronder een beeld van 
Maria met het kind Jezus, staande in een stralenkrans. Onder het centrale paneel zijn 
de lijdenswerktuigen van Christus afgebeeld op een schild, vastgehouden door twee 
engelen. De tekst onderaan het middendeel is nagenoeg letterlijk gelijk aan die op 
de eerste prent van deze monogrammist. Ook zijn opnieuw de wapens van Delft en 
Kleef afgebeeld.71 

In de kasboeken van de kerkmeesters zijn geen inkomsten verantwoord uit de 
verkoop van prentjes. Misschien werden deze gratis verspreid of geschonken in ruil 
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voor een offerande ten bate van de cultus. De tekst op twee van de drie typen wijst 
op een functie als reklamedrukwerk, bedoeld om de bekendheid van de devotie tot 
Maria van zeven smarten te vergroten, of als souvenir, waardoor mensen werden 
herinnerd aan een bezoek aan het Delftse cultuscentrum. Daarnaast waren dergelijke 
afbeeldingen van betekenis als 'Andachtsbild' bij de oefening van de devotie in 
huiselijke kring.72 Vooral voor mensen die niet konden lezen gold het adagium dat 
in 1494 werd gehanteerd in een geïllustreerd boekje over Maria van zeven smarten: 
'die beelden sijn der leecken luden boecken'.73 

4.1.4 O.L.V. ter Nood Gods 

Toen men nog bezig was met de bouw van de Nieuwe Kerk, in of kort na 1381, 
vond in Delft een wonderbaarlijk voorval plaats. Een 'constenair ende meester', 
denkelijk een beeldsnijder, was met zijn produkten op weg naar de jaarmarkt van 
Antwerpen of Brugge. Hij overnachtte bij een vriend in Delft aan de Voldersgracht. 
Dit kwam ter ore aan degenen die waren belast met het toezicht op de bouw. Zij 
konden wel wat ornamenten gebruiken en bezochten de meester om zijn handel te 
bekijken. Zij lieten het oog vallen op 'een beeld van Onser Liever Vrouwen in der 
noodt, also si onder den cruce sat droeflick mit horen gebenediden kinde op hair 
scoot leggende'. De gevraagde prijs was hen echter veel te hoog, zodat zij onver-
richterzake huiswaarts keerden. Toen de meester de volgende dag verder wilde 
reizen en zijn koopwaar naar het schip wilde dragen, kon hij het bewuste Maria
beeld niet tillen. Na verscheidene vergeefse pogingen gaf hij de moed op. Vertwij
feld liet hij de gegadigden van de vorige dag komen en bood hun het beeld voor een 
veel lagere prijs aan. Deze keer kwamen de partijen wel tot overeenstemming, en de 
piëta liet zich zonder problemen vervoeren naar de Nieuwe Kerk.7 4 

Behalve de kroniek van de Nieuwe Kerk is er geen enkele bron die dit verhaal 
weergeeft. In zijn relaas reikt de auteur geen aanknopingspunten aan die het 
mogelijk maken om te achterhalen waar hij zijn informatie vandaan heeft. Voor de 
visioenen van 1351 en latere jaren kan hij een notariële akte met onder ede afge
legde getuigenverklaringen overleggen, maar over de miraculeuze verwerving van 
het Mariabeeld is geen officieel stuk bekend. Steunde hij hier op mondelinge traditie 
of beschikte hij over een ons niet overgeleverde schriftelijke bron? 

Via een omweg is het toch mogelijk iets meer licht te werpen op deze kwestie. 
Vastgesteld kan worden dat het thema van de hier weergegeven legende niet uniek 
is. Soortgelijke verhalen over plotsklaps loodzware heiligenbeelden en relieken 
waren in de middeleeuwen verre van zeldzaam. Heel wat bedevaartplaatsen zouden 
hun ontstaan te danken hebben aan een dergelijke openbaring van de miraculeuze 
krachten van een beeld of de stoffelijke resten van een heilige.75 Een vrijwel 
gelijkluidend verhaal is overgeleverd betreffende Hoorn. Daar werd omstreeks 1426 
een nieuwe kerk gebouwd, volgens de legende naar aanleiding van een verschijning 
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van Maria. Nog tijdens de bouw zou het zijn gebeurd dat een schipper die een 
Mariabeeld naar Friesland wilde vervoeren, er door tegenwind maar niet in slaagde 
de haven te verlaten.76 

Ook in de directe omgeving van Delft bestond zo'n legende. De Sint Janskerk te 
Schiedam, gelegen op nog geen twee uren gaans, zou op nagenoeg identieke wijze 
een wonderdoend Mariabeeld hebben verkregen. Het verhaal is overgeleverd in de 
levensbeschrijving van de heilige Lidwina (1380-1433).77 Vóór haar geboorte werd 
Schiedam een keer aangedaan door een beeldsnijder die een Mariabeeld bij zich had. 
Hij zou daarmee naar Antwerpen varen om het op de markt te verkopen, maar toen 
hij wilde vertrekken slaagde men er ondanks verwoede pogingen niet in het schip 
van de kant duwen. Na lang zoeken kon men geen andere oorzaak vinden dan dit 
beeld, dat blijkbaar de stad niet wilde verlaten. De kerkmeesters van de Sint Jan 
kochten het, waarna een levendige cultus begon. Lidwina behoorde tot de vurigste 
vereerders, reden waarom dit verhaal in haar vita werd opgenomen. De parallellen 
met de hiervoor behandelde Delftse historie zijn zo duidelijk, dat ontlening niet mag 
worden uitgesloten. De auteur van de kroniek van de Nieuwe Kerk kan de legende 
in aangepaste vorm hebben overgenomen uit één van de bestaande versies van de 
levensbeschrijving van Lidwina. Zo dicht bij Schiedam moet de uitstraling van haar 
cultus voelbaar geweest zijn en zal men haar vita hebben gekend. Vóór 1500 waren 
er al drie versies gedrukt, waarvan één, de Middelnederlandse, in Delft.78 

Ter ere van Maria ter nood Gods werden met het beeld processies gehouden op 
vier hoogtijdagen.79 De eerste was op de dag van de Gulden Mis, een woensdag in 
december.80 De volgende viel eveneens in de winter, namelijk op de zondag vóór 
Maria Lichtmis (2 februari), de dag waarop de apparitio ecclesiae oftewel het 
visioen van de kerk werd herdacht. De derde processie vond plaats op Hemelvaarts
dag, ter herinnering aan een wonder dat in 1444 op die dag had plaatsgevonden, 
toen de kerk werd gespaard voor verwoesting door brand. De laatste werd gehouden 
op de dag van de Ommegang. Behalve tijdens de Gulden Mis werd na elk van deze 
processies gedurende acht dagen, het zogenaamde octaaf, het beeld nog voor het 
koor geplaatst. Eerst na deze 'statie1 of het 'voorstaen' werd het weer teruggebracht 
naar zijn vaste plaats, een kapel aan de noordzijde van de kerk.81 

Deze kapel werd evenals die van Maria Jesse in de Oude Kerk bewaakt. A l in 
één van de eerste mirakelverhalen, dat speelt in 1385, is sprake van een bewaarster, 
Kathrijn Lieveziel genaamd.82 Later waren er meer vrouwen belast met deze taak, 
waarschijnlijk twee. Voor hun diensten ontvingen zij blijkens het kasboek van de 
kerkmeesters in 1536 een jaargeld in twee termijnen.83 Nergens wordt duidelijk of 
de bewaaksters in de Nieuwe Kerk ook begijnen waren of wellicht zusters van één 
van de vele conventen in de stad. Bij hun maandelijkse afdrachten van de offer
gaven aan de kerkmeesters declareerden de vrouwen hun onkosten voor 'zeep, 
wassen, spinnen ende nayen' of 'van messen'.84 Deze uitgaven en de daaruit blij
kende werkzaamheden hielden dus duidelijk verband met het onderhoud van de 
kapel en de inventaris en met het verzorgen van plechtigheden voor het beeld. 
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Herhaaldelijk bleek het nodig de kapel uit te breiden. Dit was deels een gevolg 
van het feit dat evenals in de Mariakapel in de Oude Kerk ook hier sprake was van 
een nauwe verbinding van de devoties tot O.L.V. en tot het heilig Kruis. De Nieuwe 
Kerk beschikte al sinds de jaren tachtig van de veertiende eeuw over een Christus
beeld dat vanwege zijn enorme afmetingen liggend moest worden bewaard, 'na der 
manieren van Onser God in den grave', in de noordwesthoek van de Mariakapel. Het 
beeld was zelfs te groot om in processies te kunnen worden meegedragen, zodat 
voor dat doel een kleiner crucifix werd vervaardigd.85 Omstreeks 1411 werd aan de 
kapel een uitbouw gemaakt, de latere relikwieënkapel, waar het kruisbeeld werd 
neergelegd.86 Enkele rond die tijd verleende aflaten houden waarschijnlijk verband 
met deze verbouwing. Zij kunnen vooraf zijn gegeven tér financiering van de bouw, 
maar ook achteraf ter gelegenheid van de wijding. Op 4 april 1410 gaf wijbisschop 
Matthias een aflaat van veertig dagen aan de vereerders van Christus in het graf en 
Maria ter nood Gods, beide in de kapel. Drie weken later werd deze aflaat verdub
beld door bisschop Frederik van Blankenheim.87 Een nieuwe vergroting van de 
kapel was nodig in 1510.88 

Een andere reden voor de eerste uitbreiding was volgens de kroniek het inten
sieve gebruik van de ruimte door de broederschap van het heilig Kruis.8 9 Dit 
gezelschap was omstreeks 1394 opgericht en had zijn bloei waarschijnlijk voor een 
groot deel te danken aan de bemoeienissen van Johannes de Witte (+ 1434). Deze 
bekleedde vele hoge kerkelijke functies en beschikte over goede contacten bij de 
curie in Rome.90 Hij wist in 1394 van de paus een aflaat van twee jaar en twee 
quadragenen te verkrijgen voor degenen die op vrijdag de mis bijwoonden voor het 
door hem gestichte altaar van Maria en het heilig Kruis in de Nieuwe Kerk. Deze 
mis was volgens de bul ingesteld door een broederschap die door enkele Delftenaren 
was opgericht. Dit gilde was echter niet alleen gewijd aan het heilig Kruis, maar ook 
aan Maria.9 1 In de kroniek wordt steeds alleen de eerste naam gebruikt. Dit zou 
kunnen betekenen dat in de tijd van de auteur de devotie voor het heilig Kruis 
overheerste en dat de verering van O.L.V. ter nood Gods bij dit gezelschap wat 
meer op de achtergrond was geraakt. Een andere, meer waarschijnlijke mogelijkheid 
is dat de Mariacultus inmiddels door een ander gilde werd behartigd. 

In 1468 was een poging gedaan een aparte broederschap ter ere van O.L.V. ter 
nood Gods op te richten. Toen werden giften ingezameld om haar cultus te intensi
veren en vele mensen lieten zich inschrijven als lid. De kroniekschrijver zag de 
daarvoor gebruikte registers nog bij d^ kerkmeesters. Het initiatief werd echter in de 
kiem gesmoord, of in de woorden van de auteur: 'die duvel zayde sijn zaet, also dat 
nyet lang en stont'. Volgens hem was de belangrijkste oorzaak van het falen de 
afgunst van de broederschap van Maria Jesse. De Oude Kerk zou als oudste, 
volkrijkste en meest vermogende geen concurrentie hebben geduld. Mensen uit die 
parochie waren altijd al jaloers geweest op de gunsten die Maria de Nieuwe Kerk 
bewees. Hij werkte deze nogal harde beschuldiging niet verder uit, maar eindigde 
enigszins onbevredigend: 'Den verstandigen is genoech geseit'.92 Het is mogelijk 
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dat de weerstand, zo die er inderdaad was, meer afkomstig was van de oude en 
kennelijk succesvolle broederschap van het heilig Kruis in de Nieuwe Kerk zelf. 
Hoe het zij, de tegenwerking is zeer effectief geweest, want in geen enkele andere 
bron is sprake van een broederschap voor O.L.V. ter nood Gods. 

Na 1500 lukte een dergelijk initiatief wel, zij het in een geheel andere gedaante. 
Op 28 april 1512 werd het altaar in de kapel na een grondige verbouwing opnieuw 
gewijd. Bij deze gelegenheid schonk wijbisschop Jacobus van Kalkar veertig dagen 
aflaat en nog eens een zelfde aantal namens bisschop Frederik van Baden. De 
kroniekschrijver, die deze aflaat in zijn werk heeft gekopieerd, noemt het altaar in 
het opschrift boven de oorkonde nog steeds dat van Maria ter nood Gods. In het 
stuk zelf heet het echter gewijd aan God, de passie van Christus, de zeven smarten 
en de zeven vreugden van Maria en tenslotte aan Ursula, de kerkpatrones. De aflaat 
kon niet alleen worden verdiend door het bijwonen van plechtigheden bij het nieuwe 
altaar. Hij viel ook ten deel aan degenen die een processie ter ere van de zeven 
smarten bijwoonden of lid werden van de broederschap dan wel deze op andere 
wijze steunden.93 

De cultus van Maria ter nood Gods was inmiddels zelfs letterlijk geplaatst in het 
kader van de populaire devotie tot O.L.V. van zeven smarten. Volgens de kroniek 
werd in 1501 bij Tieman Jansz een nieuw houten tabernakel voor het beeld besteld. 
Bovenin werden afgebeeld '7 parcken van den 7 ween Onser Vrouwen'.94 Blijkbaar 
was de verering van Maria van zeven smarten en in het bijzonder de daartoe 
opgerichte broederschap geen aangelegenheid van de Oude Kerk alleen, maar een 
zaak die de gehele Delftse gemeenschap van gelovigen bezighield. 

4.2 De mirakelverhalen 

4.2.1 Maria Jesse 

Van het beeld van Maria Jesse zijn negen wonderverhalen overgeleverd in een 
handschriftje uit de vijftiende eeuw, dat tegenwoordig berust in het Rijksarchief te 
Utrecht.95 Zij zijn geschreven in één en dezelfde hand. Voor het eerste verhaal 
werd naar verluidt teruggegrepen op een notariële akte. Deze was opgesteld door 
heer Martinus Nicolaasz van Zaltbommel, dezelfde die in 1387 betrokken was bij de 
vastlegging van het visioen van de Nieuwe Kerk.9 6 Het is onwaarschijnlijk dat de 
notaris dit mirakel, gedateerd 1327, direct in of zelfs kort na dat jaar heeft opgete
kend. Afgezien van het eveneens door hem geboekstaafde tweede wonderverhaal in 
deze collectie, dat zich afspeelt in 1365, komt hij namelijk eerst in de bronnen voor 
vanaf 1371.97 Hij was bovendien nog aktief in 1396, toen hij een akte opstelde 
voor de Nieuwe Kerk.98 

Ook de getuigenlijst wijst erop dat het stuk later is opgemaakt. Genoemd worden 
Willem Jansz Vleeshouwer, zoon van de in 1327 genezen Machtelt, Jacob Willemsz, 
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70 jaar oud, en Jan Vosz. Machtelt zelf was blijkbaar reeds overleden, want als zij 
nog leefde was zij wel gehoord in plaats van haar zoon. De uitdrukkelijke vermel
ding van de hoge leeftijd van Jacob Willemsz wijst er wellicht op dat jongere 
mensen zich het mirakel niet meer herinnerden. Jan Vosz wordt diverse malen 
genoemd als schepen van Delft tussen 1336 en 1373." Dit alles leidt tot de 
veronderstelling dat het verhaal geruime tijd na de daarin beschreven gebeurtenissen 
werd opgetekend, waarschijnlijk pas in de tweede helft van de veertiende eeuw. 

Voor elk van de wonderen zal oorspronkelijk een aparte notariële akte zijn 
opgemaakt. Hierop wijst bij voorbeeld de in het tweede verhaal gebezigde zinsnede 
'in den jaer Ons Heeren MCCCLXV quam voir denselven voirscreven notarius heer 
Martijn een vrouwenpersoen ...'. Uit de formulering kan tevens worden afgeleid dat 
deze akten niet in hun oorspronkelijke vorm zijn overgeleverd. Het woord 'voirscre
ven' zou in een los stuk niet zijn gebruikt om te verwijzen naar een andere losse 
akte. Niet alleen de vorm maar ook de inhoud van het eerste verhaal heeft wijzigin
gen ondergaan. Zo wordt gesproken van de Delftse kerk 'die men nu hiet die Oude 
Kerc'. Voor een dergelijke omschrijving was pas aanleiding na de stichting van de 
Nieuwe Kerk in 1381. 

Na het vijfde mirakel, dat zich afspeelde in de jaren 1386 en 1388, lezen wij dat 
de kerkmeesters beschikten over een akte - let wel: enkelvoud - waarin de voor
gaande wonderen waren vastgelegd.100 Het hier bedoelde stuk, dat de verhalen 
over de tot 1388 geschiede mirakelen bevatte, werd waarschijnlijk in of kort na 
1432 overgenomen in het Utrechtse handschrift. Naar de penvoering te oordelen is 
het namelijk geschreven tijdens dezelfde sessie als het zesde verhaal, dat zich 
afspeelde in 1432. Na het laatste woord daarvan is een kleine versiering als regel
vulling aangebracht, iets wat achter geen van de andere verhalen voorkomt. Dit kan 
erop wijzen dat de collectie voorlopig werd beschouwd als afgesloten. De overige 
drie mirakelen lijken later genoteerd, aangezien de penvoering en de kleur van de 
inkt enigszins afwijken. Opvallend is dat het negende en laatste wonder, dat in 1438 
gebeurde, wordt voorafgegaan door twee mirakelen uit 1439 en bovendien opnieuw 
een ietwat verschillend letterbeeld vertoont. Dit laatste doet vermoeden dat er enige 
tijd tussen beide notities is verstreken. Wellicht heeft de schrijver in 1439 twee toen 
geschiede mirakelen vastgelegd en pas later bemerkt dat hij een een akte had 
overgeslagen betreffende een wonder dat in het vorige jaar had plaatsgegrepen. 

Deze reconstructie van de ontstaansgeschiedenis vindt steun in een vergelijking 
van de initialen, die niet weinig wordt vergemakkelijkt doordat alle verhalen 
beginnen met de letter i . De eerste zes initialen zijn van hetzelfde type, uitgevoerd 
in rood. De overige wijken qua uitvoering een weinig af. De zevende beginletter is 
zwart, de achtste zwart met een rode rand en de negende rood. Dit lijkt te bevesti
gen dat het laatste wonder niet in dezelfde sessie werd genoteerd als de voorgaande 
twee. Misschien heeft de schrijver bij het vervaardigen van de initiaal van nummer 
negen opgemerkt dat de beginletter van het voorlaatste wonder, gesitueerd op de 
tegenoverliggende bladzijde, uitsluitend zwart was en toen de gelegenheid te baat 
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Schema 4.1. De ontstaansgeschiedenis van het mirakelboekje van Maria Jesse. 

1 (1327) 
2 (1365) 
3 (1374) 
4 (1372) 
5A (1386) 
5B (1388) 

6 (1432) -1 
7(1439) 
8(1439) 

a = instrumentum van de kerkmeesters, in of na 1388 
b = eerste verzameling, in of na 1432 
c = aangevulde verzameling, waarschijnlijk 1439 
d = definitieve versie, waarschijnlijk 1439, na c 

. c 

9(1438) 

genomen om er een rood randje omheen te tekenen. De zwarte initaal van nummer 
zeven ontsnapte aan zijn aandacht, wellicht omdat hij deze alleen had kunnen 
ontdekken als hij had teruggebladerd. 

Na de nummers 1 en 3 wordt gewezen op het ontbreken van documentatie over 
talloze andere mirakelen, kennelijk om aan te geven dat deze verhalen niet alle 
wonderen betroffen die waren geschied. De getuigen bij het eerste wonder zouden 
hebben verteld dat dankzij Maria vele verdronken kinderen waren herleefd, 'wes 
kennes ende namen si niet onthouden en hebben'. Degenen die het derde wonder 
kwamen melden 'seyden van meer ende veel andere miraculen dair si of ghehoirt 
hadden, mar niet en saghen noch bi en waren'. 

Dergelijke opmerkingen zijn misschien gemaakt om het ontbreken van verhalen 
uit de jaren 1328-1364 en 1375-1387 te verklaren. Zij kunnen echter ook hebben 
gediend om aan te geven dat bij de optekening van een wonder op consciëntieuze 
wijze te werk werd gegaan. De notaris of zijn opdrachtgevers verklaarden hiermee 
in feite dat zij slechts een akte opmaakten als er voldoende bewijsmateriaal in de 
vorm van getuigenverklaringen voorhanden was. De goed gedocumenteerde wijze 
waarop de mirakelen zijn overgeleverd, lijkt te bevestigen dat in de praktijk inder
daad scherpe criteria werden gehanteerd. In minstens zes van de negen verhalen 
kwam er een notaris aan te pas, terwijl de eerste vijf ook gezamenlijk waren 
opgenomen in één akte.101 Bovendien legden getuigen van dè eerste zes mirakelen 
hun verklaringen af 'bi horen eet' of men 'swoer ten heilighen'. 

De optekening van de mirakelverhalen in de overgeleverde vorm houdt naar alle 
waarschijnlijkheid voor bouwaktiviteiten in de Oude 
Kerk. Zoals hiervóór vérnielïFw^ en 1410 drie koren ge
bouwd.102 De aflaten van 1398 en 1399 zullen zijn aangevraagd met de bedoeling 
bezoekers te trekken en hun offervaardigheid te stimuleren. In dat geval kan de 
vastlegging van de eerste vijf wonderverhalen in één akte hebben plaatsgevonden 
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om de desbetreffende supplieken kracht bij te zetten. Eenzelfde gang van zaken kan 
worden verondersteld ten aanzien van het afschrijven van deze akte en de toevoe
ging van nieuwe wonderen in de jaren 1430. Juist in dat decennium werd immers de 
nieuwe Mariakapel gebouwd. Weliswaar is tot nu toe geen aflaat gevonden die in 
verband hiermee is verleend, maar zelfs als deze nooit heeft bestaan kan de opteke
ning van wonderen te maken hebben gehad met deze bouw. Zoals in het vervolg zal 
blijken, waren mirakelverhalen immers bij uitstek geschikt de aandacht van het 
publiek te vestigen op een devotie en de behoeften van de cultusplaats. 

4.2.2 Het heilig Kruis 'mitten hair' 

De wonderverhalen betreffende het heilig Kruis zijn overgeleverd in hetzelfde 
Utrechtse handschrift als die van Maria Jesse.103 De collectie wordt gekenmerkt 
door de chronologische concentratie van 60 van de 62 verhalen in twee korte 
periodes. De eerste 46 wonderen, genoteerd door hand A, geschiedden tussen 1412 
en 1415, misschien de beginjaren van de cultus. In dit gedeelte zijn alle initialen van 
hetzelfde type, afwisselend blauw en rood. Alleen nummer 44 heeft geen versierde 
initiaal, maar dat is verklaarbaar uit het feit dat dit verhaal kan worden opgevat als 
een vervolg op het voorgaande. 

De volgende veertien mirakelen, genoteerd door twee of drie verschillende 
handen, vonden plaats tussen 1430 en 1435, aangenomen dat de ongedateerde 
nummers 47 en 50 geschiedden in 1430 of 1431. Dit laatste is alleszins waarschijn
lijk gezien hun plaats in de collectie en de handen waarmee zij werden genoteerd. 
Hand B en C, die elk twee verhalen toevoegden, zouden gezien de penvoering 
identiek kunnen zijn, ware het niet dat de initialen nogal verschillen. Wellicht gaat 
het om één hand die in twee sessies aan het handschrift werkte. 

Hand D, die tien mirakelen noteerde uit de jaren 1431-1434, is gelijk aan die 
waarmee de wonderen van Maria Jesse zijn geschreven. Dit versterkt het eerder 
geuite vermoeden dat de schrijver daarvan in of kort na 1432 zijn eerste, nog niet 
met de mirakelen uit 1438 en 1439 aangevulde versie produceerde. Ook in het 
mirakelboek van het heilig Kruis heeft hij de chronologische volgorde verhaspeld. 
Een verklaring daarvoor is moeilijk te geven. Afwijkingen in de initialen lijken erop 
te wijzen dat de verhalen in verschillende fases zijn geschreven. De nummers 51 tot 
en met 55 hebben een beginletter van hetzelfde type. Nummer 56 heeft geen 
versierde initiaal, hetgeen verband kan houden met het feit dat deze uiterst beknopte 
aantekening om onduidelijke redenen halverwege een regel begint. De beginletters 
van de nummers 57 en 58 zijn weer van een gelijk type, evenals die van 59 en 60. 

Niet alleen de spreiding van de verhalen is opvallend, ook de sterk verschillende 
mate van uitvoerigheid trekt de aandacht. De eerste 46 mirakelen, alle genoteerd 
door hand A , zijn buitengewoon beknopt weergegeven. Naar analogie van de 
totstandkoming van het mirakelboekje van Maria Jesse kan worden verondersteld dat 
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Schema 4.2. Dateringen en handen in het mirakelboekje van het heilig Kruis. 

Nrs Jaar Hand 

1-12 1412 _ 

13-23 1413 A 
24-35 1414 
36-46 1415 _ 
47 ? B 
48 1430 
49 1431 C 
50 ? 
51 1431 
52 1432 
53 1431 
54-55 1432 D 
56 1431 
57 1432 
58 1435 
59 1433 
60 1434 _ 
61 1487 E 
62 1511 F 

in de jaren 1430 op basis van bestaande optekeningen opnieuw werd begonnen met 
het vastleggen van de wonderen die werden gemeld. Voor de mirakelen van Maria 
Jesse werd teruggegrepen op een notariële akte, die naar het schijnt integraal werd 
gekopieerd. In welke vorm de wonderverhalen over het heilig Kruis voorhanden 
waren, is bij gebrek aan gegevens niet uit te maken. Misschien bestond er een 
verzameling losse akten of een uitgebreid mirakelboek. De beknoptheid en de 
nagenoeg identieke opbouw van de overgeleverde verhalen doet vermoeden dat zij 
extracten zijn, vervaardigd volgens een vast patroon. Steeds zijn dezelfde sobere 
gegevens opgenomen en bijna alle nummers eindigen met opmerkingen in de trant 
van 'ende si deden haer offerhande mit blijscappen1. 

Vanaf nummer 47 zijn de verhalen anders van toon, vrijer van opbouw en veelal 
uitvoeriger. Eerst daarna wordt ook nu en dan melding gemaakt van degenen die het 
relaas van een pelgrim optekenden of optraden als getuigen.104 Dit lijkt het 
resultaat van de hiervóór geconstateerde periodieke bijwerking van het mirakel
boekje in de jaren 1430. Evenals bij de cultus van Maria Jesse was deze opleving 
in de aandacht voor de vastlegging van mirakelen van korte duur. Het is veelzeg
gend dat de laatste twee verhalen, die zich meer dan een halve eeuw later afspeel-
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den, slechts werden opgetekend op uitdrukkelijk verzoek van de pelgrims. Jan van 
Marick uit Cuijk verklaarde in 1487 dat hij het verhaal over zijn genezing van 
fistels geboekstaafd wilde zien, 'om die eere Goods ende tmirakel dat an hem gesciet 
is te verkundighen, begerende dairomme van mij, notarius naegescreven ende 
getuyge voirnoemt, dat wi hier getuychenisse van dragen wouden*.105 Om het 
laatste mirakel, geschied in 1511, te kunnen noteren, moest zelfs een nieuw katerntje 
aan het handschrift worden toegevoegd, en dat allemaal omdat Ghertruydt Willems
dochter erop stond dat het aan haar geschiede mirakel werd genoteerd. De animo om 
wonderbaarlijke gebeurtenissen op te tekenen mocht in het cultuscentrum dan wel 
danig zijn verslapt, onder de bezoekers leefde het bewustzijn van de mirakelkracht 
van het heilig Kruis nog wel degelijk. 

4.2.3 Maria van zeven smarten 

Van het in de Oude Kerk vereerde beeld van Maria van zeven smarten zijn niet 
minder dan 178 wonderverhalen bekend. Deze zijn overgeleverd in de devotieboek
jes die in 1510 en 1519 werden uitgegeven door Jan van Coudenberghe. Daarin nam 
hij de mirakelverhalen op die hem werden toegestuurd vanuit plaatsen waar de 
devotie was gevestigd, zulks in navolging van Michiel Fransz van Rijsel, die in 
1496 een eerste collectie had uitgegeven van vijf brieven uit Abbenbroek en één uit 
Haamstede, gedateerd tussen 13 december 1494 en 20 oktober 1496.106 Van Cou
denberghe publiceerde zes brieven uit Delft, vier uit Abbenbroek, één uit Reimers-
waal en één uit 's-Gravenhage, alsmede één van eigen hand betreffende twee in 
Brugge geschiedde wonderen.107 De brieven uit Delft waren tussen 1505 en 1519 
geschreven door meester Dirck Adamsz van der Burch (+ 1531), een geestelijke die 
kennelijk fungeerde als voorman van de cultus in DeÉt.1 0 8 

Dirck Adamsz en zijn familie behoorden tot de maatschappelijke bovenlaag van 
Delft en omstreken. Zij waren afkomstig uit 't Woudt, ten zuidwesten van de stad. 
Zowel daar als in de omgeving hadden zij vele bezittingen, deels in eigendom, deels 
in leen.109 Toen zij zich eenmaal in Delft hadden gevestigd, maakten zij daar 
zowel in economische zin als in bestuurlijk en kerkelijk opzicht deel uit van de elite. 
Dirck had zeven broers. Twee van hen, IJsbrand en Claes, overleden op jeugdige 
leeftijd. Cornelis werd priester en IJsbrand de jongere ging in een onbekend 
klooster. Joost (+ 1535), Jan (+ 1539) en Hendrick (+ 1531), alle drie woonachtig 
in Delft, worden vele malen vermeld als eigenaren en leenhouders van landerijen 
buiten de stad. De eerste twee waren bovendien actief als brouwer. Joost heeft 
diverse bestuurlijke functies bekleed, van havenmeester tot schepen en veertigraad. 
Zijn zoon Joost jr bracht het tot raad-ordinaris van de keizer te Brussel.110 Van de 
zeven zusters van Dirck waren er drie begijn in Delft, namelijk Maria (+ 1484), 
Margaretha (+ 1508) en Agatha (+ 1520). Trijntje was reeds jong overleden, Jutgen 
werd non in het Sint Annaklooster te Delft, Lijsbeth en Aeltje trouwden.111 
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Ook Dirck Adamsz zelf had grond in eigendom. Zo liet hij een stuk land na in 
het 'Hoelcampgen' in het ambacht Groeneveld en was hij leenhouder van ruim zes 
morgen, gelegen in het 'Elsgheestweer' te Wateringen.112 Het familiebezit en zijn 
eigen inkomsten hadden hem in staat gesteld te studeren. Hij moet zelfs een 
behoorlijk geleerd man zijn geweest. In de meeste bronnen wordt hij aangeduid als 
'meester', wat aangeeft dat hij in elk geval de laagste universitaire graad had 
behaald.113 Op het zijpaneel van een memorietafel uit het begijnhof werd hij zelfs 
'docteur in de geestelijke rechten' genoemd, dus gepromoveerd in het kanoniek recht. 
Volgens de tekst op dit rouwbord, in 1611 op verzoek van twee leden van de 
familie Van der Burch beschreven door een notaris, was Dirck Adamsz tevens 
pastoor van 't Woudt en pater van het Delftse begijnhof. Hij was op 10 oktober 
1531 overleden en begraven voor het koor in de begijnhofkapel.114 Het pastoraat 
van 't Woudt vervulde hij van 1508/09 tot 1523/24, toen hij zich vrijwillig terugtrok 
ten gunste van zijn neef Boeckel Hendricksz.115 Zijn familie was kennelijk in de 
positie om invloed uit te oefenen op de keuze van de pastoor in deze parochie, en 
kon ervoor zorgen dat het ambt aan een verwant werd toebedeeld.116 

Enkele van de belangrijkste en meest eervolle functies van Dirck Adamsz worden 
op de memorietafel merkwaardigerwijs niet genoemd. Zo ontbreekt het gegeven dat 
Karei V hem in 1515 tot zijn kapelaan benoemde.117 Wellicht was deze benoeming 
een uitvloeisel van het bezoek dat aartshertogin Margaretha van Oostenrijk in 
hetzelfde jaar bracht aan Delft, waarbij zij een persoonlijk onderhoud had met Dirck 
Adamsz.118 Verder wordt niet vermeld dat hij ook vice-cureit van de Oude Kerk 
is geweest.119 Tenslotte wordt hij in een latere versie van een ook door hemzelf 
genoteerd wonderverhaal aangeduid als 'den cappellaen van de seven ween 
Mariae'.120 Als dit juist is, was hij misschien de bedienaar van het altaar van 
O.L.V. van zeven smarten.121 In dat geval kan worden aangenomen dat zijn be
moeienis met het optekenen van de wonderen niet alleen voortkwam uit persoonlijke 
devotie of interesse, maar ook te maken had met zijn taak binnen de Oude Kerk. 

Dat Dirck Adamsz een uitstekend propagandist voor de devotie tot Maria van 
zeven smarten is geweest, staat buiten kijf. Niet alleen zijn ijver om de wonderver
halen over te brieven getuigt hiervan, maar ook zijn activiteiten als prediker kunnen 
als bewijs dienen. Uit de opbrengsten van de collectes bij gelegenheid van de door 
hem verzorgde passiepreken kan worden afgeleid dat hij een begenadigd spreker 
was. Vrijwel steeds stelde hij de offergaven bij voorbaat ter beschikking van de 
cultus, hetgeen de toehoorders lijkt te hebben opgewekt extra royaal in de beurs te 
tasten.122 

Dirck Adamsz vermeldt niet waar hij de stof voor zijn brieven vandaan haalde. 
Slechts in zijn eerste schrijven is de bron duidelijk. De Utrechtse bisschop Frederik 
van Baden had namelijk een onderzoek laten instellen naar de betrouwbaarheid van 
de mirakelen die te Delft op voorspraak van O.L.V. van zeven smarten zouden zijn 
geschied. Zijn voorganger David van Bourgondië had, zoals eerder werd opgemerkt, 
hetzelfde gedaan ten aanzien van de in Abbenbroek gemelde wonderen.123 Nadat 
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ook over de in Delft gerapporteerde gebeurtenissen getuigen waren gehoord, werd 
de daar inmiddels bloeiende cultus in mei 1506 officieel geapprobeerd. In de 
desbetreffende oorkonde zijn 35 wonderverhalen opgenomen. Dirck Adamsz nam dit 
stuk over in zijn eerste brief aan Jan van Coudenberghe, gedateerd 20 mei 1506.124 

Het is mogelijk dat de onderzoekscommissie zich behalve op getuigenverklarin
gen baseerde op een mirakelboek. Als dat regelmatig werd bijgehouden, kan Dirck 
Adamsz voor zijn volgende brieven daaruit hebben geput. Dat een dergelijk register 
heeft bestaan is meer dan waarschijnlijk, gezien een aantal door de kerkmeesters 
genoteerde uitgaven voor perkament en schrijfloon in verband met de cultus van de 
zeven smarten.125 Een aantal verhalen lijkt Dirck echter te hebben beschreven uit 
eigen waarneming. Dit geldt met name de mirakelen die geschiedden aan vrouwen 
in het begijnhof, waar hij werkzaam was als biechtvader.126 Welke bron hij ook 
gebruikt heeft, eigen aantekeningen of een in de kerk bijgehouden mirakelboek of 
beide, hij hield niet goed bij welke verhalen hij reeds aan Jan van Coudenberghe 
had overgebriefd. Over diverse gebeurtenissen berichtte hij daardoor meer dan 
eens.127 

De eerste twee brieven van Dirck Adamsz verschenen in de bundel van 1510, die 
in het Latijn, het Frans en het Nederlands moet zijn gepubliceerd. Slechts van de 
Latijnse uitgave zijn exemplaren overgeleverd.128 De overige brieven werden 
opgenomen in de uitgebreide Latijnse editie van 1519. In de Tweede Wereldoorlog 
ging het - voor zover bekend - enige nog bestaande exemplaar hiervan verloren. 
Wel bewaard bleef een heruitgave van 1619, die in 1622 nog is vertaald in het 
Nederlands.129 De originele brieven van Dirck Adamsz aan Jan van Coudenberghe 
zijn nooit teruggevonden, zodat ten aanzien van de kwaliteit van de overlevering 
enige onzekerheid bestaat. Zo is niet uit te maken in hoeverre de uitgever de tekst 
heeft geredigeerd. Dat de zojuist genoemde doublures niet zijn gecorrigeerd kan 
erop wijzen dat redactie achterwege is gebleven of tenminste niet ingrijpend is 
geweest. Een ander probleem is dat niet onomstotelijk vast staat dat Dirck Adamsz 
in het Latijn schreef, al is dit ten minste voor de eerste brief wel aannemelijk. Deze 
bestaat immers nagenoeg geheel uit de oorkonde van bisschop Frederik van Baden, 
die zich ongetwijfeld van de Latijnse taal bediende. Als Dirck Adamsz zijn brieven 
in het Nederlands heeft gesteld, moet rekening worden gehouden met mogelijke 
afwijkingen van de oorspronkelijke tekst, ontstaan door de vertaling. 

De wonderverhalen werden niet alleen in gedrukte vorm verspreid, maar ook door 
middel van prediking. Dit blijkt uit de eerder genoemde oorkonde van 1514, waarbij 
het Delftse stadsbestuur de kerkmeesters toestond de plechtigheden ter ere van Maria 
van zeven smarten uit te breiden. Op vrijwel elke feestdag moest namelijk een 
priester preken en dan 'mede een mirakel verclaren ende seggen ende beysondere int 
hoichtijt van miraculen dat mirakel van Sinte Claren tot Nazareth ende van dat 
beeldekin dat gevonden wairt op Sinte Bavenavont mit die pairden'.130 

Interessant is dat twee onderwerpen dwingend werden voorgeschreven als 
preekstof. De desbetreffende wonderverhalen spraken blijkbaar zozeer tot de 
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verbeelding van de toehoorders, dat er een bijzondere wervende werking van mocht 
worden verwacht. In het eerste werd Maria voorgesteld als protagoniste van de 
cultus. Zij zou in een visioen, dat in 1510 werd waargenomen door Anna, een zuster 
in het Sint Claraconvent, persoonlijk hebben meegedeeld dat zij in Delft wilde 
worden geëerd, en dat de daar geschiede mirakelen in geen geval mochten worden 
verzwegen. Dit verhaal bevatte een aansporing aan de toehoorders om alles wat kon 
worden uitgelegd als een wonder van O.L.V. van zeven smarten te melden, om 
langs deze weg bij te dragen aan de glorie van Maria en de faam van de Oude Kerk 
als cultuscentrum. Dit mirakel baarde zoveel opzien dat een bisschoppelijke com
missie werd uitgenodigd het gebeurde te onderzoeken.131 Kennelijk werd verwacht 
dat een officiële approbatie bijzondere mogelijkheden bood om de faam van de 
cultus verder te verbreiden. In dit opzicht zal men niet teleurgesteld zijn geweest. 
Margaretha van Oostenrijk liet zich tijdens haar bezoek aan Delft in 1515 door 
Dirck Adamsz persoonlijk op de hoogte stellen van de mirakelen van Maria van 
zeven smarten, en stuurde enkele vrouwen uit haar gevolg speciaal naar het Sint 
Claraklooster om Anna te bezoeken.132 

Van het verhaal over het visioen bestaat een andere versie, van de hand van 
Michiel Vosmeer, waaruit kan worden afgeleid dat er afwijkende meningen hebben 
bestaan over de vraag welke zeven smarten van Maria nu precies dienden te worden 
herdacht.133 De officiële cultus die door de broederschap werd voorgeschreven, 
betrof momenten uit haar hele leven. Volgens Vosmeer had Maria bij haar verschij
ning aan Anna echter te kennen gegeven dat zij het weliswaar zeer op prijs stelde 
dat haar vereerders mediteerden over de zeven smarten die zij tijdens haar leven had 
doorstaan, maar dat het haar nog veel aangenamer zou zijn als men zich tevens 
richtte op de zeven droefheden die zij ervoer toen zij onder het kruis van haar zoon 
stond. Er zijn geen aanwijzingen dat deze wens van Maria heeft geleid tot aanpas
sing van de meditaties die in het kader van de devotie werden verricht. 

Ondertussen is niet duidelijk waarop deze variant van het door Dirck Adamsz 
overgeleverde verhaal is gebaseerd. Vosmeer weet te melden dat de bevindingen van 
de onderzoekscommissie werden 'gepubliceert' op 22 juni 1510. Het is mogelijk dat 
hij teruggreep op dit rapport, dat noch in origineel, noch in afschrift is overgeleverd. 
Als het inderdaad juist is dat hierin een andere invulling van de te overdenken 
smarten naar voren kwam, zou daarin tevens een verklaring kunnen worden gevon
den voor het opvallende feit dat Dirck Adamsz niet dadelijk een afschrift van het 
rapport heeft toegezonden aan Jan van Coudenberghe, zoals hij immers ook had 
gedaan met de oorkonde van 1506. In plaats daarvan gaf hij het verhaal in eigen 
woorden weer, en dan nog wel aan het slot van een geruime tijd later geschreven 
brief. Het was voor hem wellicht moeilijk te verteren dat een vertrouwde devotie, 
die mede door zijn persoonlijke inspanningen tot bloei was gekomen, een zo 
drastische wijziging zou ondergaan. 

Het tweede verhaal waarover moest worden gepreekt is heel wat beknopter. Een 
boer en zijn knecht bemerkten tijdens het ploegen dat hun paarden tot drie keer toe 
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afweken van de voor. Bij nadere inspectie van de steeds ontweken plek vonden zij 
daar een beeldje van O.L.V. van zeven smarten.134 Het relaas bevat geen aanwij
zingen voor een mogelijke situering in tijd en plaats. Het kan worden gezien als een 
parallel van de vele oorsprongslegenden van bedevaartplaatsen, waarin wordt 
verhaald hoe cultusbeelden op miraculeuze wijze werden gevonden in de grond, in 
het water of in een holle boom. In dit geval trad Maria, afgebeeld als de moeder van 
smarten, spontaan op de voorgrond. Als zodanig bood het verhaal evenals dat van 
Anna de mogelijkheid om de toehoorders duidelijk te maken dat de cultus haar 
persoonlijke bescherming genoot. 

4.2.4 O.L.V. ter nood Gods 

Zodra het beeld van Maria ter nood Gods in de Nieuwe Kerk was geplaatst, 
geschiedden er mirakelen van allerlei aard. De in het Middelnederlands gestelde 
ontstaansgeschiedenis van de cultus wordt gevolgd door 90, meest zeer uitvoerige 
wonderverhalen, volgens het opschrift 'betuget mit der notaris hant'.135 In 53 van 
de 90 gevallen is inderdaad expliciet sprake van vastlegging door een notaris, 
hetgeen aangeeft dat in het algemeen veel belang werd gehecht aan de formele 
aspecten van de optekening van de afgelegde verklaringen.136 Vele pelgrims deden 
hun relaas bovendien onder ede of 'in gueder trouwen in de stede des eedts'.137 In 
een aantal verhalen waarin geen gewag wordt gemaakt van het afleggen van een eed 
of het horen van getuigen, lijkt dit een gevolg te zijn van een niet-letterlijke 
weergave van een akte.138 

Dankzij de uitvoerige weergave van de meeste mirakelen kan duidelijker dan in 
de eerder besproken collecties een onderscheid worden gemaakt tussen twee 
categorieën van getuigen. Enerzijds worden mensen vermeld die aanwezig waren 
geweest bij het wonder, anderzijds personen die tegenwoordig waren bij de opteke
ning daarvan. De eersten stonden in voor de waarheid van het gebeurde, de anderen 
voor de juridische correctheid van de vastlegging. Als het mirakel in de Nieuwe 
Kerk had plaatsgevonden, konden de aanwezigen direkt worden ondervraagd. Kwam 
iemand echter naar het heiligdom voor het melden van een gebeurtenis die elders 
was geschied, dan dienden eventuele getuigen de bedevaart mee te maken om het 
verhaal van de betrokkene te bevestigen. Als dit bezwaarlijk was kon worden 
volstaan met een schriftelijk bewijsstuk. Zo overlegde een vrouw uit Engeland 'guet 
besceyt'.139 Margriet Heynricx uit Leerbroek bracht een verklaring mee van haar 
pastoor, die twee buurvrouwen onder ede had gehoord in het bijzijn van drie 
priesters. De beide buren kwamen zelf overigens ook mee ter bedevaart.140 

Volgens de auteur van de kroniek vond de vastlegging van het relaas van de 
betrokkenen veelal plaats op verzoek van de pastoor, de kapelaans of de kerkmees
ters.141 Dezelfde functionarissen konden dan tevens optreden als getuigen. Zo 
waren bij de optekening van 53 verhalen één of meer zielzorgers aanwezig.142 
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Kerkmeesters worden als getuige vermeld in niet minder dan 66 van de 90 mirakel
verhalen.143 Soms werden de akten zelfs opgemaakt in de 'rekenkamer' van de 
kerkmeesters.144 Vooral hun prominente aanwezigheid wijst erop dat met het 
optekenen van wonderen financiële belangen konden zijn gemoeid. Zo kunnen de 
verhalen evenals in de Oude Kerk zijn gebruikt om een aanvraag voor de verkrijging 
van een aflaat te ondersteunen. Een dergelijk doel zal men voor ogen hebben gehad 
met de Latijnse akte waarin notaris Martinus van Zaltbommel in 1387 de gebeurte
nissen vastlegde rond het visioen dat voorafging aan de stichting van de Nieuwe 
Kerk. In dit stuk werden tevens elf mirakelen van O.L.V. ter nood Gods 
.beschreven.145 Op 20 mei 1390 gaf paus Bonifacius IX (1389-1404) een aflaatf 
/ van drie jaar en drie quadragenen, te verwerven op een groot aantal feestdagen in dei 
Nieuwe Kerk. Naar verluidt werd deze gunst verleend omdat daar vele mirakelen 
geschiedden, hetgeen een grote toeloop van mensen veroorzaakte.146 De expliciete' 

* verwijzing naar de wonderen rechtvaardigt de conclusie dat in de suppliek die aan 
de aflaat moet zijn voorafgegaan, bewijzen van die mirakelen zijn overlegd, bij 
voorbeeld de akte van 1387. Veelzeggend is misschien ook dat de akte werd 
gevidimeerd in 1465, juist in de tijd dat het reliekenbezit werd uitgebreid en nieuwe 
aflaten werden verworven.147 Misschien werd het document toen opnieuw gebruikt 
als bewijsstuk van de wonderen die in relatie tot de Nieuwe Kerk en de daar 
gesitueerde Mariacultus waren geschied. 

De kroniekschrijver heeft de elf Latijnse verhalen uit de akte van Martinus van 
Zaltbommel geparafraseerd in zijn in het Middelnederlands gestelde relaas over de 
wonderen. Daarbij heeft hij de volgorde enigszins aangepast, maar bovendien weet 
hij uit dezelfde periode nog twee mirakelen te melden die in de oorkonde ontbre
ken.148 Dit kan betekenen dat hij de akte onvolledig heeft afgeschreven. Het is 
echter waarschijnlijker dat bij het opmaken van de oorkonde in 1387 een selectie is 
gemaakt uit een bestaande collectie verhalen. Bij het bepalen van de keuze welke 
verhalen werden opgenomen lijkt het al dan niet voorhanden zijn van getuigen een 
belangrijke rol te hebben gespeeld. Het is namelijk opvallend dat juist het allereerste 
verhaal in de chronologisch geordende Middelnederlandse versie, dat zich afspeelde 
in Engeland, niet voorkomt in de Latijnse oorkonde. Voor Gerryt Dammaszoen, 
degene die dat wonder kwam melden, was het uiteraard nagenoeg onmogelijk om 
getuigen van het gebeurde te presenteren.149 

Of de wonderverhalen waren verzameld in een mirakelboek kan worden betwij
feld. Uit enkele verzuchtingen van de kant van de kroniekschrijver kan worden 
afgeleid dat zij in zijn tijd slechts voorhanden waren als losse documenten. Zo 
beklaagt hij zich erover dat hij geen bewijsstukken meer had kunnen vinden 

* betreffende een aantal wonderen die tussen 1430 en 1456 zouden zijn geschied en 
ook wel degelijk door een notaris waren vastgelegd.150 Een soortgelijke opmerking 
maakt de auteur na het verhaal over een mirakel dat in 1494 geschiedde. Een aantal 
akten uit de periode 1494-1505 zou onder de hoede van kapelanen zijn gelaten en 
vervolgens zoekgeraakt.151 
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Na deze hartekreet volgen 28 wonderverhalen uit de jaren 1505-1516. Deze 
relatief hoge frekwentie wijst er eens te meer op dat de kroniek in deze periode is 
vervaardigd. Bij de bespreking van het mirakelboek van Maria Jesse bleek dat de 
samensteller daarvan de oudere mirakelen verzamelde en deze aanvulde met 
gebeurtenissen uit latere, waarschijnlijk zijn eigen tijd.1 5 2 Een analoge werkwijze 
kan worden verondersteld ten aanzien van de collectie wonderverhalen over O.L.V. 
ter nood Gods. Ergens in het begin van de zestiende eeuw zal de onbekende auteur 
het idee hebben opgevat de geschiedenis van de Nieuwe Kerk vast te leggen in een 
compilatiewerk, waarin royale aandacht werd besteed aan de miraculeuze gebeurte
nissen rond de stichting van de kerk en aan de wonderen van het Mariabeeld. Een 
plausibele aanleiding hiertoe kan zijn geweest het ontstaan van de cultus van O.L.V. 
van zeven smarten in de Oude Kerk. In 1506 immers autoriseerde de Utrechtse 
bisschop Frederik van Baden de eerste daar geschiede wonderen, waarop een 
bloeiende devotie ontstond.153 Dit kan de functionarissen van de Nieuwe Kerk 
ertoe hebben aangezet de bewijsstukken aangaande de daar bestaande cultus weer 
boven tafel te halen en opnieuw te boekstaven. Regelmatig stak de rivaliteit tussen 
de twee parochiekerken de kop op en de opbloei van een nieuwe succesvolle devotie 
in een van beide kan weer olie op het vuur hebben betekend.154 

4.3 Besluit 

De vier devoties die in dit boek centraal staan en waarvan het ontstaan in dit 
hoofdstuk werd besproken, blijken niet alle van gelijke aard te zijn geweest. De 
cultus van Maria Jesse was voor zover bekend gedurende de hele periode van zijn 
bestaan van strikt locale aard, evenals die van het heilig Kruis. Aanvankelijk droeg 
de verering van Maria ter nood Gods in de Nieuwe Kerk eenzelfde karakter. Na 
1500 kwam echter een geheel ander soort devotie naar voren. De cultus van Maria 
van zeven smarten was ingekaderd in een internationale gebedsgemeenschap met 
lokale vestigingen. Ook in Delft werd de verering van de zeven smarten georgani
seerd, onder meer door de oprichting van een broederschap. In de Oude Kerk kwam 
deze devotie naast de al bestaande, in de Nieuwe Kerk daarentegen werd de oude 
cultus van O.L.V. ter nood Gods op een nieuwe leest geschoeid. Haar altaar werd 
verbouwd en bij de wijding verdween zelfs de vertrouwde naam ten gunste van die 
van de nieuwe titel van Maria. 

Een onderdeel van een cultus waaraan doorgaans veel zorg werd besteed, was het 
vastleggen van de wonderen die werden gemeld door bezoekers. Zo hebben nogal 
wat pelgrims hun verhaal gedaan ten overstaan van een notaris en in het bijzijn van 
getuigen. Vooral in de Nieuwe Kerk lijkt dit de gewone gang van zaken te zijn 
geweest. De verhalen uit de Oude Kerk zijn naar het zich laat aanzien in iets minder 
directe vorm overgeleverd en geven waarschijnlijk om deze reden vaak geen 
uitsluitsel over de oorspronkelijke wijze van optekening. In een aantal gevallen kan 
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echter worden aangetoond dat ook daar aandacht werd besteed aan een juridisch 
correcte vastlegging. 

Dat hierbij in veel gevallen kerkmeesters optraden als getuigen wijst erop dat met! 
het noteren van het relaas van een pelgrim financiële belangen waren gemoeid.) 
Aangetoond kon worden dat een aantal wonderverhalen werd gebruikt als bewijs
stuk, met name ter ondersteuning van een suppliek. Een royale aflaat werd gezien 
als een uiterst geschikt middel om bezoekers te trekken en de inkomsten van de 
kerkfabriek te verhogen. Verder dienden de verhalen als preekstof voor priesters, die 
bij diverse gelegenheden werden ingeschakeld om een devotie aan te prijzen. De 
mirakelen van Maria van zeven smarten werden op de allermodernste wijze onder 
de aandacht van het publiek gebracht, namelijk door de verspreiding van gedrukte 
mirakelboekjes en prenten. Voor het ontstaan en de consolidatie van een cultus was 
vastlegging van mirakelverhalen derhalve van groot belang. 





Hoofdstuk 5 

BEDEVAART EN MIRAKEL 

5.0 Inleiding 

De vier mirakelcollecties die in het vorige hoofdstuk werden gepresenteerd, bevatten 
samen 339 verhalen over mensen die na een gelofte of een smeekbede de wonder
baarlijke tussenkomst van Christus en Maria hadden ervaren. De volgende vier 
hoofdstukken zijn gewijd aan de analyse van deze geschiedenissen. 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de vergeefse 
initiatieven die mensen hadden ondernomen alvorens zij hulp vonden bij één van de 
Delftse heiligdommen. De informatie over eerder afgelegde bezoeken aan genees
heren en heilige plaatsen kan inzicht bieden in de betekenis van het maken van 
bedevaarten in relatie tot het inroepen van medische hulp. In 5.2 wordt onderzocht 
hoe iemand een keuze maakte uit het brede scala van heiligen en cultuscentra. Wat 
had de mensen ertoe gebracht juist een bepaald beeld in één van de Delftse paroc
hiekerken te bezoeken? Wat zegt dit over de wijze waarop de daar gevestigde 
devoties werden gepropageerd? In de volgende paragraaf komt aan de orde hoe het 
inroepen van bovennatuurlijke bijstand en het maken van een bedevaart zich tot 
elkaar verhielden. Reisde men eerst naar het cultuscentrum teneinde daar om hulp 
te smeken, zoals gebruikelijk was in de vroege middeleeuwen, of werd in eerste 
instantie volstaan met een gelofte om het heiligdom te bezoeken nadat men het 
wonder had ervaren? Verschuivingen in dit opzicht kunnen licht werpen op een 
veranderde houding tegenover het sacrale. In 5.4 komen de bewoordingen ter sprake 
waarmee men volgens de mirakelverhalen Christus en Maria om hulp smeekte. 
Daarna wordt de blik gericht op de criteria die werden aangelegd bij de interpretatie 
van een gebeurtenis als een mirakel. De zesde paragraaf van dit hoofdstuk vormt 
een uitwerking van een aspect van het voorafgaande. Hierin wordt namelijk onder
zocht hoe mirakelen door de betrokkenen werden ervaren. 

Enkele aspecten van de wonderverhalen vergen een meer uitgebreide bespreking 
en worden daarom afzonderlijk aan de orde gesteld in de volgende hoofdstukken. 
Deze betreffen respectievelijk de typologie van de moeilijkheden waarvan mensen 
werden verlost, de samenstelling van het publiek van de Delftse devoties en tenslotte 
de tegenprestaties die werden toegezegd bij de aanroeping van een genadebeeld. 

Alvorens de analyse van de wonderverhalen wordt aangevat, zijn enkele algemene 
opmerkingen op hun plaats. Het is vaak moeilijk de inhoud van de mirakelen 
letterlijk te aanvaarden. Dit geldt vooral de interpretatie van een gebeuren als een 
wonder. Het is echter niet de taak van de onderzoeker die deze bronnen gebruikt, 
om uit te maken of er al dan niet sprake was van een mirakel naar onze maatstaven, 
welke die dan ook mogen zijn. Van belang is in de eerste plaats dat een gebeurtenis 
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door de betrokkenen als zodanig werd geduid. De verhalen van de pelgrims lenen 
zich voor historisch onderzoek, ook al is er geen garantie dat de gebeurtenissen 
plaats vonden op de wijze en om de redenen die zij aangaven.1 Of er nu wel of 
geen bevredigende verklaring kan worden gegeven voor de verhaalde feiten is in 
zekere zin om het even. Relevanter is de vraag naar de betekenis die het gebeurde 
had voor de pelgrims en degengen die hun relaas vastlegden. De sleutel voor het 
historisch verstaan van wonderverhalen is gelegen in het analyseren van de door de 
tijd bepaalde visie op ingrijpende ervaringen. Voorop moet worden gesteld dat de 
duiding van een gebeurtenis in termen van een mirakel geen teken is van primitivi
teit of een te beperkt inzicht in de wetten der natuur. Het was de overtuiging dat 
natuur en bovennatuur nauw op elkaar zijn betrokken, die mensen er toe bracht bij 
voorbeeld een genezing toe te schrijven aan de tussenkomst van het sacrale.2 

Een andere vraag die zich voordoet ten aanzien van de bruikbaarheid van 
wonderverhalen als historische bron, betreft de eventuele stilering. Sommige 
elementen maken een zo stereotiepe indruk, dat niet kan worden uitgesloten dat 
enige literaire bewerking heeft plaatsgevonden. Met het oog op het gebruik van de 
verhalen in de prediking kunnen er motieven in zijn vervlochten die de aandacht van 
het publiek moesten trekken of vasthouden. Ook in een eerder stadium kan reeds 
stilering hebben plaatsgevonden. Wie iets had meegemaakt dat hem een duiding als 
wonder waardig leek en dit liet vastleggen bij een heiligdom, kan zijn relaas hebben 
gemodelleerd naar wat hem bekend was uit bij voorbeeld preken. In dat geval zou 
het verhaal getuigenis afleggen van de receptie van de prediking en van de daarin 
verwerkte motieven uit exempelen of andere bronnen. Deze gedachtengang kan in 
het bestek van deze studie niet worden uitgewerkt, maar vormt misschien een 
suggestie voor een nader onderzoek. 

Hoewel op de mirakelverhalen in de overgeleverde vorm dus een zekere 'Fik-
tionsverdacht' rust, hoeven zij niet te worden afgeschreven als bron voor het hier 
ondernomen onderzoek.3 Er is immers weinig reden om te twijfelen aan de juistheid 
van de feitelijke informatie die de verhalen bevatten. Wat de zakelijke gegevens 
over de pelgrims betreft, zoals hun naam, sexe, woonplaats of beroep, zal men 
weinig behoefte hebben gevoeld een verkeerde voorstelling van zaken te geven. Ook 
de kwalen of andere problemen waarvan zij waren verlost zullen juist zijn vermeld, 
foutieve diagnoses voorbehouden. De gegevens over de offeranden hoeven evenmin 
aanleiding te hebben gegeven tot correctie, of het zou moeten zijn dat men de 
waarde van de gaven in het verhaal naar boven bijstelde, teneinde toekomstige 
bezoekers voor te houden wat als een gepaste gift werd beschouwd. 

Een enigszins voorzichtiger opstelling is wellicht geboden ten aanzien van dit 
hoofdstuk, waarin wordt onderzocht hoe het aanroepen van een mirakelbeeld in de 
ogen van de pelgrims kon fungeren als middel tot redding uit allerhande moeilijkhe
den. De mensen om wie het gaat worden als het ware gevolgd op hun weg naar een 
cultuscentrum, vanaf het moment dat zij in nood geraakten tot en met de gebeurtenis 
die zij als een wonder beschouwden. Het gaat hier namelijk om de overwegingen 
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die iemand ertoe brachten een keus te maken voor een bepaald heiligdom bij het 
inroepen van bovennatuurlijke bijstand, alsmede om de criteria die werden aange
legd bij de duiding van een gebeurtenis als een wonder. Gebeden en visioenen, om 
maar enkele aandachtspunten te noemen, leenden zich bijzonder voor stilering, 
zowel door de pelgrim als door degene die zijn relaas vastlegde. Maar zelfs al valt 
hier en daar op de historiciteit iets af te dingen, toch hoeft dit niet te betekenen dat 
de desbetreffende episode minder informatief of bruikbaar is. Integendeel, stilering 
is een teken van gebruik van een verhaal en als zodanig informatief ten aanzien van 
de bedoelingen die men met de vastlegging daarvan kan hebben gehad. 

5.1 Vergeefse initiatieven 

In talloze verhalen wordt vermeld dat de betrokkenen al heel wat in het werk 
hadden gesteld om uit hun problemen te geraken, alvorens zij hun heil zochten in 
één van de Delftse kerken. Het spreekt vanzelf dat deze eerdere initiatieven vergeefs 
waren: hadden zij succes gehad dan zouden er geen bedevaart en geen vastlegging 
in een mirakelboek hebben plaatsgevonden. Het vermelden van dergelijke mislukte 
pogingen om hulp te vinden zal zijn geschied met de intentie om aan te geven hoe 
ernstig de moeilijkheden waren. Daardoor kwam de wondermacht van de heilige aan 
wie uiteindelijk het mirakel werd toegeschreven des te beter tot uiting. 

Er kunnen drie manieren worden onderscheiden waarop tevoren was geprobeerd 
van een kwaal of uit één of andere noodsituatie te worden verlost. Velen hadden in 
geval van ziekte een vergeefs beroep gedaan op medische hulp. Anderen hadden tot 
nu toe zonder resultaat bovennatuurlijke bijstand gezocht door geloftes af te leggen 
of daadwerkelijk bedevaarten te maken naar cultuscentra. In geval van bezetenheid 
was soms getracht de duivel uit te drijven door middel van een exorcisme. De 
informatie die omtrent dergelijke mislukte initiatieven wordt gegeven maakt veel 
duidelijk over de 'concurrentie' die bestond tussen wereldlijke en sacrale helpers, 
maar ook tussen cultuscentra onderling.4 

5.1.1 Medische hulp 

In meer dan 80 van de Delftse mirakelverhalen, dat wil zeggen in ongeveer een 
kwart van alle geschiedenissen die te maken hadden met de gezondheid, wordt 
vermeld dat zieken of gewonden tevoren vergeefs medische hulp hadden ingeroe
pen.5 De meesten hadden hun toevlucht genomen tot chirurgijns of 'meesteren van 
cyrurgien' en medici of 'meesters van medicinen'.6 Het onderscheid tussen beide 
groepen was vooral gelegen in de mate van theoretische scholing. Medici hadden 
doorgaans een al dan niet afgeronde universitaire opleiding achter de rug, waarbij zij 
in aanraking waren gekomen met de bestaande geleerde ideeën over ziekte en 
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gezondheid, welke teruggingen op Galenus. Slechts wanneer zij hun studie in Italië 
hadden verricht hadden zij zich ook bekwaamd in de praktische heelkunde, boven 
de Alpen was de scholing uitsluitend theoretisch. Chirurgijns daarentegen waren in 
feite handwerkslieden, die hun vaardigheden in de praktijk hadden opgedaan.7 Het 
signaleren van het verschil tussen deze groepen wordt bemoeilijkt doordat in onze 
teksten voor beide de benaming meester kon worden gehanteerd.8 Uit deze ter
minologie kan worden afgeleid dat er gradaties in geleerdheid en deskundigheid 
werden onderscheiden. Bij de medici kon hiermee worden aangegeven dat iemand 
een universitaire graad had gehaald, bij de chirurgijns dat het ging om een persoon 
die beschikte over erkende vaardigheden, zoals ook een goede timmerman 'meester' 
kon worden genoemd. Bovendien kon voor dokteren in het algemeen de term 
'meesteren' worden gebruikt of 'te meester gaan'.9 

De hulp van medici werd vooral ingeroepen bij ernstige kwalen als verlamming, 
borstkanker, waterzucht en in een geval waarin sprake was van meer dan één ziekte 
tegelijk.10 De meeste patiënten die als ongeneeslijk waren bestempeld hadden deze 
mededeling gekregen van medici, waaruit blijkt dat die juist de moeilijkste gevallen 
kregen te behandelen.11 Ook mensen met vage, moeilijk te definiëren problemen 
wendden zich tot hen, zoals een Delftse vrouw van wie onduidelijk was of zij 
zwanger was of niet. De ouders van een kind dat plotseling niet meer kon lopen 
zonder dat er enig uitwendig gebrek te constateren was, consulteerden eveneens een 
medicus.12 

Chirurgijns werden daarentegen vooral ingeschakeld wanneer sprake was van 
uitwendige of anderszins duidelijke kwalen, bij voorbeeld zweren, steen, een 
verwonding aan het been of een doom in de voet.13 Van hen worden ook prak
tische heelkundige activiteiten vermeld, zoals het opensnijden van de zweren. Het 
bleef niet altijd bij eenvoudige ingrepen, want de chirurgijns die Ghijs de manden
maker behandelden maakten zelfs plannen om zijn been af te zetten.14 Of men veel 
vertrouwen had in de deskundigheid van deze heelmeesters kan worden betwijfeld. 
De moeder van het kind dat een doorn in de voet had was bang dat de chirurgijn bij 
het uitsnijden daarvan pezen zou raken zodat het kind kreupel zou worden. Zij 
stelde de ingreep steeds maar weer uit, tot het kind tenslotte genas, hetgeen zij 
toeschreef aan de hulp van O.L.V. van zeven smarten.15 

Bij het nemen van een besluit over de te raadplegen geneesheer zal niet alleen 
rekening zijn gehouden met de aard of de ernst van de klachten, maar ook met de 
te maken kosten. Zo zocht een arbeider die aan koorts leed medische hulp 'na sinen 
staet'.16 De moeder van de kreupele Cornelia Bartholomeusdochter had bijna alle 
chirurgijns van de stad bezocht zonder resultaat. Zij beklaagde zich over de handi
cap van haar dochter omdat zij arm was.17 Dit kan aangeven dat zij anders betere 
en dus duurdere bijstand had kunnen zoeken, bij voorbeeld bij medici, maar ook dat 
zij graag zag dat haar de kosten van de geneeskundige hulp werden bespaard. Deze 
konden iemand namelijk ruïneren, zoals blijkt uit het verhaal van de Haarlemse 
schipper Allairt Jansz, die zijn hele bezit had 'verteert ende vermeestert'.18 
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Wie op het niveau van chirurgijns of medici niet kon worden geholpen, had altijd 
nog de mogelijkheid het hogerop te zoeken, namelijk bij een doctor medicinae, een 
gepromoveerd medicus. Dit was in verband met de ongetwijfeld hoge kosten slechts 
weggelegd voor de welgestelden of degenen die ten einde raad waren. Het is 
veelzeggend dat één van de twee verhalen waarin zo'n geneesheer wordt vermeld 
betrekking heeft op iemand uit de elite, namelijk een hoge geestelijke. Meester 
Jacob Zuet, kanunnik in het kapittel van Abbenbroek en provisor van Putten, leed 
aan een hevige bloeding uit neus en keel en consulteerde 'doctoren in medicinen 
ende meesters in surgynen'.19 Het tweede verhaal betreft de zeer ernstig zieke Jan 
Jansz, die leed aan steen, lopende gaten en vergroeiingen. Zijn moeder zag uiteinde
lijk geen andere uitweg dan het raadplegen van meester Pieter van Schiedam, 'een 
famoes doctoor'. Zowel deze man als meester Steven, 'een expart surgijn in dier 
gebreken' oordeelden na het zien van de urine van het kind dat hier geen hulp meer 
mogelijk was.20 

Ook andere geneesheren worden bij name genoemd, blijkbaar om aan te geven 
dat zij bijzonder deskundig werden geacht, maar dat zelfs hun hulp niet baatte. 
Willem Jansz de snijder uit Veere had zich gewend tot meester Pieter aldaar, een 
'meester van medicinen' die ook de heer van Veere behandelde.21 Het kind van 
Lievijn Adriaensz en zijn vrouw Neeltgen, dat een breuk had, zou worden geope
reerd door de Delftse meester Willem. Deze verklaarde echter hiertoe bij nader 
inzien niet in staat te zijn.2 2 De achttienjarige Neeltgen uit Delft had ter genezing 
van steen 'meesteren van cyrurgien' bezocht in Kortgene, waar een zeer bekwame 
woonde, maar ook in haar eigen woonplaats, onder andere meester Gerryt aan de 
Langendijk.23 Een onmachtig geworden man bezocht 'meesteren van medicinen hier 
in der stede ende in Den Haghe'.24 Katrijn Dircxdochter, een bezeten meisje uit 
Abbenbroek, werd naar een meester te Delft gebracht.25 

Dat mensen vaak in deze laatste stad hulp zochten is niet zo verwonderlijk. De 
hier gevestigde geneesheren en apothekers genoten een goede reputatie en werden 
zelfs door de graven van Holland geraadpleegd.26 Zij lijken soms te zijn gezien als 
de hoogste instantie en de laatste strohalm. Een man uit Alkmaar had zich per 
ongeluk een oog uitgestoken met zijn eigen mes. De meesters brandden vijf gaten 
in zijn hals, naar de inzichten van die dagen een vrij normale medische ingreep, 
maar zonder het gewenste resultaat.27 De patiënt besloot daarom zijn heil te zoeken 
in Delft bij 'mijns heren meesters'.28 Een andere reden waarom mensen hierheen 
kwamen was gelegen in de aanwezigheid van het Oude Gasthuis, dat een goede 
naam had en niet alleen Delftenaren opnam. Zo liet zelfs een priester uit Zeeland 
zich hier verplegen. Een zekere Heiltgen uit Zwijndrecht werd na een verblijf van 
zes jaar in het Rotterdamse gasthuis overgebracht naar Delft, misschien omdat daar 
betere verzorging kon worden geboden.29 

Dat het inroepen van medische hulp niet mocht baten kon een gevolg zijn van de 
ernst van de kwaal, maar soms lijkt sprake van fouten te zijn geweest. Nergens 
wordt echter expliciet een verwijt aan het adres van de geneesheren geuit. Finucane 



72 Hoofdstuk 5 

vond in de door hem onderzochte mirakelboeken regelrechte beschuldigingen, die hij 
verklaarde uit de wens om de superioriteit van sacrale boven wereldlijke genees
kunst te benadrukken.30 In de Delftse verhalen is hooguit sprake van impliciete 
kritiek. De 24-jarige Machteld Dirksdochter uit Nieuwpoort was zwanger, maar had 
al zeven weken geen teken van leven van de vrucht gevoeld. Een medicus verze
kerde haar dat het kind dood was en adviseerde het operationeel te laten verwijde
ren. Machteld riep echter O.L.V. van zeven smarten aan en voelde direkt het kind 
bewegen.31 De hiervoor genoemde Neeltgen, die meesters in Delft en Kortgene had 
geraadpleegd om erachter te komen waarom zij zulke heftige pijnen leed, kreeg te 
horen dat zij een 'aposteem' in haar lichaam had. Dit duidt op een gezwel, maar dat 
was toch niet precies wat haar mankeerde, want uiteindelijk bleek dat zij een steen 
had, zo groot als een ei. 3 2 Een andere Delftse vrouw wist niet of zij nu wel of niet 
zwanger was. De geconsulteerde medici slaagden er niet in haar uitsluitsel te geven. 
Zij deed een gelofte aan het heilig Kruis in de hoop dat zij een levend kind zou 
krijgen als zij inderdaad zwanger was. Kort daarop baarde zij inderdaad een kind, 
dat zij naar haar eigen gevoel amper dertien weken had gedragen.33 

In een aantal gevallen verklaarden de geneesheren dat zij niet in staat waren de 
patiënt te helpen. De vierjarige Aechgen Mathijsdochter uit Pijnacker zou volgens 
de geconsulteerde 'meesters van cyrurgien ende anderen dies hem wel verstonden' 
altijd blind blijven.34 Meester Willem verklaarde niets te kunnen doen voor het 
kind van Lievijn Adriaensz en Neeltgen, dat een breuk had sinds het 9 maanden 
was.35 Een kind uit Leiden met dezelfde kwaal was door drie chirurgijns ongenees
lijk verklaard.36 Wellicht werden deze kinderen nog te jong gevonden om geope
reerd te kunnen worden. Jan Cornelisz, een half jaar oud en lijdend aan een breuk, 
kon volgens de geraadpleegde meesters pas worden geholpen als hij drie was.37 De 
vijfjarige Ariaen Willemsz, die dezelfde aandoening had kon volgens enkele 
meesters echter ook niet worden geholpen.38 

Misschien weigerden geneesheren die behandeling uit vrees hun reputatie op het 
spel te zetten. Het is echter ook mogelijk dat zij zich goed bewust waren van de 
mogelijkheden en de beperkingen van hun kennis en vaardigheden. De medici die 
zich hadden beziggehouden met een Delftse vrouw die aan borstkanker leed, 
verklaarden haar zelfs niet voor vijftig gouden kronen te willen helpen, want 'datter 
gheen meesteren an en was'.39 Marritgen Willemsdochter, die na een val op kruk
ken liep, kreeg van de meester die haar onderzocht te horen dat alleen God haar kon 
genezen.40 Toen de twaalfjarige Jan Mairtijnsz naar de Nieuwe Kerk werd ge
bracht, omdat hij dankzij O.L.V. ter nood Gods genezen zou zijn van een breuk, 
kwam de chirurgijn zelfs persoonlijk mee om te getuigen dat de kwaal niet langs 
medische weg had kunnen worden verholpen.41 Voor hen die naar menselijke 
maatstaven ongeneeslijk waren, restte dus ook volgens de geneesheren geen andere 
uitweg dan het inroepen van bovennatuurlijke bijstand. 

Uit de talrijke gegevens over de medische hulp die door de bedevaartgangers was 
gezocht, is gebleken dat sacrale en wereldlijke middelen naast elkaar en zelfs 
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tegelijkertijd konden worden aangewend.42 Zij waren eerder complementair dan 
tegengesteld. Dit neemt niet weg dat er af en toe sprake was van concurrentie. Zo 
veroordeelde de Vlaamse geneesheer Jan Yperman omstreeks 1300 degenen die 
genezing verwachtten van het maken van bedevaarten.43 In de mirakelboeken wordt 
er echter meermalen op gewezen dat medische bijstand vaak heilloos was. Uiteraard 
staat in deze bronnen het primaat van de sacrale hulpverlening niet ter discussie. 
Een fraaie verwoording daarvan is te vinden in het verhaal van Jan Pietersz de 
leertouwer uit Delft, die leed aan een 'quaet bien'. Hij had anderhalf jaar gedokterd 
en was zelfs een keer naar Mechelen gereisd, 'overmits dat hi gehoort hadde van een 
sonderling meester die dair woende van surgyne'. Uiteindelijk kwam hij echter tot 
het inzicht: 'lek soecke troost an creaturen, het wair beter dat ic mijn troost sochte 
eerst an Gode van hemelrijck ende sijn lief moeder Maria, want hoor hulp gaet 
boven allen meesteren'.44 

5.1.2 Exorcisme 

Voor wie bezeten was viel geen hulp te verwachten van aardse geneesheren, maar 
dienden hogere machten te worden ingeschakeld. In sommige verhalen over mensen 
die naar men meende in de greep van de duivel waren, komt exorcisme ter 
sprake.45 Over enkele aspecten van de gang van zaken tijdens een dergelijk ritueel 
informeert ons het verhaal over Jan Pouwelsz, woonachtig aan de Jan Molslaan te 
Delft. Hij was buiten zinnen, zodat iedereen zeer met hem verlegen was, waarop 
werd besloten tot een exorcisme. Zijn vrouw Stijn haalde wierook in de Nieuwe 
Kerk, waar zij van de gelegenheid gebruik maakte om O.L.V. ter nood Gods te 
bidden om genezing voor haar man. Toen zij thuiskwam liet priester Adam Pietersz, 
die het exorcisme zou uitvoeren, alle aanwezigen knielen en bidden. Stijn bad 
opnieuw om bijstand van Maria, waarop de man genas nog voor het ritueel goed en 
wel was begonnen.46 

Ook in andere verhalen bleek het exorcisme zelf niet meer noodzakelijk, omdat 
zich inmiddels andere perspectieven aandienden. In 1438 bezocht de vader van een 
bezeten jongen uit Leiden heer Simon, een duivelbezweerder in Oegstgeest. Naar 
uitdrukkelijk wordt vermeld deed hij dit in het diepste geheim, maar toch wist zijn 
zoon hem bij zijn thuiskomst haarfijn te vertellen waar hij was geweest. Hierdoor 
werd de bovennatuurlijke macht van de demon die de jongen beheerste duidelijk 
gedemonstreerd. Toen heer Simon de bezetene onderzocht, kwam hij tot de conclu
sie dat er twintig kwade geesten in hem huisden. Hij vroeg de jongen en diens vader 
of zij de demonen wilden zien in een spiegel. De zoon smeekte zijn vader dringend 
hier niet op in te gaan, maar liever met hem naar Delft te reizen om daar het beeld 
van Maria Jesse te bezoeken, wat zij uiteindelijk deden, met het gewenste resul
taat.47 Volgens een verhaal uit het mirakelboek van het heilig Kruis, dat zich 
afspeelt in 1415, overwogen de ouders van een bezeten, zestienjarige jongen uit 
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Delft eveneens hun zoon naar Oegstgeest te brengen, mogelijk naar dezelfde heer 
Simon.4* 

Een opvallend element in het verhaal over de Leidse jongen is dat hij ondanks 
zijn bezetenheid de juiste remedie wist aan te geven. Dit gegeven is niet uniek. In 
het geval van Maria Engelbertsdochter, die twee jaar lang bezeten was, gaf de duivel 
zelf te kennen hoe hij kon worden uitgedreven. Tijdens een exorcisme in Haarlem 
werd hij door de priester zozeer in het nauw gebracht dat hij verklaarde met een 
stukje brood haar lichaam te zijn binnengekomen en dit pas te willen verlaten door 
toedoen van O.L.V. van zeven smarten.49 Dat juist de duivel, de krachtigste vijand 
die het mensdom bedreigde, het aanroepen van Maria aanprees, was de beste 
aanbeveling voor een devotie die men zich kon wensen. 

5.1.3 Bedevaarten 

In 25 Delftse mirakelverhalen wordt vermeld dat iemand eerst andere heiligen had 
aangeroepen of bedevaarten naar andere plaatsen had toegezegd of zelfs daadwerke
lijk ondernomen, alvorens zijn heil te zoeken en te vinden in de Oude of de Nieuwe 
Kerk. Niet altijd wordt gespecificeerd tot wie men zich in eerste instantie had 
gewend. Vaak wordt volstaan met de mededeling dat mensen 'loofden menichsins 
ende te menigher stede bevaert'50, of dat zij gingen 'besoecken vele andere plaet-
sen'.51 Er zijn echter ook verhalen waarin precies wordt verteld wie men had 
aangeroepen of welke bedevaartplaats men had bezocht of willen bezoeken. Hieron
der zijn enkele veraf gelegen bestemmingen, wat aangeeft dat men soms buitenge
woon veel over had voor de eigen gezondheid of die van anderen. De functie van 
dit verhaalelement komt overeen met die van de vermelding van het raadplegen van 
geneesheren of het uitvoeren van een exorcisme: door erop te wijzen hoeveel reeds 
was ondernomen zonder resultaat, werd aangegeven hoe groot het wonder was. 

Cornelis Cornelisz, die aan grote pokken of syfilis leed, had al een vergeefse reis 
gemaakt naar Santiago de Compostela. Toen Petronella, de vrouw van Strevel de 
kleerwasser uit 's-Gravenhage, na het omslaan van de wagen waarop zij reden 
roerloos op de grond lag, riep haar man sint Jacob aan. Hij beloofde zich naar 
Santiago te zullen begeven als zijn vrouw zou herleven. Eén van de anderen 
adviseerde hem echter om zijn heil dichter bij huis te zoeken en een gelofte af te 
leggen aan O.L.V. van zeven smarten te Delft, wat hij dan ook deed, en met 
succes.52 Dat neemt niet weg dat hij naar verluidt in eerste instantie bereid was 
geweest de niet geringe reis te maken naar Santiago, na Rome en Jeruzalem het 
belangrijkste pelgrimsoord van de Latijns-christelijke wereld. Van een verre 
bestemming is misschien ook sprake in het verhaal over de Zeeuwse priester 
Adrianus, kapelaan in Helvoet, die de hulp van sint Leonardus inriep ter genezing 
van zijn zere been.53 Er wordt niet bij vermeld of hij deze heilige zou bezoeken in 
de Sint Leonarduskerk te Dudzele in West-Vlaanderen, een populaire bedevaart-
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plaats, of in Noblat bij Limoges, op de route naar Santiago, waar sint Leonardus 
was begraven.54 

Jan Hilgenz en zijn vrouw Machtelt brachten ten bate van hun kind, dat aan 
vallende ziekte leed, een bezoek aan Kornelimünster bij Aken. Dit was het centrum 
bij uitstek van de verering van sint Cornelius, die werd beschouwd als een specialist 
in het genezen van epilepsie, reden waarom de kwaal gewoonlijk zelfs werd 
aangeduid als Sint Corneliusziekte. Toen zij daar geen baat verkregen bezochten zij 
de kapel te Honselersdijk in de parochie Naaldwijk, die aan dezelfde heilige was 
gewijd. Tenslotte genas het kind na een bedevaart naar Maria ter nood Gods.55 De 
moeder van een ander kind, dat eveneens aan vallende ziekte leed en uiteindelijk 
door het heilig Kruis in de Oude Kerk verlost werd, had eerst de hulp ingeroepen 
van sint Cornelius in Honselersdijk en in de kapel op de Watersloot te Delft.56 

De cultus van sint Cornelius had een ruime verspreiding en er waren veel aan 
hem toegewijde bedevaartplaatsen. Zoals uit enkele van de hier aangehaalde 
verhalen bleek, volstonden mensen er niet mee om een gelofte te doen of een 
bezoek af te leggen aan slechts één van deze locaties. Ten aanzien van de Maria
verering was dit verschijnsel nog veel duidelijker, ook al waren er geen graf en 
lichamelijke overblijfselen van haar, omdat zij ten hemel zou zijn opgenomen. De 
enige relikwieën die van haar bestonden waren kledingstukken, zoals bij voorbeeld 
haar tunica, die te Aken werd bewaard. De verering van beelden bood echter een 
mogelijkheid het gebrek aan tastbare herinneringen aan Maria te ondervangen. De 
opbloei van de devotie tot de heilige Maagd in de twaalfde eeuw en later ook 
gepaard met een geweldige uitbreiding van de beeldencultus.57 Elke relikwie en 
ook ieder beeld werd gezien als een op zichzelf staande bron van wonderkracht. Het 
besef dat in al die verschillende gedaantes dezelfde heilige werd vereerd en aange
roepen bestond wel, maar kwam in de praktijk nauwelijks tot uiting. Men lijkt zich 
bij voorbeeld Maria van zeven smarten en O.L.V. ter nood Gods te hebben voorge
steld als afzonderlijke heiligen.58 Het feit dat men eerst een vergeefs beroep deed 
op de één sloot niet uit dat men zich vervolgens tot de ander kon wenden met goede 
hoop nu wel gehoor te vinden.59 

Toen Wouter Zoemer in 1384 tijdens een bedevaart naar Rome verdwaalde, riep 
hij eerst O.L.V. van Aken aan om hulp. Toen dat niet hielp deed hij een gelofte aan 
Maria van Aardenburg in Zeeland, eveneens zonder het gewenste resultaat. Uitein
delijk beloofde hij O.L.V. ter nood Gods in Delft te bezoeken en kort daarop 
ontmoette hij een oude man die hem de juiste weg kon wijzen.60 Opmerkelijk aan 
het aangehaalde verhaal is niet alleen dat Wouter verschillende Maria's aanriep, 
maar ook dat hij niet op het idee gekomen lijkt te zijn een heilige aan te roepen die 
in Rome werd vereerd. Wellicht vond hij het minder passend een pelgrimage te 
beloven naar een stad waarheen hij al op weg was: op die manier kon de reis erheen 
nauwelijks als een offer worden opgevat. 

De meesten van wie wij weten dat zij zich eerst tot andere heiligen of cultus-
centra hadden gewend, blijken hun heil niet al te ver van huis te hebben gezocht. In 
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het begin van het mirakelboek van de Nieuwe Kerk wordt enkele keren Maria van 
's-Hertogenbosch vermeld. Dat is niet verwonderlijk, omdat juist uit die tijd, de 
jaren tachtig van de veertiende eeuw, honderden aan haar toegeschreven wonderen 
bekend zijn.6 1 Uit alles blijkt dat haar cultus, ontstaan in 1381, toen erg populair 
en wijd en zijd bekend was, ook bij Delftenaren. Kathrijn Pietermans, wier zoontje 
leed aan een breuk, had een gelofte afgelegd om naar 's-Hertogenbosch te gaan en 
deze reis ook daadwerkelijk gemaakt, maar zonder resultaat.62 Toen het kind van 
Dirck Willemsz en Baerte verlamd raakte aan een been, beloofde de moeder een 
bedevaart naar 's-Hertogenbosch als het zou genezen.63 Dit voornemen wekt enige 
verbazing, want enkele maanden daarvoor had zij met het kind Maria ter nood Gods 
bezocht, die het van blindheid zou hebben genezen.64 Blijkbaar vormde dit voor 
Baerte geen aanleiding om bij een nieuwe kwaal in eerste instantie weer aan dit 
heiligdom te denken. 

Zelfs binnen Delft bestond een keuzemogelijkheid tussen verschillende Maria
beelden, waarvan inderdaad wel gebruik is gemaakt.65 Op 26 januari 1516 meldden 
zich in de Nieuwe Kerk Cornelis de bakker en zijn vrouw Stijn, woonachtig aan de 
Verwersdijk, in het huis dat Sint Sebastiaan werd genoemd. Zij brachten hun zoontje 
mee dat ruim een jaar oud was en lange tijd aan een breuk had geleden. De ouders 
hadden er veel mee gedokterd, zonder enig resultaat. Ook hadden zij tevergeefs een 
beroep gedaan op O.L.V. van zeven smarten in de Oude Kerk. In augustus 1515 
beloofden zij echter een offerande aan Maria ter nood Gods als die hun kind wilde 
helpen. Terstond genas het kind en het was nu reeds zo lang beter dat zij geen vrees 
meer hadden dat het slechts om een tijdelijke verlichting ging, reden waarom zij hun 
bedevaart kwamen voldoen.66 

5.2 De besluitvorming van de pelgrims 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat er een rijk scala aan heiligen en 
cultusplaatsen bestond, waar mensen hun toevlucht konden zoeken in geval van 
ziekte of andere tegenspoed. Dit roept de vraag op hoe iemand uiteindelijk een keus 
maakte uit de verschillende mogelijkheden. In de Delftse mirakelverhalen wordt 
hieraan veel aandacht besteed. Er kunnen twee categorieën van factoren worden 
onderscheiden die de besluitvorming beïnvloedden. Veel bedevaartgangers vertelden 
dat zij door een droom, een visioen of een andere min of meer bovennatuurlijke 
verschijning waren aangezet hun heil bij één van de Delftse culten te zoeken. 
Anderen wisten uit eigen ervaring of door verhalen van anderen van de mirakel
kracht die zij inmiddels aan den lijve hadden ondervonden. 
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5.2.1 Dromen, visioenen en verschijningen 

Slechts twee maal wordt expliciet de term 'droom' gebruikt voor een ervaring 
waarbij men op het uiteindelijk bevrijdende idee kwam. De vijftienjarige Marritgen 
Willemsdochter droomde twee of drie maal dat zij O.L.V. ter nood Gods diende te 
bezoeken om genezen te worden van haar kreupelheid.67 Elisabeth, de eveneens 
kreupele weduwe van Gijsbrecht uit Zuidland, had 'dicwil' een soortgelijke 
droom.68 De grens met andere fenomenen van min of meer buitenzintuigelijke aard 
is echter vloeiend, omdat die zich ook vaak tijdens de slaap voordeden.69 Aernout 
Gijsbrechtsz kon niet eens vertellen of hij wakker was of sliep toen Maria hem ver
scheen. Misschien had hij in een extatische toestand verkeerd, want na de verschij
ning moest hij weer tot zichzelf komen.70 

Behalve van dromen wordt ook melding gemaakt van stemmen, doorgaans 
eveneens tijdens de nacht vernomen. Zo was Marritgen Jansdochter, wier dochter 
geleidelijk verlamd raakte, 's nachts 'ingevallen, recht oft hoir van yemant toege
sproken hadde geweest', dat zij Maria ter nood Gods moest bidden om genezing 
voor haar kind.7 1 Maria, de weduwe van Jacob Arnoldusz, hoorde op een nacht 
iemand twee maal zuchten en vervolgens zeggen dat zij zich tot O.L.V. van zeven 
smarten diende te wenden om te worden genezen van de grote pokken.72 Vaak is 
in dit verband sprake van 'vermaningen', die men eveneens veelal in de nacht had 
ervaren. De kreupele Geertruyt Arnautsdochter zou in haar slaap door een stem zijn 
gemaand de processie te volgen en gehoor hebben gegeven aan dit 'visioen'.73 

Willem Hendriksz 'dochte op eenen nacht dat hij vermaent werde' tot het bezoeken 
van O.L.V. van zeven smarten.74 Het is niet duidelijk of hier sprake is van dromen 
of stemmen of iets anders. Ook de betrokkenen zelf wisten deze ervaring zelden te 
benoemen, reden waarom in de verhalen vaak werd volstaan met vage aanduidingen 
als 'quamt in op een nachtstont' of 'quam in den sinne', zonder dat wordt vermeld of 
deze ingevingen van bovennatuurlijke herkomst waren.75 Toch zal men hierin, 
wellicht vanwege het plotselinge karakter van de inval, meer dan eens Gods hand 
hebben gezien. Toen Jan Pietersz de leertouwer van Delft op weg was naar Meche-
len om aldaar een meester te raadplegen 'so viel hem door verhengenisse Goods in 
den sin' dat hij toch beter zijn hoop op Maria kon vestigen.76 

In andere gevallen wisten de betrokkenen hun ervaring echter nauwkeurig te 
beschrijven als een verschijning, vaak van het cultusbeeld dat zij uiteindelijk 
bezochten. Aan vier personen verscheen bij voorbeeld Maria ter nood Gods in de 
gedaante van haar beeld in de Nieuwe Kerk.77 Maria, de weduwe van Philips 
Jacobsz uit Amsterdam, kon pas achteraf thuisbrengen wat zij precies had gezien. 
Haar was een verschijning te beurt gevallen en toen zij naar aanleiding daarvan de 
Oude Kerk te Delft bezocht, verklaarde zij dat het daar aanwezige beeld van Maria 
van zeven smarten, dat zij nog nooit van haar leven had gezien, aan haar was 
geopenbaard.78 Gheertruijdt Willemsdochter bevond zich op een schip, dat op de 
Zeeuwse wateren in nood geraakte. Terwijl de schipper de hoop opgaf en eenieder 



78 Hoofdstuk 5 

aanspoorde zich op de dood voor te bereiden, zag zij in een visioen hoe het heilig 
Kruis, dat in de O.L.V.-kapel van de Oude Kerk te Delft werd vereerd, over het 
water naar het schip toekwam.79 

Hoewel dit visioen geen direkte aanwijzingen bevatte over de te volgen gedrags
lijn, wist deze vrouw wat haar te doen stond. Anderen hadden hulp nodig om een 
verschijning te duiden. Ariaen Rijckendochter had een dochtertje van een jaar of 
vijf, dat al drie jaar lam en kreupel was. Nu was zij zwanger van een volgend kind 
en overdacht zij het leed dat het invalide meisje was overkomen. Zij viel op een 
nacht 'in een sluyme ende hoir dochte dat die moeder Goods, Maria ter noot Goods, 
in den huyse dair was bi hair bedde ende sach hair verdrietelick an ende strenge 
seggende, ende hiermede so ontspranck si ende verwonderende hoer'. Ariaen 
vertelde aan haar bewaarster wat haar was overkomen. Deze trok onmiddellijk de 
conclusie dat er een gelofte aan de verschenen Maagd gedaan diende te worden.80 

Jacob Gerrytsz uit Arnhem, die verlamd was en in het gasthuis te Delft werd 
verpleegd, kreeg op 4 februari 1493 een visioen, waarin hij zag hoe hij voor het 
beeld van O.L.V. ter nood Gods in de Nieuwe Kerk kwam, haar aanbad en werd 
genezen. De volgende dag vertelde hij over deze ervaring aan een medepatiënt, die 
hem aanraadde te vertrouwen op God en Maria en te beloven het beeld te bezoeken 
indien hij zou genezen. Toen Jacob dit advies opvolgde kreeg hij prompt baat en op 
15 februari kon hij zijn bedevaart volbrengen.81 

Meestal werd tijdens de verschijning echter een concrete opdracht gegeven, bij 
voorbeeld ten aanzien van de vraag tot welk heiligdom men zich moest wenden en 
of men kon volstaan met een gelofte dan wel eerst de bedevaart moest volbren
gen.82 Een enkeling kreeg zelfs informatie over de mee te brengen offerande. De 
moeder van een kind dat al twaalf weken blind was kreeg in een nachtelijk visioen 
te verstaan, dat zij het gewicht van het kind in was moest schenken.83 De twaalfja
rige Jan Mairtijnsz, die aan steen leed, kon zijn vader 'uut ingheven van den 
Heiligen Geest' precies vertellen wat deze moest doen om genezing voor zijn zoon 
te verkrijgen.84 De vijftienjarige Katrijn Dircxdochter uit Abbenbroek, die bezeten 
was, kreeg op een nacht van Maria ter nood Gods te horen: 'Gelooft mij te versoken 
te Delf mit dijn offerhande, du sulste verlost worden van den viant die di dus 
quelf.85 

In dit geval was aan het bevel de verzekering toegevoegd dat genezing niet zou 
uitblijven. Daarmee kreeg de verschijning naast een attenderende en een prescripieve 
betekenis tevens het karakter van een voorspelling, zij het een voorwaardelijke. Van 
dit laatste zijn meer voorbeelden voorhanden. In de winter van 1381 reisde Gerrit 
Dammasz uit Geertruidenberg naar Engeland 'om sijn avontuer'. Het was daar 
toentertijd bijzonder onrustig vanwege de nasleep van de volksopstand die er eerder 
dat jaar had plaatsgevonden. Wellicht in verband hiermee werd Gerrit gearresteerd 
en beschuldigd van een niet nader genoemd vergrijp. Het was hem onmogelijk zijn 
onschuld te bewijzen, waarop hij ter dood werd veroordeeld. Op de plaats gekomen 
waar hij onthoofd zou worden viel hij voor de rechter op zijn knieën en vroeg om 
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uitstel voor de poze van een Pater Noster om een gebed te kunnen doen. Het 
verzoek werd ingewilligd en hij bad tot Maria om bijstand in het uur van zijn 
onverdiende dood. Terstond sprak Maria hem toe: 'Wildi varen tot Delf in mijnen 
nyeuwen goedshuys in Hollant ende versoken mij, ghi sult ontgaen'. Uiteraard zegde 
Gerrit onmiddellijk toe dit te zullen volbrengen. Terwijl hij geblinddoekt werd 
'openbairde hem dair door die verhengenisse Gods een oudt eersamich man', die de 
rechter vroeg de zaak eerst beter te onderzoeken alvorens een onschuldige ter dood 
te laten brengen. De rechter schrok en liet Gerrit bij zich brengen. Toen hij zich 
omdraaide om de oude man om toelichting te vragen was deze opeens verdwenen. 
Ook Gerrit kende hem niet, en wist ook niet waar hij gebleven was. De rechter trok 
zich de woorden van de oude man echter wel aan en na een hernieuwd onderzoek 
kwam men tot de conclusie dat Gerrit onschuldig was en vrijgelaten diende te 
worden. Deze reisde meteen naar Delft om zijn gelofte te volbrengen. Vandaar ging 
hij terug naar huis, en volgens het verhaal wijdde hij zich aan een goed en geestelijk 
leven.86 

Op een wel heel kritiek moment werd hier en in andere verhalen door Maria 
ingegrepen. Juist als het aankwam op buigen of barsten en als iemand de wanhoop 
nabij was kreeg hij op bovennatuurlijke wijze te verstaan dat er nog een uitweg was. 
Hiervóór werden aan visioenen, dromen en verschijningen diverse betekenissen 
toegekend, zoals een attenderende, een prescriptieve of een voorspellende. A l deze 
aspecten kwamen samen in de stimulerende werking die zij uitoefenden op de 
betrokkene. Waar deze aanvankelijk verslagen of opstandig was en dacht dat alles 
verloren was werd opeens duidelijk dat er toch nog een mogelijkheid bestond om uit 
de problemen te raken. Wanneer hij, zoals Gerrit Dammasz, te verstaan kreeg dat 
het opvolgen van de gegeven raad hulp zou brengen, dus als het voorspellende 
aspect aanwezig was, werd deze mogelijkheid haast tot zekerheid. De verschijningen 
boden voor velen een laatste strohalm en bewerkten daarom vaak een omslag in de 
houding. Van veel mensen werd gezegd dat zij eerst uiterst bedroefd of zelfs 
radeloos waren.87 Achteraf overheersten echter vertrouwen en vastbeslotenheid.88 

Een kreupele die eerst 'onverduldich' was en geen hoop meer had, kreeg een visioen 
'dat hi trecken soude te Delf ende dair soude hi gesont worden in der Nyeu Kerck 
voir de Noot Goods'. Daarop voelde hij zich 'seer verlicht ende tevreden dat hi 
sulcken visioen gehadt hadde'.89 

Iemand die gehoor gaf aan een dergelijk fenomeen, kon zich door Maria of door 
God zelf gezonden voelen. Eerder bleek dat de verschijning die vooraf ging aan de 
stichting van de Nieuwe Kerk werd opgevat als een uiting van Gods wil en daarom 
kon fungeren als een belangrijke stimulans voor het publiek om de beurzen te 
openen.90 Dit geeft tevens aan waarom in de mirakelverhalen zoveel aandacht werd 
besteed aan dromen en verschijningen in het relaas van de pelgrim. Hieruit bleek 
immers dat de cultus van bovenaf werd gesanctioneerd en zelfs gestimuleerd. 
Anderen konden hierdoor worden opgewekt het voorbeeld uit het verhaal te volgen. 
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5.2.2 Goede raad en eigen ervaring 

Adviezen van andere mensen vervulden voor de betrokkenen vooral een attende
rende functie. Het imperatieve en voorspellende karakter, prominent aanwezig in de 
hiervoor behandelde bovennatuurlijke ingevingen, ontbrak in geval van menselijke 
raad. Waaraan deze adviezen dan het gezag ontleenden dat maakte dat zij werden 
opgevolgd, is niet altijd even duidelijk. Wij vernemen dikwijls niet eens van wie 
men de desbetreffende raad ontving.91 In het mirakelboek van het Heilig Kruis 
wordt vaak slechts vermeld dat iemand een gelofte deed of een bedevaart maakte 'bi 
rade goeder luden'.92 Hoewel de kwalificatie 'goed' misschien deel uitmaakte van 
een standaardformulering van de auteur van het verhaal, moet niet worden uitge
sloten dat deze karakterisering afkomstig was van de pelgrims zelf, die daarmee 
wilden aangeven dat zij vertrouwen hadden in degenen die hen van advies dienden. 

In veel gevallen wordt echter wèl vermeld in welke relatie de betrokkenen 
stonden tot hun raadgevers. Vaak waren deze bij voorbeeld familie. De Schevening-
se visser Ghijsbrecht Godevaertsz werd geadviseerd door zijn vrouw.93 Kinderen 
kregen soms raad van hun hun moeder, zoals een meisje uit Delft en een tienjarig 
jongetje.94 Ook een volwassene, de Delftse priester Nicolaas Hoyer, werd door zijn 
moeder 'vermaent'.95 Een vrouw uit Wateringen volgde de raad op van haar zuster, 
en Jannetgen uit Oude Tonge werd 'geraden van sommigen vrienden', dat wil zeggen 
door familieleden.96 

Onder de adviseurs die geen familie waren figureerden nogal wat buren, die zich 
kennelijk ook vaak nauw betrokken voelden bij de problemen van mensen uit hun 
directe omgeving en die bovendien kennelijk invloed konden uitoefenen. Veelal 
waren het buurvrouwen die met raadgevingen kwamen, nergens wordt een buurman 
genoemd.97 Claes Cornelisz uit Zoetermeer, wiens zoontje was verdronken, werd 
van advies gediend door een weduwe, die bij hem werkte als dienstbode. Zij raadde 
hem aan een gelofte te doen aan Maria ter nood Gods in de Nieuwe Kerk, want 'si 
vertroost so menige menschen, ic hoop si ons mede sal vertroosten'.98 Het vertrou
wen dat zij uitsprak was net als dat van veel anderen gebaseerd op haar kennis van 
de wonderen die in de door haar aanbevolen bedevaartplaats geschiedden.99 

Uit alles blijkt dat mirakelen de belangrijkste aanbeveling vormden voor een 
cultus. Adviezen van anderen wonnen daarom aanzienlijk aan overtuigingskracht 
wanneer zij afkomstig waren van mensen die uit eigen ervaring konden spreken. De 
ouders van een kind uit Haarlem, dat door toedoen van het heilig Kruis was 
genezen, hoorden bij terugkeer in hun woonplaats van een ander kind, dat dezelfde 
ziekte had. Zij raadden de ouders een soortgelijke gelofte aan als zij zelf hadden 
gedaan.100 Een vrouw uit 'Orinween' bij Haarlem kreeg advies van haar nicht, wier 
dochter was genezen dankzij O.L.V. van zeven smarten.101 De Delftse Beatrix 
volgde het voorbeeld van haar man, die al eerder was genezen van grote pok
ken.1 0 2 Hendrik de molenaar uit Delft, zelf bevrijd van koorts, deed een gelofte ten 
behoeve van een verwant die aan grote pokken leed.103 Wouter Zoemer, die op 
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weg naar Rome verdwaalde, herinnerde zich dat kort tevoren in Delft de verdronken 
Claes Bonifaesz was herleefd door toedoen van Maria ter nood Gods.1 0 4 

Soms ging men af op verhalen van gebeurtenissen, die men niet zelf van nabij 
had meegemaakt. Aernout Michielsz uit Maasland kende een mirakel dat onlangs 
was geschied aan een verdronken meisje in Abtswoude.105 Hij moet op één of 
andere wijze hebben gehoord van deze gebeurtenis. Velen wisten van de mirakelen 
'van horen zeggen', zonder dat wordt meegedeeld door wie zij hiervan op de hoogte 
waren gesteld.106 Opmerkelijk is dat een aantal van hen op aanzienlijke afstand 
van Delft woonde. Zo zou een man uit het Brabantse Diest, hemelsbreed op een 
afstand van 150 kilometer van Delft, die in 1430 Maria ter nood Gods bezocht, zijn 
gelofte hebben gedaan, omdat 'hi gehoort hadde weleer hoe hier te Delf een kerck 
der Nootgoods gecomen ende geopenbairt was in der lucht mit groten mirakelen, 
dair noch dagelicx oec veel miraculen gescieden'.107 Nog in 1515 zou Margriet 
Heynricx uit Leerbroek haar gelofte hebben afgelegd vanwege 'de grote miraculen 
die si gehoort hadde weleer, die hier te Delft in de Nyewe Kerck gesciet sijn, ende 
hoe datter een kerck van Onser Lieve Vrouwen die Noot Goods bi sonderlinge 
miraculen gesticht was'.108 Het lijkt onwaarschijnlijk dat men zo laat, zo ver van 
Delft nog op de hoogte was van de stichtingslegende van de Nieuwe Kerk. 
Dergelijke beweringen moeten misschien op het conto van de opstellers van de 
akten of dat van de auteur van de kroniek worden geschreven. Een andere 
mogelijkheid is echter, dat de herinnering wel degelijk nog bestond, in elk geval in 
Delft en omgeving, en dat men via mensen uit die streek op de hoogte was geraakt. 
Per slot van rekening schreef Tilman Vosmeer aan het eind van de zestiende eeuw 
nog een preek over het visioen, dat bovendien jaarlijks werd herdacht op een 
speciale feestdag.109 

Ook andere mirakelen werden bij tijd en wijle in het openbaar bekend gemaakt, 
waarschijnlijk in de vorm van preken. Ten aanzien van Maria ter nood Gods wordt 
zulks reeds verhaald in 1384. Toen naar aanleiding van een onlangs geschied 
wonder een processie werd gehouden, preekte broeder Dammas over het gebeurde. 
Vanwege de grote mensenmassa deed hij dit in de openlucht voor het stadhuis.110 

Een man uit Alkmaar bezocht een mis bij het heilig Kruis en hoorde hoe daar 
wonderen werden verkondigd.111 Een vrouw die in 1431 een gelofte aan het Kruis 
aflegde, was op dit idee gebracht door een preek van heer Gillys Jacobsz, vice-
cureit van de Oude Kerk. 1 1 2 Een vrouw uit Maasland verklaarde van de mirakelen 
van O.L.V. van zeven smarten te hebben gehoord op de markt op Witte Donder
dag.113 Juist processies, markten en andere gelegenheden waarbij veel mensen op 
de been waren boden de mogelijkheid door middel van verkondiging een groot 
publiek te bereiken. 

Geestelijken waren niet alleen via hun preekactiviteiten verantwoordelijk voor de 
verspreiding van het nieuws over de geschiede wonderen. Ook via persoonlijke 
raadgevingen attendeerden zij mensen op een cultus. Jan van Marick, wonende in 
Cuijk, maar geboortig van 'Ouderijselen', hoorde van de mirakelen van het heilig 
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Kruis via heer Henrick Tou, een naam die wijst op een Delftse achtergrond.1 

Machtelt, de vrouw van Cornelis Florisz, woonachtig aan de Vismarkt in Delft, had 
aan de zojuist genoemde vice-cureit Gillys Jacobsz in haar biecht het volgende 
verteld. Zij had lange tijd last gehad van een kwaal aan haar been. Op een dag 
hoorde zij echter een preek van Gillys over de mirakelen van het heilig Kruis, 
waarop zij had besloten een gelofte te doen. Hierna genas zij volkomen. Zij staafde 
haar verhaal met een eed en verklaarde dat men over de ernst van de kwaal navraag 
kon doen bij haar man. Aan diens geloofwaardigheid kon naar wordt gezegd niet 
worden getwijfeld, want hij had reeds vaak deel uitgemaakt van het stadsbe
stuur.115 Dit verhaal illustreert op treffende wijze hoe een cultus levend werd 
gehouden. Er werd over de mirakelen gepreekt, waardoor mensen op het idee 
werden gebracht een gelofte te doen of een bedevaart te maken. Wanneer dit succes 
had, werd het verhaal genoteerd, zodat er weer over kon worden gepreekt.116 Het 
is duidelijk dat personen die verbonden waren aan de Delftse kerken zich actief 
hebben bemoeid met de verbreiding van de verschillende devoties. Er was kennelijk 
sprake van doelbewuste propaganda, waarin de mirakelen een grote rol speelden. 

5.3 Smeek- en dankbedevaarten 

Het bedevaartwezen was onder meer gebaseerd op de voorstelling dat de macht van 
een heilige zich het krachtigst manifesteerde op bepaalde geprivilegieerde plaatsen, 
doorgaans in de directe nabijheid van relieken of beelden. Vooral in de vroege 
middeleeuwen was men van mening dat het van cruciaal belang was om zo dicht 
mogelijk in hun buurt te verkeren, teneinde hun werkzaamheid optimaal te kunnen 
ervaren. Het merendeel, soms wel 80%, van de mirakelen uit deze periode ge
schiedde dan ook in de nabijheid van het cultusobject.117 Deze praktijk, waarbij 
een heilige plaats werd bezocht om ter plekke hulp in te roepen, kan worden 
aangeduid met de term smeekbedevaart. 

Vanaf de veertiende eeuw werd het steeds gebruikelijker om eerst een gelofte af 
te leggen. Deze behelsde de toezegging dat een bezoek aan een heiligdom zou 
worden gebracht na de verlening van hulp. De bedevaart droeg dus het karakter van 
een dankbetuiging. In mirakelboeken uit de late middeleeuwen maken dankbede
vaarten soms meer dan 90% van het totaal uit.118 J. Sumption bracht deze 
verschuiving in verband met het op de achtergrond raken van de idee dat menselijke 
noden een gevolg waren van begane zonden, die konden worden geboet door het 
maken van een bedevaart. De reis naar het heiligdom was in deze optiek een 
penitentie die men zichzelf had opgelegd en waarvan men in dubbel opzicht een 
heilzame werking verwachtte. Het afleggen van een gelofte had daarentegen meer 
weg van het sluiten van een contract met een heilige, waaraan voorwaarden werden 
verbonden.119 Ingeval van een dankbedevaart was het bezoek aan een heiligdom 
een ritueel ter voldoening van een gelofte in plaats van ter verkrijging van een 
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gunst. Of de door Sumption geboden verklaring afdoende is, valt vooralsnog niet uit 
te maken. Sommige pelgrims lijken zich bewust te zijn geweest van een mogelijk 
verband tussen ziekte en zonde.120 Daar staat tegenover dat het boetekarakter van 
bedevaarten in de Delftse bronnen geen prominente plaats inneemt.121 

In niet meer dan een kwart van de hier onderzochte mirakelverhalen is sprake 
van een smeekbedevaart. Enerzijds kan worden gesteld dat dit weinig is. Zoals in 
een volgend hoofdstuk zal blijken was de overgrote meerderheid van de pelgrims 
afkomstig uit Delft en directe omgeving, zodat men zou mogen verwachten dat de 
reis geen al te grote belasting vormde. Anderzijds moet worden bedacht dat soms 
heel wat moeilijkheden moesten worden overwonnen. Er zijn immers verschillende 
factoren aan te wijzen die een smeekbedevaart bezwaarlijk maakten of zelfs volledig 
uitsloten. Daarbij kan worden gedacht aan de aard of de ernst van de problemen 
waarin men verkeerde, aan de af te leggen afstand, of aan beide tegelijk. Iemand die 
zich bevond op een schip dat in nood raakte had geen alternatief voor het afleggen 
van een gelofte.122 Ook vrouwen die in barensnood verkeerden waren niet in staat 
een pelgrimage te maken voordat zij het kind ter wereld hadden gebracht.123 

In dit licht bezien is het verrassend dat men soms in onmogelijk lijkende sitaties 
toch kans zag een smeekbedevaart te maken. Zo was het niet ongebruikelijk dat 
mensen die men als dood beschouwde naar de kerk werden getransporteerd voor het 
inroepen van de bijstand van een heilige. Verschillende malen wordt vermeld dat 
men met verdronken of op andere wijze om het leven gekomen personen naar het 
heiligdom snelde. In 1384, in de nacht voor de jaarlijkse processie van O.L.V. ter 
nood Gods, was een voedster in haar slaap op het kind gaan liggen dat zij te 
verzorgen had. Toen zij wakker werd bemerkte zij dat de baby dood was. Heimelijk, 
om de ouders niet te wekken, verliet zij het huis en bracht het kind naar de Nieuwe 
Kerk. Zij legde het op het altaar bij het Mariabeeld en ging achter in de kerk 
huilend zitten bidden. Toen Kathrijn Lieveziel, de zuster die dienst deed in de kapel, 
bij het beeld kwam vond zij daar het kind, dat lag te huilen. Verwonderd ging zij de 
kerk rond om navraag te doen wie hier meer van wist, en toen men haar gewezen 
had op de min vroeg zij deze waarom zij toch haar kind zomaar op het altaar liet 
liggen. De voedster, niet minder verbaasd, dankte God en Maria, en bracht het kind 
naar huis. Later kwamen ook de ouders, aan wie zij blijkbaar alles had verteld, hun 
dank betuigen.124 Uiteraard moest men wel in de buurt vertoeven wilde men in een 
dergelijke situatie een smeekbedevaart kunnen maken. Alleen van een kind dat 
gestikt was in een gesp wordt verhaald dat het van buiten de stad gebracht werd, 
namelijk vanuit Abtswoude.125 

Ook ernstig zieken of gehandicapten slaagden er soms in zelf een smeekbedevaart 
te maken, zij het veelal onder geleide van gezonde mensen. De blinde Machtelt 
kwam 'mit een deerne die hair leyde' van 's-Gravenhage naar Delft.126 Kreupelen 
uit Muiden, Maasland en Haarlem lieten zich brengen.127 Een vrouw uit Schiedam 
werd gebracht met een schuit fende quam mit 2 cricken hier in der Nyewer Kercken, 
also cranck datter an elcke sijde van hair een persoen ginck om hair wair te nemen 
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dat si nyet vallen en soude1.128 Een Delftse vrouw werd naar de kerk gereden in 
een kruiwagen.129 De Delftse Beatrix, die aan grote pokken leed, was niet in staat 
op eigen gelegenheid een bedevaart te maken, zodat zij volstond met een gelofte aan 
O.L.V. van zeven smarten. Maria verscheen echter tot drie maal toe in haar slaap, 
om haar aan te sporen deze toezegging om te zetten in een smeekbedevaart. Beatrix 
moest zich daarop naar het beeld laten brengen om daar genezing af te smeken.130 

Bij sommigen vond na de gelofte een gedeeltelijke genezing plaats, zodat zij in 
staat waren op eigen kracht volledig herstel af te smeken in het heiligdom. Christina 
Nicolaesdochter, die zelfs het laatste oliesel had ontvangen, knapte na een gelofte 
aan O.L.V. van zeven smarten voldoende op om de Oude Kerk te bezoeken, waarop 
zij geheel genas.131 De meergenoemde priester uit Zeeland, die in het gasthuis te 
Delft lag en eveneens de laatste sacramenten had ontvangen, kreeg na een gelofte 
enige baat en drie dagen later kon hij het Heilig Kruis in de Oude Kerk bezoe
ken.132 

Een alternatief was het laten volbrengen van een bedevaart door een ander. In het 
geval van een Delftse jongen die dood in bed werd gevonden deed een buurvrouw 
de bedevaart op verzoek van de moeder. Op het moment dat zij de kapel van Maria 
van zeven smarten binnentrad om daar kaarsen op te steken herleefde het kind. 1 3 3 

Een vrouw uit Leiden reisde naar Delft ten bate van haar dochter die een kwaal aan 
haar been had. Toen zij de volgende dag terugkeerde kwam het meisje haar gezond 
tegemoet.134 Een vrouw uit Delft werd na een bevalling zo ziek dat zij de laatste 
sacramenten ontving. Zij liet iemand anders een offerande naar het Heilig Kruis in 
de Oude Kerk brengen.135 Uit het feit dat deze wonderen in de mirakelboeken zijn 
opgetekend kan worden afgeleid, dat nadien nog iemand de bedevaartplaats heeft 
bezocht om de gebeurtenissen te laten vastleggen. Vaak is dan ook expliciet sprake 
van een smeekbedevaart èn een dankbedevaart.136 

Hoewel bijna een kwart van de in Delft geregistreerde bedevaartgangers het 
cultuscentrum bezocht zonder vooraf een gelofte te hebben afgelegd, kan toch 
worden vastgesteld dat minder belang werd gehecht aan de nabijheid van het 
vereerde object dan in de vroege middeleeuwen. Dit blijkt met name uit het feit dat 
slechts één maai sprake is van incubatie, een ritueel, dat in oudere mirakelboeken 
veelvuldig voorkomt. Het hield in dat de nacht werd doorgebracht bij de relieken of 
het beeld van de heilige wiens hulp werd verlangd.137 Het enige verhaal in de hier 
bestudeerde bronnen, waarin zou kunnen worden gesproken van een vorm van 
incubatie, heeft betrekking op een kreupele vrouw uit Zwijndrecht, Heiltgen ge
naamd, die werd verpleegd in het Oude Gasthuis te Delft. Zij liet zich in de nacht 
van zaterdag 20 op zondag 21 juni 1439 opsluiten in de Oude Kerk. 's Ochtends 
meende zij dat zij kon lopen, maar toen zij het probeerde viel zij steeds. Toch had 
zij gevoel in haar benen. Toen men het beeld van Maria Jesse ophief om er een 
dankprocessie mee te houden vanwege een eerder geschied wonder dacht zij: 'Soude 
ic niet mede mogen gaen mit Onser Liever Vrouwen?'. Zij liet haar krukken staan 
en liep mee.138 
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Overigens zijn slechts vage sporen voorhanden van de idee dat men de grootste 
kans op verhoring had in de directe omgeving van het cultusobject zelf. Enkele 
malen is sprake van wat wel is aangeduid als het krachtveld rond een heilig
dom.139 Hiermee wordt bedoeld dat de werkzaamheid van de heilige al merkbaar 
wordt bij het naderen van de bedevaartplaats. Zo zagen Gheryt die Lange en Zuet 
dat hun kreupele kind van nog geen jaar oud reeds opknapte toen zij nog onderweg 
waren om een bezoek aan Maria ter nood Gods te brengen.140 Een bezeten jongen 
uit Leiden, die naar het beeld van Maria Jesse zou worden gebracht, gedroeg zich 
in het begin van de reis heel behoorlijk, maar toen hij in de buurt van Delft kwam 
'doe tierde hi seer bijsterlic', zodat men hem nauwelijks op de wagen kon houden. 
Hij moest uiteindelijk met geweld de kerk worden binnengesleurd. Toen de priester 
die de mis voor het Mariabeeld opdroeg hem het paasbord voorhield genas hij echter 
terstond.141 De kreupele Gertrudis Amoldusdochter, die in haar slaap een stem had 
vernomen die haar gebood de processie van O.L.V. van zeven smarten te volgen, 
gaf aanvankelijk vol vertrouwen gehoor aan deze raad. Toen zij met de stoet op de 
Verwersdijk was aangekomen begon haar been zwart te worden en kreeg zij hevige 
pijn, waarop zij zich ging afvragen of zij in haar droom niet bedrogen was. Eenmaal 
aangekomen op het kerkhof van de Oude Kerk bleek zij echter volledig gene
zen.1 4 2 

Uit enkele van deze voorbeelden blijkt dat niet alleen de uitstraling van de plaats, 
maar ook het deelnemen aan een ritueel van betekenis kon zijn. Meermalen is in dit 
verband sprake van processies. De bezeten Maria Engelbertsdochter kreeg in haar 
slaap te verstaan dat zij nuchter de ommegang van O.L.V. van zeven smarten diende 
te volgen. Toen zij, waarschijnlijk aan het eind van de plechtigheid, de kapel 
binnentrad voelde zij zich volledig gezond.143 Anderen werden genezen tijdens het 
bijwonen van een mis bij het cultusbeeld, soms op een uiterst betekenisvol moment. 
Zo kreeg de blinde Machtelt haar gezichtsvermogen terug juist toen de priester het 
Heilig Sacrament ophief, waardoor zij de hostie weer met eigen ogen kon zien.1 4 4 

Ook het bijwonen van een mis in een andere kerk dan het cultuscentrum kon het 
gewenste effect sorteren. De moeder van de verlamde Jannetgen Dircxdochter had 
's nachts een gelofte afgelegd aan Maria ter nood Gods in de Nieuwe Kerk te Delft. 
De volgende ochtend nam zij het kind mee naar de mis in het gasthuis van Rotter
dam, waar zij werkte. Toen de plechtigheid was afgelopen bleek het meisje gene
zen.145 In een ander geval ging het mirakel gepaard met een bijna magische 
handeling. Een vrouw die een kind had met een hernia, bezocht Maria van zeven 
smarten in de Oude Kerk. Zij vroeg daar om een breukband, die door een ander met 
dezelfde kwaal was achtergelaten. Zij deed deze haar kind om en toen zij hem weer 
afdeed bleek de breuk genezen.146 

Hoewel het aantal smeekbedevaarten volgens de Delftse gegevens relatief veel 
geringer was dan in voorgaande eeuwen, konden plaats en tijd nog altijd belangrijke 
omstandigheden zijn in de context van een wonderbaarlijke gebeurtenis. Het 
vertoeven in een heiligdom, vooral wanneer daar bepaalde plechtigheden plaatsvon-
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den, lijkt soms mirakelen te hebben uitgelokt. Wellicht waren mensen bij deze 
gelegenheden meer ontvankelijk voor het ervaren van bovennatuurlijke bijstand. Wie 
vol vertrouwen een bedevaart maakte, voelde misschien eerder de gewenste verbete
ring. In één verhaal wordt het belang van een juiste geesteshouding uitdrukkelijk 
aangeprezen. Een kind dat leed aan verschillende kwalen, waaronder de vallende 
ziekte van sint Hubertus, werd door de moeder eerst naar de kapel van O.L.V. van 
zeven smarten gebracht. Daar genas het echter van slechts één ziekte, naar Dirck 
Adamsz ons meedeelt omdat zij te weinig vertrouwen had betoond. Vervolgens ging 
zij met haar kind naar sint Cornelis vlakbij Delft, maar ook daar vond zij geen baat. 
Zowel toen zij kwam als toen zij vertrok zag zij namelijk drie kwalen aan het kind. 
Tenslotte verkreeg het toch zijn gezondheid dankzij een ditmaal vol vertrouwen 
gemaakte bedevaart naar Maria van zeven smarten.147 

5.4 Gebeden 

In sommige mirakelverhalen wordt informatie gegeven over de wijze waarop de 
pelgrims zich richtten tot Christus of Maria. Zo blijkt uit het mirakelboek van de 
Nieuwe Kerk, dat het meest uitvoerig is, dat zij zich bij het afleggen van de gelofte 
gewoonlijk op de knieën wierpen.148 Doorgaans deden zij dit dit op de plaats waar 
zij zich op dat moment bevonden, bij voorbeeld bij een verdronken kind. Wanneer 
de situatie het toeliet werd soms een rustige, persoonlijke omgeving verkozen. Een 
vrouw uit 's-Gravenhage trok zich voor een gebed ten behoeve van haar verlamde 
kind terug in haar kamer.149 De moeder van een kind dat 'sijn water nyet maken 
en mochte1 viel op haar knieën voor haar bed.150 Zij bad 'inwendich', evenals 
meester Jacob Zuet, een hoge geestelijke uit Brielle.1 5 1 

Hoewel het inwendig bidden een geaccepteerde praktijk was152, lijken verschil
lende gegevens erop te wijzen dat het gebruikelijker was om hardop te bidden. 
Petronella uit 'Orinween' bij Haarlem had door de grote pokken onder meer haar 
spraakvermogen verloren, maar toch wordt expliciet gezegd dat zij inwendig 
bad.153 Een vrouw uit Scheveningen die in barensnood was kon niet meer spreken 
en kreeg de laatste sacramenten toegediend, fmer in haer harte docht si opt theylige 
Cruus1 en legde zij een gelofte af 'als si best mochte'.154 Een achttienjarig meisje 
dat stom was riep Maria aan 'mitter harten ... want sijt mitten woorden nyet doen en 
mochte1.155 Dergelijke constateringen, hoewel misschien volstrekt zakelijk bedoeld, 
klinken toch haast als verontschuldigingen. 

Zes maal is een aanroeping weergegeven in de directe rede, waardoor de indruk 
wordt gewekt dat de betrokkene letterlijk is geciteerd. Het zal duidelijk zijn dat ten 
aanzien van dergelijke passages de nodige voorzichtigheid betracht dient te worden. 
Het valt immers te betwijfelen of een pelgrim zich precies herinnerde in welke 
bewoordingen hij ooit had gebeden. Bovendien kan bij het noteren van zijn verhaal 
een zekere stilering zijn toegepast. Daarbij kunnen de aanroepingen bij voorbeeld 
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zijn gemodelleerd naar een theologisch zuiverder formulering.15 In dat geval geeft 
de overgeleverde tekst weliswaar niet weer hoe men zich in deze concrete situaties 
uitdrukte, maar wel hoe men dat zou kunnen of moeten doen. Ook in dat geval is 
het de moeite waard de voorhanden gegevens nader te bekijken. 

Margaretha, de vrouw van Thomas Dircksz uit Delft, riep O.L.V. van zeven 
smarten aan met de woorden: 

'O weemoedige Maria, wat groote gratie hebdy dickwils ghethoont in uwe 
miraculen, gheweerdicht u mij, desolate vrouwe, bijstant te doen1.157 

Zij herinnerde Maria als het ware aan gunstbewijzen die anderen ten deel waren 
gevallen, blijkbaar aanspraak makend op gelijke behandeling.158 Iets soortgelijks 
deden de ouders van een verdronken kind uit Pijnacker, die onder meer baden: 

'O wairde coninginne des hemels, ghi vertroost so menigen bedructen menschen, 
sonderlinge die U eren ende versoken te Delf in der Nyewer Kercken, wilt ons 
an desen kinde doch verbliden1.159 

De formulering wekt de indruk dat de betrokkenen Maria beschouwden als 
degene die de wonderen verrichtte. Anderen zouden echter, theologisch correcter, 
meer de nadruk hebben gelegd op haar rol als voorspreekster en middelaarster.160 

Neeltgen, de dochter van Loof de gorter, riep haar aan met de woorden: 

'Heer God almachtich, die den blinden siende maecte ende den crepelen gaende, 
soe bid ic u, bedructe moeder Maria ter noot Goods, dat ghi voor mij bidden 
wilt, ende dat God ende ghi mij verlossen wilt, soe dat ghi dair of geëert moet 
worden. Want u macht gaet boven alle meesteren ende creaturen, ende verleent 
mij mijn salicheit'.161 

Deze laatste woorden lijken een bijkomende smeekbede in te houden, maar 
vergelijking met soortgelijke uitdrukkingen in andere wonderverhalen maakt 
duidelijk dat het eerder zal gaan om een voorbehoud.162 De formulering kan zelfs 
worden opgevat als een aanwijzing voor het bestaan van het idee, dat de ziekte een 
door God opgelegde straf kon zijn. 1 6 3 Wanneer men bad om genezing zou dit 
kunnen betekenen dat men niet bereid was zijn kruis te dragen, hetgeen weer 
nadelige gevolgen kon hebben voor de kansen op het verwerven van de eeuwige 
zaligheid. Men gaf daarom in de smeekbede te kennen het zieleheil te verkiezen 
boven lichamelijke gezondheid.164 

Het is mogelijke dat dergelijke elementen in de verhalen een catechetische functie 
hadden. In een preek kon er de nadruk op worden gelegd dat fysiek welzijn niet het 
enige was dat telde. Een ander verhaal dat kan zijn gebruikt om het publiek te 
stichten heeft betrekking op Maria, de dochter van Jan van Naaldwijk. Zij verkeerde 
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in barensnood, waarop de vrouwen die haar bijstonden O.L.V. van zeven smarten 
aamiepen en haar gebeden uitspraken. Na drie Pater Nosters en Ave Maria's voelde 
zij zich al beter, en na zeven maal, dus na voltooiing van de hele cyclus baarde zij 
zonder veel pijn een gezond kind. 1 6 5 Door middel van dit verhaal kan de toehoor
ders zijn voorgehouden hoe heilzaam de gebeden tot Maria van zeven smarten 
konden zijn. Het kon dus een functie vervullen in de verbreiding van de cultus. 

5.5 Het wonder: de duiding van ervaringen 

Over de gedachten van theologen en filosofen ten aanzien van wonderen is wel het 
een en ander bekend, maar omtrent de denkbeelden van minder- of niet-geschool-
den zijn wij veel minder goed ingelicht.166 In de mirakelboeken worden over geen 
expliciete vertogen over het begrip 'wonder1 gevonden, maar de beschreven gebeur
tenissen en de daaruit af te leiden visies en verwachtingen bieden wel aanknopings
punten voor een bespreking van de vraag wat men als zodanig beschouwde. 

Een eerste element dat meermalen een rol speelde was het doormaken van een 
sluimertoestand of slaap. Op zaterdag 7 juni 1477 bezocht de vijftienjarige Marrit
gen Willemsdochter een mis voor het beeld van O.L.V. ter nood Gods in de Nieuwe 
Kerk. Sinds mei van dat jaar kon zij alleen met krukken lopen als gevolg van 
verwondingen die zij had opgelopen bij een val. Op haar knieën bad zij tijdens de 
plechtigheid om genezing. Daarna viel zij in slaap en bij het ontwaken bleek zij 
volkomen genezen. Twee jaar later bezocht de eveneens kreupele Elisabeth Gijs-
brechtsweduwe uit Zuidland hetzelfde heiligdom. Na haar gebed om genezing viel 
zij in een sluimering en ook zij bleek daarna geheel gezond.167 

Deze twee vrouwen die tijdens een slaap genazen waren geen uitzonderingen. 
Ook mensen die zich thuis bevonden verkeerden soms in een dergelijke toestand op 
het moment dat zij werden verlost van hun kwaal. Aechte, de vrouw van Willem 
Gerytsz uit Leiden, deed op een nacht een gelofte ten bate van haar kreupele en 
krankzinnige dochter Lijsbet. 's Ochtends vond zij het meisje, naar uit de formule
ring blijkt tegen de gewoonte in, vredig slapend in haar bed. Toen het eenmaal goed 
en wel dag was riep het kind haar toe: 'Laet ick opstaen, moeder, mij dunct ic ben 
genesen. Ic heb so sueten slape te nacht gehadt'.168 Huych Pieter Hugenzoonsz, die 
enkele dagen zo ziek was geweest van de pest dat alleen zijn ademhaling bewees dat 
hij nog leefde, kwam tot zichzelf op het moment dat zijn stiefmoeder een gelofte 
voor hem deed. 'Gelikerwijs of hi uut een droem gesprongen hadde' begon hij om 
drinken te roepen.169 Een bezeten jongen uit Delft vroeg, nadat zijn ouders en een 
geestelijke voor hem hadden gebeden, om gerstebrij. Toen hij wat gegeten had viel 
hij in slaap, waarna hij gezond wakker werd.170 Eten of drinken werden blijkbaar 
opgevat als een teken dat de patiënt aan de beterende hand was. 

In enkele verhalen wordt verteld wat iemand voelde of zag bij de genezing. 
Christina Nicolaasdochter, die aan waterzucht leed, had het idee dat zij werd 
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aangeraakt van hoofd tot voeten, en dat al haar leden lichter werden.171 Het meisje 
Anna, dat in een sloot terecht kwam, voelde dat zij werd opgetild en een eind verder 
neergezet.172 Geen van beide meldde een persoon gezien te hebben, zulks in tegen
stelling tot Allairt Jansz. Deze zei tot zijn vrouw: 'Och lief wijf, ic wil opstaen, ic 
ben al gesont. Die moeder Ons Heren heeft te nacht bi mij geweest ende heeft mij 
gesalft'.173 Toen de ongeveer dertigjarige Nicolaas Jansz levenloos op bed werd 
gevonden probeerde zijn dienstmeisje Catharina hem door middel van knijpen, 
wrijven en roepen weer bij te brengen. Van vermoeidheid viel zij in slaap en toen 
zij ontwaakte zag zij Maria bij het bed van haar meester staan. Meteen smeekte zij 
haar om hulp en de man herleefde. Later verklaarde hij zelf ook de verschijning te 
hebben gezien.174 De driejarige Aldegundis uit Delft zag op het moment dat haar 
moeder een gelofte voor haar deed een verschijning van Maria. Dadelijk kon zij 
weer spreken, hoewel zij vijf weken stom was geweest. Toen men haar ter volbren
ging van de gelofte naar het beeld van O.L.V. van zeven vreugden voerde wees het 
meisje zelf dat van de zeven smarten aan, dat zij herkende uit haar visioen.175 

Waar sprake was van dromen, gezichten en andere als bovennatuurlijk ervaren 
verschijnselen, ligt het voor de hand dat de betrokkenen hun genezing of redding 
interpreteerden als een wonder. In veel wonderverhalen lijkt aan de uiteindelijke 
verlossing echter uitsluitend mensenwerk te pas te zijn gekomen. Toen Anna, het 
tienjarige dochtertje van Jan Mattheusz, te water was geraakt slaagde men er 
gedurende een half uur niet in haar te helpen. Pas nadat de omstanders gezamenlijk 
een gelofte aan O.L.V. van zeven smarten hadden afgelegd sprong er iemand in een 
schuit om haar te redden.176 Bij genezingswonderen is ook na het aanroepen van 
een heilige vaak nog hulp van een dokter nodig. Toen voor de driejarige Cornelis 
Willemsz die niet kon plassen een gelofte aan Maria ter nood Gods was gedaan, 
kwam de steen in zijn penis terecht. Verheugd bracht de moeder het kind naar de 
meester, die de steen eerst niet had kunnen localiseren, maar hem nu eenvoudig kon 
verwijderen.177 Een jongen uit Delfgauw, die een ladder op zijn hoofd had gekre
gen, herleefde na een gelofte, waarop de meester een aantal botsplinters verwijderde 
en de wond verder verzorgde.178 Pieter Gijsbrechtsz deed toen hij werd overvallen 
door enkele schurken een beroep op Maria ter nood Gods. In een gasthuis genas hij 
van zijn verwondingen.179 De priester uit Zeeland, die in Delft werd verpleegd, 
kreeg een half uur na zijn gelofte aan het heilig Kruis reeds baat. Drie dagen later 
was hij in staat zijn offerande in de Oude Kerk te brengen en nog vijf dagen daarna 
kon hij gezond het gasthuis verlaten.180 

Dergelijke verhalen maken eens te meer duidelijk dat aardse en bovennatuurlijke 
hulp niet los van elkaar stonden maar elkaar aanvulden.181 De aangeroepen heilige 
maakte het kennelijk mogelijk dat het werk van mensen kon slagen. Dit roept de 
vraag op waarin dan wel het miraculeuze karakter van de genezing of anderssoortige 
hulpverlening gelegen was. Soms wordt expliciet gezegd dat bepaalde gebeurtenis
sen in tegenspraak waren met wat men wist dat natuurlijkerwijs mogelijk was. Toen 
Gheertruijdt Willemsdochter tijdens een noodweer op de Oosterschelde een gelofte 
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aflegde aan het heilig Kruis, richtte het schip, dat reeds tot aan de boorden vol was 
gelopen, zich onmiddellijk op uit het water 'dwelck niet natuerliken mocht ghe-
schien1.182 Bij een jongetje dat een breuk had slonk het gezwel 'teghen natuere' 
nadat zijn moeder O.L.V. van zeven smarten had aangeroepen.183 

Uitgebreid wordt beschreven waaruit het wonderbaarlijke bestond van de gebeur
tenissen tijdens de brand van de Nieuwe Kerk op Hemelvaartsdag 1441. Die dag zat 
de kerk bomvol, naar verluidt omdat er een augustijn preekte, die doctor in de 
theologie was. Buiten barstte een hevig onweer los. Het rieten dak van de nog niet 
voltooide toren werd getroffen door de bliksem en vatte onmiddellijk vlam. Er 
dreigde groot gevaar, omdat de toren nog omgeven was met vele houten steigers, 
hetgeen een zeer brandbaar geheel opleverde. In de paniek die ontstond bad de 
menigte Maria ter nood Gods om bijstand voor haar eigen bedehuis. Een aantal 
mannen, naar uitdrukkelijk vermeld wordt uit alle rangen en standen, klom naar 
boven om het brandende rieten dak van de nog niet voltooide toren neer te halen. 
Hoewel zij soms door de vlammen heen renden en hun kleren volledig verbrand 
waren liep geen van hen ook maar enig lichamelijk letsel op. Anderen renden naar 
buiten om water te halen. Aan de Oude Langendijk, bij een brouwershuis, lag een 
turfschip dat de avond te voren gelost was. Zonder enige moeite pakten enkele 
mannen het op, vulden het met water en droegen het door het kleine steegje langs 
de toren naar de kerk. Ook bij het Oudemannenhuis aan de Voldersgracht vond men 
een schip, dat men eveneens vol water schepte en door een smal straatje naar de 
plaats des onheils bracht. Tot ieders verbazing slaagde men er zo zonder moeite in 
de brand onder controle te krijgen. Met enkele mensen had men in een half uur 
zoveel blusmateriaal bij elkaar, dat later veel meer personen drie uur bezig waren 
om alles weer op zijn plaats te brengen. Aan de schepen, die men toen ze vol waren 
met slechts tien of elf man naar de kerk had gedragen, hadden later minstens twintig 
mensen de handen vol om ze terug te transporteren, hetwelk 'natuerlic' was.184 

Zeker zo veelzeggend is een in de kroniek van de Nieuwe Kerk opgenomen 
beschrijving van een gebeurtenis uit 1479, die al dan niet toevallig ook op Hemel
vaartsdag geschiedde. Een groepje jongelui was op de toren gelaten, 'om uut 
genoechten dair veer vant hoge te sien ende malcanderen dair eerliken als jong 
volck placht wat te vermaken'. Plotseling liet iemand iets vallen. Meyns, een dochter 
van Willem Pennincsac, probeerde het nog te grijpen, maar zij verloor haar even
wicht en viel naar beneden. Zij bleef echter nog net hangen achter een klein torentje. 
De anderen haalden klokketouwen en wisten haar daarmee omhoog te hijsen. Het 
meisje was volkomen ongedeerd, 'dair hem menich mensch seer of verwonderde van 
alsulcken kenliken teyken ende mirakel als die wairde moeder Gods dair liet blijken 
an desen persoen. Ende dit en is nochtans onder den anderen miraculen nyet geset, 
hoe wel dattet merckelic was'.185 De auteur licht niet toe waarom dit verhaal niet 
bij de andere mirakelen is opgenomen. Wel is duidelijk dat iedereen er van over
tuigd was dat hier sprake was van een wonder, omdat het 'merckelic' was. Dit lijkt 
een rekbaar begrip, waaruit kan worden afgeleid dat voor de interpretatie van een 
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gebeurtenis als een mirakel geen objectieve criteria voorhanden waren er er ruimte 
was voor subjectiviteit. Dit maakt eens te meer duidelijk dat een 'wonder' niet moet 
worden opgevat als een onverklaarbaar gebeuren, maar als een visie op dat gebeu
ren.186 

Vaak blijkt dan ook alleen uit het feit dat verhalen in een mirakelboek zijn 
opgenomen dat de verhaalde feiten als wonderen werden beschouwd. De samenstel
lers van zo'n verzameling voelden zich niet geroepen om steeds aan te geven welke 
criteria zij daarbij hanteerden. Een belangrijke factor lijkt een geringe temporele 
afstand tussen aanroeping en genezing of redding te zijn geweest, waardoor men het 
een als oorzaak van het ander beschouwde en geneigd was te spreken van een 
gebedsverhoring.187 Het aantal keren dat het woord 'terstond' of een synoniem 
daarvoor wordt gebruikt is ronduit verbluffend. In het mirakelboekje van het heilig 
Kruis wordt alleen al om de tijd tussen gebed en mirakel aan te duiden 24 maal het 
woord 'thant' of 'thants' gebezigd. In de verhalen uit de Nieuwe Kerk wordt in dit 
verband 30 keer de term 'terstond' gebruikt.188 

Bij ziektes worden dezelfde woorden talloze malen gebruikt om aan te geven dat 
er sprake was van een kort genezingsproces, blijkbaar een teken te meer dat er 
sprake was van een wonder.189 De snelle verbetering werd soms benadrukt door 
de verrassing bij de omstanders te verwoorden. Een man uit Gouda, die leed aan de 
pest, kreeg een visioen van Maria die hem aanspoorde naar de Nieuwe Kerk te Delft 
te gaan. Toen zijn vrouw hem vroeg hoe het met hem ging antwoordde hij dat hij 
naar Delft wilde om daar te genezen. Maar zijn vrouw, bijsterlic toesiende opten 
man, menende dattet raserie ende fantassie wesen mochte, begeerde dat hi bleef 
leggen ende wat rustede'. Ook toen hij haar van het visioen vertelde bleef zij 'nyet 
wel tevreden'. Pas toen bleek dat de pestbuil onder zijn arm reeds was verdwenen 
was zij overtuigd dat hij de waarheid had gesproken.190 Een man uit Alkmaar 
werd zelfs onderworpen aan een echte proef. Gedurende veertien weken was hij 
blind geweest aan één oog, 'dat hy niet meer en sach mit sijn oghe dan mit sijn 
hant'. Toen hij na een bezoek aan het heilig Kruis in Delft thuiskwam en verklaarde 
te zijn genezen wilde zijn vrouw zich persoonlijk vergewissen van de juistheid van 
deze bewering. Zij hield zijn gezonde oog dicht en toonde hem achtereenvolgens 
een ei, een naald en een speld. Toen hij deze voorwerpen correct wist te benoemen 
was zij overtuigd.191 

5.6 De betekenis van wonderen voor pelgrims en hun omgeving 

In vele verhalen wordt het dramatische karakter van het wonder benadrukt. Voor het 
oog van een vaak aanzienlijke menigte zouden bezetenen van de duivel zijn verlost, 
blinden hun gezichtsvermogen hebben weergekregen en zelfs doden zijn herleefd. 
Vooral in het mirakelboek van Maria ter nood Gods komen enkele indringende 
beschrijvingen van dergelijke momenten voor. In 1401 werd bij voorbeeld een 
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kreupele man uit Muiden de Nieuwe Kerk binnengebracht. Reeds drie jaar lang had 
hij zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen. Hij moest in een wagen zitten, vastge
bonden, opdat hij niet zou omvallen, die anderen moesten voortduwen. Vanwege 
zijn kwaal kon hij niet in zijn onderhoud voorzien, zodat hij gedwongen was uit 
bedelen te gaan. Toen hij echter voor het beeld van O.L.V. ter nood Gods was 
gekomen en daar had gebeden vroeg hij de omstanders hem los te maken en 
overeind te helpen. 'Dair rechte men hem op uten wagen, ende hi stont dair op sijn 
voeten, die hi in drie jaren nyet gevoelt en hadde, al had men se hem ofgeslegen, 
ende ginc ten outair, doende sijn offerande mit dancbairheit1.192 

Dit verhaal geeft, zoals zovele in deze collectie, blijk van zekere literaire 
kwaliteiten. Het fraai en beeldend vertolken van een mirakelverhaal kan een functie 
hebben gehad met het oog op het gebruik daarvan in preken. Daarin diende te 
worden gewerkt op het gevoel van de toehoorders. Zo kon door het schetsen van de 
hopeloze situatie waarin iemand tevoren verkeerde een contrast worden gecreëerd 
met de nieuwe perspectieven die werden geopend. Deze verteltechniek kan zijn 
gehanteerd door de pelgrim, door degene die zijn relaas noteerde of zelfs door 
beiden, waardoor de verandering in de omstandigheden dubbel werd geaccentueerd. 
Het verhaal, op zichzelf al dramatisch, kreeg hierdoor nog meer kracht, waardoor 
het wonderbaarlijke karakter van de gebeurtenis extra werd benadrukt. 

De geschiedenis van de man uit Muiden staat niet op zichzelf. Een ander die 
ontworteld was geraakt en uitkeek naar nieuwe kansen op een volwaardig functio
neren was de Haarlemse schipper Allairt Jansz. In 1507 was hij op zee gevangen 
genomen door Fransen. Zij hadden hem zijn goederen afgenomen en hem zwaar 
gepijnigd, waarbij al zijn leden gebroken werden. Hij was twee jaar lang ernstig ziek 
geweest en kon zich slechts moeizaam op krukken voortbewegen. Zijn benen waren 
drie maal zo dik geworden als eerst, zodat hij de ene voet nauwelijks voor de andere 
kon krijgen. Na een tijdje had hij alle bezittingen die hem nog restten verteerd en 
moest hij van aalmoezen gaan leven. Dat was Allairts eer te na en hij besloot zijn 
kennissen vaarwel te zeggen en te verhuizen. Hij ging in Delft wonen, waar hij als 
eerzaam burger te boek stond, hoewel hij leefde van de bedeling. Toen een buur
vrouw aldaar hem wees op de wondermacht van Maria ter nood Gods greep hij deze 
strohalm met beide handen. 

fO Maria, moeder Ons Heren Jhesu Christi, ist mij salich, ic bid u dat ghi uwen 
soen Jhesum voor mij bidden wilt, dat ic doch gaen mach mit een stock sonder 
cricken ende winnen mijn broot ter eren Goods1. 

De volgende ochtend was hij genezen en kon hij zonder krukken naar de Nieuwe 
Kerk om Maria te danken.193 

Een handicap of een chronische kwaal kon ervoor zorgen dat iemand volledig aan 
lager wal geraakte. Een arme arbeider die aan koorts leed wilde graag genezen, 'dat 
hi sijn broot winnen mocht, want hij arm was'.194 Jan Paeu Jansz uit Amsterdam, 
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die van de ene dag op de andere verlamd raakte, werd vaak naar een kerk gedragen 
om daar te bedelen. Toen hij na een half jaar zover was genezen dat hij zichzelf in 
een bak of een wagentje vooruit kon duwen reisde hij van stad naar stad om 
aalmoezen in te zamelen 'als ander crepelen doen'. Uiteindelijk verhuisde hij naar 
Delft teneinde regelmatig O.L.V. ter nood Gods te kunnen bezoeken, die hem 
tenslotte zou genzen.195 De reden voor het mobiele bestaan van deze bedelaar en 
zijn lotgenoten was gelegen in het beleid van de steden in die dagen. Wie niet in 
zijn eigen onderhoud kon voorzien en niet bedeeld werd door één van de daartoe 
geëigende instanties mocht slechts een beperkt aantal dagen binnen de muren 
vertoeven. Toen Jan Ydenz uit Leiden elf weken kreupel was werd hij dan ook 
zonder pardon uit de stad gezet.196 

Zieken kwamen niet alleen in financiële problemen, maar raakten ook geïsoleerd. 
Wouter Willemsz, een arbeider uit Delft, leed negen jaar lang aan vallende ziekte. 
Op soms zeer ongelegen momenten kreeg hij heftige aanvallen, waarbij men geen 
raad met hem wist. Tenslotte schroomde men hem nog werk te verschaffen.197 De 
achtjarige Hildegund Hendrik Roelandsdochter, die aan dezelfde ziekte leed, werd 
op den duur door iedereen gemeden.198 Zelfs van een vroedvrouw, die toch een 
professionele verantwoordelijkheid ten opzicht van haar cliënten had te dragen, 
wordt verhaald dat zij bij een uitzonderlijk zware bevalling liefst 'van daen mit 
eeren' was gegaan, omdat zij dit leed niet langer kon aanzien.199 

Zieken konden zich hierdoor gaan zien als een last voor hun omgeving, vooral 
wanneer zij door hun kwaal immobiel waren geworden. In veel mirakelverhalen is 
sprake van krukken of andere hulpmiddelen waarmee de patiënten zich nog enigs
zins konden verplaatsen. Jacob Gerritsz zat evenals de hiervoor genoemde Jan Paeu 
Jansz soms in een bak, soms in een wagentje met wielen. Hij schoof zichzelf voort 
door zich af te zetten met stokjes.200 Anderen waren echter dermate gehandicapt 
dat zij volstrekt afhankelijk waren van de hulp van anderen. De vrouw van Cornelis 
Lievensz was gedurende meer dan een half jaar zo kreupel dat zij zelfs wanneer zij 
met krukken liep door twee man ondersteund moest worden.201 Elisabeth, de 
vrouw van Jan Inghels uit het land van Voome, kon zich al helemaal niet meer met 
krukken behelpen, zodat zij met stoel en al gedragen moest worden. Haar handicap 
viel haar des te zwaarder omdat zij zwanger was.202 Cornelia, dochter van Eliza-
beth en Cornelis Simonsz uit Schiedam, moest gedragen worden en Hildegunt, de 
dochter van Jan Willemsz, werd naar de Oude Kerk gebracht met een kruiwa
gen.203 

Kwalen of ongevallen konden ook indirect slachtoffers maken. Het eerder 
aangehaalde verhaal over de min die het door haar verzorgde kind in haar slaap had 
verstikt vormt daarvan een voorbeeld.204 Deze vrouw had alle reden opgelucht te 
zijn toen het kind ongedeerd bleek, omdat zij zelf ontsnapt was aan een straf van 
verbanning voor een jaar.205 Voedsters en anderen aan wie kinderen waren toever
trouwd konden er op worden aangesproken als een kind door hun schuld of nalatig
heid werd getroffen door ziekte of een ongeluk. Zij waren dan ook vaak minstens 
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zo bekommerd om zichzelf als om het slachtoffer. Een klein meisje, genaamd 
Pieternelle Dirck Aemszoonsdochter, werd opgevoed in Pijnacker. Haar pleegouders, 
Allart Dammasz en zijn vrouw Geertruyt, werden hiervoor betaald. Toen het kind in 
1469 verdronk in een sloot waren zij zeer ontdaan en bovendien bevreesd vor de 
ouders en de schande die over hen zou komen.206 De tienjarige Jannetgen Dircx-
dochter werd grootgebracht in Delft door Katrijn Jan Dircxz. Haar echte moeder, 
Marritgen Jansdochter werkte in het gasthuis te Rotterdam en had daarom wellicht 
geen tijd voor de opvoeding. Toen zich bij het kind verlammingsverschijnselen 
begonnen voor te doen, bracht Katrijn het meisje naar haar moeder in Rotterdam, 
omdat zij er niet langer de verantwoordelijkheid voor wilde dragen. Ook Marritgen 
uitte haar onvrede met de situatie, want toen zij zag hoe het met haar dochter was 
riep zij uit: 'O mijn lieve kint, wat sal ic nu mit u gaen maken, ic en weet mij nu 
mit u ghenen raet1. Die nacht werd zij gekweld door de gedachte aan al het verdriet 
dat haar met het kind te wachten stond. Toen vernam zij echter opeens een stem die 
haar uitkomst bood met de raad een beroep te doen op Maria ter nood Gods in 
Delft, hetgeen zij met succes deed.207 

In andere gevallen golden de uitingen van bezorgdheid alleen de kinderen, om 
wier lot men zich duidelijk zeer bekommerde. De driejarige Cornelis Willemsz uit 
Delft leed aan steen, zodat iedereen medelijden met hem had: 'Die moeder, dagelicx 
grote pijn ende verdriet siende an desen kinde ende diesgelicx die gebuyren waren 
alle dair seer mede te liden, den kinde seer beclagende'.208 Margriet Heynricx uit 
Leerbroek vond haar dochtertje Barbar in een wetering, waarop zij groot misbaar 
maakte en zo hard schreeuwde dat de buren er op af kwamen. Nadat het kind uit het 
water was gehaald en de dood werd geconstateerd was zij ontroostbaar.209 De 
moeder van Gherijt Stevensz viel bij het zien van haar verdronken kind in on
macht.210 Toen de moeder van de vierjarige Lijsbeth zag dat haar dochter was 
doodgevallen van de zolder, was zij uitermate bedroefd en maakte zij groot misbaar. 
Steeds weer nam zij het kind in haar armen en zij huilde bitter. Zij had zichzelf niet 
meer onder controle, zodat de buren het zelfs nodig vonden haar te berispen.211 De 
betrokkenheid bij het leed kon zelfs zo groot worden dat men het niet meer aan kon 
zien. Toen Lijsbet Wit zag hoe vreselijk ziek haar kind was, smeekte zij uiteindelijk 
God en Maria om het kind èf te genezen èf uit zijn lijden te verlossen.212 M i n 
stens zo aangrijpend is het verhaal over een kind in Haarlem, 

'daer die ouders menich jammer ende hartwee an saghen overmits eenrehande 
siecte diet onder die leden hadden, ende meenden al haddet van goude so groot 
gheweest alst in der naturen was, si soudent gaerne overghegheven hebben 
opdattet kint sijn ghesonde weder ghehat hadde, ende dat was om grote ellende 
die si dair an saghen'.213 

De wijze waarop de uitingen van opofferingsgezindheid en verdriet zijn weergege
ven, maakt duidelijk dat zij meer zijn dan stereotiepe uitdrukkingen. Er mag dan ook 
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uit worden afgeleid, dat van de wel veronderstelde onverschilligheid ten opzicht van 
kinderen in de late middeleeuwen geen sprake was.214 Uit een enkele opmerking 
kan zelfs worden afgeleid dat medelijden werd beschouwd als iets dat passend was. 
De moeder van een kind dat een breuk had was volgens Dirck Adamsz bezorgd 
'gelijck dat betaemde'.215 

Men was ook bereid in aktie te komen als het eigen welzijn of dat van gezins
leden niet rechtstreeks in het geding was. Ten opzichte van anderen betoonde men 
zich eveneens hulpvaardig. Toen in 1469 een kind verdronk aan de Ham in Delft 
haalden enkele omwonenden het uit de gracht, hoewel zij er geen idee van hadden 
wie het was.216 Claes Bonifaesz, die in mei 1384 verdronk in de vest, werd met 
vereende krachten uit het water gehaald, naar de Nieuwe Kerk gebracht en voor het 
beeld van O.L.V. ter nood Gods gelegd. Van alle kanten kwamen mensen toegesneld 
om met offeranden en gebeden de hulp van Maria in te roepen. De inspanningen 
waren niet vergeefs. Hij kwam inderdaad weer bij zijn positieven, 'doir welc 
merckelic mirakel grote berueringe onder alle den volcke van Delf geweest is'. 2 1 7 

De stad moet hebben gegonsd van de stemmen die het grote nieuws doorvertelden. 
Zoals ziekte of andere tegenslag gevolgen hadden voor het individu èn zijn 

omgeving, was een wonder als dit niet alleen een persoonlijke ervaring, maar een 
gebeurtenis waarbij de hele gemeenschap zich betrokken kon voelen. Het idee dat 
er iets buitengewoons stond te gebeuren sprak de mensen aan en zij waren gewoon
lijk ten volle bereid de helpende hand te bieden bij het scheppen van de voorwaar
den voor het wonder. Zij haalden Claes uit het water, droegen hem naar de kerk, 
brachten offeranden en participeerden in de smeekbeden. 

5.7 Besluit 

Uit de wijze waarop mirakelverhalen zijn gestructureerd, kan worden afgeleid dat 
men terdege oog had voor de mogelijkheden die zij boden voor de propaganda van 
de cultus. In het begin wordt vaak de nadruk gelegd op de uitzichtloze situatie 
waarin iemand was komen te verkeren. Speciale aandacht krijgt het falen van 
eerdere pogingen om uitkomst te vinden. Uit het oogpunt van propaganda was het 
voor een bedevaartplaats aantrekkelijk als in de wonderverhalen naar voren kwam 
dat na een bezoek aan dat heiligdom de gewenste bijstand was verleend, waar 
tevoren niet alleen geneesheren machteloos waren gebleken, maar ook een exorcis
me of een bedevaart naar een andere heilige plaats geen resultaat hadden gehad. 
Overigens waren de genoemde mogelijkheden geen alternatieven die elkaar uitsloten, 
maar gelijkwaardige en zelfs uitwisselbare wegen tot het verkrijgen van gezondheid. 

Dit roept de vraag op wat iemand er toe bracht uiteindelijk één van de Delftse 
heiligdommen te bezoeken. In de mirakelverhalen worden voor deze keuze verschil
lende motieven genoemd. Van bovennatuurlijke oorsprong waren dromen, visioenen 
en verschijningen. Hierin werden niet alleen concrete aanwijzingen gegeven voor de 
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te volgen handelwijze, maar nu en dan werd de betrokkene uitdrukkelijk verzekerd 
dat het gewenste resultaat niet uit zou blijven. Beide elementen kunnen in een preek 
van pas zijn gekomen om het cultuscentrum aan te prijzen. Van geheel andere aard 
was het advies van mensen. Het hoogst in aanzien als raadgevers stonden degenen 
die uit eigen aanschouwen een mirakel hadden meegemaakt. Daarnaast bleek ook 
het horen van preken over de geschiede wonderen een belangrijke stimulans, wat 
niet alleen bewijst dat aktieve propaganda werd bedreven, maar ook dat deze succes 
had. De herinnering aan mirakelen werd door middel van prediking levend gehou
den, waardoor zij nog jaren na het gebeurde een wervende funktie konden vervullen. 

Het inroepen van de hulp van Maria of Christus kon op verschillende manieren 
geschieden. Ging men in de vroege middeleeuwen gewoonlijk op pad om in een 
heiligdom de bijstand van boven af te smeken, in de hier bestudeerde periode blijkt 
het afleggen van een gelofte gebruikelijker. Men deed de toezegging een bedevaart 
te maken, om deze pas te volbrengen als de gewenste hulpverlening een feit was. De 
informatie over de wijze waarop de geloftes werden gedaan is niet eenduidig ten 
aanzien van de vraag of men zich er steeds van bewust was dat Maria slechts 
middelaarster was, waar God het wonder bewerkte. 

De criteria voor de duiding van een ervaring als een mirakel lagen niet vast. De 
gewaarwordingen tijdens een genezing, bij voorbeeld sluimering, een aanraking of 
zelfs een verschijning, konden mensen tot de overtuiging brengen dat er iets 
buitengewoons met hen geschiedde. Een andere factor die een rol kon spelen was de 
korte tijdsspanne waarbinnen een gebeurtenis plaatsgreep. Daarnaast wordt enkele 
malen expliciet verklaard dat een gegeven in strijd was met de natuur en daarom een 
duiding als mirakel waardig was. 

Een laatste element dat in dit verband van betekenis kon zijn, was het ingrijpende 
karakter van de gebeurtenissen, dat in veel verhalen sterk is aangezet. Deze vertel
techniek kan ertoe hebben bijgedragen dat de duiding van een gebeurtenis als een 
mirakel gemakkelijker werd geaccepteerd. De omvang van het wonder had boven
dien zijn uitstraling op de faam van het heiligdom. Degene die het relaas van een 
pelgrim noteerde, poogde begrijpelijkerwijs de aantrekkelijkheid van 'zijn' cultus te 
accentueren. Daarom besteedde hij ruime aandacht aan de ernst van de moeilijk
heden waarin iemand verkeerde, aan de vergeefse pogingen die mensen al hadden 
ondernomen voor zij van hun problemen werden verlost, en aan het opzienbarende 
feit dat er plotseling weer perspectieven waren geopend. Dergelijke elementen gaven 
het verhaal een dramatische lading en maakten de beschreven gebeurtenissen en 
ervaringen beter invoelbaar voor het publiek. 

De verhalen getuigen echter van meer dan de retorische vaardigheden van de 
auteurs. Zij vormen niet alleen de neerslag van meer of minder doelbewuste 
propaganda, maar laten tevens zien hoe het geloof in wonderen kon fungeren als een 
baken in moeilijke tijden. Deze behoefte aan houvast, kennelijk ervaren door vele 
mensen, lijkt een belangrijke reden te zijn geweest voor de respons op de wervende 
activiteiten die werden ontplooid vanuit een heiligdom. 
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DE PROBLEMEN VAN DE PELGRIMS 

6.0 Inleiding 

De wonderen die door bezoekers van de Delftse kerken werden gemeld, hadden 
betrekking op een uitgebreid scala van kwalen en niet-medische noodsituaties. 
Hierna wordt een overzicht gegeven van de moeilijkheden waarmee de pelgrims 
werden geconfronteerd. Doel is het verkrijgen van inzicht in de situaties waarin een 
beroep werd gedaan op bovennatuurlijke bijstand. Daarbij zal een vergelijking 
worden gemaakt met buitenlandse studies over doorgaans oudere mirakelboeken, 
zodat kan worden geconstateerd of in de loop des tijds verschuivingen hebben 
plaatsgevonden. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling diep in te gaan op de medische aspecten 
van de wonderverhalen, hoe wenselijk een dergelijke studie ook zou zijn.1 Veel van 
de geneeskundige literatuur uit de middeleeuwen is in het Latijn geschreven door 
hoog geschoolden. Over de voorstellingen, de praktijken en zelfs de terminologie die 
opgeld deden onder leken is relatief weinig bekend. De informatie uit de mirakel-
boeken, die veelal in de volkstaal waren geschreven en niet voor of door medici 
werden vervaardigd, zouden een welkome bijdrage kunnen leveren aan de histo
rische kennis omtrent de weergave van ziektebeelden. Aan de hand van middel
eeuwse, bij voorkeur Middelnederlandse handboeken en traktaten zou kunnen 
worden onderzocht in hoeverre de hier behandelde gegevens corresponderen met de 
toentertijd bestaande medische kennis. Verder dan een confrontatie van deze 
gegevens met de destijds vigerende deskundigheid zal men overigens waarschijnlijk 
niet kunnen gaan. Een toetsing van de in de bronnen voorkomende informatie 
omtrent ziektes aan een moderne diagnostiek is moeilijk, omdat slechts weinig 
wonderverhalen voldoende uitvoerige en exacte informatie bevatten. Als criterium 
voor de onderbrenging van een verhaal in de ene of de andere categorie zal dan ook 
steeds de aard van de kwaal worden gehanteerd en niet de oorzaak die wij daaraan 
zouden kunnen toekennen.2 Om die reden is bij voorbeeld koorts in navolging van 
de bronnen opgevat als een ziekte, terwijl soms duidelijk is dat deze een symptoom 
is van een andere kwaal. 

In totaal zijn 339 wonderverhalen overgeleverd, maar dit aantal kan niet zonder 
meer als uitgangspunt worden genomen bij de in hoofdstuk 6 en 7 ondernomen 
kwantitatieve analyses. Zo dienen enkele door Dirck Adamsz dubbel gemelde 
mirakelen van Maria van zeven smarten slechts één keer te worden meegerekend.3 

Daarentegen moeten andere geschiedenissen vaker worden geteld. Een voorbeeld is 
het verhaal van de vrouw die ziek was, waarop haar man een gelofte aflegde. Deze 
hield in dat hij een bedevaart zou maken naar het heilig Kruis 'mitten hair', indien 
zij zou genezen. Toen hij deze toezegging niet nakwam, werd hij ook zelf ziek. Pas 
nadat hij zijn gelofte had vervuld genazen zij beide.4 In dit geval is sprake van twee 
wonderen, met twee verschillende hoofdpersonen. Ook zijn er verhalen die betrek-
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king hebben op enkele personen tegelijk. Zo waren er twee vrouwen, die een jaar 
hadden geleden aan koortsen, maar genazen na een gelofte aan het heilig Kruis.5 

Ook hier wordt in de analyse uitgegaan van twee wonderen. Het totale bestand dat 
hier wordt onderzocht, telt na al deze aanpassingen 369 verhalen. 

Nog groter is het dossier dat dient als basis voor een onderzoek naar de proble
men waarmee de pelgrims worstelden. Een aantal van hen leed aan meer kwalen 
tegelijk. Vaak is door gebrek aan voldoende exacte informatie niet uit te maken wat 
de primaire aandoening was. Daarom zullen alle vermelde ziekten of symptomen 
worden meegeteld. Zo ontstaat een bestand van in totaal 394 eenheden, bevattende 
alle voorvallen van medische en van andere aard, die het onderwerp vormden van 
een wonderverhaal. 

De kwalen en noodsituaties waarmee de bedevaartgangers zich zagen geconfron
teerd zijn ondergebracht in vijftien categorieën (tabel 6.1). De eerste negen behelzen 
aandoeningen of groepen van ziektes die elk meer dan tien maal werden gemeld. De 
tiende bevat de overige gespecificeerde kwalen, de elfde de niet-gespecificeerde. In 
al deze categorieën komen personen van beide sexen voor. In de twaalfde zijn de 
bevallingsproblemen opgenomen, waarmee natuurlijkerwijs alleen vrouwen werden 
geconfronteerd. De laatste drie groepen hebben geen betrekking op ziektes, maar 
betreffen respectievelijk verdrinking, verwondingen en niet-medische noodsituaties. 
In de zestiende paragraaf komen de verhalen aan bod waarin wordt vermeld dat 
mensen als gevolg van één van de voorgaande kwalen of ongevallen waren over
leden. Hieruit kan belangwekkende informatie worden geput over de vraag op welke 
gronden men toentertijd constateerde dat iemand dood was. 

6.1 Kreupelheid en verlamming 

De problemen die het meest voorkomen in de mirakelboeken hebben betrekking op 
verminderde mobiliteit door vergroeide of verlamde ledematen. Meestal wordt 
gesproken van 'crepel' of Vercrepelt' (in de Latijnse versie van de wonderen van 
Maria van zeven smarten claudus of mancus), enkele keren van lam ende crepel' en 
slechts zelden van 'lam' alleen. Vaak wordt geen specifieke term genoemd, maar 
lezen wij slechts dat iemand met krukken loopt of helemaal niet meer uit de voeten 
kan. 

Waar de term 'lam' wordt gebruikt, is in de eerste plaats sprake van machte
loosheid. De achttienjarige Jacob Gerritsz, afkomstig uit Arnhem maar verpleegd in 
het gasthuis te Delft, was na een ziekte verlamd geraakt, zodat zijn benen slingerden 
als vaatdoeken. Hij kon gaan noch staan, en bewoog zich voort in een wagentje.6 
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Tabel 6.1. Kwalen en ongevallen, per sexe en leeftijdscategorie. 

Mv Mk Mo Vv Vk Vo Ok Oo Totaal 

kreupelheid en 
verlamming 12 4 2 13 9 7 47 
zweer, gezwel 
en zwelling 7 3 1 20 4 3 2 40 
geestesziekte 7 5 14 6 4 36 
ingewandbreuk 4 15 1 3 2 1 7 33 
steen 1 9 11 2 3 26 
koorts 10 2 6 2 3 23 
blindheid 1 1 3 8 4 13 
pest 3 2 4 1 1 3 14 
pokken 3 1 5 2 11 
diverse kwalen 2 1 6 2 4 15 
niet-gespecif. 
kwalen 10 5 2 16 2 7 42 
zwangerschap 
en bevalling 11 11 
verdrinking 1 14 8 1 9 33 
verwonding 4 5 3 1 1 7 21 
niet-medisch 8 2 7 5 3 25 

totaal 73 69 6 122 53 7 58 6 394 

Mv = Man, volwassen 
Mk = Man, kind 
Mo = Man, leeftijdscategorie onbekend 
Vv = Vrouw, volwassen 
Vk = Vrouw, kind 
Vo = Vrouw, leeftijdscategorie onbekend 
Ok = Geslacht onbekend, kind 
Oo = Geslacht en leeftijdscategorie onbekend 
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Aldegonde uit Delft, een meisje van nog geen drie jaar, verloor het gebruik van haar 
tong en van al haar ledematen. Dit duurde vijf weken, gedurende welke tijd zij 
slechts at wat haar met een veertje werd toegediend.7 Hildegunt, de dochter van Jan 
Willemsz, werd op een nacht zo ziek, dat zij gedurende een jaar 'onmachtich was al 
hoirre leden, soe dat si haer armen niet opheffen en mochte, noch dat een byen op 
dat ander legghen1.8 Een enkele keer worden dergelijke verlammingsverschijnselen, 
die iemand geheel of gedeeltelijk machteloos maakten, vermeld als symptoom bij 
mensen die als kreupelen worden aangeduid.9 Van een kind van ruim een jaar oud 
wordt gezegd dat het 'crepel' was 'ende ten hadde geen macht in enich van sijn 
leden'.10 Een kreupele man voelde tijdens het genezingsproces opeens weer kracht 
in zijn benen en andere leden.11 In het verlengde van deze krachteloosheid als 
symptoom ligt gevoelloosheid, eveneens genoemd bij zowel verlamming als 
kreupelheid. Een man die 'vercrepelt' was kon na zijn genezing opeens weer op zijn 
voeten staan die hij drie jaar lang niet gevoeld had. Men had ze kunnen afhakken 
zonder dat hij het gemerkt had.12 

Er werd dus geen duidelijk onderscheid gemaakte tussen verlamming, naar 
moderne inzichten een neurologische aandoening, en kreupelheid, waarbij sprake is 
van vergroeiing. Men gebruikte beide aanduidingen door elkaar om aan te geven dat 
iemand niet de volledige beschikking over het gebruik van zijn ledematen had, 
waarbij men in het midden liet op welke wijze dit zich openbaarde. Een term die 
wel duidelijk vergroeiing aangeeft is 'crimping', die lijkt te duiden op reumatische 
aandoeningen.13 In veel van de hiermee aangeduide gevallen worden behalve pijn 
en vergroeiing ook andere symptomen genoemd. Zo was er een vrouw van wie de 
handen waren verkrampt en gezwollen, maar die bovendien leed aan pijn in het 
hoofd en in haar ogen.14 Johanna, de dochter van Hendrik Jansz, leed heftige pijn 
door het 'crimpen der zenuen [= spieren] ende versweeringhen op haer schenen'.15 

Machteld, de vrouw van Jan Andriesz, had al een half jaar last van pijn rond haar 
hart en bovendien waren haar 'zenuen ende aderen met het vleesch ghespannen oft 
ghecrompen'.16 Bij een vrouw uit Dordrecht waren niet alleen de spieren, maar ook 
de ingewanden verkrampt. Zij vreesde zelfs te sterven van pijn.17 

Meestal is niet duidelijk of dergelijke additionele symptomen oorzaken dan wel 
gevolgen van de mobiliteitsproblemen waren of als zodanig beschouwd werden. In 
enkele wonderverhalen wordt echter wel een verband gelegd tussen verschillende 
ziektes of andere gebeurtenissen.18 Bij de zestienjarige Willem Hendriksz zou een 
en ander het gevolg zijn van de pest. Tijdens deze ziekte vergroeide hij en werd hij 
kreupel.19 Jan Paeu Jansz uit Amsterdam was 'haestelic zeer verscrickt geworden 
overmits een stereken wint ende buye die hem snelliken dair opt lijf quam'.20 Iets 
soortgelijks overkwam een andere man in het veld bij Muiden: 'dair slooch hem den 
donre mitten blixem', met kreupelheid als gevolg.21 De betekenis van deze passages 
is niet geheel helder. Wellicht schrokken zij zich tijdens noodweer letterlijk een 
beroerte. Die zou ook de oorzaak kunnen zijn van het 'haestelick gebreck' van de 
anderhalf jaar oude Marritgen Joestendochter, die daarop drie jaar lang kon gaan 
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noch staan. Bij Marritgen Willemsdochter, ongeveer vijftien jaar oud, was een 
zware val de oorzaak dat zij moeilijk liep.23 

6.2 Zweren, zwellingen en gezwellen 

De kwalen in deze categorie hebben met elkaar gemeen dat de symptomen zichtbaar 
en vaak ook tastbaar waren. Zwerende en gezwollen plekken waren vaak het gevolg 
van een ontsteking, hetgeen als een gemeenschappelijke noemer voor veel van de 
hier besproken aandoeningen kan gelden. Ook andere zwellingen en huidkwalen, die 
zich niet goed laten onderscheiden van gezwellen of zweren, zullen hier aan de orde 
komen.24 

Een specifieke aandoening was de zogenaamde 'lopende fistel' waar de circa 
zestigjarige Jan van Marick uit Cuijk aan leed. Dagelijks liep er veel vuil uit deze 
zweer, die zich gedurende vijf of zes jaar bevond 'in een heymelicke stede sijns 
lichaems'.25 Een dergelijke aandoening werd de ziekte van Sint Quirijn genoemd, 
zo blijkt onder andere uit het verhaal betreffende Beatrix, de weduwe van Cornelis 
Florisz. Zij had veertien van deze fistels, die veel afscheiding veroorzaakten. Zij 
verzwakte zozeer dat zij het laatste oliesel kreeg toegediend.26 Bij de tienjarige Jan 
Jansz, een kind van Margriet Gielisdochter uit het Oosteinde te Delft, waren, naar 
verluidt door steen, de urinewegen verstopt en uiteindelijk zocht het water zich een 
andere weg naar buiten. Er ontstonden eerst twee, later zeven 'lopende gaten' onder 
zijn 'gemacht' (geslachtsdelen) en vervolgens ook zestien in zijn buik. Hierdoor 
spoot de urine soms letterlijk naar buiten. Het kind leed zoveel pijn dat het zijn 
tanden stukbeet en zich de haren uit het hoofd trok. Dit alles leidde ertoe dat zijn 
'zeenen sijn vercrompen ende die bienen gecrommet, dat hem sijn voeten gingen 
staen an sijn dijen'. Gedurende een half jaar was de jongen niet bij machte te lopen. 
Hij vermagerde en verdorde, en men vreesde dat hij spoedig zou sterven. Na een 
gelofte aan Maria ter nood Gods droogden de gaten echter en kwamen er korsten op 
en ook de benen gingen weer naar behoren functioneren. Er wordt wel melding 
gemaakt van het verdwijnen van de pijn van de steen, maar niet dat er ook een steen 
uit het lichaam werd afgescheiden, zoals elders (zie 6.5). Mede gezien de overige 
symptomen zal er sprake zijn geweest van een andere kwaal, waarschijnlijk ook Sint 
Quirijn.27 

Zwerende ledematen leidden vaak tot zwellingen. Zo horen wij van een kind 
wiens zwerende hand was opgezet als een eendeëi.28 Het zwerende been van Pieter 
Jansz was 'grouwelijck swellende'.29 Gijs de mandenmaker had zijn been gestoten 
aan een mand, waardoor het geweldig opzette. Hij dreigde het zelfs te moeten 
verliezen.30 Bij anderen worden alleen zweren vermeld. Een man uit Maasland 
werd kreupel omdat zijn been er vol mee zat. Hij moest 18 weken het bed hou
den.31 Jan Pietersz de leerlooier uit Delft had anderhalf jaar last van een ziek been. 
Er zat een gat in waar een ei in paste.32 Een vrouw uit Scheveningen had negen 
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zweren op haar borst, waar zij verschrikkelijke pijn van had, en een Delfts meisje 
had er twee in haar hals.33 

Een ander kind had in de nek vanaf de geboorte een bult, een zogenaamde 
'wen1.34 Dit lijkt op de kwaal van de vijftien maanden oude Johannes Nicolaasz, die 
een kromme hals had met een gezwel in zijn vel en zijn vlees, zodat hij zijn hoofd 
niet recht kon houden.35 Een andere vorm van zwellingen in hals en keel werd 
aangeduid met de term 'squinantie', wat kan staan voor kroep of keelontsteking. 
Cornelia, de vrouw van Damianus, leed aan deze ziekte en kon vier dagen niets 
eten. Zij dreigde aan de kwaal te bezwijken.36 Hoe men zich de oorzaak van de 
verstopping voorstelde wordt enigszins duidelijk uit twee andere voorbeelden. De 
Delftse priester Nicolaas Hoyer leed aan squinantie, waardoor hij niet meer kon 
spreken en stervende was. Na een gelofte aan Maria van zeven smarten ging zijn 
keel echter opeens open met een geluid alsof er een velletje sprong.37 Bij een 
ander, een vrouw, wordt gezegd dat de 'materie is verschoven'.38 

Regelmatig wordt de term 'kanker' gehanteerd, waarbij niet duidelijk is of steeds 
kanker wordt bedoeld in de moderne betekenis van het woord, al wordt de aan
duiding soms gebruikt voor gevallen waarin ook wij aan deze ziekte zouden denken. 
Zo waren er enkele vrouwen die pijn in een borst hadden en bij wie dan kanker 
werd geconstateerd.39 Opvallend is het geval van een vrouw uit Delft die al zes 
jaar pijn aan haar borsten had. Zij vermoedde dat zij niet aan kanker leed, maar aan 
melaatsheid.40 Dit is een van de weinige vermeldingen van deze kwaal. Een 
andere betreft Heiltje Pietersdochter, die zodanig aan schurft leed dat zij leproos 
verklaard was evenals Anna Eraedsdochter en een vrouw uit De Lier. 4 1 Een andere 
zichtbare huidaandoening deed zich voor bij Petronella uit Scheveningen, die werd 
gekweld door 'hayrworm' in haar mond. Van daaruit verbreidde de ziekte zich over 
haar gezicht, schouders en armen. Haar ogen zaten dicht, en gedurende twee jaren 
zag zij eruit of zij gevild was.42 

Een heel aparte vorm van opzwelling was waterzucht of hydropsie. Agatha uit 
Middelburg zat vol water, tot haar keel toe, zodat men voor haar leven vreesde.43 

Bij de genezing van deze kwaal raakten de patiënten het water letterlijk kwijt. 
Maria, de echtgenote van Bartholomeus Nicolaasz, vijftig jaar oud, had zeventien 
weken te bed gelegen met waterzucht, tot het water haar lichaam verliet.44 De 
tienjarige Anna Nicolaasdochter uit Delfshaven werd in één nacht tijd van het water 
verlost.45 Hier is het moeilijk te bepalen in hoeverre de problemen werden veroor
zaakt door nier- of blaasstenen. 

6.3 Geestesziekten 

Onder de noemer 'geestesziekten' worden hier enkele naar moderne inzichten 
verschillende aandoeningen behandeld. Zij hadden als gemeenschappelijk kenmerk 
dat de patiënt zichzelf niet meer onder controle had. Hij vertoonde periodiek of zelfs 
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chronisch sterk afwijkend gedrag, waardoor hij niet volwaardig kon functioneren. 
Zijn omgeving raakte in verlegenheid en wist niet wat met hem aan te vangen. Vaak 
werd de betrokkene geïsoleerd of geboeid om anderen en hemzelf te beschermen 
tegen zijn agressiviteit of (zelf)moordneigingen. Hiertoe kon door verwanten van de 
patiënt van overheidswege toestemming worden gevraagd en verkregen. Op die 
manier konden zij zich indekken tegen aansprakelijkheid voor verrichte schade en 
aangegane schulden van de als het ware ontoerekeningsvatbaar verklaarde.46 In 
Delft werd een dergelijke regeling bekend gemaakt in de kerk of voor het stadhuis, 
zodat iedereen duidelijk was dat vorderingen op de betrokkene niet konden worden 
verhaald op hemzelf of zijn familie.47 

6.3.1 Epilepsie 

Epilepsie werd gewoonlijk aangeduid met de naam van de heilige die men be
schouwde als de specialist in de genezing van deze kwaal: sint Cornelius. Van het 
nog geen jaar oude kind van Jan Hilgenz en Machteld wordt gezegd dat het zijn 
leven lang, noch overdag noch 's nachts rust had, 'also dat men seide, dattet sinte 
Cornelis siecte ende evel hadde1.48 Niettemin kende men ook de term 'vallende 
ziekte'. Aleid, de dochter van Machteld Hugen van der Hair uit Leiden leed aan 'den 
vallende evele'. Dat het hier gaat om dezelfde kwaal als hiervoor blijkt uit het 
gegeven dat ter genezing in eerste instantie een beroep werd gedaan op sint Corne
lius.49 De aanblik van een patiënt was afschrikwekkend. Wouter Willemsz, een 
arbeider uit Delft, leed negen jaar aan de vallende ziekte. Nu eens maakte hij veel 
kabaal, dan weer zweeg hij en stond het schuim op zijn mond. Soms schreeuwde hij 
het uit, andere keren gromde hij als een varken. De aanvallen kwamen zeer fre-
kwent, soms wel dertig of veertig keer in twee weken. Een aanval duurde dan vaak 
drie of vier uur, en was zo heftig dat zes of zeven mannen hem niet in bedwang 
konden houden.50 

Twee maal wordt vallende ziekte geassocieeerd met andere heiligen dan Corne
lius. Een kind dat nog in de wieg lag was 'gecrompen' (convolutum) en leed aan 'de 
vallende siecte die men van S. Huybrecht noempt', alsmede aan andere, niet nader 
genoemde kwalen. In de Latijnse versie van dit verhaal is in de marge genoteerd dat 
het hier zou gaan om epilepsie. Deze suggestie wordt ondersteund door het feit dat 
de moeder een vergeefs beroep deed op sint Cornelius om genezing.51 Een vrouw 
met de naam Adriana leed aan de vallende ziekte van sint Jan.52 Waarom in deze 
gevallen een andere naam wordt gebruikt is niet geheel duidelijk. Hubertus werd 
vooral aangeroepen tegen hondsdolheid, maar het is de vraag of men die kwaal wel 
zou hebben aangeduid met vallende ziekte. Sint Jan werd in Molenbeek, gelegen 
onder Brussel, wel vereerd als patroon tegen epilepsie, maar uit de hiervoor aange
haalde gegevens blijkt blijkt toch dat in Holland bij deze kwaal gewoonlijk Corne
lius werd aangeroepen. 
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6.3.2 Razernij 

Verschillende malen is in de wonderverhalen sprake van mensen die buiten zinnen 
raakten of leden aan razernij. Het onderscheid met vallende ziekte lijkt te zijn 
gelegen in de voorgeschiedenis. Razernij was meestal het gevolg van een eraan 
voorafgaande ziekte. Enkele mensen raakten bijvoorbeeld buiten zinnen van pijn. 
Gijsbrecht Govertsz, een visser uit Scheveningen, werd in zijn hand gestoken door 
een 'addervysch'. De hand zwol geweldig op en Gijsbrecht raakte van de pijn 
'ontsinnet', zodat vier mannen hem ternauwernood in bedwang konden houden.53 

Lijsbet Willemsdochter, een dertienjarig meisje uit Leiden, was zeven weken kreupel 
geweest en bovendien beroofd van haar vijf zinnen.54 Jannetge, een vrouw uit 
Oude Tonge, leed aan 'raserie ende ijdelheit van hoofde'. Zij sprak vaak wartaal en 
wist zich dikwijls geen raad. Haar kwaal was waarschijnlijk het gevolg van 'hooft-
sweer', misschien migraine.55 Claes Cornelisz uit Zoetermeer leed sinds een ernsti
ge ziekte eveneens aan 'raserie ende ijdelheit van hoofde'. Hij moest worden 
bewaakt en lag vaak vastgebonden op bed.56 

Bewaking was in deze situatie nodig, want mensen die aan razernij leden konden 
een gevaar vormen voor zichzelf of voor hun omgeving. Margriet, de vrouw van 
Willem Jansz uit Wateringen, raakte tijdens een zware ziekte buiten haar zinnen. Zij 
werd zo aggressief dat men vreesde dat zij zichzelf en haar kinderen zou doden.57 

Aernout Gijsbrecht had een ernstige kwaal aan zijn been. Hij had al vijf dagen niet 
geslapen noch gegeten, en lag te gillen van pijn. Hij vreesde 'ontsinnich' te worden 
en liet alle voorwerpen uit zijn omgeving verwijderen waarmee hij zichzelf zou 
kunnen verwonden of zelfs van het leven kon beroven.58 Een zekere Elizabeth van 
Gelre (of dit haar naam of haar woongebied aangaf is onduidelijk) was door hevige 
koorts 'alsoo dul ende onsinnich geworden dat men se binden moeste, opdat sij 
haerselven oft andere menschen niet misdoen en soude'.59 Wat er kon gebeuren als 
men dergelijk maatregelen niet trof, wordt duidelijk uit het verhaal over een vrouw 
uit Colchester in Engeland. Zij was in het kraambed van haar verstand beroofd 
geworden. Haar man wist haar er eens op het nippertje van te weerhouden zich in 
een put te werpen en legde haar weer op bed. Zij wist echter een mesje te bemach
tigen en sneed zichzelf een stuk van de tong af, dat zij haar moeder in het gezicht 
wierp.60 

In één verhaal zijn de zelfmoordneigingen een gevolg van het tegendeel van 
razernij, namelijk van depressiviteit of droefheid, in middeleeuwse bronnen meestal 
aangeduid als acedia. Hier waren de remmingen niet weggevallen, maar juist 
versterkt aanwezig.61 Een vrouw uit Haarlem, die al haar goederen door diefstal 
was kwijtgeraakt, verviel naar verluidt in 'ommatighe droefheyt' en 'desperatie', zodat 
zij op het punt stond zich het leven te benemen.62 
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6.3.3 Bezetenheid 

Bij bezetenheid was de oorzaak van het afwijkende gedrag niet een ziekte, maar de 
aanwezigheid van een duivel in het lichaam. De symptomen komen sterk overeen 
met die van razernij. De eerder genoemde jongen uit Leiden trachtte zichzelf te 
verwonden en haalde rare, niet ongevaarlijke streken uit. Zo probeerde hij eens in 
een 'heymelicheit', een soort toilet te kruipen. Hij bleek echter te dik en paste er niet 
in. 6 3 Een bezeten jongen uit Delft beet en rukte de doeken stuk waarmee hij 
gebonden was.64 Jan Pauwelsz uit Delft kende niemand meer en brak of verscheur
de alles wat hij te pakken kreeg.65 

De duivels waren volgens sommige verhalen bijna tastbaar aanwezig. Zij konden 
spreken en waren zichtbaar in een spiegel.66 Katrijn Dirksdochter, een meisje uit 
Abbenbroek dat al jaren werd gekweld door de duivel, zag de deze in vele gedaan
ten in zich komen. Haar oudoom verklaarde dat hij 'veel pijnen' in haar had ge
zien.67 Of hiermee demonen worden bedoeld is niet duidelijk, want ook ziektes 
konden zichtbaar zijn.6 8 In een ander verhaal is een demon zelfs voelbaar. Een 
elfjarig meisje uit Voorburg dat bezeten was, werd door de duivel bijkans gewurgd. 
Men zag zelfs de indrukken van zijn vingers in haar hals. Soms deed de demon wel 
vijftig maal per uur een poging haar te doden.69 Iets soortgelijks wordt verhaald 
over Maria Engelbertsdochter, die twee jaar lang bezeten was: zij werd dikwijls 
zwart van pijn en benauwdheid.70 Een verhaal waarin niet expliciet sprake is van 
bezetenheid, maar dat toch nauw verwant lijkt aan de voorgaande is het volgende. 
Een man uit Voorschoten kreeg fijt aan zijn vinger. Hij raakte bijna buiten zinnen 
en wist niet waar hij het zoeken moest van pijn. Ten einde raad ging hij buitenshuis 
'bi der gheesten dwalen als een dol mensche, sijn wee jammerlike beclagende'. 
Misschien is dit een verwijzing naar rusteloos ronddolende geesten, een vertelmotief 
dat in verschillende middeleeuwse verhalen voorkomt.71 

6.4 Ingewandbreuken 

Een breuk of hernia wordt meestal aangeduid met de term 'scoerles' (ruptum = 
scheur) of er wordt gezegd dat iemand 'gescoert' (ruptus = gescheurd) is. Meestal is 
niet uit te maken of er sprake was van een lies- dan wel van een navelbreuk. 
Volgens de beschrijvingen had de patiënt hevige pijn en traden zwellingen op, 
doordat de ingewanden door de zwakke plek naar buiten puilden. Enkele keren 
wordt de grootte van de zwelling plastisch omschreven door middel van een 
vergelijking. Bij een jongetje met de naam Nicolaas zwol de breuk tot het formaat 
van een ei. 7 2 De vijftienjarige Beatrix had sinds zij drie was een pijnlijke breuk, 
die zo groot was als een mansvuist.73 Een ander kind had vanaf de geboorte aan 
beide zijden een breuk zo groot als een vuist.74 Ook een vijftigjarige vrouw leed 
aan een dubbelzijdige hernia.75 Het pasgeboren kind van Machteld Dirksdochter uit 
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Nieuwpoort bleek zelfs op drie plaatsen gescheurd.76 Hier lijkt niet alleen sprake 
van een liesbreuk maar ook van een navelbreuk. Deze zal ook de zoon van Jan 
Frankz uit Leiden parten hebben gespeeld: van hem wordt gemeld dat hij reeds meer 
dan drie jaar 'dweers ghescheurt1 (ruptum in transverso) was, zodanig dat hij 
stervend was.77 

Zoals uit het staatje blijkt waren het meestal kinderen die een breuk hadden. 
Volwassenen worden slechts bij uitzondering genoemd. Zo zijn er een paar vrouwen 
die van hun hernia verlost werden en volwassen mannen van 18 en 54 jaar.78 

Geeraert Costini was bejaard en van een andere man wordt zelfs gezegd dat hij circa 
100 jaar oud was.79 

Slechts eenmaal wordt iets gezegd over de mogelijke oorzaak van de kwaal. De 
zojuist genoemde Nicolaas zou zijn 'gescheurt ende gebroken van roepen', dus door 
het huilen.80 Het kind kreeg voortaan een breukband te dragen, een provisorisch 
middel dat ook bij anderen werd toegepast om de ingewanden op hun plaats te 
houden en de pijn te verzachten. Niet altijd sorteerde het echter het gewenste effect. 
De ongeveer veertienjarige Jacob Lievynsz uit Delft verklaarde vanaf zijn geboorte 
een breuk te hebben gehad en ook een band gedragen te hebben, maar desondanks 
was hij op 4 maart 1507 in onmacht gevallen 'overmits dattet scoerloes nu so seer 
uutgegaen was', waardoor hij onuitsprekelijke pijnen leed.81 

6.5 Steen 

In de Delftse mirakelboeken komen 25 gevallen van steen voor. Dergelijke kalkkor-
rels in blaas en urinewegen veroorzaken veel pijn en vaak ook overlast voor de 
patiënt. Bijna nergens in de wonderverhalen zijn zulke aangrijpende beschrijvingen 
van pijn te vinden als in de geschiedenissen waarin mensen van steen verlost 
werden. Het meest uitgebreid is dat van de uit Haarlem afkomstige Anna, een zuster 
in het clarissenklooster te Delft. Zij leed lange tijd heftige pijnen vanwege een steen 
die zo groot was als een ei. Vanwege zijn omvang kon hij gemakkelijk gezien en 
gevoeld worden. A l een half jaar kon zij niet gewoon zitten, alleen knielen lukte 
nog. Als zij moest plassen duurde het soms wel twintig uur voor het haar lukte. Op 
den duur was de enige houding waarin zij niet al te veel pijn ondervond die waarbij 
zij geknield op één knie zat. In vijf dagen had zij slechts twee of drie uur in bed 
doorgebracht en dat was dan nog op bevel van anderen, want zij leed liggend veel 
meer pijn. Hierna probeerde zij weer eens te plassen, maar het lukte haar niet. A l 33 
uur zat zij op haar knieën zonder resultaat. Zij leed zoveel pijn dat zijzelf en haar 
medezusters vreesden dat zij zou bezwijken.82 

De grootte van de steen werd hier aangeduid door de relatief gebruikelijke 
vergelijking met een ei. 8 3 Bij anderen was hij zo groot als een pruimpit, een 
hazelnoot of een brood van een penning.84 Vaak waren er trouwens meer stenen of 
was één grote in een aantal stukken uiteen gevallen. Een vrouw uit Delft raakte er 
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twee kwijt met veel pijn.85 Een man uit het Noordeinde in Delft verloor er een 
heleboel, maar het waren wel kleine exemplaren.86 Een zeventienjarige jongen 
loosde er 10 of 15, bij elkaar zo groot als een ei. 8 7 Margaretha, de vrouw van 
Thomas Dirckz, woonachtig bij de stadsvest, werd na zes weken hevige pijn, 
waarbij zij nauwelijks kon eten en op het randje van de dood balanceerde, verlost 
van acht vrij grote stenen en 45 andere.88 

Problemen met 'water maken' waren het meest gebruikelijke symptoom in deze 
categorie aandoeningen. Bij Ariaen Willemsdochter bleef het daar echter niet bij: 
behalve dat zij niet kon plassen 'conde si geen camerganck [stoelgang] gecrigen'. Zij 
leed onuitsprekelijke pijn en meende dat zij zou barsten.89 Maria, de weduwe van 
Philips Jacobsz uit Amsterdam, was daarentegen juist incontinent geworden. A l vijf 
jaar kon zij haar plas niet ophouden, waardoor haar kleren verrotten aan haar 
lichaam. Het probleem was des te groter omdat zij inmiddels zwanger was gewor
den.90 

6.6 Koorts 

In een aantal verhalen wordt koorts voorgesteld als een op zichzelf staande kwaal. 
Zo werd van een 'joncfrou van Naeltwijc' gezegd dat zij ziek was van de koorts. Zij 
kreeg aanvallen gedurende welke zij het steeds acht tot tien uur afwisselend koud en 
warm had.91 Een kind was door de koorts zelfs op het randje van de dood ge
raakt.92 De aandoening kon zeer lang aanhouden. Meermalen lezen wij dat men er 
een jaar of langer aan leed.93 Een man uit Delft werd er zelfs anderhalf jaar lang 
door gekweld.94 Eén keer is sprake van een bepaald type, de zogenaamde vierde-
daagse koorts, gekenmerkt door het zeer regelmatig terugkeren van de aanvallen. 
Een man uit Delft leed bijna een jaar lang aan deze 'quartijn'.95 

In de meeste gevallen is echter duidelijk dat koorts slechts één van de sympto
men was. Een man uit Gouda leed aan de pest en werd gekweld door hevige koorts 
waardoor hij brandde van hitte.96 Ook de vijftienjarige Willem Hendriksz had pest 
en koorts. Bovendien was hij buiten zinnen geraakt.97 Exact dezelfde combinatie 
van kwalen vinden wij bij Jan Nicolaasz.98 Dat koorts optreedt bij pest is niet 
ongebruikelijk, maar ook wanneer sprake is van andere ziekten komt dit symptoom 
voor. Margaretha uit 'Wouda' in Holland bij voorbeeld leed aan steen, waterzucht en 
andere ziekten, waaronder koorts.99 

In enkele verhalen wordt koorts voorgesteld als de oorzaak van allerlei andere 
kwalen. Jan Jansz Mol was na een hevige koorts, waaraan hij zelfs leek te bezwij
ken, kreupel geworden.100 Het kind van Lijsbet Wit werd mismaakt en stom.101 

Katrijn, de dochter van Mathijs Wiggersz en Alijt Jansdr uit Katwijk onder Pijnac-
ker, had er 'eenen groten ongesonden buyck' aan overgehouden.102 
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6.7 Blindheid 

Voor blindheid worden in de mirakelverhalen verschillende mogelijke oorzaken 
aangegeven. Het kind van Pieter Gijsbrechtsz was met de kwaal geboren en kreeg 
pas na negen weken zijn gezichtsvermogen.103 Het blindgeboren kind van Dirck 
Willemsz en Baerte kon zelfs driekwart jaar niet zien.1 0 4 Bij anderen was de 
oorzaak gelegen in een ziekte. De circa vierjarige Aechgen Mathijsdochter was aan 
haar linkeroog blind geworden toen zij pokken had.105 Een man uit Alkmaar kon 
met één oog niet meer zien na een ongeval: hij had zich met zijn eigen mes 
gestoken.106 

Slechts één keer is er sprake van een uitwendig symptoom: bij een oude vrouw 
waren de ogen bedekt met een vel. 1 0 7 Opvallend vaak wordt vermeld hoe lang de 
ziekte duurde. Sommigen waren slechts enkele dagen blind, anderen maanden of 
zelfs jaren. Machtelt uit 's-Gravenhage had haar gezichtsvermogen het langst 
moeten missen, namelijk drieëneenhalf jaar.108 

6.8 Pest 

Er kunnen twee soorten pest worden onderscheiden, namelijk de longpest, die bijna 
altijd dodelijk is, en de bubonische pest, waarbij de patiënt 20 tot 40% kans heeft 
te overleven. De tweede variant, overgebracht door vlooien, heeft de duidelijkste 
symptomen. Er ontstaat een zweer of karbonkel op de plaats waar de vlo heeft 
gebeten en de lymfeklieren zwellen op. Meestal manifesteren die zogenaamde 
bubonen zich in de liesstreek, maar ook de klieren onder de oksels en in de hals 
kunnen opzetten.109 

Dankzij de uitgesproken kenmerken van de bubonische pest kan worden vastge
steld dat een aantal personen uit de Delftse mirakelverhalen aan deze ziekte heeft 
geleden. De vijftienjarige Willem Hendriksz had een pestzweer in de rechter lies en 
werd zozeer door koorts gekweld dat hij buiten kennis raakte. Een chirurgijn opende 
de zweer, met als enig resultaat dat er zeven nieuwe bij kwamen.110 Een man uit 
Gouda die leed aan de 'gave Goods' had eveneens hevige koorts en een buil onder 
zijn arm.111 De 27-jarige Cornelia, de vrouw van Bartholomeus Simonsz uit 
Voorburg, had een pestbuil in haar hals.112 In een aantal verhalen is wel sprake 
van builen, maar ontbreekt een localisering.113 Van Machteld, de echtgenote van 
Jan Andreasz, wordt slechts gezegd dat zij op vier plaatsen was geïnfecteerd door 
de pest, maar op welke delen van haar lichaam de gezwellen zich bevonden wordt 
niet vermeld.114 Koorts was een zo gebruikelijk symptoom dat men kon spreken 
van een 'pestilentiale coortse'.115 Soms was het heftige zweten een teken van 
genezing. Een kind uit Zeeland begon zozeer te transpireren dat het drijfnat werd. 
Dit duurde een dag lang en kort daarop was het geheel genezen.116 Behalve builen 
en koorts worden ook andere symptomen genoemd. Huych Pieter Hugenzoensz uit 
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Delft, achttien jaar oud, had de ziekte twee dagen en nachten. Hij kon zich niet 
bewegen en alleen het feit dat hij ademde gaf aan dat hij nog leefde. Zijn mond en 
zijn tanden werden zo zwart als pek.117 

Sommige mirakelverhalen bieden aanvullingen op in de literatuur genoemde 
gegevens over tijden en plaatsen waarin de pest heerste. Zo was vóór de publikatie 
van de kroniek van de Nieuwe Kerk niet bekend dat Gouda in 1426 door deze 
ziekte werd getroffen.118 Ook kan nu worden vastgesteld dat in 1510 zowel in 
Delft als in Voorburg de pest zich manifesteerde.119 In Rotterdam was de ziekte 
tussen 1469 en 1557 nog niet gesignaleerd, maar in de brieven van Dirck Adamsz 
komt een verhaal voor over drie pestslachtoffers uit deze stad, die in 1510 Maria 
van zeven smarten in Delft bezochten.120 Overigens is de vermelding van pest in 
de Delftse bronnen in vergelijking met mirakelboeken van elders opvallend. In 
Bolsward werd geen enkel geval van deze ziekte gemeld, in Amersfoort en Den 
Bosch slechts één. 1 2 1 Alleen in het mirakelboek van Dordrecht zijn diverse verha
len over genezingen van pest opgenomen.122 

6.9 Pokken 

Alleen in de brieven van Dirk Adamsz worden de grote of Spaanse pokken vermeld 
en wel in tien gevallen.123 Met deze aanduiding kan syfilis bedoeld zijn, een 
toentertijd vrij nieuwe kwaal in West-Europa, maar ook andere geslachtsziekten als 
gonorrhoe kunnen achter deze benaming schuil gaan. In het algemeen boezemden de 
grote pokken de mensen duidelijk afkeer in. Of dit kwam door de sexuele conno
taties van de ziekten of door de vaak schokkende symptomen dan wel door beide 
factoren, moet bij gebrek aan gegevens in het midden worden gelaten. Wel is de 
weerslag van deze afschuw in de wonderverhalen terug te vinden. Vooral in de 
geschiedenis van Beatrix uit Delft worden de verschijnselen gedetailleerd en met 
duidelijke weerzin beschreven. De vrouw was besmet door haar man en leed nu in 
totaal zeven jaar aan de ziekte. De laatste drie jaar moest zij het bed houden. 
Verschillende delen van haar lichaam teerden weg, zodat het vlees, soms met bot en 
al, begon los te laten. Zij kon zich niet meer verroeren en had haar gezichtsvermo
gen verloren. Eten kon zij niet meer, maar zij likte af en toe wat op als een hond. 
Als men de gaten in haar keel niet dichtstopte met doeken liep alles er meteen weer 
uit.124 

Bij Maria, de weduwe van Jacob Arnoutsz, manifesteerde de ziekte, waaraan zij 
al zevenenhalf jaar leed, zich vooral in gezwellen. Eén schouder was zo groot als 
twee hoofden. Een andere buil bevond zich in haar voorhoofd.125 Peeternelle uit 
de buurt van Haarlem kreeg stijve ledematen, zodat zij haar armen niet meer kon 
optillen en slechts op krukken nog enigszins uit de voeten kon. Het laatste jaar lag 
zij op bed en al zeven weken had zij niet meer genuttigd dan wat water. Drie weken 
kon zij niet meer spreken, en men twijfelde 'ofter noch verstant in haer was1.126 
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Wel heel dramatisch dreigden de gevolgen te zijn voor de circa dertigjarige Celia uit 
Delft. Zij werd zwanger terwijl zij al zes jaar de grote pokken had.127 Ook kinde
ren konden de ziekte krijgen, zoals blijkt uit de geschiedenis van dementia, dochter 
van Barbara en wijlen Adriaen Jansz. Zij was pas twaalf jaar oud toen zij werd 
besmet, naar verluidt door contacten met een vrouw die er aan leed.128 

Enkele andere kinderen uit deze categorie lijken 'gewone' pokken te hebben 
gehad. Floris Florisz leed eraan vanaf zijn zevende jaar.129 Bij Aechgen Mathijs-
dochter uit Catwijk onder Pijnacker waren pokken de oorzaak geweest van blindheid 
aan haar linkeroog.130 

6.10 Overige kwalen 

Een klein aantal kwalen of symptomen wordt minder dan tien maal vermeld. Zo is 
vijf keer sprake van stomheid, in één geval gepaard met doofheid. Een Scheveningse 
vrouw was stom geworden in het kraambed, een Delfts meisje van 18 jaar door een 
niet nader aangeduide ziekte.131 Het kind van Lijsbet Wit zou zijn spraakvermogen 
hebben verloren door hevige koorts, waardoor het tevens kreupel was geworden.132 

Een meisje uit Delft was kreupel, had twee zweren in haar hals en was bovendien 
doofstom.133 

Twee maal wordt 'popelsie' of een beroerte vermeld. Een vrouw uit Naaldwijk 
'viel des avonts in de scemeringe in groter onmacht ende sceen van Gode geraect 
ende geslegen te wesen van der popelden'. Zij kon zich niet meer verroeren en lag 
als dood op de grond.134 Het andere geval heeft betrekking op een zuigeling, die 
niet meer kon drinken en bevende handjes had.135 

Er worden diverse soorten bloedingen of 'loop' genoemd. De priester Jacob Zuet 
bloedde zes dagen en nachten uit neus en keel, zodat alle geneesheren hem opga
ven.136 Catharina Hoochstraten leed twee jaar aan bloedingen.137 Met de bloed-
loop, waaraan een negenjarig jongetje en de veertigjarige Boudewijn Albout, baljuw 
in Abbenbroek, leden, werd waarschijnlijk dysenterie bedoeld.138 De laatste verloor 
vier pinten bloed per dag. Het 'buucevel' waaraan in 1412 een vrouw dreigde te 
sterven kan dezelfde kwaal beduiden, maar ook diarrhee.139 

Van geheel andere aard was de 'bulderachtigen hoest' waaraan Hadewyg Jans
dochter leek te bezwijken.140 Een man uit Delft tenslotte kwam melden dat twee 
van zijn kinderen, een jongen van 11 jaar en een meisje, tanden hadden verloren, 
waarvoor echter op miraculeuze wijze toch andere waren gegroeid.141 

6.11 Niet-gespecificeerde kwalen 

Meer dan 40 maal wordt volstaan met de mededeling dat iemand ziek was geweest 
of pijn had geleden. In andere gevallen wordt slechts de ernst van de aandoening 
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beklemtoond, bij voorbeeld door de informatie dat de betrokkene bewusteloos raakte 
of zelfs voor dood werd aangezien. Dat deze groep van niet-gespecificeerde kwalen 
zo groot is hoeft geen verbazing te wekken. Medici en anderen van wie men 
deskundigheid zou mogen verwachten wisten vaak al geen diagnose te stellen, laat 
staan dat de patiënt of degene die zijn verhaal noteerde hiertoe in staat was. 

6.12 Zwangerschap en bevalling 

Problemen die uitsluitend bij vrouwen werden gesignaleerd, waren problemen rond 
zwangerschap en bevalling. Elf van de Delftse wonderenverhalen hebben hierop 
betrekking. In sommige gevallen lezen wij slechts dat een vrouw 'langhe tijt hadde 
in arbeit ghegaen van kinde ende si en conste niet verlost werden1.142 Elders is de 
informatie uitvoeriger. Zo bleek bij Aleid, de vrouw van Tielman de brouwer uit 
Delft, het kind verkeerd om te liggen. Het lichaam kwam het eerst naar buiten, 
waarop de baby dreigde te stikken.143 Een vrouw uit 's-Gravenhage dreigde bij de 
bevalling te overlijden. Haar gezicht was al zwart 'als eerde'.144 Ook de 28-jarige 
Maria Jansdochter uit Naaldwijk leek stervende. Zij probeerde reeds drie dagen en 
nachten te baren, waarna zij buiten kennis raakte van 's ochtends vroeg tot vijf uur 
's middags.145 Een vrouw uit Scheveningen kreeg de laatste sacramenten toege
diend toen zij haar spraakvermogen verloor. De vroedvrouw en andere aanwezigen 
meenden dat het kind dood was, maar toch kwam het levend en wel ter wereld.146 

Bij Barbel, de vrouw van Alard Florisz, werd een wel heel bijzondere methode 
toegepast om het baren te vergemakkelijken. Zij had al diverse malen grote proble
men gehad bij de bevalling, die steeds zeer traag en moeizaam verliep. De laatste 
keer had men er een aantal trompetters bij gehaald, in de hoop dat de vrouw door 
de muziek wat opgevrolijkt zou worden, en daardoor sneller zou baren. Dit baatte 
echter niet, maar toen Barbel haar toevlucht nam tot O.L.V. van zeven smarten 
kwam het kind zonder problemen ter wereld.147 

6.13 Verdrinking 

Een veelvuldig voorkomend ongeval was verdrinking. In de Delftse mirakelboeken 
zijn liefst 33 verhalen opgenomen waarin verdronken mensen weer tot leven 
kwamen. Slechts één keer wordt melding gemaakt van een volwassen man die 
verdronk,148 in alle overige gevallen gaat het om kinderen die het slachtoffer 
werden van de waterrijkdom van het Hollandse landschap. Van negentien van hen 
wordt de leeftijd vermeld. Behoudens een meisje van twaalf en een jongen van 
zeven waren zij allen vijf jaar of jonger. 

De meeste kinderen, vooral de jongste, verdronken in de huiselijke omgeving. 
Adriaan Cornelisz was dertien maanden toen hij verdronk in een ketel water.149 
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Catharina Cornelisdochter uit Abtswoude, één jaar oud, verdronk kort na Pinksteren 
1510 in een vat wijn, toen haar ouders even weg waren. Zij werd gevonden door de 
knecht en enkele buren.150 Dirk, het drieënhalfjarig zoontje van Laurens Dirksz en 
Maritge Borger Joostendochter uit Pijnacker, verdronk in 1507 op het erf in een put 
met buistel, een soort moutafval, waaruit kan worden afgeleid dat zijn vader 
brouwer was.151 In 1372 verdronk Gerrit, het zoontje van Steven Florisz in een 
kuip gekruid bier. De vader vond het kind, maar durfde het niet uit de kuip te halen 
uit vrees voor problemen met de magistraat. Deze moest namelijk eerst de gelegen
heid krijgen als lijkschouwer op te treden alvorens men een verongelukt persoon 
mocht beroeren. Een vrouw die erbij kwam was echter minder scrupuleus, en trok 
het kind zonder meer uit de kuip.1 5 2 

Deze bevreesdheid voor de juridische consequenties van het verplaatsen van 
drenkelingen komt in wel meer verhalen voor. Op een woensdag in april 1405 voer 
een man met een schuit over de Delft. Hij zag een verdronken kind drijven, trok het 
uit het water, en schreeuwde om hulp. Een vrouw riep hem toe dat hij de drenkeling 
beter kon laten vallen, omdat deze toch al dood was. De man deed dit, 'willende van 
den wairliken [wereldlijke] rechter geen last hebben'. De oom van het kind haalde 
het ondanks de mogelijke gevolgen weer uit het water en na enige tijd herleefde 
het.153 In 1374 haalde Aernt de stratemaker een kind uit de Delft. Hij legde het in 
de armen van zijn vrouw, maar toen hij zag dat het al dood was raadde hij haar aan 
er verder maar af te blijven.154 

In de stad waren de Delft en andere grachten gevaarlijk voor kleine kinderen, op 
het platteland vormden de sloten een minstens even groot risico. Op Tweede 
Pinksterdag 1509, tussen drie en vier uur 's middags, gebeurde het volgende op de 
Hoog te Pijnacker. Aechte, de vrouw van Heynric Symonsz, en Maritgen Jans
dochter, haar dienstmeisje, stuurden de zesjarige Marritgen op pad om de koeien te 
halen, blijkbaar omdat het melktijd was. Het meisje liep met haar zusje Aeltgen, dat 
pas tweeënhalf jaar was, van het erf af, tot zij na een afstand 'so verre als men mit 
een appel soude mogen werpen' bij een grote diepe sloot kwamen. Daar lag een 
boom overheen, en Marritgen wilde haar zusje naar de overkant dragen. Zij verloor 
echter haar evenwicht en beide meisjes raakten te water. Marritgen wist zich vast te 
grijpen aan wat planten en zo de boom te bereiken. Zij zag echter geen kans haar 
zusje te pakken en naar zich toe te trekken. Een kwartier later werd zij door het 
dienstmeisje, dat zou gaan melken, doornat aangetroffen aan de slootkant, waar zij 
zat te huilen. Maritgen Jansdochter zag het jongste kind in het water liggen, haalde 
het eruit, maar kon geen teken van leven meer vinden.155 

De zesjarige Maritgen kan men het moeilijk kwalijk nemen dat zij haar zusje niet 
uit het water haalde. Elders lezen wij echter dat ook volwassenen soms aarzelden 
om een drenkeling te hulp te komen. Christiaan, het zevenjarig zoontje van Belia en 
Nicolaas uit Nootdorp, was met wat kinderen uit de buurt aan het spelen. Op een 
gegeven moment miste de moeder haar kind, en toen zij het ging zoeken vond zij 
het verdronken in de sloot rond het huis. Twee mannen stonden er bij zonder een 
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hand uit te steken. Daarop sprong Belia zelf het water in, hoewel zij nota bene 
zwanger was. Zij haalde het kind op de kant, en na een gelofte tot OLV van Zeven 
Smarten herleefde het.156 In de meeste gevallen was iedereen echter onmiddellijk 
bereid om te hulp te schieten. Toen in 1469 in Delft een kind verdronk haalden 
enkele omwonenden het uit de gracht, hoewel zij niet eens wisten wie het was.157 

De meeste kinderen werden echter gevonden door gezinsleden, omdat zij nu 
eenmaal meestal te water raakten in de directe omgeving van hun eigen huis. Zo is 
er sprake van een meisje van 15 dat haar zusje uit het water haalde en van ouders 
die hun kinderen vonden.158 Soms was het een dienstbode, misschien speciaal 
belast met de zorg voor het kroost, die een verdronken kind ophaalde.159 Eén van 
hen kwam er eerlijk voor uit dat zij niet voldoende op het zoontje van haar meester 
had gelet, maar zij had een goed excuus: de man was na een ernstige ziekte 
geestelijk gestoord en had daardoor zelf ook veel aandacht nodig.160 

Enigszins curieus en tegelijk intriest, is het verhaal van een vader uit 'Backer', 
misschien Berkel, die vernam dat zijn zoontje van vijf jaar was verdronken. Bij het 
dreggen vond hij wel een drenkeling, maar niet zijn eigen kind. Pas op aanwijzing 
van een meisje kon hij zijn zoon ophalen, die herleefde na een gelofte aan O.L.V. 
van zeven smarten. Over het lot van de andere verdronkene worden wij niet 
ingelicht.161 

6.14 Verwondingen 

De laatste categorie van medische wonderen betreft verwondingen door ongevallen 
of geweldpleging. Misdadig geweld is overigens zeldzaam in de verhalen. Pieter 
Gijsbrechtsz, wiens vader afkomstig was uit Rotterdam, had circa vijfjaar op school 
gezeten in Holland. Toen hij zijn opleiding had voltooid wilde hij naar zijn ouders 
reizen, die inmiddels naar Parijs waren verhuisd. Onderweg, ergens midden op de 
hei, werd hij echter overvallen door fses cloecke ribalden of moerdenaren', die hem 
al zijn geld afnamen en hem met speren door zijn keel staken en ook elders 
verwondden. Hij werd voor dood achtergelaten en door degenen die hem zo vonden 
naar een gasthuis gebracht.162 

Minstens één verhaal lijkt betrekking te hebben op een geval van kindermishan
deling. Jan die Wael had een kind dat 'in enen quaden haestighen moede seer 
gheslaghen ende mit voeten ghetreden wort ende seer mismaect'. De precieze 
toedracht is niet duidelijk, wel dat de gevolgen ernstig waren. Het kind lag drie uur 
als dood en de eerste twee weken at het niet meer dan wat suiker. Men was zelfs 
van mening dat het 'nemmermeer mensche worden en mochte', en als het al genas 
zou het wel kreupel en blind blijven.163 Een ander kind, tien jaar oud, werd door 
iemand hard in de zij geslagen. Vijf weken lang gaf het dagelijks bloed op, 'soo veel 
als in een warmoes schotel soude connen gaen'. Een half jaar lang werd het boven
dien gekweld door hevige koortsen, en uiteindelijk leek het stervende.164 
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Meestal ging het echter om waarachtige ongelukken. Zo was een voedster in haar 
slaap op het kind gaan liggen dat zij te verzorgen had. Toen zij wakker werd 
bemerkte zij dat de baby dood was.165 Een vrouw uit het Noordeinde te Delft was 
op Witte Donderdag van het jaar 1432 naar de markt gegaan. Toen zij terugkwam 
vond zij haar kind dood onder de omgevallen wieg. Na een gelofte aan het heilig 
Kruis herleefde het.166 Lijsbeth, een kind van nog geen vijf jaar, dochter van 
Willem Allartsz en Margriet, viel van de zolder in het ouderlijk huis en bleef als 
dood liggen.167 

Adriaan Cornelisz uit Delfgauw was in de Kerstnacht van het jaar 1513 zijn 
vader Cornelis Jan Dircxz aan het helpen om het hooi vast te zetten, dat door de 
sterke wind dreigde weg te waaien. De ladder die zij tegen de schelft gezet hadden 
woei om en trof de jongen op het hoofd, zodat deze dood bleef liggen (N 85). Iets 
soortgelijks geschiedde in 1413 te Zevenbergen. Een vrouw betrad een huis dat nog 
in aanbouw was. Een balk die naar beneden kwam trof haar op het hoofd. In haar 
val smakte zij met haar oog op een andere balk. Zodra zij bijkwam kreeg zij de 
laatste sacramenten toegediend. Nog drie dagen lag zij zonder te kunnen zien of 
horen.168 

Uit enkele verhalen blijkt dat reeds in die dagen het verkeer niet zonder risico 
was. In de winter van 1460 werd Pieter, de zoon van Dirc de Wagenair, overreden 
door een slee, waarna hij voor dood bleef liggen.169 In augustus 1511 kwam 
Petronelle, de 48-jarige vrouw van Strevel de kleerwasser uit 's-Gravenhage, met 
een wagen terug van de Rotterdamse kermis. Het voertuig sloeg om, en zij raakte 
hierbij dodelijk gewond.170 Andere ongevallen waren veel minder spectaculair. Zo 
horen wij van een kind dat een doorn in de voet had en een jongetje dat een prik 
met een priem kreeg in de arm.171 Enigszins curieus is het geval van een vrouw 
uit Amsterdam, die in 1429 ter bedevaart naar de Nieuwe Kerk te Delft kwam. 
Vijftien jaar daarvoor was er een kersepit in haar oor geschoten, die er met geen 
mogelijkheid meer uit te krijgen was.172 Vreemde voorwerpen kwamen meestal in 
het lichaam terecht via de keel. In 1439 stikte een kind van een half jaar oud uit 
Abtswoude door het inslikken van een loden 'span', een soort gesp.173 Catharina 
Pietersdochter uit Wateringen kreeg op niet nader genoemde wijze tien spelden in 
haar keel, die gedurende drie dagen felle pijnen veroorzaakten.174 Het meest op
merkelijk in dit verband is het verhaal van een Dordtse schipper. Hij verbleef als 
gast in het huis van Jan in den Briel, klaarblijkelijk een herbergier, waar hij zijn oog 
liet vallen op het dienstmeisje van de waard. Hij nam een dubbele stuiver in zijn 
hand en probeerde haar ertoe te bewegen hem een trouwbelofte te doen. Hij zette 
zijn verzoek kracht bij door te dreigen dat hij anders de munt zou inslikken. Zij 
weigerde echter toch, waarop hij het geldstuk innam en met wijn wegspoelde. Dit 
bekwam hem slecht, want hij leed twee tot drie dagen heftige pijn, waarin hij 
vreesde te blijven.175 
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6.15 Niet-medische voorvallen 

In Delft is slechts één verhaal overgeleverd dat betrekking heeft op bevrijding uit 
gevangenschap.176 Ook scheepvaartmirakelen zijn zeldzaam: zij worden slechts 
twee maal vermeld. In 1511 was Geertruid Willemsdochter op weg naar Veere om 
haar echtgenoot Floris Jansz te zoeken. Deze was om niet genoemde redenen van 
haar weggegaan en woonde nu in Zeeland. Tussen Sint Annaland en Klats, dus 
waarschijnlijk op de gevaarlijke Oosterschelde, werd het schip overvallen door storm 
en onweer. De boot liep vol, en de schipper maande een ieder zich voor te bereiden 
op de onafwendbare dood.177 Een soortgelijk voorval overkwam omstreeks 1505 
een andere vrouw, Joorijne genaamd, of Georgia volgens de Latijnse versie. Zij voer 
samen met kooplieden en andere personen tussen Amsterdam en Leiden, wellicht op 
het Haarlemmermeer. Er stak een zware storm op, waardoor het schip in nood 
raakte.178 Het is opvallend dat beide keren vrouwen de hoofdpersoon zijn, waar in 
de andere mirakelboeken doorgaans mannen zulke wonderen kwamen melden. 

In de overige verhabn uit deze categorie gaat het om zeer uiteenlopende zaken, 
waarin zich desondanks enkele clusters laten onderscheiden. Herhaaldelijk lezen wij 
bijvoorbeeld over het redden van drenkelingen. Dit soort verhalen moet worden 
onderscheiden van de hiervoor behandelde verdrinkingsgevallen, waarin iemand voor 
dood uit het water werd gehaald. Meestal waren de drenkelingen evenals de 
verdronkenen kinderen. Slechts één maal wordt een volwassene vermeld. In 1420 
kwam naar de Nieuwe Kerk Ermgard, dochter van Jan Danielsz. Zij was geboren in 
Delft, maar woonde nu in Engeland. Veertien jaar voordien, in 1406, was zij 
woonachtig in Geervliet. Op een dag raakte zij daar te water onder de kraan 
waarmee schepen gelost werden.179 

Merkwaardig in verschillende opzichten is het verhaal van een jong meisje, Anna 
genaamd. Toen zij naar de tuin liep voelde zij opeens een duw, hoewel er niemand 
te zien was. Zij belandde in een gracht of sloot, waar zij echter niet in de eerste 
plaats bang was voor verdrinking maar voor haar moeder, die boos zou zijn als zij 
met natte kleren thuis zou komen. Haar angst werd nog versterkt doordat zij een 
hoofd met horens zag, hetgeen lijkt te wijzen op de betrokkenheid van een dui
vel. 1 8 0 Dirck Adamsz, die het verhaal overleverde, onthield zich van commentaar, 
zulks in tegenstelling tot zijn houding ten opzichte van een ander mirakel, dat hij 
'groot ende schrickelijck' noemde en waard aan het nageslacht te worden doorge
geven. De negentienjarige Willem Gijsbrechtsz was met zijn vrienden naar 'Eykenen' 
gegaan, waar een watermolen stond, een 'wonderlyck ende bysonder constich stuck 
wercx', naar ons wordt verteld. Willem raakte tussen de schoepen, waar normaliter 
nog geen visje levend uitkwam.181 

Anderen bleven ongedeerd bij verkeersongevallen. Op 11 mei 1513 werd de 
driejarige Trijntje, dochter van Claes Dirksz en Marritgen, voor de deur van haar 
ouderlijk huis aan het Marktveld te Delft overreden door een wagen vol mensen. Zij 
raakte tussen de vier paarden die het voertuig trokken, en twee wielen reden over 
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haar buik. Men vreesde dat alle darmpjes eruit zouden zijn geperst, maar toen men 
het onderzocht bleek het alleen wat blauwe plekken te hebben.182 Grietje Willems
dochter, een meisje van een jaar oud, werd bij de Sint Joriskapel overreden door een 
wagen met 24 grote zakken koren. Men zag de handjes, voetjes en het hoofdje 
uitrekken, zodat men dacht dat het kind in twee stukken gescheurd was. Men durfde 
het dan ook niet op te rapen, omdat verongelukte evenals verdronken personen eerst 
door een vertegenwoordiger van de magistraat geschouwd dienden te worden. Toen 
men uiteindelijk toch dichterbij kwam en het meisje goed bekeeek bleek echter dat 
er nog geen botje was gebroken.183 

Twee keer werden mensen geholpen bij brand.184 Drie verhalen hebben betrek
king op verdwenen of verdwaalde personen. Op 28 december 1384 was Wouter 
Zomer, op weg naar Rome voor een bedevaart, verdwaald in de sneeuw. Hij verloor 
drie teennagels door bevriezing, alvorens hem de juiste weg werd gewezen.185 Een 
vrouw die al lange tijd niets vernomen had van een kind dat buitenslands vertoefde 
ontving uiteindelijk toch een teken van leven.186 Op 11 november 1386 vermiste 
Hildegund, dochter van Jan Willemsz, haar dochtertje van 12 jaar.187 Niet alleen 
vermiste personen, maar ook gestolen voorwerpen kwamen weer terecht. Een rijke 
vrouw, die naar de gewoonten van haar stand en streek veel sieraden had, was deze 
opeens kwijt. Zij verdacht haar man ervan dat hij ze verduisterd had. Deze weet de 
verdwijning echter aan de slordigheid van zijn vrouw of aan de kwade trouw van 
het personeel. Dit alles leidde tot heftige ruzies, die pas ophielden toen alles op een 
ochtend in de slaapkamer werd gevonden.188 

Een heel apart geval van bijstandsverlening, dat in mirakelboeken echter wel 
vaker voorkomt, vormt de genezing van dieren.189 De weduwe van Jan Martensz 
had een ziek paard, dat door heel haar gezin reeds was opgegeven. Het lag al buiten 
als aas voor de vogels en andere dieren. Toen de vrouw zag hoe het beest lag te 
krimpen van pijn schopte zij het tegen de keel om het uit zijn lijden te verlossen. 
Plotseling kwam zij op het idee de hulp van O.L.V. van zeven smarten in te roepen, 
waarop het dier weer gezond werd.190 

6.16 De dood 

Behalve de 33 verdronken personen, op één na allemaal kinderen, werden nog 15 
anderen als dood beschouwd. Onder hen waren slechts drie volwassenen.191 Zij 
waren overleden aan ongevallen of werden dood gevonden, zonder dat wordt 
vermeld wat de oorzaak was van hun levenloosheid. Deze categorie wonderen roept 
de vraag op, wanneer mensen als dood werden beschouwd. Soms wordt vermeld dat 
geen enkel teken van leven meer werd waargenomen.192 Vaak werd echter de 
omgekeerde weg gevolgd en werden juist aanwijzingen voor de dood geconstateerd. 
Bij de diagnose werd dan volstaan met het signaleren van bij voorbeeld beweging
loosheid, kleur, of verlies van het spraakvermogen.193 Bij de vijfjarige Jan Har-
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mansz, die van een zolder was gevallen, werden 'allerhande teeckenen der doot' 
gezien.194 Pietertgen, een kind van twee jaar van Jan Barentsz en Geertruyt in de 
Varkenssteeg, werd na een hevige hoestaanval 'also swart als dode lichamen plegen 
te wesen'.195 Een twaalfjarige jongen uit Delft werd aangezien voor dood, want 
zijn broer had geen 'tale oft teecken van hem connen gecrijgen, want hij lach als 
stom ende doot'.196 In andere gevallen lijkt bewusteloosheid te zijn opgevat als 
teken van de dood. De jonge Adriaen Cornelisz uit Delfgauw, die een ladder op zijn 
hoofd kreeg, lag 'uter weet', 'als doot'.197 Mechteld uit Delft werd in haar huis 
gevonden 'buten haer verstant als doot'.198 

Herlevingswonderen gingen in de loop van de middeleeuwen een steeds grotere 
plaats innemen in de mirakelboeken. Tot 1300 vormden zij nog slechts 2 tot 3% 
van het totaal, in de vijftiende eeuw echter 6 tot 7 %. In enkele canonisatieproces
sen uit de veertiende eeuw betrof zelfs één op de tien wonderen de herleving van 
iemand die voor dood was aangezien. André Vauchez verklaarde dit onder meer uit 
de steeds hogere eisen die werden gesteld aan de bewijzen van iemands heilig
heid.199 Uit de Delftse bronnen blijkt echter, dat ook waar dergelijke maatstaven 
niet golden de herlevingswonderen bijzonder talrijk waren. Zij komen voor in meer 
dan 12% van alle verhalen. Een andere, door Vauchez slechts impliciet genoemde 
verklaring voor de toename van dit soort mirakelen, lijkt dan ook waarschijnlijker. 
Tegelijkertijd kan namelijk de opkomst worden geconstateerd van het fenomeen 
dankbedevaart. Men kon de hulp van een heilige ook op afstand inroepen en hoefde 
de getroffene niet noodzakelijkerwijs naar het heiligdom te vervoeren. Dit maakte 
het mogelijk voor personen die, soms ver van de kerk, levenloos werden aangetrof
fen de bijstand van een heilige af te smeken.200 

6.17 Besluit 

In de Delftse wonderverhalen zijn de hulpverleningen bij problemen van medische 
aard ver in de meerderheid. Genezingen en herleving van mensen die als dood 
werden beschouwd maken 94% van alle mirakelen uit. Daarbij zijn geen opvallende 
verschillen tussen de vier devoties te bespeuren. In vergelijking met mirakelboeken 
uit andere plaatsen is het percentage niet-medische voorvallen opvallend gering. In 
de collecties wonderverhalen uit Amersfoort, Bolsward, Dordrecht en 's-Hertogen-
bosch varieert het aandeel van de genezings- en herlevingsverhalen van 82 tot 
86%.201 Dit is deels een gevolg van het relatief grote aantal verhalen over miracu
leuze ontsnappingen uit gevangenschap en reddingen bij storm op zee, die samen 
gemiddeld 13% van de daar gemelde wonderen uitmaakten. Beide categorieën 
waren in Delft zoals bleek uiterst zeldzaam: zij kwamen daar samen slechts drie 
maal voor. Een duidelijke reden voor deze nagenoeg volledige afwezigheid is 
moeilijk te geven. Wat de scheepvaartwonderen betreft kan een rol hebben gespeeld 
dat Delft geen belangrijke uitvalshaven voor zee- of rivierhandel was en dus bij 
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schepelingen geen overgrote bekendheid zal hebben genoten. Onmiddellijk kan 
worden tegengeworpen dat ook plaatsen als 's-Hertogenbosch en Amersfoort op dat 
gebied niet bijzonder vooraanstaand waren. Voor het ontbreken van ontsnappings-
verhalen is helemaal geen plausibele reden aan te geven. 

Tabel 6.2. Aantal en percentage problemen van medische aard, per mirakelboek. 

aantal van medische percentage 
mirakelen aard 

Jesse 10 9 90 
Kruis 72 69 96 
Zeven smarten 211 195 92 
Nood Gods 101 96 95 

Totaal 394 369 94 

Een vergelijking met buitenlandse mirakelboeken laat geen eenduidig beeld zien. 
Op basis van onderzoek in Franse en Engelse collecties uit de twaalfde en dertiende 
eeuw concludeerde Finucane dat ongeveer 90% van alle verhalen betrekking had op 
genezingswonderen.202 Daarentegen berekende Sigal in zijn onderzoek betreffende 
Franse verzamelingen uit de negende tot en met de twaalfde eeuw een percentage 
van 61. 2 0 3 Nu moet dit laatste wel enigszins naar boven worden bijgesteld om 
vergelijking met de in dit boek gepresenteerde cijfers mogelijk te maken. Sigal heeft 
namelijk de strafwonderen apart geteld. Door mij is echter niet de vermeende 
oorzaak, maar de aard van de kwaal als uitgangspunt genomen voor onderbrenging 
van een verhaal in een bepaalde categorie. Deze correctie betekent een verhoging 
van het aandeel van de genezingswonderen met maximaal 12%, zodat het totaal nog 
altijd niet meer dan 73% bedraagt. 

Vauchez concludeerde in zijn studie op basis van een groot aantal canonisatie
verslagen, dat in de loop van de middeleeuwen het aandeel van de genezingswonde
ren sterk daalde. In de periode 1201-1300 maakten zij gemiddeld 90% uit van het 
totaal van de door hem onderzochte verhalen, in de periode 1301-1417 echter nog 
slechts 79%. Hij veronderstelde dat deze ontwikkeling zich nadien voortzette. Als 
bewijs voerde hij een mirakelboek betreffende sint Catharina in Fierbois aan, waar 
in de periode 1375-1470 niet meer dan 54% van alle wonderen betrekking had op 
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medische kwesties. Meer vergelijkingsmateriaal stond hem niet ter beschikking, 
maar wel sprak hij het vermoeden uit dat zijn stelling door verder onderzoek alleen 
maar zou worden bevestigd.204 

De cijfers die Vauchez verzamelde voor de periode tot 1300, komen overeen met 
die van Finucane, maar wijken sterk af van die van Sigal. Vooral omdat alle drie de 
auteurs verschillende criteria lijken te hebben gehanteerd voor hun verdeling in 
categorieën, is een gefundeerde discussie over de vraag welke berekening het best 
overeenkomt met de werkelijkheid vooralsnog niet mogelijk. Om dezelfde redenen 
kan slechts met de nodige voorzichtigheid worden geconstateerd dat de stelling van 
Vauchez voor wat betreft de Noordelijke Nederlanden niet opgaat. Hier maakten de 
genezingswonderen sinds het eind van de veertiende tot het begin van de zestiende 
eeuw nog altijd meer dan 80% van het totaal uit, in Delft zelfs meer dan 90%.205 

Ter verklaring van de veronderstelde verschuiving legde Vauchez een verband 
tussen de opkomst van het verschijnsel dankbedevaart en de afname van het 
percentage genezingswonderen. De mogelijkheid om bovennatuurlijke bijstand in te 
roepen door middel van een gelofte, zou ervoor verantwoordelijk zijn, dat ook de 
redding uit andere soorten noden, met name niet-medische, kon worden toegeschre
ven aan een heilige. Wie door omstandigheden niet in staat was zich naar het 
heiligdom zelf te begeven, kon nu eenmaal niet verder gaan dan het afleggen van 
een gelofte.206 Op basis van de Delftse bronnen kan worden geconstateerd dat de 
ontwikkeling nog verder ging. De groei van het aandeel van de gevallen waarin 
werd volstaan met een voorwaardelijke gelofte in plaats van een smeekbedevaart, 
beperkte zich niet tot die situaties waarin het volstrekt onmogelijk was het heilig
dom te bezoeken. Ook bij medische aangelegenheden, die het de betrokkene wel 
degelijk toelieten een bedevaart te maken naar de kerk van zijn keuze, gaf men vaak 
de voorkeur aan een gelofte. In principe konden alle wonderen 'op afstand' ge
schieden. 

In tabel 6.3 is een overzicht opgenomen van de frequentie waarmee de verschil
lende categorieën wonderen voorkomen in elke verzameling mirakelen afzonderlijk 
en in de vier collecties samen. De eerste elf categorieën hebben betrekking op 
ziektes, die zich manifesteren bij zowel mannen als vrouwen. De overige vier zijn 
van andere aard. Zwangerschapsproblemen komen alleen voor bij vrouwen, verdrin
king en verwonding zijn geen ziektes maar ongevallen, en de overige voorvallen 
betreffen geen medische kwesties. 

De vraag waarom bepaalde problemen meer worden vermeld dan andere is 
moeilijk te beantwoorden. Het is niet waarschijnlijk dat de hier gepresenteerde 
typologie van ziekten een afspiegeling vormt van de gezondheidssituatie die in 
werkelijkheid bestond.207 De criteria die werden aangelegd voor het al of niet 
noteren van een verhaal in een mirakelboek, zijn onvoldoende duidelijk om de 
veronderstelling te wettigen dat de uiteindelijk vastgelegde problemen een represen
tatief beeld geven van het hele scala aan moeilijkheden waarin mensen terecht 
konden komen. In de loop der eeuwen veranderde bovendien ook de aandacht die 
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werd besteed aan de verschillende categorieën. Tot en met de dertiende eeuw 
vormden verlamming, blindheid, doofheid, stomheid en geestesziekte samen het 
onderwerp van 70 tot 80% van alle wonderverhalen. Sinds de veertiende eeuw 
daalde het aandeel van deze kwalen echter aanzienlijk.208 Het resultaat van deze 
verschuiving is ook in de Delftse bronnen duidelijk waarneembaar. De genoemde 
categorieën vormen samen minder dan een derde van alle gemelde kwalen. Zelfs als 
er rekening mee wordt gehouden dat enkele van de niet-gespecificeerde ziekten 
hierbij kan worden ingedeeld, komt hun aandeel nog lang niet op 50%. 

Tabel 63. Kwalen en ongevallen, per mirakelboek. 

J K Z N Totaal 

Kreupelheid en verlamming 2 2 20 23 47 
Zweer, gezwel en zwelling 7 29 4 40 
Geestesziekte 1 7 20 8 36 
Ingewandbreuken 27 6 33 
Steen 6 12 8 26 
Koorts 15 5 3 23 
Blindheid 1 2 9 5 17 
Pest 11 3 14 
Pokken 11 11 
Diverse kwalen 4 6 5 15 
Niet-gespecificeerde kwalen 15 25 2 42 
Zwangerschap en bevalling 6 5 11 
Verdrinking 4 7 22 33 
Verwonding 1 5 8 7 21 
Niet-medisch 1 3 16 5 25 

Totaal 10 72 211 101 394 

De hoge frequentie waarmee vooral verlamming en blindheid aanvankelijk 
werden vermeld, is wel verklaard uit het feit dat de genezing van deze kwalen ook 
in de Bijbel voorkomt. Degenen die de mirakelboeken bijhielden zouden een 
voorkeur aan de dag hebben gelegd voor verhalen die herinnerden aan wonderdaden 
van Christus en de apostelen.209 Vauchez kon aantonen dat een selectie in die zin 
werd toegepast bij het aanleggen van dossiers ten behoeve van canonisatieprocessen. 
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Waar vergelijking mogelijk was met mirakelboeken die in het heiligdom werden 
bijgehouden, bleek dat verhalen over niet in de Bijbel genoemde voorvallen vaak 
werden weggelaten.210 In de Delftse bronnen is geen speciale aandacht te bespeu
ren voor mirakelen die betrekking hadden op verlamming en blindheid. De eerste 
van deze beide categorieën is weliswaar prominent aanwezig, maar de tweede is van 
veel geringere betekenis. 

Een andere mogelijkheid is dat selectie niet zozeer plaats vond door degenen die 
de mirakelboeken bijhielden, als wel door de mensen die zich meldden met een 
wonderverhaal. Veel heiligen waren als het ware gespecialiseerd in de hulpverlening 
bij bepaalde kwalen. Iets dergelijks bleek in het vorige hoofdstuk ten aanzien van 
sint Cornelis, die vooral werd aangeroepen ten behoeve van lijders aan vallende 
ziekte.211 Aan de hand van de hierboven gepresenteerde tabel kan worden onder
zocht of ook in Delft sprake was van specialisatie. De collectie van Maria Jesse is 
te klein om er conclusies aan te kunnen verbinden, terwijl bij de wonderen van 
O.L.V. van zeven smarten geen enkele categorie duidelijk uitsteekt boven alle 
andere. In het mirakelboek van het heilig Kruis komen weliswaar veel koortsgeval-
len voor, maar dit lijkt een gevolg van onnauwkeurige beschrijving van het ziekte
beeld, waarbij werd volstaan met de vermelding van een symptoom. Het gegeven 
dat hier het aantal niet-gespecificeerde kwalen relatief omvangrijk is, vormt een 
aanwijzing te meer dat weinig aandacht werd besteed aan de precieze klachten van 
de betrokkene. O.L.V. ter nood Gods lijkt echter in het bijzonder te zijn aangeroe
pen bij kreupelheid en verlamming en in geval van verdrinking. Bijna de helft van 
alle in de Nieuwe Kerk genoteerde verhalen heeft betrekking op deze twee catego
rieën. Het zal moeten blijven bij een constatering, want een verklaring voor de 
bijzondere werkzaamheid van Maria op deze terreinen lijkt niet voorhanden. 
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WIE WAREN DE PELGRIMS? 

7.0 Inleiding 

In veel mirakelverhalen worden de pelgrims uitgebreid aan de lezers of de toehoor
ders voorgesteld. Dit biedt mogelijkheden om een beeld te krijgen van het publiek 
dat de Delftse kerken bezocht vanwege de daar gesitueerde devoties. In dit hoofd
stuk wordt de voorhanden informatie over herkomst, leeftijd, sexe en maatschap
pelijke positie van de pelgrims geanalyseerd. Onderzocht wordt uit welk gebied een 
cultus zijn publiek wist te recruteren en welke groepen zich het meest door heili
genverering in het algemeen of door een bepaalde devotie in het bijzonder voelden 
aangesproken. 

Hierbij moet worden bedacht dat degenen die voorkomen in de mirakelverhalen 
een - niet noodzakelijkerwijs representatieve - minderheid vormden van het totaal 
aantal bezoekers van een cultuscentrum. Bij bijzondere gelegenheden gaven honder
den of zelfs duizenden blijk van hun bijzondere eerbied voor de rondgedragen 
beelden en relikwieën. Buiten dergelijke plechtigheden om werden ook missen 
bijgewoond, gebeden gezegd, geloftes gedaan en kaarsen opgestoken, gewoonweg 
uit devotie of om gunsten af te smeken. In de mirakelboeken komen alleen degenen 
voor die met succes een beroep deden op de bijstand van de heiligen. Mensen die 
vergeefs om bovennatuurlijke hulp vroegen worden slechts terloops en indirect 
vermeld. Evenmin zijn in deze bronnen degenen te vinden, die door een rechtbank 
waren veroordeeld tot het ondernemen van een strafbedevaart.1 

7.1 Herkomst 

Hoewel de mirakelboeken slechts betrekking hebben op een zeer specifieke groep 
pelgrims, mag worden verondersteld dat op basis van deze bronnen een betrouwbaar 
beeld kan worden verkregen van het verspreidingsgebied van een cultus. Wanneer 
op een kaart de plaatsen van herkomst worden uitgezet van de bedevaartgangers die 
in de wonderverhalen voorkomen, zal waarschijnlijk de maximale uitstraling van een 
cultuscentrum zijn benaderd. Niemand zal immers bereid zijn geweest zover te 
reizen om een heilige te bezoeken als degene die een wonder wilde afsmeken of die 
al een mirakel had meegemaakt en nu de heilige wenste te bedanken. Slechts de 
gevonnisten, die niets te willen hadden, kwamen wellicht wel eens van verder weg. 

Niet in alle gevallen wordt vermeld waar de pelgrims vandaan kwamen. Van 
sommigen is slechts bekend uit welk land of welke regio zij stamden, bij voorbeeld 
Holland of Engeland. Van anderen is wel een woonplaats opgegeven, maar is deze 
niet te identificeren omdat er meer met die naam zijn, zoals Ouderkerk, of omdat de 
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naam is verbasterd. In een aantal gevallen waar elke geografische aanduiding 
ontbreekt, kan worden verondersteld dat de pelgrim woonachtig was in de bede
vaartplaats zelf. Soms is de informatie die over hemzelf of zijn omgeving wordt 
vermeld zo gedetailleerd, dat het lijkt alsof de auteur hem persoonlijk kende. Echt 
te bewijzen zijn deze vermoedens echter niet, zodat er geen conclusies aan verbon
den kunnen worden. Wel moet rekening worden gehouden met een hogere concen
tratie pelgrims uit het cultuscentrum zelf dan uit de cijfers naar voren komt. 

Tabel 7.L Aantal en percentage verhalen waarin de herkomst van de pelgrim wordt 
aangegeven, per mirakelboek. 

aantal 
verhalen 

herkomst 
bekend 

herkomst 
onbekend 

percentage 
bekend 

Jesse 10 10 0 100 
Kruis 71 51 20 72 
Zeven smarten 194 69 125 36 
Nood Gods 94 79 15 84 

Totaal 369 209 160 57 

Van 57% van de pelgrims die in de Delftse mirakelboeken voorkomen, is de 
woonplaats bekend. Zoals uit de tabel blijkt wordt dit cijfer sterk nadelig beïnvloed 
door het lage percentage herkomstgegevens in de wonderverhalen over O.L.V. van 
zeven smarten. Wellicht was juist deze cultus van zo strikt locale aard, dat Dirck 
Adamsz zich slechts geroepen voelde de woonplaats van de pelgrim te vermelden 
als deze van buiten de stad kwam. 

Van de 209 personen wier woonplaats in de verhalen is aangegeven, waren er 
liefst 106 woonachtig in Delft, dus minder dan de helft van de bezoekers kwam van 
buiten (tabel 7.2). De laatsten waren afkomstig uit 49 verschillende steden en 
dorpen, die zijn ingetekend op bijgaande kaart (afb. 7.1). Van deze plaatsen komen 
er 20 meer dan eens voor. Behalve Delft wordt 's-Gravenhage het meest genoemd, 
te weten zeven keer. Dan volgen Leiden, Scheveningen en Voorburg met elk zes en 
Maasland en Rotterdam met ieder vijf vermeldingen. Veruit de meeste bedevaart
gangers kwamen uit de zuidwestelijke hoek van Holland, globaal het gebied 
begrensd door de lijn Leiden-Rotterdam. Alleen voor hen zal het mogelijk zijn 
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geweest desgewenst op één dag zowel heen als terug te reizen. Men verplaatste zich 
in het algemeen te voet, het wegennet was beperkt en de kwaliteit ervan was 
doorgaans slecht.2 Dit alles maakt dat een dagreis te voet in de late middeleeuwen 
gesteld kan worden op niet meer dan twintig tot dertig kilometer, al is het de vraag 
of dit voor zieken of anderszins in hun mobiliteit belemmerde personen wel haalbaar 
was. Er waren dan ook relatief weinig pelgrims die niet uit dit kerngebied kwamen: 
16% van het totale aantal. Slechts enkele hierbuiten gelegen plaatsen komen meer 
dan één keer voor, namelijk Abbenbroek en Haarlem elk vier maal, Amsterdam drie 
maal, alsmede Dordrecht en Nieuwpoort ieder twee maal. Uit tabel 7.2 kan worden 
afgeleid dat de verering van Maria ter nood Gods een iets grotere uitstraling had dan 
de overige devoties. Slechts één op de tien bezoekers van de Oude Kerk was 
afkomstig van buiten het kerngebied; onder de pelgrims die de Nieuwe Kerk 
aandeden was deze verhouding één op zes. 

Tabel 7.2. Herkomstgebieden van de pelgrims van wie de woonplaats bekend is, per 
mirakelboek. 

aantal uit van buiten van elders 
pelgrims Delft kerngebied 

Jesse 10 5 (50%) 1 (10%) 4 (40%) 
Kruis 51 33 (65%) 6 (12%) 12 (24%) 
Zeven smarten 69 28 (41%) 9 (13%) 32 (46%) 
Nood Gods 79 40 (51%) 17 (22%) 22 (28%) 

Totaal 209 106 (51%) 33 (16%) 70 (33%) 

A l met al blijkt Delft een bedevaartplaats te zijn geweest van vooral plaatselijke 
en regionale betekenis, vergelijkbaar met bij voorbeeld Bolsward en Dordrecht. 
Cultuscentra als Amersfoort en 's-Hertogenbosch kenden een veel groter recrute-
ringsgebied. Het eerste trok bezoekers uit de gehele Noordelijke Nederlanden, het 
tweede daarenboven ook uit Brabant.3 Veel van de bezoekers van die plaatsen zijn 
vele dagen en nachten van huis geweest om hun reis te voltooien. Hetzelfde 
onderscheid in categorieën komt naar voren in de gegevens over strafbedevaarten. 
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Afb. 7.1. Herkomstplaatsen van de pelgrims, genoemd in de mirakelboeken. 
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In de lijsten van de te bezoeken plaatsen worden 's-Hertogenbosch en Amersfoort 
wel met enige regelmaat genoemd, maar Bolsward, Delft en Dordrecht zelden of 
nooit.4 

7.2 Maatschappelijke positie 

Over het beroep of de welstand van de bedevaartgangers wordt in slechts 44 
mirakelverhalen informatie gegeven en dan nog vaak indirect. Bij vrouwen wordt 
soms het beroep van de man vermeld, bij kinderen dat van de vader. In één geval 
wordt gezegd wat een zoon voor de kost deed. In tabel 7.3 zijn deze personen 
ingedeeld in vier maatschappelijke categorieën, namelijk 'geestelijken en (semi-) 
religieuzen', 'wereldlijke elite', 'middenstanders en arbeiders' en tenslotte 'armen'. 
Alleen de eerste twee groepen en de laatste laten zich op grond van de bronnen 
duidelijk definiëren. De derde is zeer gevarieerd, maar een nadere onderverdeling is 
onmogelijk. Vaak is namelijk niet duidelijk of iemand zelfstandig werkzaam was of 
in dienstverband. Bij een arbeider, dienstbode, schoenmakersknecht of spoeler zijn 
misverstanden hieromtrent uitgesloten. Een bakker, een drukker of een vleeshouwer 
kan echter zowel een arme handwerksman als een aanzienlijke ondernemer zijn 
geweest. In tabel 7.4 zijn de individuele gegevens van de betrokken personen 
opgenomen. 

Tabel 7.3. Maatschappelijke achtergrond van de pelgrims over wie gegevens 
voorhanden zijn. 

aantal percentage 

geestelijken/religieuzen 7 16 
wereldlijke elite 3 7 

f middenstand/arbeiders 28 64 
armen 6 14 

totaal 44 100 

Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat deze verdeling in sociale groepen 
representatief zou zijn voor het totaal aantal pelgrims dat Delft bezocht, laat staan 
voor de toenmalige bevolking van het verspreidingsgebied van de verschillende 
culten. Daarvoor zijn zowel het aantal gegevens over de maatschappelijke positie 
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van de bedevaartgangers als onze kennis omtrent de sociale stratificatie in de 
middeleeuwen ontoereikend. Er kan dan ook niet worden ingegaan op de vraag of 
bepaalde groepen over- of ondervertegenwoordigd zijn. 

Eén van de vier genoemde priesters, meester Jacob Zuet, afkomstig uit Brielle, 
kan worden gerekend tot de geestelijke elite. Hij was kanunnik in het kapittel van 
Abbenbroek en provisor van het land van Putten. Twee zieke vrouwen waren 
waarschijnlijk zuster in het Delftse begijnhof, hetgeen kan worden afgeleid uit het 
feit dat Dirck Adamsz duidelijk betrokken was bij hun verzorging. Begijnen 
behoorden niet tot de religieuze elite, maar zij waren in Delft niet zelden afkomstig 
uit vooraanstaande families.5 De zevende persoon in deze categorie is een claris, 
Anna genaamd. 

Niet meer dan drie pelgrims kunnen worden gerekend tot de wereldlijke elite. In 
1413 werd 'een joncfrou van Naeltwijc' na een gelofte tot het heilig Kruis genezen 
van koorts. Misschien was zij een telg van het hoogadellijke geslacht Van Naald
wijk. Dirck Adamsz verhaalt van een rijk man, die mede namens zijn vrouw een 
bedevaart naar Maria van zeven smarten maakte nadat zij een aanzienlijke hoeveel
heid vermiste juwelen op miraculeuze wijze hadden teruggekregen. In een volgende 
brief vermeldde hij hoe Boudewijn Albout, de baljuw van Abbenbroek, werd 
genezen van bloedingen. 

Men zou kunnen veronderstellen dat iemand die tot de aanzienlijken behoorde, dit 
niet zal hebben verzwegen als hij zijn verhaal deed in de bedevaartplaats. Ook de 
auteurs van de mirakelboeken zullen niet hebben nagelaten om juist de hoge sociale 
rang van een pelgrim expliciet te vermelden, in de verwachting hiermee de status 
van het heiligdom te verhogen. Dat hieraan belang werd gehecht blijkt uit de zesde 
brief van Dirck Adamsz, waarin hij uitgebreid verhaalde van de belangstelling die 
Margaretha van Oostenrijk tijdens haar bezoek aan Delft ten toon spreidde voor de 
cultus van Maria van zeven smarten.6 Als deze stelling juist is, mogen wij ervan 
uitgaan dat niet veel meer dan drie personen uit de mirakelverhalen tot de wereld
lijke elite behoorden. Omgekeerd zullen degenen van wie geen maatschappelijke 
positie wordt vermeld, hebben behoord tot de lagere strata.7 Om dezelfde reden mag 
misschien worden gesteld dat naast de meer of minder expliciet als geestelijken of 
religieuzen aangeduide personen weinig of geen andere representanten van deze 
groep onder de bedevaartgangers schuil gaan. 

Tegen de juistheid van de hiervoor geopperde redenering omtrent het status-
bewustzijn van zowel bedevaartgangers als auteurs lijkt te pleiten dat ook expliciet 
van arme vrouwen en bedelaars wordt gesproken. Waarom zou dergelijke informatie, 
die het risico in zich droeg de status van de bedevaartplaats juist te verlagen, zijn 
opgenomen? Wellicht was dit bedoeld om aan te geven dat mensen uit zeer uiteen
lopende standen in het heiligdom terecht konden voor hulp. Niet alleen de kwaliteit 
van een enkele individuele pelgrim, maar ook de kwantiteit van de massa kon 
bevorderlijk zijn voor de aantrekkingskracht van een bedevaartplaats. Een andere 
mogelijkheid is dat de auteurs juist heel bewust de armoede van de betrokkenen 
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Tabel 7.4. Gegevens over beroep en status van pelgrims. 

nr sexe/ beroep/status beroep/status 
leeftijd betrokkene verwanten 

K 16 vrouw jonkvrouw 
Z 29 echtpaar rijk 
Z 48 man baljuw Abbenbroek 
N 79 man kanunnik, provisor 
K 15 man priester 
Z117 man priester 
Z122 man piester 
Z126 vrouw claris 
Z 128 vrouw begijn? 
Z129 vrouw begijn? 
K 45 man arbeider 
K 46 man arbeider 
Z 8 man arbeider 
N 90 jongen vader: bakker 
N 88 jongen vader: bonger 
Z 9 vrouw man: brouwer? 
N 82 meisje moeder: dienstbode 
Z 68 vrouw dienstbode 
Z116 vrouw dienstbode 
N 89 jongen drukker vader: drukker 
N 63 meisje overl. vader: gorter 
Z109 vrouw man: kleerwasser 
N 76 man koopman 
N 75 man leertouwer (-looier) 
N 13 man mandenmaker 
N 78 man schipper 
Z 56 man schipper 
Z121 man schipper 
N 42 kind vader: schoenmaker 
N 68 jongen vader: schoenmaker 
Z113 man schoenmaker 
K 26 jongen schoenmakersknecht 
N 49 man snijder 
N 72 jongen spoeler8 

N 60 meisje vader: steenvoerder 
K 60 man visser 
J 1 vrouw zoon: vleeshouwer 
N 39 kind vader: voerman 
J 5 vrouw arm 
Z 83 meisje moeder: arm 
Z 84 vrouw arm 
N 18 man bedelaar 
N 26 man bedelaar? 
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vermeldden omdat dit feit elementair was in de context van het verhaal. Zo bleek 
reeds hiervoor dat door het aanduiden van de ellende waarin een zieke of gehandi
capte verzeild was geraakt de impact van het wonder benadrukt en de aantrekke
lijkheid van het heiligdom verhoogd kon worden.9 

Uit een traktaat van Frederik van Heilo blijkt dat het in de invloedrijke kringen 
van de Moderne Devotie als ongepast werd beschouwd dat geestelijken en religieu
zen op bedevaart gingen. Nissen, die dit geschrift bestudeerde, concludeerde dan 
ook: 'Bedevaart is lekenzaak'.10 De hier gevonden gegevens lijken te impliceren dat 
de bedoelde groepen zich redelijk aan deze norm hielden. Gezien de eveneens 
geringe presentie van de wereldlijke elite onder de Delftse pelgrims mag aan het 
aforisme van Nissen voor zover het leken betreft misschien worden toegevoegd: 
bedevaart was een volkszaak. 

7.3 Leeftijd 

Van slechts enkele hoofdpersonen in de mirakelverhalen is de exacte leeftijd 
vermeld. Wel is doorgaans duidelijk of zij kinderen of volwassenen waren. Een 
precieze grens tussen deze groepen wordt in de bronnen zelf niet gehanteerd. 
Daarom zijn enkele vooronderstellingen nodig om mensen in één van beide catego
rieën te kunnen plaatsen. Wie getrouwd is of kinderen heeft, wordt automatisch bij 
deze groep ingedeeld. Daarentegen zijn personen die bij hun ouders wonen tot de 
kinderen gerekend, tenzij wordt vermeld dat zij ouder waren dan zestien jaar. Op 
grond van deze criteria is 95% van alle betrokkenen in te delen. In de overige 
gevallen is indeling onmogelijk of is de vraag naar de leeftijd niet relevant, bij 
voorbeeld omdat een miraculeuze gebeurtenis meer mensen tegelijk overkwam of 
betrekking had op een dier of een huis. 

Tabel 7.5. Leeftijdscategorieën van de pelgrims, per mirakelboek. 

volw. kind onbekend/nvt totaal 

Jesse 
Kruis 
Zeven smarten 
Nood Gods 

4 
47 

101 
31 

6 
24 
75 
62 

18 
1 

10 
71 

194 
94 

totaal 183 167 19 369 
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Uit tabel 7.5 blijkt dat de balans tussen het totaal aantal kinderen en volwassenen 
wie een wonder overkwam redelijk in evenwicht was. Tussen de devoties onderling 
bestonden echter nogal grote verschillen. Zowel in het mirakelboek van het heilig 
Kruis als in de brieven over Maria van zeven smarten waren de volwassenen in de 
meerderheid. Daarentegen had twee derde van alle wonderverhalen die in de Nieuwe 
Kerk werden opgetekend betrekking op kinderen. Dit kan voor een groot deel 
worden verklaard uit de in het vorige hoofdstuk geconstateerde 'specialisatie' van 
Maria ter nood Gods in gevallen van verdrinking. Liefst 22 drenkelingen herleef
den, onder wie 21 kinderen. 

7.4 Sexe 

De sexe van de volwassen hoofdpersonen van de mirakelverhalen is doorgaans met 
zekerheid vast te stellen. Meestal is sprake van 'een man' of 'een vrouw', terwijl ook 
de naam uitsluitsel kan geven. Bij de kinderen is de situatie gecompliceerder, omdat 
nogal eens wordt volstaan met de formulering 'een kind'. In dit geval kan ook niet 
worden afgegaan op persoonlijke of bezittelijke voornaamwoorden, omdat deze bij 
verwijzing naar het woord 'kind' altijd mannelijk zijn. In totaal is in 17% van alle 
verhalen niet uit te maken tot welke sexe de betrokkene behoorde. Evenals bij de 
leeftijdscategorieën het geval was, zijn hier meegeteld de keren dat de vermelding 
niet van toepassing is. 

In tabel 7.6 is weergegeven wat bekend is omtrent de sexe van de hoofdpersonen 
in de 369 Delftse mirakelverhalen. Wat meteen opvalt is dat personen van het lijk 
geslacht duidelijk in de meerderheid waren. Er moet weliswaar rekening worden 

Tabel 7.6. Sexe van de pelgrims, per mirakelboek. 

man vrouw geslacht 
onbekend 

totaal 

Jesse 
Kruis 
Zeven smarten 
Nood Gods 

4 (40%) 
23 (32%) 
74 (38%) 
38 (40%) 

4 (40%) 
33 (46%) 

100 (52%) 
31 (33%) 

2 (20%) 
15 (21%) 
20 (10%) 
25 (27%) 

10 
71 

194 
94 

Totaal 139 (38%) 168 (46%) 62 (17%) 369 
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Tabel 7.7. Relatie tussen hoofdpersoon (verticaal) en degene die initiatief neemt tot 
gelofte of bedevaart (horizontaal), in de drie grootste mirakelboeken. 
RB. Tussen haakjes: aantal malen dat initiatief werd genomen samen met 'anderen', niet meegeteld in 
totaalcijfers. 

K zelf vader moeder ouders anderen totaal 

Mk 1 1 4(1) 6 
Mv 15 2 17 
Vk 1 1 1 3 
Vv 26 3 29 
Ok 1 3 8 2 14 

totaal 42 3 5 12 7 69 

Z zelf vader moeder ouders anderen totaal 

Mk 4 2 13 2 5 26 
Mv 22 1 1 2 26 
Vk 4 2 10 2 5 23 
Vv 48 2 2 8 60 
Ok 1 9 2 1 13 
Oo 4 4 

totaal 83 7 35 6 21 152 

N zelf vader moeder ouders anderen totaal 

Mk 4* 1 8(1) 5(2) 1 19 
Mv 16 3 19 
Vk 4* 9(3) 4(1) 2 19 
Vv 11 1 12 
Ok 3 11(2) 7(2) 3 24 
Oo 1 1 

totaal 35 4 28 16 11 94 

* eenmaal samen met de moeder 

totaal 

K+Z+N 160 14 68 34 39 315 
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(vervolg tabel 77) 

Mk = Man, kind 
Mv = Man, volwassen 
Vk = Vrouw, kind 
Vv = Vrouw, volwassen 
Ok = Geslacht onbekend, kind 
Oo = Geslacht en leeftijdscategorie onbekend 

gehouden met de complicerende factor van de 17% niet in te delen mensen, maar 
het is weinig plausibel dat die het verschil significant zouden kunnen doen verande
ren, laat staan de balans naar de andere kant laten doorslaan. 

Deze cijfers zijn in tegenspraak met de gegevens die uit soortgelijke onderzoe
kingen bekend zijn. De Britse historicus Finucane concludeerde op basis van 2300 
wonderverhalen uit Engelse en Frankse mirakelboeken, alle daterend uit de twaalfde 
en dertiende eeuw, dat gemiddeld 61% van degenen die werden genezen of anders
zins werden geholpen van het mannelijk geslacht was.11 In een analyse van onge
veer 5000 verhalen uit elfde- en twaalfde-eeuws Frankrijk constateerde Sigal dat 
ook daar de vrouwen ver in de minderheid waren, afhankelijk van de aard van de 
problemen waarop het mirakel betrekking had in sterkere of geringere mate. Hij 
vroeg zich af of de relatieve oververtegenwoordiging van mannen overeenkwam met 
de reële sexeverdeling in de toenmalige maatschappij, maar concludeerde dat dat 
onwaarschijnlijk moet worden geacht.12 

Ook voor de Delftse cijfers, die een tegengesteld beeld te zien geven, lijken 
demografische factoren geen afdoende verklaring te kunnen vormen. Er zijn geen 
bewijzen voor het bestaan van een vrouwenoverschot in laatmiddeleeuws Holland, 
al is het aannemelijk dat het tenminste in de steden bestond.13 Als dit laatste het 
geval is, is het niet aannemelijk dat het zo groot was als door deze verhoudingen 
wordt gesuggereerd. In de totaalcijfers van tabel 6 is immers sprake van een sexe-
ratio, dat wil zeggen het aantal mannen op honderd vrouwen, van 83. Dit getal is op 
zich niet zo onwaarschijnlijk, maar een uitsplitsing naar leeftijdsgroep leert, dat de 
sexe-ratio bij de volwassenen 61 was, bij de kinderen 136. Omdat niet zeker is dat 
in deze periode de levensverwachting voor meisjes belangrijk gunstiger was dan 
voor jongens, kan ook niet zonder meer worden gesteld dat de verhouding zich bij 
het vorderen van de leeftijd ontwikkelde in het voordeel van de vrouwen.14 Boven
dien mag toch wel worden uitgesloten dat de omslag in de sexe-ratio zo dramatisch 
was als uit de hier gevonden cijfers naar voren komt. 

Een andere factor die de sexeverhoudingen onder de hoofdpersonen van de 
mirakelverhalen kan hebben beïnvloed, is de aard van de problemen waarmee zij 
werden geconfronteerd. Zowel Finucane als Sigal hebben geprobeerd dergelijke 
verbanden te leggen, maar deze exercities leverden geen duidelijk resultaat op. 
Volgens de berekeningen van Sigal waren in alle categorieën van ziekten de mannen 
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in de meerderheid. Het moet onwaarschijnlijk worden geacht dat dit correspondeerde 
met de realiteit.15 Als de verhoudingen in mirakelverhalen een afspiegeling vormen 
van de frequentie waarmee de sexen in werkelijkheid door de verschillende kwalen 
werden getroffen, zou de gezondheidssituatie in laatmiddeleeuws Delft wel erg veel 
hebben afgeweken van bij voorbeeld die in het Frankrijk van de elfde en twaalfde 
eeuw. In het vorige hoofdstuk is immers gebleken dat vrouwen in alle categorieën 
in de meerderheid waren, behalve in 4 (ingewandbreuken), 6 (koorts), 13 (verdrin
king) en 14 (verwondingen). Alleen in geval van de breuken is het overwicht van 
mannen aanzienlijk, maar dat is verklaarbaar op grond van hun constitutie: het 
lieskanaal is nu eenmaal een zwakke plek in het mannelijk lichaam. Daarentegen 
lijken geen argumenten voorhanden om de veronderstelling te wettigen dat vrouwen 
vatbaarder waren voor bijna alle andere kwalen. Slechts de problemen rond zwan
gerschap en bevalling zijn exclusief aan hen voorbehouden. 

De in Delft geconstateerde sexeverhouding laat zich dus niet eenvoudigweg 
verklaren door demografische of medische factoren. Wellicht kan een benadering 
van een geheel andere kant een nieuw licht op het probleem werpen. Tot nu toe is 
steeds uitgegaan van de persoon aan wie het mirakel zich voltrok. Deze hoeft niet 
dezelfde te zijn als degene die het initiatief nam tot het inroepen van de bijstand van 
bovennatuurlijke zijde. Ingeval een kind werd genezen of anderszins geholpen is dit 
zelfs zeer onwaarschijnlijk. Wanneer wordt gekeken wie van beide ouders optrad als 
initiatiefnemer, kan een andere factor in de beschouwingen worden betrokken, 
namelijk een verschillende motivatie bij mannen en vrouwen tot het afleggen van 
geloftes en het doen van bedevaarten. De Delftse bronnen geven in 325 van de 369 
gevallen (88%) informatie over deze initiatiefnemers. In tabel 7.7 wordt voor elke 
mirakelcollectie, behalve de getalsmatig te beperkte verzameling betreffende Maria 
Jesse, een overzicht geboden van de desbetreffende gegevens. 

Een analyse van de mirakelverhalen vanuit het gezichtspunt van de initiatief
nemers geeft een heel ander beeld van de participatie in het pelgrimswezen, dan 
wanneer alleen wordt gekeken naar degenen aan wie de wonderen zich voltrokken. 
Uit tabel 7.7 blijkt overduidelijk dat in dit licht bezien ook in het mirakelboek van 
Maria ter nood Gods de vrouwen in de meerderheid waren. Verder komt naar voren 
dat ook anderen dan de ouders vaak betrokken waren bij het initiatief tot een gelofte 
of een bedevaart. Vooral bij ongevallen als verdrinking deden de omstanders - al 
dan niet samen met de ouders - een gelofte of brachten zij de verongelukte direct 
naar de kerk.16 Soms werd hun hulp ook ingeroepen bij het gebed, om op die 
manier de smeekbede kracht bij te zetten. Dirc Willemsz de schoenmaker, wiens 
kind op 29 juni 1467 verdronk toen de wagen waarop zij zaten in een sloot terecht 
kwam, 'badt den anderen luyden, dat si mit hem anropen wilden die gloriose moeder 
ende maget Marien der Nootgoods, die soe veel gracien doet hier in deser Nyewer 
Kercken1.17 

Meestal waren anderen dan de ouders als groep betrokken bij het doen van de 
gelofte of de bedevaart.18 Zij kunnen dan ook buiten beschouwing worden gelaten 
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in tabel 7.8, waar een nadere berekening is gemaakt op grond van de in tabel 7.7 
verwerkte gegevens. Het aantal meisjes en volwassen vrouwen dat voor zichzelf een 
gelofte of bedevaart aflegde, samen met het aantal moeders dat dit deed voor een 
kind, overtreft ruimschoots de som van de jongens, mannen en vaders die een 
dergelijke stap namen. 

Gemiddeld blijken tweemaal zoveel vrouwen als mannen het initiatief te hebben 
genomen om een gelofte af te leggen of een bedevaart te maken. Deze dominantie 
kan voor een groot deel worden toegeschreven aan het feit dat veel meer moeders 
dan vaders een dergelijke stap maakten ten behoeve van een kind. Vrouwen droegen 
nu eenmaal gewoonlijk de dagelijkse zorg voor het kroost, onder meer in medisch 
opzicht. Ook vertoefden zij vaker thuis, dus als een kind iets overkwam in of nabij 
de woning werd dat vaak in eerste instantie door de moeder gesignaleerd. Wanneer 
een kind verdronk probeerde men de ouders te waarschuwen, maar werd meestal 
alleen de moeder thuis getroffen. Het eerder aangehaalde verhaal van de zwangere 
vrouw uit Nootdorp, die zelf haar zoontje uit het water moest halen, vormt zeker 
geen uitzondering.19 Bij het daadwerkelijk volbrengen van een bedevaart die ten 
behoeve van een kind was toegezegd waren de vrouwen eveneens in de meerder
heid. Uit de 74 verhalen waarin informatie voorhanden is over de begeleiders van 
kinderen blijkt dat 38 maal (51%) de moeder mee kwam, 6 maal (8%) de vader en 
30 maal (41%) beide ouders.20 

Tabel 7.8. Mannelijke en vrouwelijke initiatiefnemers tot gelofte en bedevaart. 

Mk+Mv+Vader Vk+Vv+Moeder 

Kruis 
Zeven smarten 
Nood Gods 

18 
33 
24 

31 
77 
43 

totaal 75 151 

Mk = Man, kind 
Mv = Man, volwassen 
Vk = Vrouw, kind 
Vv = Vrouw, volwassen 

Dat vooral moeders geloften deden en bedevaarten maakten ten behoeve van hun 
kinderen is enerzijds verklaarbaar uit de hen toebedeelde zorg voor het kroost en 
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anderzijds mede mogelijk door de meestal geringe afstand tot het heiligdom. 
Vrouwen waren in het algemeen minder mobiel dan mannen, niet alleen omdat de 
laatsten bij voorbeeld als koopman, schipper of krijgsman actief waren, maar ook in 
verband met de vaak onveilige situatie op de wegen. Finucane heeft aangetoond, dat 
het aandeel van vrouwen in een cultus daalde, naarmate de gemiddelde afstand die 
de pelgrims aflegden om de bedevaartplaats te bereiken groter werd.21 Bij gebrek 
aan voldoende gegevens over het gezelschap waarin de bezoekers van de Delftse 
kerken hun tocht volbrachten kan niet worden bewezen dat deze relatie tussen beide 
factoren ook hier bestond, maar verondersteld mag worden dat de these ook in dit 
geval opgaat.22 

Behalve de meestal aan de moeder toevallende zorg voor de kinderen en de in 
het algemeen geringe af te leggen afstand lijken er meer factoren te zijn geweest die 
verantwoordelijk waren voor het feit dat het initiatief vaker bij vrouwen dan bij 
mannen lag. Ook bij de volwassenen die een initiatief namen ten behoeve van 
zichzelf, domineren vrouwen namelijk in twee van de drie collecties en wel in die 
mate, dat demografische factoren opnieuw niet als doorslaggevend kunnen worden 
aangemerkt.23 Zoals uit tabel 7.7 blijkt was de verhouding tussen de beide sexen 
redelijk in balans in het mirakelboek van Maria ter nood Gods, maar waren de 
mannen duidelijk in de minderheid in de beide andere verzamelingen wonderver
halen. Vooral in de cijfers betreffende de cultus van O.L.V. van zeven smarten, 
waarvoor de gegevens het talrijkst en statistisch meest betrouwbaar zijn, domineren 
de vrouwen. Dit komt overeen met wat kan worden geconcludeerd uit de nog te 
bespreken lijst van begunstigers van deze devotie, opgenomen in een kasboek van 
de Oude Kerk.2 4 Uit beide categorieën van informatie samen mag worden afgeleid 
dat in elk geval deze cultus meer vrouwen dan mannen aantrok. Het is wel aan
nemelijk dat dit ook gold voor de beide andere devoties, maar omdat daarvoor 
alleen de weinig talrijke gegevens uit de mirakelverhalen beschikbaar zijn kan dit 
niet zeer duidelijk worden vastgesteld. 

De gegevens uit de Delftse bronnen kunnen dienen als een cijfermatige onder
bouwing van het onderzoek van Ohler, die de dertiende-eeuwse mirakelverhalen 
betreffende Elisabeth van Thüringen in Marburg bewerkte. Daaruit bleek dat 
vrouwen in de geloftes een grote rol speelden, kennelijk omdat aan hun smeekbeden 
meer kracht werd toegeschreven. Hij vond zelfs voorbeelden van situaties waarin 
mannen aan vrouwen vroegen om in hun plaats een bedevaart te beloven, iets 
waarvoor in Delft geen parallellen zijn te vinden. Ohler zag in de overheersende rol 
van vrouwen bij het afleggen van geloftes een belangrijke aanwijzing voor hun 
actieve participatie in buitenkerkelijke vroomheid. Hij suggereerde zelfs een parallel 
met van moeder op dochter overgeleverde kennis op het gebied van bezweringen en 
toverij.25 Daargelaten of dit juist is, kan in deze suggesties een aanzet worden 
gevonden tot nadere uitspraken over eventuele verschillen in mannelijke en vrouwe
lijke vroomheidsbeleving. Uit de hier aangedragen gegevens mag, uiteraard met het 
nodige voorbehoud, worden afgeleid dat in de laatmiddeleeuwse Delftse situatie 
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vrouwen eerder geneigd waren om een gelofte af te leggen en een bedevaart te 
maken. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze bewering ook opgaat voor eerdere 
eeuwen, al lijken de bevindingen van Ohler dat wel te suggereren.26 Er zijn aan
wijzingen dat juist in de late middeleeuwen vrouwen meer dan voorheen konden 
participeren in religieuze bewegingen en praktijken. Omstreeks 1400 leidde de 
zogenaamde tweede religieuze vrouwenbeweging in onze streken onder meer tot de 
totstandkoming van een groot aantal gemeenschappen van devote vrouwen.27 Zoals 
werd beschreven in hoofdstuk 2 werden ook te Delft in de eerste decennia na 1380 
talrijke conventen en andere instellingen gesticht, vooral ten behoeve van de 
huisvesting van religieuze vrouwen, die in een meer of minder geregeld verband 
samenleefden.28 Verder lijken traktaten waarin praktische en meditatieve vroomheid 
werd aanbevolen vooral aftrek te hebben gevonden in deze kringen. Ook de over
levering van handschriften met heiligenlevens en mirakelverhalen vond voornamelijk 
plaats via gemeenschappen van devote vrouwen.29 Onder leken was in de loop van 
de veertiende en vijftiende eeuw sprake van een enorme opbloei van devoties gericht 
op het leven en lijden van Christus en van de Mariaverering.30 Getijden en 
gebedencycli, zoals de rozenkrans en de meditaties over de zeven smarten, konden 
door iedereen op elk gewenst moment worden gepraktiseerd. Vrouwen, traditioneel 
uitgesloten van kerkelijke ambten en daardoor niet toegelaten als daadwerkelijke 
deelnemers aan vele religieuze activiteiten, kregen hiermee nieuwe mogelijkheden 
aangereikt tot uiting van vroomheid.31 

Dergelijke ontwikkelingen kunnen hebben geleid tot een actievere participatie en 
krachtiger motivatie van vrouwen ten aanzien van het pelgrimswezen. Juist een 
cultus als die van O.L.V. van zeven smarten, waarin praktische vroomheidsoefening 
samenging met propagandering van de mirakelkracht van Maria, nog wel in de 
hoedanigheid van liefhebbende moeder, kan ertoe hebben geleid dat vrouwen eerder 
dan mannen geneigd waren om bij voorkomende problemen een gelofte of een 
bedevaart te ondernemen. Het bestaan van een dergelijk onderscheid wordt op 
kernachtige wijze geïllustreerd in een verhaal uit de brieven van Dirck Adamsz. Een 
vrouw van 32 jaar, woonachtig in Amsterdam, leed al vijf jaar aan steen. Tevergeefs 
smeekte zij haar man om een bedevaart naar Maria van zeven smarten in Delft te 
mogen maken. Haar kwaal bracnt steeds meer problemen met zich mee, mede omdat 
zij inmiddels zwanger was geworden. Zelfs toen zij haar man vertelde dat Maria aan 
haar was verschenen, wilde hij haar niet naar Delft laten gaan. Hij voegde haar toe: 
'Ghij sult ons geit verteeren ende niet opdoen1. Pas toen de situatie in verband met 
de zwangerschap uiterst penibel werd, bewilligde hij in haar verzoek. Zij genas 
inderdaad en raakte liefst 50 stenen kwijt. Dirck Adamsz heeft haar naam over
geleverd als Maria, weduwe van Philips Jacobs, waaruit blijkt dat zij heeft moeten 
wachten op de dood van haar man, alvorens zij gelegenheid kreeg haar bedevaart te 
volbrengen.32 
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%S Besluit: de uitstraling van de Delftse devoties 

Delft was een bedevaartplaats van vooral locale en regionale betekenis. Het over
grote deel van de pelgrims die voorkomen in de mirakelverhalen was afkomstig uit 
de stad zelf of de naaste omgeving daarvan. De zuidwestelijke hoek van Holland, 
begrensd door de lijn Leiden-Rotterdam, kan worden beschouwd als het kerngebied 
van de devoties. Alleen de weinigen die van buiten deze regio kwamen, zullen meer 
dan een dag onderweg zijn geweest om de heen- en terugreis te volbrengen. 

De mirakelboeken zijn niet bijzonder informatief over de maatschappelijke 
achtergronden van de pelgrims. Desondanks lijkt het aannemelijk dat de Delftse 
kerken geen cultuscentra waren die alleen of voornamelijk door de elite werden 
gefrekwenteerd. Slechts enkele personen uit de wereldlijke, kerkelijke of religieuze 
toplagen worden vermeld als bezoekers. Vooral de middengroepen van handwerks
lieden en middenstanders waren goed vertegenwoordigd. Het is niet duidelijk of dit 
enigermate correspondeerde met de werkelijke verhoudingen in de toenmalige 
maatschappij. Vooral Maria ter nood Gods werd veel aangeroepen ten behoeve van 
kinderen. Dit laat zich goeddeels verklaren uit haar eerder geconstateerde 'speciali
satie' in het doen herleven van verdronkenen. Bij de andere devoties waren de 
volwassenen in de meerderheid. 

In tegenstelling tot wat mocht worden verwacht op grond van andere studies, 
waren onder de Delftse pelgrims de vrouwen sterker vertegenwoordigd dan de 
mannen. Vooral wanneer niet in eerste instantie wordt gelet op de sexe van degenen 
aan wie zich een wonder voltrok, maar van de personen die het initiatief namen tot 
een gelofte of een bedevaart, blijkt hun dominantie zeer sterk. Medische en demo
grafische factoren blijken hiervoor geen afdoende verklaring te kunnen bieden. 
Daarnaast zal ook de relatief beperkte geografische uitstraling van de Delftse culten 
een rol hebben gespeeld, alsmede het feit dat vrouwen meer dan mannen de zorg en 
de verantwoording voor de kinderen droegen. Tenslotte zou kunnen worden veron
dersteld dat religieuze ontwikkelingen een grotere participatie van vrouwen in het 
praktiseren van vroomheid mogelijk hadden gemaakt. Vooral de cultus van O.L.V. 
van zeven smarten lijkt hen te hebben aangesproken, hetgeen zowel blijkt uit de lijst 
van begunstigers van de devotie als uit de gegevens die de mirakelverhalen bieden. 
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TEGENPRESTATIES 

8.0 Inleiding 

Wie reden had tot dankbaarheid of een smeekbede kracht wilde bijzetten, deed het 
maken van een bedevaart vergezeld gaan van een offerande. Dit kon een tastbaar 
geschenk zijn, maar ook een immateriële tegenprestatie. In dit hoofdstuk zullen de 
verschillende vormen en betekenissen van deze zogenaamde ex-voto's worden 
onderzocht, waarbij moet worden bedacht dat de informatie meestal slechts voor
handen is in de toezeggingen, zonder dat naderhand nog wordt bevestigd dat men 
inderdaad aan de toegezegde verplichtingen heeft voldaan. Allereerst wordt bekeken 
waaruit de tegenprestaties van de bedevaartgangers precies bestonden. Bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de eventuele symbolische betekenis van de giften of de 
rituelen waarmee de volbrenging van de bedevaart gepaard ging. In paragraaf 3 
zullen de verhalen aan de orde komen over mensen die zich niet aan de aangegane 
verplichtingen hielden en daarvoor vervolgens moesten boeten. In de laatste para
graaf wordt de betekenis van de offergaven onderzocht. Centraal staat daarbij de 
vraag naar de functie die zij vervulden voor de consolidatie en de verbreiding van 
de cultus. 

8.1 Offergaven 

8.1.1 Weging 

In de Delftse mirakelboeken is minstens 49 keer sprake van 'wegen' als offerande, 
dat wil zeggen in dertien procent van alle wonderverhalen.1 Zeker wanneer in 
aanmerking wordt genomen dat in veel gevallen helemaal niets over een eventuele 
gift wordt gezegd, mag dit een opvallende frequentie worden genoemd. Het ver
schijnsel komt echter niet in elke collectie even vaak voor. In de verzameling 
betreffende het heilig Kruis is wegen met 32 vermeldingen het best vertegenwoor
digd, terwijl het in de wonderverhalen van O.L.V. van zeven smarten slechts één 
maal wordt genoemd en in die van Maria Jesse zelfs in het geheel niet. Men zou 
kunnen veronderstellen dat wegen in onbruik raakte, maar dit lijkt toch niet het 
geval te zijn geweest. Acht van de zestien vermeldingen in het mirakelboek van de 
Nieuwe Kerk zijn namelijk van na 1494. Bovendien wordt nog in 1509 gezegd dat 
weging werd beloofd 'na der gemien gewoenten'.2 Het wegen werd dus als min of 
meer gebruikelijk beschouwd en droeg een ritueel karakter. Uit voornamelijk 
Italiaanse bronnen zijn zelfs teksten bekend aan de hand waarvan de plechtigheid 
kon worden gestructureerd.3 
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Een vraag die zich opdringt is natuurlijk wat er nu precies werd gewogen. Hierbij 
lijken verschillende varianten mogelijk te zijn geweest. Van mensen die het heilig 
Kruis bezochten wordt vaak gezegd dat zij beloofd hadden 'dat heylighe Cruus voirs. 
op te weghen mit haerre aelmissen' of met iets anders.4 Dit lijkt te impliceren dat 
het cultusobject zelf werd gewogen, met als tegenwicht de offerande van de 
pelgrims.5 In andere verhalen uit dezelfde collectie wordt echter toegezegd 'tkint op 
te wegen tegen den heylighe Cruce'.6 In deze formulering lijkt niet het wegen van 
het Kruis, maar van de pelgrim primair te zijn. Het Kruis of iets met overeenkom
stige zwaarte diende als tegenwicht, naar het zich laat aanzien samen met de 
offeranden. Dit mag toch wel worden afgeleid uit het volgende verhaal. Toen een 
vrouw in barensnood verkeerde deed een ander voor haar een gelofte: 

'men soude dat kint opweghen tegen den heyligen Cruce voirseit mit tarwe, mit 
wijn ende mit was, alst ghesciede. Ende asser een kint gheboren wort so woech 
men dat heilige Cruce voirs. op mit brode, mit wijn, mit was, mit selver ende mit 
gout*.7 

In de latere, meer gedetailleerde verhalen in deze collectie, alsmede in het mirakel-
boek van de Nieuwe Kerk, is uitsluitend sprake van het wegen van een mens en 
wordt geen gewag (meer) gemaakt van het meewegen van het cultusobject. Men 
beloofde bijvoorbeeld 'hem voer den heilighen Cruys mitten haer op te laten weghen 
mit wijn ende mit weyt'8 of een kind 'hier voir den voirs. beelde op te doen 
wegen'.9 Geen enkel misverstand over de precieze gang van zaken is mogelijk in 
een gelofte als die van Ghijs de mandemaker, die toezegde een offerande te zullen 
geven 'totte swairte van sijnen live'.1 0 

Er kan dus worden vastgesteld dat men bij weging zichzelf of een ander op de 
ene kant van een weegschaal plaatste en op de andere de offeranden, in sommige 
gevallen tezamen met het cultusobject. Het ritueel vond plaats in het heiligdom, 
zoals blijkt uit formuleringen als 'dit kint hier op te doen wegen in deser 
kercken'.11 Ook het gebruiken van het heilig Kruis als tegenwicht wijst hierop. 
Waarschijnlijk stond er een weegschaal in de kerk, zoals bij voorbeeld in de 
Utrechtse Buurkerk.12 

Weging had een sterk symbolische betekenis. Door een offerande te schenken ter 
zwaarte van het eigen gewicht gaf men in overdrachtelijke zin zichzelf. Deze uitleg 
dringt zich overduidelijk op in enkele wonderverhalen. Zo beloofden Lijsbet Wit en 
haar man ten behoeve van hun zieke kind 'der Nootgoods in der Nyewer Kercken te 
versoken ende dat kint dair te offeren ende up te weghen'.13 De symboliek van het 
ritueel wordt nog versterkt door de betekenis van de offeranden zelf. In 35 van de 
49 wonderverhalen waarin met zekerheid sprake is van weging wordt gespecificeerd 
waaruit de schenking bestond. Zoals uit tabel 8.1 blijkt, woog men in 25 gevallen 
met wijn en weit, vaak tezamen met andere offeranden. 
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Tabel 8.1. Combinaties van offergaven bij weging.14 

Aantal Wijn Weit Was Geld Div. Mirakelen 

9 X X K 15, 19, 21, 51, 54; N 13, 14, 17, 62 
8 X X X K 28, 31, 32, 35, 37, 45; N 29, 70 
5 X X X X K 16, 27, 40; N 21, 22 
3 X X X K 3, 33, 46 
2 X X X K 22; N 6 
2 X N 20, 87 
2 X X K 25; N 90 
1 X X X K 3 0 
1 X X Z 144 
1 X X X N 73 
1 X K 3 8 

35 27 29 21 12 3 

Weit, ook wel aangeduid als tarwe of koren, kan zijn gebruikt voor verschillende 
doeleinden. Een eerste mogelijkheid is dat er brood van werd gebakken, dat vervol
gens onder de armen werd verdeeld. Een aanwijzing hiervoor is gelegen in het feit 
dat enkele malen in plaats van de grondstof het eindprodukt, dus brood werd 
geschonken.15 Weit kan echter ook zijn verwerkt bij de vervaardiging van hosties. 
In dat geval zou men door het schenken van wijn en weit een tweetal essentiële 
benodigdheden voor de eucharistie beschikbaar hebben gesteld. Zoals Christus 
indertijd zijn leven had gegeven voor de mensheid, schonk een pelgrim zijn gewicht 
in (grond)stoffen die een herhaling van deze daad in het misoffer mogelijk maakten. 
Deze interpretatie wint aan waarschijnlijkheid wanneer wij zien dat men in 13 van 
de 25 gevallen behalve wijn en weit ook was schonk. Deze kon worden gebruikt 
voor het maken van kaarsen, eveneens onontbeerlijk voor de liturgie en teven voor 
de verlichting van het kerkgebouw. 

Een minder symbolische betekenis zal het meewegen van geld, goud en zilver 
gehad hebben, hoewel men door het schenken van grote hoeveelheden daarvan 
duidelijk kon maken hoe dankbaar men was. Nergens wordt echter gespecificeerd 
wat men precies gaf aan munten of edelmetaal, zoals ook elders de verhouding 
tussen de verschillende bestanddelen van de offerande doorgaans niet nader wordt 
aangeduid. Alleen van Cornelis de bakker en zijn vrouw Stijn, woonachtig aan de 
Verwersdijk, is een iets gedetailleerdere gelofte overgeleverd: zij beloofden hun 
zoontje te wegen 'mit een half achtendeel tarwes ende mit een scoen waslicht1.16 
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Het assortiment aan offergaven waarmee de weging gewoonlijk plaatsvond was 
uiterst beperkt, zoals blijkt uit de geringe omvang van de categorie 'diversen1 in de 
tabel. Slechts drie maal wordt een enigszins afwijkende gift gemeld. Zo beloofde 
Margriet Gielisdochter uit Delft haar kind te laten wegen met goud, zilver, was en 
vlas.17 Naar analogie van de tot hiertoe gevolgde redenering kan worden veronder
steld dat het vlas kon zijn bedoeld als grondstof voor liturgische gewaden of 
altaarkleden, dus opnieuw voor zaken die in de kerk van pas kwamen. Twee maal 
werd was geofferd in de vorm van een beeld, hetgeen kan worden opgevat als een 
symbool voor de genezen personen.18 

8.1.2 Aan ziekte en ongeval refererende offergaven 

De twee wassen beelden die bij de weging werden vermeld, waren lang niet de 
enige figuratieve afbeeldingen van mensen of lichaamsdelen die worden genoemd. 
Meestal waren dergelijke offergaven uitgevoerd in was, soms in zilver. De keuze 
voor deze materialen zal zijn ingegeven door verschillende motieven. Ten eerste 
waren zij gemakkelijk te bewerken, maar bovendien hadden zij een praktisch nut 
voor de kerk: te gelegener tijd kon was worden omgesmolten tot kaarsen, terwijl 
zilver kon worden verwerkt in ornamenten of verkocht. Zo werden op 6 juli 1533 
in de kapel van Maria Jesse in de Oude Kerk de 'vanen', waarschijnlijk linten 
waaraan votiefgaven werden opgehangen, leeggemaakt. Aangetroffen werden onder 
meer een zilveren ring, een hart, een schip, een kruis, vijf borsten, een verguld 
mannetje, veertien riemen met gespen en een zilveren boog met een papegaai. Jan 
Jacobsz de goudsmid nam het edelmetaal over voor in totaal ruim 18 pond 
Vlaams.19 

In de mirakelverhalen worden zes maal afbeeldingen van menselijke lichamen 
vermeld en één maal is sprake van een wassen koe, aan O.L.V. van zeven smarten 
geschonken door een boer uit Abtswoude.20 Lievijn Adriaensz beloofde ten bate 
van zijn kind, dat aan steen leed, onder meer een wassen beeld aan Maria ter nood 
Gods. Een Scheveningse moeder schonk zelfs twee beelden tegelijk. Toen zij in 
barensnood verkeerde zegde zij namelijk toe een wassen vrouw met kind te offeren 
aan het heilig Kruis, als zij een levend kind mocht krijgen.21 Slechts twee maal 
wordt het gewicht van het te schenken beeld gespecificeerd. Een vijftienjarig meisje 
zegde toe bij herleving van haar zusje een wassen kind van een half pond te 
schenken.22 Gheertruijdt Willemsdochter beloofde een zilveren man van één lood 
zilver.23 

Meestal liet men slechts een afbeelding vervaardigen van het lichaamsdeel dat 
door ziekte was aangetast. Zo is er sprake van wassen handen, benen, een hoofd, 
een borst, een oog en een hart.24 Enkele malen werden deze voorwerpen uitgevoerd 
in zilver. Een vrouw uit Delft die al zes jaar lang leed aan pijn in haar borsten, 
beloofde twee zilveren borsten aan het heilig Kruis.2 5 Een andere vrouw had 
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slechts één zieke borst, en schonk er daarom ook maar één, gemaakt van zilver. 
Een man uit Alkmaar, die zich met een mes in zijn oog had gestoken, gaf een 
zilveren oog.27 Machtelt Cornelis Florisz, woonachtig aan de Vismarkt in Delft, 
schonk het heilig Kruis een been van zilver, nadat zij genezen was van hevige 
pijnen in haar been.28 

Bij sommige kwalen was het mogelijk na genezing de oorzaak van pijn of 
ongemak als offerande te schenken. Zo gaven verschillende personen de nierstenen 
waarvan zij waren verlost.29 Leyns Petersdochter beloofde haar steen, die achteraf 
zo groot bleek als een klein kippeëei, in zilver te laten beslaan.30 Ariaen Willems
dochter wilde er zelfs een gouden omhulsel voor laten maken. Of zij dit voornemen 
ten uitvoer heeft kunnen brengen is onzeker, want na deze gelofte verliet de steen 
weliswaar haar lichaam, maar hij brak in vele stukken.31 Een kind uit Abtswoude, 
dat was gestikt in een loden broche, spuugde deze uit vóór het beeld van Maria 
Jesse, waar hij voortaan voor iedereen te zien was.32 Een Dordtse schipper schonk 
aan O.L.V. van zeven smarten de penning, die hij in een onbezonnen bui had 
ingeslikt en die hem bijna noodlottig was geworden.33 Een vrouw uit Amsterdam 
gaf aan Maria ter nood Gods de kersepit die vijftien jaar in haar oor had gezeten en 
die zij in zilver had laten beslaan.34 

Kreupelen en lammen schonken de hulpmiddelen waarvan zij zich steeds bediend 
hadden om zich te verplaatsen, maar die zij na hun genezing niet meer nodig 
hadden. Een man uit Maasland kwam op krukken de Nieuwe Kerk binnen, maar na 
een gebed en het horen van een mis bij het beeld van Maria ter nood Gods kon hij 
weer lopen 'ende heeft sijn cricken dairneder besiden den outare geset1.35 Jan Paeu 
Jansz schonk haar de bak waarin hij drie jaar had gezeten en Jacob Gerrytsz liet bij 
het beeld zijn wagentje met wieltjes achter.36 In één geval werden hulpmiddelen 
nagemaakt. Ten bate van een bezeten kind uit Delft beloofde een priester een paar 
wassen boeien voor het heilig Kruis, waarmee wordt gerefereerd aan het vastbinden 
van geestesgestoorden.37 

8.1.3 Andere offergaven 

Tientallen malen wordt niet gespecificeerd waaruit de gaven van de pelgrims 
bestonden, maar wordt volstaan met 'aelmissen' of 'offerande'. De wel nader aange
duide schenkingen kunnen worden onderscheiden in was enerzijds en edelmetaal of 
geld anderzijds. De aard van de giften komt dus nagenoeg overeen met het scala dat 
bij de weging reeds ter sprake kwam. De was werd soms in ruwe vorm gegeven en 
dan meestal aangeduid als 'waslicht'.38 Anderen schonken echter kaarsen. Enkelen 
gaven er één van niet nader aangeduide omvang39, anderen zegden toe een exem
plaar te schenken van een half pond, klaarblijkelijk een standaardgewicht.40 Dit zal 
een aanzienlijke schenking zijn geweest, want zo'n specificatie diende waarschijnlijk 
om te benadrukken hoe veel men wel wilde geven.41 
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Wanneer meer kaarsen tegelijk werden geschonken, kan daar een reden voor 
geweest zijn van symbolische aard. Een man uit Alkmaar zette er vijf voor het 
heilig Kruis toen hij daar mis ging horen. Het aantal heeft wellicht te maken met het 
feit dat dokters, die hem behandeld hadden wegens zijn blindheid aan één oog, vijf 
gaten in zijn nek hadden gebrand.42 De moeder van een doodgebleven jongen uit 
Delft vroeg haar buurvrouw om naar de Oude Kerk te gaan en daar zeven kaarsen 
op te steken bij het beeld van O.L.V. van zeven smarten.43 

De kostbaarheden die men schonk waren veelal van zilver. Drie maal is sprake 
van een kruis. Een schenking van een dergelijk voorwerp aan het heilig Kruis kan 
van symbolische betekenis zijn geweest.44 Noodzakelijk is dit echter niet, want ook 
O.L.V. ter nood Gods kreeg er één.4 5 Zij kunnen speciaal voor de offerande ver
vaardigd zijn, maar wellicht gaat het om sieraden. Dit lijkt althans het geval geweest 
te zijn bij Hildegunt Jan Willemsdochter, die aan Maria Jesse een zilveren kruis 
toezegde 'dat si doe bi hoer had'.46 Elders is zonder twijfel sprake van juwelen. Een 
echtpaar waarvan een aantal sieraden was gestolen beloofde, indien deze weer boven 
water kwamen, het beste stuk te offeren aan O.L.V. van zeven smarten.47 De 
baljuw van Abbenbroek schonk haar de ring van zijn vrouw.48 

Verschillende malen is sprake van een gift van baar geld. Een vrouw uit Enge
land beloofde een niet nader genoemde penning49, anderen zegden toe dat de door 
hen te schenken munt van zilver zou zijn.5 0 Mairtijn Jansz gaf de beste penning die 
hij in huis had.51 Neeltgen en haar moeder Grietgen beloofden O.L.V. ter nood 
Gods een pond Vlaams indien de eerstgenoemde zou genezen.52 Dit is het enige 
geval waarin een bepaald bedrag wordt toegezegd, misschien omdat het gaat om een 
uitzonderlijk grote som. Elders wordt volstaan met een indicatie. Van Ariaen 
Willemsdochter wordt gezegd dat zij Maria bedacht met een 'merckelick guet 
testament'.53 Opmerkelijk is tenslotte de gelofte van Jan Pietersz de leertouwer, die 
haar het geld schonk wat hij anders zou vermeesteren.54 Hier lijkt sprake van 
betaling voor bewezen diensten, waarmee de uitwisselbaarheid van de hulp door 
wereldlijke geneesheren en heiligen nog eens wordt geïllustreerd. 

8.2 Immateriële tegenprestaties 

Bijna alle pelgrims die in de mirakelboeken voorkomen, maakten een bedevaart om 
de heilige te bedanken voor verkregen gunstbewijzen. Ook als dit niet uitdrukkelijk 
wordt vermeld moet een dergelijke pelgrimage hebben plaatsgevonden, want anders 
had het wonder niet genoteerd kunnen worden.55 Alleen een aantal mensen dat 
geholpen werd in het cultuscentrum en ter plekke dank betuigde zal daarna geen 
dankbedevaart meer hebben gemaakt. Hoewel enkelen voor zover bekend niet meer 
beloofden dan een bezoek te brengen aan een heiligdom, was het gebruikelijker zich 
te verbinden tot meer of minder bijzondere verrichtingen.56 Zo werd het volgen van 
een processie hoger aangeslagen dan een bedevaart op een gewone dag. Dit blijkt 
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bijvoorbeeld uit het verhaal over een kind uit 's-Gravenhage: de moeder beloofde 
eerst simpelweg O.L.V. ter nood Gods te bezoeken en een offerande te schenken. 
Toen zij zich later genoodzaakt zag een nieuwe, zwaardere gelofte te doen zegde zij 
toe een kostbaardere gift te doen en een ommegang met het beeld te volgen.57 

Vooral in het mirakelboek van de Nieuwe Kerk komt nogal eens de bepaling 
voor dat men levenslang pelgrim58 of dienaar59 van een heilige wilde blijven, of 
deze jaarlijks met een bezoek zou vereren.60 Deze last namen ook mensen die op 
grote afstand van Delft woonden wel op zich. Zo heet het van de meergenoemde 
man uit Alkmaar, die van een oogkwaal was genezen na een gelofte aan het heilig 
Kruis: 'ende versoectet alle jair mit sijnre offerhande'.61 Een ander soort langlopen
de verplichting, meermalen vermeld in de mirakelverhalen van O.L.V. van zeven 
smarten, was het zogenaamde onderhouden van de broederschap.62 Dit hield in dat 
men beloofde wekelijks deze smarten te overdenken en daarbij zeven Pater Nosters 
en Ave Maria's te bidden. Ook elders wordt een regelmatige gebedsoefening 
toegezegd: Jacob Lievynsz zou zolang hij leefde pelgrim van O.L.V. ter nood Gods 
zijn en bovendien elke zaterdag een vrouwenhoed lezen, dat wil zeggen een 
rozenkrans oftewel vijftig Ave Maria's.63 Van Gerryt Dammasz, de man die in 
Engeland van de galg werd gered, wordt gezegd dat hij zich na het volbrengen van 
zijn bedevaart heeft gewijd aan 'enen gueden ende geestelycken leven'.64 Kathrijn 
Pietermans beloofde haar zoontje indien het zou genezen naar school te laten gaan 
en te zorgen dat het een priesteropleiding kreeg.65 

Het aangaan van dergelijke levenslange verplichtingen kan evenals het hiervoor 
behandelde wegen worden opgevat als een voortzetting in symbolische vorm van 
een praktijk die in de vroege middeleeuwen vrij gebruikelijk was, namelijk het 
zichzelf schenken aan een heilige. Mensen die om de één of andere reden dankbaar
heid wilden betonen bonden zich dan als lijfeigene of cijnsplichtige aan het klooster 
of de kerk waar diens cultuscentrum gevestigd was. Zij werden voortaan 'sainteurs' 
genoemd of 'homines sancti'. Vanaf de veertiende eeuw verdween deze gewoonte.66 

Het is niet onmogelijk dat een jaarlijkse of nog frequentere bedevaart, evenals de 
eerder genoemde weging, hiervoor een substituut vormde.67 

Liefst twaalf mensen beloofden alle processies te volgen die voor Maria ter nood 
Gods werden gehouden.68 Uiteraard was deze zware verplichting slechts te vol
brengen indien men in of in de zeer nabije omgeving van Delft woonde, al was het 
alleen maar omdat soms op korte termijn werd besloten een ommegang te houden. 
Jan Jansz beloofde dan ook alle processies van O.L.V. ter nood Gods te volgen 
zolang hij in Delft woonde en indien hij zou verhuizen nog tenminste eens per jaar 
zo'n ommegang mee te maken.69 In negen van de twaalf genoemde gevallen waren 
de betrokkenen in of vlakbij de stad gevestigd, terwijl van één persoon geen 
woonplaats bekend is. Van Jan Paeu Jansz heet het dat hij van Amsterdam naar 
Delft verhuisde om daar Maria ter nood Gods regelmatig te kunnen bezoeken.70 Na 
zijn genezing zal hij er zijn blijven wonen, want van de herstelde kreupele uit 
Muiden wordt gezegd: 'Ende dese man bleef oeck alle sijn leven lang hier te Delf, 
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altoos mit onse Vrou der Nootgoods omgaende in der processien, gelijc die ander 
voirscreven crepel', waarmee naar Jan Paeu wordt verwezen.71 

Velen volgden slechts eens per jaar een processie, meestal de Ommegang. Deze 
was weliswaar ingesteld ter ere van Maria Jesse, maar had zich ontwikkeld tot dè 
processsie van Delft.72 Ook dit kon een zware last betekenen, zeker wanneer men 
op enige afstand van de bedevaartplaats woonde, zoals Aechte en haar dochter 
Lijsbet uit Leiden of Willem Jansz uit Veere.73 Wanneer men zich zo vastlegde op 
een bepaald tijdstip kon er natuurlijk van alles tussenkomen. Katrijn Dirksdochter en 
haar ouders uit Abbenbroek beloofden dan ook in principe elk jaar de Ommegang 
te bezoeken, maar als dat niet mogelijk was op een ander tijdstip naar Delft te 
reizen.74 

Een voorbehoud werd ook in andere gevallen wel gemaakt. Jan Barentsz en 
Geertruyt uit de Varckenstege te Delft beloofden jaarlijks met hun kint Pietertgen in 
de Ommegang mee te lopen met het beeld van O.L.V. ter nood Gods, 'also veer als 
si dat machtich waren te doen ende te volbrengen'.75 Een achttienjarig meisje 
beloofde alle processies van dit beeld te volgen 'also lange als si leefde ende in 
gesonde lijve bleef.76 Heel belangrijk werd zo'n slag om de arm wanneer men een 
gelofte aflegde ten bate van een ander, op wie de verplichting tot volbrenging zou 
rusten. Lievijn Adriaensz beloofde op de Ommegang en tijdens processies met 
Maria ter nood Gods mee te lopen met zijn kind 'alsoe lange alst in sijn bewaringe 
wair'.77 Kennelijk besefte hij dat er tijden zouden kunnen komen dat hij niet langer 
zijn gezag kon doen gelden om het kind eventueel te dwingen de door hem aange
gane schuld af te lossen. Ook Agniet, de moeder van Ariaen Willemsz, zegde toe 
haar zoon pelgrim te maken en in de processies mee te doen lopen, maar voegde 
eraan toe: 'also lange alst leeft ende in mijn bedwanck is'.7 8 

Hoewel men in sommige gevallen dus een voorbehoud maakte, was een gelofte 
tot een jaarlijkse of nog frequentere bedevaart toch een aanmerkelijke verzwaring 
ten opzichte van de toezegging een eenmalig bezoek aan het heiligdom te zullen 
brengen.79 Een andere, op het eerste gezicht minder opvallende wijze waarop men 
blijk gaf van grotere opofferingsgezindheid, vormde de belofte de bedevaart te 
zullen volbrengen met een groep van vooraf bepaalde omvang. Zo waren er mensen 
die hun buren vroegen mee te gaan.80 Margriet uit Wateringen beloofde op aan
raden van haar zuster het heilig Kruis te bezoeken met dertien personen.81 Een 
vijftienjarig meisje uit Delft zegde toe de Nieuwe Kerk te bezoeken met vijf 
maagden van goede faam als haar verdronken zusje zou herleven.82 Fransgen, de 
vrouw van Jan van Bommel, volbracht haar bedevaart met acht eerbare vrouwen en 
Ermgard uit Wateringen bezocht de Nieuwe Kerk met twaalf sexegenoten.83 De 
verzwaring van de pelgrimage zal vooral hebben bestaan in het moeten vragen van 
andere personen. Dit betekende dat men zich min of meer afhankelijk van hen 
diende op te stellen, en zich dus voor hen vernederde. Wanneer men had toegezegd 
met een grote groep te komen, en zeker indien men een bepaalde samenstelling voor 
ogen had, kon het problemen opleveren voldoende mensen bereid te vinden. De 
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juistgenoemde Ermgard liet haar bereidheid tot vernedering ook uitkomen in de 
toezegging haar offerande of het geld daarvoor bijeen te bedelen.84 

Nederigheid werd ook uitgedrukt door het dragen van speciale kleding tijdens de 
bedevaart, of het volbrengen van de tocht in een bepaalde mate van ontkleding. Zo 
bezochten vele mensen het heiligdom 'wollen', 'wollen ende barrevoet', 'linnen' of 
'linnen en barrevoets'.85 Dirck Dammasz sprak zich nog niet exact uit over de 
kledij waarin hij zijn pelgrimage zou volbrengen, maar zegde toe dit te doen 'in een 
pair linden clederen of wollen ende barvoets, na dat hem God int harte stuyrde1.86 

Het is niet geheel duidelijk of uit deze gelofte moet worden geconcludeerd dat beide 
mogelijkheden gelijkwaardig en uitwisselbaar waren, of dat dit juist niet zo was. Het 
laatste is het meest waarschijnlijk, want met 'linnen' duidde men in het bijzonder 
onderkleding aan. Het tijdens de bedevaart dragen hiervan lijkt dan ook vooral 
bedoeld om nederigheid uit te drukken. Deze gedachte wordt nog versterkt door een 
vergelijking met bepalingen in vonnissen uit de rechtspraak van die dagen, waarin 
wetsovertreders regelmatig verplicht worden zich in linnen te hullen bij verzoenin
gen, bestraffingen of openbare bekentenissen.87 

Wol werd weliswaar ook gebruikt voor direct op het lichaam gedragen kleding
stukken, maar met name grofwollen stoffen werden, wellicht vanwege het feit dat zij 
irritatie van de huid veroorzaakten, tevens beschouwd als boetekleed.88 Hier is 
echter vooral sprake van een persoonlijke penitentie, terwijl het bij linnen veeleer 
lijkt te gaan om een publieke vernedering. Het blootvoets gaan, dat het lopen 
moeilijker en onaangenamer gemaakt moet hebben, wordt dan ook vrijwel uitslui
tend in combinatie met het dragen van wollen kleding toegezegd en slechts twee 
maal samen met linnen.89 Of men zich altijd bewust was van de eventuele symbo
lische betekenis van bepaalde kledij kan betwijfeld worden, want van Jan Jansz 
wordt gezegd dat hij beloofde zijn bedevaart te doen 'in linden clederen, als dair die 
gewoente of is'. 9 0 Dit suggereert dat bij de keuze van een te verrichten tegenpres
tatie niet alleen de persoonlijke motivatie een rol speelde, maar ook de wens zich te 
schikken naar wat gebruikelijk was. 

Dat een pelgrimage een boetekarakter kon hebben, wordt ook gesuggereerd in 
enkele andere verhalen. Zo kreeg Maria Engelbertsdochter in een visioen te verstaan 
dat zij nuchter aan een processie diende deel te nemen, hetgeen wijst op versterving 
en dus boetedoening.91 Een Delftse molenaar beloofde levenslang de Delftse 
processie, waarschijnlijk dus de Ommegang, te volgen in een ijzeren pantser, 
hetgeen eveneens moet worden opgevat als penitentie.92 Expliciete aanwijzingen in 
deze richting zijn uiterst schaars. Het duidelijkst is een opmerking aan het eind van 
het eerste wonderverhaal in het mirakelboek van Maria Jesse, waar wordt vermeld 
dat zij ook veel verdronken kinderen had doen herleven, waarvan echter geen akten 
konden worden opgemaakt bij gebrek aan bewijsmateriaal. Dat deze wonderen waar 
gebeurd waren, zou men naar verluidt kunnen zien aan de grote groep ouders en 
verdere familieleden die jaarlijks met kinderen de processies volgen 'in devocien 
ende in penitenciën'.93 
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Toch lijkt vooral het eer bewijzen aan degene die men verantwoordelijk hield 
voor het wonder voorop te staan. Het gebeuren gaf reden tot dankbaarheid, die tot 
uitdrukking werd gebracht door middel van een bezoek aan het cultuscentrum. Het 
mirakel kon worden beschouwd als een parel aan de kroon van een heilige. Wie iets 
dergelijks had meegemaakt, was bij uitstek geschikt om bij te dragen aan de faam 
van een cultus en diende aan de daartoe geëigende personen de mogelijkheid te 
bieden het gebeurde vast te leggen en publiekelijk te verkondigen. Peeter Gillissoon 
uit Vlaardingen, die zich wendde tot Maria van zeven smarten met een smeekbede 
om genezing van zijn pijnlijke voet, deed de gelofte dat hij fhet mirakel soude doen 
opentlijck in de kercke vercondighen'.94 Een vrouw uit Zevenbergen, die zware 
verwondingen overleefde na een gelofte tot het heilig Kruis, 'begeerde ynnichlike dat 
men dit kondigen ende openbaren soude'.95 Anderen wachtten niet eens tot het 
wonder wérd verkondigd, maar namen het heft in eigen handen. De ouders van 
Catharina Cornelisdochter uit Abtswoude brachten hun dochtertje na een mirakel 
naar de kerk 'ende hebben den volcke, dat daer met grooten hoopen aanliep, verhaelt 
'tghene dat daer geschiet was'.96 

8.3 Strafwonderen 

Wie na een gelofte de verlangde hulp ervaren had, diende zich ervan bewust te zijn 
dat hij in het krijt stond. Toen Adriaan Cornelisz, een kind van een jaar oud, was 
verdronken in een ketel water, deden zijn ouders een gelofte aan O.L.V. van zeven 
smarten, waarna hun zoontje herleefde. Binnen niet al te lange tijd bezochten zij met 
hem de Oude Kerk, naar Dirck Adamsz meedeelt 'opdat sij niet van ondancbaerheyt 
en souden gestraft worden'. In de Nederlandse versie van het verhaal wordt dit iets 
sterker uitgedrukt dan in de Latijnse, waar sprake is van 'beticht worden', maar uit 
meer dan twintig andere wonderverhalen blijkt dat men wel degelijk rekening hield 
met straf wanneer een gelofte niet werd nagekomen.97 Iemand die een slecht 
geweten had, zag de hand van God of Maria in de terugkeer van een ziekte, 
waarvan hij was genezen na de toezegging van een nog niet volbrachte bedevaart. 
In verschillende verhalen wordt expliciet een causaal verband gelegd tussen nalatig
heid ten opzichte van een heiligdom en het opnieuw ziek worden. Een Delftse 
vrouw had in barensnood een gelofte afgelegd aan het heilig Kruis, maar toen zij 
eenmaal een kind had gekregen vergat zij deze te volbrengen. Hierna werd zij zo 
ziek dat zij de laatste sacramenten kreeg toegediend. 'Ende aldus in deser groter 
siecten beclaghede si dat si dit altemael leet omdat si haer offerhande niet ghedaen 
en hadde'. Nadat zij deze echter alsnog had laten brengen genas zij en toen zij 
eenmaal geheel was hersteld maakte zij ook persoonlijk nog een bedevaart.98 

De nieuwe ziekte betekende voor deze vrouw een aansporing om alsnog haar 
schuld in te lossen. De Delftse Beatrix vroeg zelf om zo'n teken, toen zij na een 
gelofte aan O.L.V. van zeven smarten werd genezen van de grote pokken. Zij had 
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toegezegd de broederschap met de daarbij behorende overdenkingen en gebeden te 
onderhouden, maar vergat dit een keer. Hierop werd zij getroffen door veertien 
lopende fistels oftewel Sint-Quirijnsziekte en ontving zij zelfs het heilig Oliesel. 
Toen herinnerde zij zich haar gelofte, hernieuwde deze en genas." Ook wanneer 
een ander een bedevaart had beloofd maar dit niet nakwam kon men op een 
aanmaning rekenen. Dit ervoer een man die een gelofte aan het Heilig Kruis deed 
namens zijn vrouw. Hij deed deze echter vooralsnog niet, met als gevolg dat hij zelf 
ook ziek werd. Pas nadat hij, ondanks zijn eigen kwaal, het beloofde bezoek had 
afgelegd werden zij beide gezond.100 Een dergelijke berisping liet de betrokkenen 
niet onberoerd. Toen een man uit Voorburg wegens nalatigheid werd gestraft met 
terugkeer van zijn ziekte, deed hij zijn offerande alsnog 'mit groter vresen1.101 Uit 
andere verhalen spreekt behalve angst ook schuldbewustheid. Een ouderpaar uit 
Delft dat in gebreke was gebleven, erkende dit ruiterlijk en deed de offerande 
uiteindelijk 'mit scaemten ende mit groter vresen'.102 

Bij de bespreking van de immateriële tegenprestaties werd al gewezen op de vaak 
zware verplichtingen die men op zich nam in de vorm van bijvoorbeeld het levens
lang volgen van een processie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men juist 
hierin nog wel eens tekort schoot, zij het soms buiten zijn schuld. Zo was de 
twaalfjarige Clementia ooit een keer genezen na een gelofte van haar moeder dat het 
kind altijd de ommegangen van O.L.V. van zeven smarten zou volgen. Eens meende 
het meisje dat er die dag een processie zou zijn, maar haar moeder zei dat zij zich 
vergiste en dat het beeld van de Nieuwe Kerk werd omgedragen. Clementia ver
trouwde het niet en rende achter de stoet aan om te zien wie er gelijk had. Ter 
hoogte van de Pepersteeg zakte zij in elkaar en werd opnieuw ziek. Haar moeder 
bekende schuld en beloofde dat in de volgende processie niet alleen Clementia, maar 
ook haar zusje zou meelopen. Hierop genas het meisje.103 

Katrijn Dircxdochter uit Abbenbroek maakte iets van dezelfde aard mee. Zij was 
ooit genezen van bezetenheid na een gelofte van haar ouders tot O.L.V. ter nood 
Gods. Uit dankbaarheid zegden dezen daarop toe jaarlijks, bij voorkeur op de 
Ommegang, een bedevaart te maken naar de Nieuwe Kerk, maar enkele jaren later 
vergaten zij dit een keer. Op een dag liep het meisje naar de schuur, 'dair hoir die 
vyant tegens quam seer vervairlic ende woude weder in hoer'. Haar moeder was heel 
bedroefd omdat zij besefte nalatig te zijn geweest. Maria verscheen echter 's nachts 
aan het meisje en gaf haar te kennen dat zij alsnog haar bedevaart kon maken, 
waarop zij opnieuw zou worden verlost.104 

Ook bij anderen werd uiteindelijk uitkomst geboden door tussenkomst van een 
verschijning. Hildegunt uit Delft had Maria Jesse een zilveren kruis toegezegd als 
zij haar zoekgeraakte dochtertje zou terugvinden. Nadat zij het meisje in 's-Graven-
hage had aangetroffen verzuimde zij echter haar gelofte te volbrengen. Omdat zij 
arm was en gebrek leed verkocht zij het kruis aan een verwant, Geertruyt genaamd. 
Kort daarop werd zij ernstig ziek, hetgeen een jaar duurde. Op een nacht lag zij 
slapeloos in bed en bemerkte dat de deur open en weer dicht ging. Zij bad tot Maria 
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om bescherming tegen boze geesten, kwade bekoringen en slechte mensen. Toen zij 
opkeek zag zij een mooie, in een fraaie mantel gehulde vrouw bij haar bed staan, 
die haar toesprak: 'Wijftgen, wairom en offerstu niet dattu mi geloeft hebste?'. 
Hildegunt bad om een teken dat dit visioen van God kwam en de volgende twee 
nachten herhaalde de verschijning zich, waarbij haar te verstaan werd gegeven dat 
zij zou genezen als zij haar gelofte volbracht had. Zij wist het kruis van Geertruyt 
terug te krijgen en op aamaden van een bezoeker, Willem Naghel genaamd, liet zij 
zich reeds de volgende dag naar de Oude Kerk brengen om haar offerande aan te 
bieden. Hierop genas zij . 1 0 5 

Het feit dat een ander Hildegunt in deze situatie van advies moest dienen wekt 
op het eerste gezicht verwondering. Misschien was zij nog steeds niet overtuigd van 
de noodzaak haar verzuim goed te maken. Of wordt slechts bedoeld dat Willem 
Naghel haar aanraadde niet te wachten tot zij genezen was, maar eerst haar schuld 
te vereffenen? Misschien was zij door haar ziekte en de visioenen zo in verwarring 
gebracht dat zij wel behoefte had aan de mening van een derde. Iets dergelijks komt 
namelijk in meer verhalen voor. Een Delftse vrouw die een gelofte aan het heilig 
Kruis niet had volbracht werd ook opnieuw ziek. Zij erkende haar nalatigheid en op 
aamaden van haar biechtvader deed zij haar offerande alsnog, waarop zij genas.106 

Pieter Gijsbrechtsz wendde zich om advies tot een hogere instantie. Hij was na een 
gelofte aan Maria ter nood Gods genezen van de verwondingen die hij had opge
lopen bij een overval. Toen hij eenmaal was hersteld en arriveerde in Parijs, zijn 
reisdoel, liet hij een ijzeren ring maken, zo dik als een vinger, die hij om zijn nek 
liet bevestigen. Hij beloofde deze niet eerder te verwijderen dan wanneer hij zijn 
bedevaart naar Delft had volbracht. Hij raakte evenwel gewend aan de ring, had het 
druk met zijn werk en trouwde, zodat hij zijn gelofte vergat. Na enkele jaren gingen 
de wonden aan zijn keel echter weer open, en de meesters zagen geen kans om hulp 
te bieden zonder de ring te verwijderen. Pieter vroeg daarop raad aan de bisschop, 
die erin toestemde dat de ring werd losgemaakt en dat hij zijn wonden liet verzorgen 
en genezen. Hierna diende de ring echter weer bevestigd te worden, zij het zo dat 
hij indien nodig weer af kon. Bovendien moest Pieter beloven direct na zijn herstel 
de bedevaart te volbrengen. Toen hij in de Nieuwe Kerk arriveerde schonk hij de 
ring als bewijsstuk.107 

Deze man ging niet lichtzinnig om met de duidelijk als teken geïnterpreteerde 
terugkeer van zijn kwaal, zulks geheel in tegenstelling tot anderen, die niet voldoen
de hadden aan één vermaning. Vooral in het mirakelboek van O.L.V. van zeven 
smarten komen enkele zeer hardleerse mensen voor. Jan Jansz Mol, een jongen die 
in de kost was bij Aleid te Leiden, was uit de Hooigracht aldaar gered na een 
gelofte tot Maria, maar de toegezegde bedevaart naar Delft werd vooralsnog niet 
gemaakt. In de winter raakte hij onder het ijs op de Rijn, en opnieuw werd hij 
geholpen. Nog werd de belofte niet volbracht, waarop de jongen koorts kreeg, bijna 
doodging en tenslotte zo ziek werd dat hij zich slechts met krukken kon voortbewe
gen. Na de toezegging dat de schuld nu echt zou worden vereffend genas hij. Zijn 



Tegenprestaties 151 

pleegmoeder vertelde over deze gelofte aan de oom van de jongen, maar die dreef 
er de spot mee. Onmiddellijk werd Jan opnieuw ziek. De belofte werd hernieuwd, 
de jongen genas en Aleid maakte te langen leste de bedevaart.108 

In dit geval vond bestraffing plaats omdat een gelofte volledig was verzuimd. 
Een ander ondervond Maria's wraak vanwege gedeeltelijke nalatigheid. Een echtpaar 
kreeg een aantal verdwenen juwelen terug nadat de man had toegezegd het beste 
stuk aan O.L.V. van zeven smarten te zullen schenken. Hij gaf vervolgens wel iets, 
maar niet het mooiste. Op een dag reed hij in een wagen langs een rivier, toen de 
wielen opeens van de dijk raakten. De man herinnerde zich zijn gierigheid en 
beloofde zijn schuld onmiddellijk te zullen vereffenen. Na aan dit gevaar ontsnapt 
te zijn hield hij echter geen woord. Later werd hij nog eens vermaand doordat hij in 
een niet nader genoemd gevaar kwam te verkeren en nu zegde hij toe direct naar 
Delft te reizen en aldaar niets te nuttigen voor hij zijn bedevaart had afgelegd. Hij 
ontkwam veilig en arriveerde op zijn bestemming. In plaats van rechtstreeks naar de 
Oude Kerk te gaan ging hij met enkele bekenden eten en drinken, waarbij hij in 
zwijm viel. Eenmaal bijgekomen liet hij de vicecureit komen, aan wie hij zijn 
schuld beleed en de beste ring van zijn vrouw overhandigde.109 

Na de eerste, aanvankelijk niet volbrachte gelofte kon een flinke tijd verlopen 
voor men iets meemaakte dat leidde tot het bewustzijn nalatig te zijn geweest. 
Bijzonder lang duurde dit wel bij Ermgert, de dochter van Jan Danelsz, afkomstig 
uit Delft. In 1406, toen zij in Geervliet woonde, was zij eens uit het water gered na 
een gelofte aan O.L.V. ter nood Gods, maar zij was deze niet nagekomen. Later 
verhuisde zij naar Engeland, waar zij in 1420 ernstig ziek werd. Op een nacht 
verscheen Maria haar in de gedaante van het beeld in de Nieuwe Kerk te Delft, die 
haar berispte vanwege deze nalatigheid. Berouwvol beloofde Ermgert haar verzuim 
goed te maken, waarop zij terstond genas. Ondanks de afstand volbracht zij per
soonlijk de bedevaart.110 

In verhalen over aanmaningen tot het nakomen van aangegane verplichtingen 
wordt niet alleen benadrukt dat men eenmaal toegezegde offeranden daadwerkelijk 
diende te schenken, maar ook dat men de bewerker van het wonder de eer moest 
geven die deze toekwam. Dit wordt op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt 
in het verhaal over Anna, een zuster in het Delftse clarissenklooster. Zij was na het 
aanroepen van O.L.V. van zeven smarten genezen van steen, maar aarzelde om de 
miraculeuze oorzaak van haar herstel te openbaren. Zij was namelijk bevreesd dat 
het zich verheugen over de verkrijging van lichamelijke gezondheid ten koste zou 
gaan van haar zieleheil, omdat zij het haar toegedachte lijden ontliep.111 De gees
telijke smart die zij nu leed viel haar zwaarder dan de fysieke pijn waarvan zij was 
verlost. Terwijl zij bad om geruststelling op dit punt verscheen haar een vrouw. 
Anna vermoedde dat het Maria was, maar vond het vreemd dat deze zich open
baarde zonder haar kind. Dadelijk verdween de vrouw, om even later terug te keren 
met haar zoon op de arm. Maria keek de claris bedroefd aan en zei net als haar 
zoon niets liever te willen dan Anna's zaligheid. Zij voegde er aan toe: 'Ghij sult 
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weten dat ick ende mijnen Sone begheiren in dese contreye door miraculen geeert 
te worden'. 

Hierop vertelde Anna aan de abdis dat zij door een wonder was verlost van haar 
kwalen, maar zij verzweeg uit ootmoedigheid dat Maria haar was verschenen. Haar 
medezusters drongen aan op vastlegging van het mirakel en Anna kreeg de opdracht 
haar verhaal op schrift te stellen. Zonder het te willen schreef zij ook over het 
visioen. Zij probeerde deze passage uit te wissen door er inkt over te gooien, maar 
toen een andere non, Clara genaamd, het briefje vond kon deze alles lezen. Toen 
Anna het probeerde af te pakken scheurde het. De abdis werd ingelicht en gebood 
Anna alles te verhalen wat haar was overkomen, niet tot haar eigen eer maar die van 
God. Toen Anna zich hierop voornam dit inderdaad te doen, maar dan pas aan het 
eind van haar leven, keerde de pijn die zij had geleden vanwege de steen prompt 
terug, samen met de martelende geestelijke smart. Pas toen beloofde zij alles te 
vertellen, waarop zij eindelijk volkomen genas.112 

Anna was niet de enige die een mirakel verzweeg en aldus Maria de eer onthield 
die haar toekwam. Cornelis Cornelisz genas van de grote pokken, toen hij na een 
gelofte van zijn moeder aan O.L.V. van zeven smarten werd gewogen in de Oude 
Kerk. Hij liet het wonder echter niet openbaar maken, waarop de kwaal terug
keerde.113 Of hij daarna opnieuw genas wordt niet vermeld. Een andere man, die 
aan koorts leed, liet het heilig Kruis opwegen, hetgeen zonder resultaat bleef, 'want 
hi hadder gheen ghelove an'. Daarna beloofde hij persoonlijk een bedevaart te 
maken, indien hij binnen acht dagen genas. Hij zou deze barrevoets doen, in een 
wollen kleed en met offerande. Bovendien zegde hij toe het mirakel te laten noteren. 
Toen aan zijn voorwaarden was voldaan volbracht hij inderdaad de pelgrimage, 
maar hij liet het wonder niet vastleggen. Zestien weken later werd hij wederom ziek, 
waarop hij zijn gelofte hernieuwde. Hij maakte ten tweeden male de bedevaart en 
genas.114 

In deze verhalen wordt duidelijk gemaakt dat de cultus als het ware werd 
verdedigd door het voorwerp van verering zelf. Het geven van gelegenheid tot 
vastlegging van het gebeurde lijkt een verplichte vorm van dankbetuiging. Naar bij 
de optekening vaak wordt gesuggereerd werd hieraan grote waarde gehecht door de 
pelgrims, maar het ligt voor de hand te veronderstellen dat vooral het heiligdom er 
belang bij had.115 Dergelijke verhalen dienden een pedagogisch doel: zij spoorden 
anderen aan alle gebeurtenissen te melden, die eventueel als wonder zouden kunnen 
worden geboekstaafd. Wie informatie achterhield, moest zich ervan bewust zijn dat 
er een terechtwijzing kon volgen. 

In het verlengde hiervan liggen enkele mirakelverhalen, waarin kritiek op een 
devotie op soms harde wijze wordt bestraft door middel van een wonder. Dirck 
Adamsz meldt in zijn eerste brief, dat een Hagenaar, 'spottende met de miraculen 
ende processie van de salighe Maria, die men alsdoen hield', daarvoor werd gestraft 
met een 'nieu ende ongewoonelijcke sieckte'. Pas na een biecht en het aanroepen van 
Maria van zeven smarten genas hij. 1 1 6 Ook Dirck Adamsz zelf lijkt af en toe te 
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hebben blootgestaan aan kritiek. In zijn volgende brief aan Jan van Coudenberghe 
vermeldt hij dat een vrouw uit Delft zich er aan ergerde 'dat men den heylighen 
dienst der seven ween van de alderheylichste Maghet Moeder in de kercke van Delft 
oeffende'. Zij belasterde bovendien degenen die zij als de initiatiefnemers be
schouwde. God deed hierop in haar tong 'sulck eenen brant onsteken, al oft een 
gloyende ijser gheweest hadde'. Uiteindelijk werd zij zo ziek, dat zij met de dood 
voor ogen om vergeving moest smeken, waarop zij genas.117 Over de achter
gronden van de kritiek, die toch van fundamentele aard lijkt te zijn geweest, wordt 
verder niets meegedeeld. 

8.4 Besluit: de betekenis van offergaven voor het cultuscentrum 

De offergaven die bedevaartgangers meebrachten, kwamen ten goede aan de cultus. 
ÖF zij In materiële bijdrage aandeTmanc^ 
briek vormden is onzeker. Slechts sporadisch vond een individuele boeking plaats 
van een gift naar aanleiding van een wonder. Op 1 januari 1505 noteerden de 
kerkmeesters van de Oude Kerk bij de inkomsten uit de cultus van Maria van zeven 
smarten een bedrag van één schelling en drie groten, ontvangen van 'een vroukyn 
dat ghebreck hadde ende by hulpe van Onser Vrouwen vertroest wert'.118 In au
gustus of september 1508 boekten zij in dezelfde rubriek 4 schellingen en 10 groten, 
geschonken door de baljuw van Abbenbroek.119 Volgens Dirck Adamsz was deze 
man, Boudewijn Albout geheten, genezen van een hevige bloedloop.120 

Belangrijker dan de materiële waarde was de symbolische betekenis, zowel voor 
de pelgrim als"~voor W^uhuscentrum. Uit een opmerking van Dirck Adamsz kan 
worden afgeleid dat hij materiële offergaven een belangrijke functie toeschreef als 
herinnering aan het gebeurde. Willem Gijsbrechtsz, die tussen de schoepen van een 
watermolen terecht was gekomen, had dit overleefd na een gebed tot O.L.V. van 
zeven smarten. Daarop schonk hij haar een beeld of een schilderij, de terminologie 
is niet geheel duidelijk, dat hemzelf afbeeldde met de molen. Bovendien werden in 
de Oude Kerk zijn gescheurde hoed en verbogen dolk bewaard. Volgens Dirck 
Adamsz waren deze geschenken bedoeld als 'ghetrouwe ghetuyghenisse, oock tot 
eeuwighe memorie'.121 Elders meldt hij dat bij O.L.V. van zeven smarten een 
breukband hing, die een genezene daar had achtergelaten 'tot ghedenckenisse'.122 

Hoewel 'ghetuyghenisse', evenals de Latijnse term testimonium wel degelijk de 
betekenis van 'bewijsstuk' kan hebben, lijkt het toch eerder te gaan om een tastbare 
herinnering, een hulpmiddel om de gedachte aan het gebeurde levend te houden. 

Door het maken van een bedevaart en het schenken van een offerhande maakte 
een bedevaartganger duidelijk aan wiens tussenkomst het mirakel werd toegeschre
ven en welke cultus de eer toekwam het verhaal over het gebeurde op te nemen in 
de traditie. Deze toeschrijving hoefde niet altijd exclusief te zijn. Dit blijkt bij 
voorbeeld uit de geschiedenis van Claes Bonifaesz, die 27 mei 1384 was verdronken 
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in de vest te Delft. Toen hij na twee uur uit het water was gehaald, werd hij door 
een aantal mannen naar de Nieuwe Kerk gebracht en voor het beeld van Maria ter 
nood Gods gelegd, waar hij weer tot leven kwam.123 In het mirakelboek van 's-
Hertogenbosch komt hetzelfde verhaal voor, zij het met meer details over de 
toedracht van het ongeluk. Het is opgetekend uit de mond van Claes zelf en zijn 
moeder Steffenie, hier voorgesteld als vrouw van Jacop Ballensz. Misschien was 
Bonifaes, de vader van Claes, overleden en was zij hertrouwd. Zij vertelden dat 
Claes aan het baden was in de vest toen hij terecht kwam in een diepe put, daar 
gegraven ten behoeve van de brouwers, die er water uit putten als de waterstand erg 
laag was. Twee uur werd er vergeefs naar hem gezocht, alvorens hij werd gevonden 
door iemand die kon zwemmen en duiken. Toen hij eenmaal op de kant was 
gehesen stelde men vast dat hij was overleden. Zijn moeder riep O.L.V. van 's-
Hertogenbosch aan en beloofde haar te bezoeken met offerande als hij tot leven 
kwam, wat na ruim een uur gebeurde.124 

In deze versie is geen sprake van de overbrenging van de drenkeling naar de 
Nieuwe Kerk. Wat verder opvalt bij een vergelijking van deze verhalen is dat zij 
verschillend zijn gedateerd. In het Bossche mirakelboek wordt namelijk gezegd dat 
Claus en Steffenie op 27 augustus 1383 hun bedevaart volbrachten, en dat het 
wonder veertien weken geleden geschied was. Dit wijst op een datering van de 
verdrinking rond 27 mei, maar dan van het jaar 1383 in plaats van 1384, zoals de 
Delftse versie vermeldde. Waarschijnlijk moet de fout in de laatste gezocht worden, 
want de collectie van 's-Hertogenbosch bevat talrijke, chronologisch geordende 
wonderen uit deze periode, en het verhaal over Claes past perfect in de reeks. Het 
begin van het mirakelboek van de Nieuwe Kerk is daarentegen veel rommeliger, 
zoals blijkt uit een vergelijking van de volgorde der wonderen in de Latijnse bul en 
de Nederlandstalige kroniek.125 Daarin lijkt eerder een foutje te kunnen zijn geslo
pen dan in de Bossche collectie. Het aannemen van een verschrijving in de Romein
se cijfers, waar bij voorbeeld een I te veel is geschreven, biedt reeds een afdoende 
verklaring voor de afwijkende datering. 

Het feit dat één en dezelfde wonderbaarlijke gebeurtenis aan de werkzaamheid 
van Mariabeelden uit verschillende plaatsen wordt toegeschreven, is op zich niet zo 
vreemd. De moeder had nu eenmaal een gelofte gedaan aan O.L.V. van Den Bosch, 
en voelde zich gehouden deze toezegging na te komen. De overigen ondernamen een 
andere actie en wendden zich tot een ter plaatse aanwezig mirakelbeeld. Toen Claes 
herleefde konden functionarissen van de Nieuwe Kerk de eer met evenveel recht 
voor hün Maria opeisen. 

Een minstens even merkwaardige situatie deed zich voor bij de toeschrijving van 
een genezing aan sint Cornelis en Maria gezamenlijk. In 1399 bezocht Machtelt 
Hugen van der Hair, in gezelschap van haar dochter Alijt, de Nieuwe Kerk te Delft. 
Alijt leed aan epilepsie, toen zij op een keer een visioen kreeg, waarin Maria 
verscheen in de gedaante van het beeld van O.L.V. ter nood Gods. Deze zegde haar 
steun toe, mits Alijt haar diende. Iemand gaf de ouders echter de raad om sint 
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Comelis te bezoeken, op welke plaats wordt er niet bij gezegd. Opnieuw verscheen 
Maria aan Alijt, nu met het advies naar de Nieuwe Kerk te gaan en aldaar een kaars 
van een half pond was voor haar beeld te zetten en hetzelfde te doen bij het beeld 
van sint Cornelis. Toen men dit had toegezegd genas Alijt terstond.126 

Het verhaal wekt de suggestie dat Maria zelf ingreep, om te voorkomen dat de 
eer van de genezing aan een ander te beurt zou vallen. Zij lijkt er de voorkeur aan 
te hebben gegeven de offerande met sint Cornelis te delen, liever dan geheel met 
lege handen te blijven staan. Wellicht verschilden de ouders en hun dochter van 
inzicht omtrent de vraag aan wie de genezing moest worden toegeschreven, en werd 
de kwestie opgelost door beide heiligen een kaars aan te bieden. Het feit dat dit 
openlijk werd vermeld in het verhaal, laat zien dat voor de exploitanten van de 
cultus het belang van een tastbare offergave, hoe belangrijk ook als tastbare herin
nering aan het gebeurde, ondergeschikt was aan de waarde van het relaas van de 
pelgrim. Zelfs als Maria ter nood Gods de eer moest delen met een andere heilige, 
was het verhaal de moeite van het noteren waard. 

De optekening van de mirakelen vervulde dan ook enkele belangrijke functies. 
Ten eerste werd hierdoor bijgedragen aan de vorming van een traditie in het 
cultuscentrum. Deze werd in stand gehouden door de toevoeging van steeds nieuwe 
episodes aan de geschiedenis van een verering. Ten tweede dienden de verhalen een 
pedagogisch doel, vooral wanneer erover werd gepreekt. Zij stichtten de toehoorders 
en konden hen aansporen zich zelf in geval van nood tot dezelfde helper te wenden. 
Bovendien werd hen voorgehouden wat al dan niet betamelijk was in hun houding 
ten opzichte van het heilige. Vooral strafwonderen bevatten waarschuwingen aan het 
adres van hen die zich niet hielden aan de mores van de cultus. Met name het 
leveren van een bijdrage aan de traditie werd hierin sterk aanbevolen. Dat een 
pelgrim zijn verhaal deed in het heiligdom kan voor hemzelf een bewijs zijn 
geweest dat hij aan deze verplichting had voldaan. De dynamiek van een verering 
was aldus gebaseerd op een wisselwerking tussen het cultuscentrum en de bezoe
kers. 
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DE INKOMSTEN UIT DE DEVOTIES 

9.0 Inleiding 

De gaven die in het kader van de verering der vier mirakelbeelden werden geofferd, 
kwamen zowel in de Oude als in de Nieuwe Kerk terecht in de kas van de kerk
meesters, de beheerders van het kerkgebouw.1 Op basis van hun boekhouding 
worden in dit hoofdstuk de baten van elke cultus bestudeerd, teneinde na te gaan in 
hoeverre de kerkmeesters kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden bij het 
succes van een devotie. Om te beginnen zullen de bronnen, voornamelijk kasboeken, 
worden onderzocht op hun bruikbaarheid voor een dergelijke studie. Daarna wordt 
voor elke cultus een overzicht gegeven van de wijze waarop de offergaven werden 
geïnd en van de hoogte van de ontvangsten, zowel in absolute zin als in vergelijking 
met die uit andere devoties. 

Om tenminste bij benadering te bepalen hoe belangrijk deze baten waren, worden 
zij in 9.4 gerelateerd aan de cijfers betreffende enkele andere bronnen van inkom
sten. Hiervoor komen alleen gegevens in aanmerking die geen al te incidenteel 
karakter vertonen, maar regelmatig terugkeren in de kasboeken. Een eerste categorie 
die een vergelijking mogelijk maakt, vormen de offeranden voor de relikwieën in de 
Oude Kerk. Vervolgens komen de giften aan de orde die tijdens de viering van 
allerlei heiligendagen werden ontvangen in dezelfde kerk. Tenslotte worden de 
opbrengsten van de collectes onderzocht, waarvoor gegevens uit beide parochies 
beschikbaar zijn. In paragraaf 9.5 wordt een vergelijking gemaakt met de inkomsten 
van een aantal andere instanties, om de omvang van het financiële bedrijf van de 
Delftse kerken in perspectief te kunnen plaatsen. In 9.6 worden de fluctuaties van de 
baten geanalyseerd, onder meer door deze te relateren aan ontwikkelingen op 
economisch en religieus terrein. 

9.1 De bronnen 

Het belangrijkste en ook het meest overzichtelijke element van een boekhouding is 
de afgesloten of afgehoorde jaarrekening. Van de Delftse kerkmeesters is er echter 
niet één bekend. Als deze functionarissen rekenplichtig zijn geweest aan de magis
traat, hetgeen wel waarschijnlijk is maar niet te bewijzen, zouden hun afgehoorde 
rekeningen bewaard kunnen zijn gebleven in het stadsarchief. Dat dit laatste niet het 
geval is, kan een gevolg zijn van de stadsbrand van 1536 en de stadhuisbrand van 
1618, die catastrofale gevolgen hebben gehad voor de Delftse archieven.2 Het is 
ook mogelijk dat deze bescheiden ooit zijn vernietigd bij gebrek aan ruimte of 
omdat men het belang van verdere bewaring niet inzag. Een derde mogelijkheid is 



158 Hoofdstuk 9 

dat de rekeningen na het afhoren werden teruggegeven aan de kerkmeesters, 
eventueel voorzien van een verklaring van décharge. In dat geval zouden zij 
overgeleverd kunnen zijn in de kerkarchieven, maar ook daar zijn zij nooit opge
doken. Nu zijn de bescheiden van de fabrieken minstens zo gehavend als die van de 
stad, maar toch roept het totaal verdwijnen van de rekeningen de vraag op of zij wel 
hebben bestaan. Misschien had het stadsbestuur er helemaal geen behoefte aan om 
elk jaar inzage te hebben in de boekhouding van een college dat het zelf benoemde, 
of vond men het voldoende dat men alleen werd geraadpleegd bij de belangrijkste 
financiële beslissingen.3 Ook is het mogelijk dat de controle op andere wijze was 
geregeld. Zo was het in sommige plaatsen gebruikelijk dat de opvolgers van de 
aftredende functionarissen de kas controleerden, alvorens deze over te nemen. De 
overname fungeerde dan als stilzwijgende goedkeuring en décharge.4 

Wat wel bewaard bleef van de boekhouding van de kerkmeesters kan worden 
verdeeld in twee categorieën. Een onderscheid moet namelijk worden gemaakt 
tussen de vaste en de variabele inkomsten en uitgaven. In de eerste categorie vielen 
alle opbrengsten uit verpachting van land of verhuur van huizen, alsmede diverse 
soorten renten. Dergelijke bezittingen lijken op het eerste gezicht hoogst aantrekke
lijk. Door het uitgeven van een eenmalige verwervingssom of het accepteren van 
een schenking was men immers verzekerd van periodieke uitkeringen van een vooraf 
bekende hoogte. De hoogte van pachten was vaak echter moeilijk of zelfs in het 
geheel niet aan te passen, zodat geldontwaarding er voor kon zorgen, dat de 
betekenis van deze inkomsten in de loop der jaren verminderde. Bovendien konden 
vooral aan schenkingen kostbare tegenprestaties zijn verbonden, zoals het onderhoud 
van een huis of het laten lezen van zielmissen voor een erflater. In geval van inflatie 
werden dan de verplichte uitgaven steeds hoger in relatie tot de opbrengsten.5 Nog 
veel riskanter was het bewandelen van de omgekeerde weg: het verkopen van 
renten. Dit was een veel gebruikt en noodzakelijk middel tot financiering van 
incidentele grote uitgaven, bij voorbeeld voor onderhoud of uitbreiding van de kerk. 
Het nadeel van deze manier van fondsenwerving was dat de fabriek nog vele jaren 
was opgescheept met een enorme schuldenlast. Zoals eerder bleek raakten beide 
Delftse parochiekerken hierdoor wel eens in moeilijkheden, waarop het stadsbestuur 
moest bijspringen.6 

Voor de administratie van deze vaste inkomsten en uitgaven, alle gewoonlijk 
'renten' genoemd, bestonden in de Oude Kerk aparte registers. Bewaard zijn twee 
algemene rentenboeken, het ene aangelegd in het jaar 1400, het andere daterend uit 
het midden van de vijftiende eeuw.7 Beide zijn gedurende enkele decennia bijge
houden en aangevuld. Omdat bij veel posten dateringen ontbreken is niet aan te 
geven welke periode deze boeken precies beslaan. Verder bestaat er nog een register 
van erfrenten uit 1412, dat eveneens lange tijd in gebruik moet zijn geweest.8 

Tenslotte is in twee deeltjes de administratie overgeleverd van de inning van het 
kerkgeld in 1410.9 Dit was een soort vermogensbelasting ten behoeve van de kerk, 
maar noch de oorsprong noch de bestemming hiervan zijn precies te achterhalen.10 
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In de Nieuwe Kerk werden door de fabriekmeesters in 1438 twee registers 
aangelegd voor de vaste inkomsten en uitgaven. Het ene was bedoeld voor te 
ontvangen huis- en landrenten, het andere voor te betalen lijf- en erfrenten en te 
lezen missen.11 Uit de jaren 1497-1506 zijn rekeningen van de rentmeester overge
leverd, bijgebonden in een incompleet register van vaste uitgaven van circa 1500.12 

Ook van 1535 is een dergelijke rekening bewaard, ditmaal als los katern.13 Ten
slotte is in de periode 1520-1560 een dik boek bijgehouden, dat is verdeeld in 
'ontfanck int zekere', dat wil zeggen de renten, en 'onseker ontfangen'.14 

Dit tweede onderdeel is feitelijk een kasboek en vormt het enige register van 
variabele inkomsten en uitgaven, dat van de Nieuwe Kerk bewaard bleef. Wel is 
daarnaast een boek overgeleverd dat werd aangelegd na de brand van 1536 en 
waarin aanvankelijk alleen de uitgaven voor de restauratie werden verantwoord. 
Hierin is men later ook de kosten van andere bouw- en verbouwingsactiviteiten 
gaan boeken, alsmede incidentele inkomsten ten behoeve van dergelijke projec
ten.15 Zo zijn bij voorbeeld de opbrengsten genoteerd van een op 20 april 1568 
gehouden bedetocht ten bate van het herstel na de beeldenstorm. De laatste boekin
gen in dit register dateren van 1572, toen de kerk werd overgenomen door de 
protestanten. 

Van de fabriek van de Oude Kerk zijn de variabele inkomsten en uitgaven veel 
langer te volgen. Uit de periode 1408-1475 zijn kasboekjes bewaard gebleven voor 
vijftien boekjaren.16 Zij beginnen en eindigen steeds op 11 november (Sint Maar-
tensdag), de in Delft gebruikelijke datum voor de verkiezing van kerkmeesters en 
tevens in beide kerken het begin van elk boekjaar. Het zijn niet meer dan katerntjes, 
die soms apart, soms met twee samen werden ingebonden. In een aantal rubrieken 
werden van dag tot dag de ingekomen of uitgegeven gelden genoteerd. Daarnaast 
zijn vele pagina's opgevuld met 'allerhande' posten. Van 1495 tot 1572 werden de 
kasboeken niet meer jaarlijks afgesloten, maar werden de inkomsten en uitgaven 
achter elkaar genoteerd. Door het veelal ontbreken van dateringen is het onmogelijk 
om te reconstrueren hoeveel er per jaar in totaal werd ontvangen en uitgegeven. Van 
de vier registers uit deze periode is het derde deels onbruikbaar door zware water
schade. Door een ondeskundige restauratiepoging is deze onherstelbaar geworden.17 

Het karakter van de bronnen, zoals dat hierboven is geschetst, heeft vérstrekkende 
gevolgen voor hun bruikbaarheid. Het totaal van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven 
is noch in de bronnen neergelegd, noch door de onderzoeker te becijferen. Debet aan 
dit manco is in de eerste plaats de scheiding tussen vaste en variabele financiën. 
Aangezien de inkomsten en uitgaven in de rentenboeken niet zijn getotaliseerd, noch 
zijn verantwoord in de kasboeken, is hun aandeel in de totale middelen onbekend. 
Omdat de meeste posten in deze rentenboeken niet zijn gedateerd is het ook niet 
mogelijk een totaal te reconstrueren. In een compleet archief zou het wellicht 
mogelijk zijn hierin te voorzien door gebruik te maken van de akten waarbij 
onroerend goed of renten werden verworven c.q. verkocht, maar hiervan kan voor 
Delft geen sprake zijn. Ook de variabele inkomsten en uitgaven zijn in de bronnen 
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niet getotaliseerd. Hier is evenmin reconstructie mogelijk, hetgeen wederom vooral 
te wijten is aan het niet dateren van de boekingen. Bovendien is het maar de vraag 
of een dergelijke tijdrovende exercitie, zo deze al mogelijk zou zijn, enig nut zou 
hebben, gezien het ontbreken van inzicht in de totale financiën.18 

Dit alles wil niet zeggen dat de kasboeken volledig onbruikbaar zijn voor dit 
onderzoek. Integendeel, door een zorgvuldige analyse van de vaak door elkaar 
staande posten is het mogelijk waardevolle informatie uit deze bronnen te destil
leren. Juist de opbrengsten van de collectes en de inhoud van de offerblokken bij de 
verschillende beelden en relikwieën werden zorgvuldig en regelmatig, gewoonlijk 
eens in de vier weken of per kalendermaand, genoteerd, zodat het af en toe ontbre
ken van een datering geen onoverkomelijk bezwaar vormt. Een factor die de 
bewerking van de Delftse kasboeken in hoge mate vergemakkelijkt is dat de 
kerkmeesters van beide kerken vrijwel altijd een rekenmunt hanteerden, namelijk het 
Vlaamse pond groten.19 Dit betekent dat zij alle inkomsten en uitgaven in deze 
munt hebben geboekt, ook al vonden de betalingen in werkelijkheid plaats in een 
andere geldsoort. Omrekening heeft dus al plaats gevonden door de kerkmeesters, 
volgens de toen geldende koersen. 

9.2 De inkomsten uit de devoties in de Oude Kerk 

9.2.1 De Ommegang 

Onder het opschrift 'Dit is van den Ommeganck' boekten de kerkmeesters van de 
Oude Kerk de offergaven die op de zondag na sint Odulphus werden geschonken 
tijdens de grote processie. Deze werden gespecificeerd naar de afzonderlijke 
meegedragen cultusobjecten, zoals Maria Jesse, het heilig Kruis 'mitten hair', de 
relikwieën (sinds 1464) en Onze Lieve Vrouwe van zeven smarten (sinds 1505). 
Slechts voor een beperkte periode, namelijk de jaren 1495-1523, is een compleet 
beeld te reconstrueren. 

De weergave van de ontvangsten in grafiek 9.1 geeft een beeld van de relatieve 
populariteit van de voornaamste devoties. Daaruit blijkt dat de cultus van Maria 
Jesse aanvankelijk veruit de belangrijkste was.20 Hiervoor werden tijdens de 
Ommegang offergaven geschonken ter waarde van twee a drie pond. De relikwieën 
en het heilig Kruis bevonden zich ongeveer op gelijk niveau en waren elk goed voor 
giften ter waarde van circa een derde van wat Maria Jesse ontving2 1 Bepaald 
spectaculair is de opkomst van de cultus van Maria van zeven smarten weerspiegeld 
in de cijfers. Reeds in 1506 waren haar inkomsten tijdens de Ommegang ongeveer 
gelijk aan die van de reeds lang gevestigde cultus van Maria Jesse. In sommige van 
de volgende jaren ontving zij zelfs meer. Door de nieuwe cultus zijn de 
totaalopbrengsten van de Ommegang met de helft vermeerderd. Zij stegen van 
omstreeks vijf naar zeven a acht pond. 
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Grafiek 9.1. Opbrengsten van collectes bij gelegenheid van de Ommegang, voor 
Maria Jesse, O.L.V. van zeven smarten, het heilig Kruis en de relieken, 1495-1525 
(in schellingen Vlaams, drie-jaarlijkse voortschrijdende gemiddelden). 

o = Maria Jesse 
4- = O.L.V. van zeven smarten 
O = Kruis 
A 55 Relieken 

Bron: GAD, Kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, f. 64-69. 

Hoe de inkomsten tijdens de Ommegang zich na 1520 precies ontwikkelden, is 
bij gebrek aan gegevens uit de twee volgende decennia niet bekend. Wel is duidelijk 
dat de dalende tendens die aan het eind van de hier gepresenteerde grafieken in alle 
curves zichtbaar is, zich moet hebben doorgezet. In het laatste kasboek, dat aanvangt 
in 1545, werden in de rubriek Ommegang nog slechts inkomsten genoteerd voor het 
beeld van Maria Jesse. Kennelijk waren de overige devotiegelden het boeken niet 
meer waard. 

9.2.2 Maria Jesse en het heilig Kruis 'mitten hair' 

De kerkmeesters van de Oude Kerk hanteerden in hun kasboeken een aparte rubriek 
voor 'tontfanc van der beghinen'. Hierin noteerden zij de afdrachten door de vrou
wen die de kapel van Maria Jesse en het heilig Kruis 'mitten hair' bewaakten en 
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onderhielden.22 Deze boekingen vonden aanvankelijk plaats met wisselende tussen
pozen, maar met ingang van 1417/18 werd een nagenoeg regelmatig systeem 
ingevoerd. Voortaan ontvingen de kerkmeesters de offergaven eens in de vier 
weken, steeds op een zondag. Per boekjaar zijn dus dertien zogenaamde 'maand
gelden' genoteerd. Hierbij werd geen onderscheid gemaakt tussen de giften aan 
Maria Jesse en die aan het heilig Kruis, zodat het precieze aandeel van elke cultus 
in het totaal niet bekend is. Als de verdeling evenredig was met die van de offer
gaven tijdens de Ommegang, zou ongeveer een kwart van de totale ontvangsten van 
de begijnen voor rekening zijn gekomen van het heilig Kruis. 

In grafiek 9.2 zijn de inkomsten weergegeven gedurende veertien boekjaren 
tussen 1408/09 en 1463/64.23 Omdat de kasboekjes slechts in enkele gevallen op 
elkaar aansluiten is het beeld bijzonder fragmentarisch. Uit de latere registers is een 
veel vollediger reeks te reconstrueren. De boekingen zijn namelijk vrijwel compleet 
van 1495/96 tot 1517/18 en van 1541/42 tot 1571/72 (grafiek 9.3). Niet altijd 
werden echter dezelfde gegevens genoteerd. In het door grafiek 9.2 bestreken tijdvak 
zijn waarschijnlijk de totale, dus bruto inkomsten geboekt, want nergens wordt 
gerept van afgehouden onkosten. Na 1530 werden daarentegen de netto afdrachten 
opgeschreven. Bij de posten staat dan steeds de opmerking: 'alle oncost afgetoghen'. 
Alleen uit een aantal jaren tussen 1495 en 1530 zijn zowel de netto ontvangsten als 
de uitgaven bekend, terwijl bovendien meestal een totaal is opgemaakt.24 Voor 
twee periodes, te weten 1495/96-1503/04 en 1508/09-1517/18 is het beeld com
pleet. Uit een vergelijking van deze twee tijdvakken blijkt dat de netto inkomsten 
licht stegen, ondanks een forse toename van de uitgaven. In absolute zin verdubbel
den de onkosten bijna, van gemiddeld 9 pond in de eerste periode tot 16Vi pond in 
de tweede. Ook relatief gezien groeiden zij, van 17 tot 27% van de bruto opbrengst. 
Zij werden echter ruimschoots gecompenseerd door een stijging van de totale 
ontvangsten van gemiddeld 51 tot 62 pond per jaar. 

Meteen na deze periode moet een abrupte daling van de offergaven hebben 
plaatsgevonden. Werd in 1517/18 60 pond bruto aan maandgelden genoteerd, in de 
eerstvolgende vier jaren waaruit een complete reeks boekingen voorhanden is, 
1526/27-1529/30, was dit nog slechts gemiddeld 20 pond. De inkomsten waren dus 
in minder dan tien jaar met twee derde gedaald. Eerst vanaf 1541/42 is weer 
informatie beschikbaar, nu over de netto ontvangsten. Deze bereikten in 1544/45 een 
dieptepunt van 5 pond, om zich vervolgens te stabiliseren op een niveau van 
omstreeks 15 pond per jaar. 

Buiten deze maandgelden zijn nog andere af en toe terugkerende inkomsten uit 
de cultus van Maria Jesse apart genoteerd, namelijk de zoengelden die haar waren 
toegewezen door het stedelijk gerecht. In het kasboekje van 1408/09-1409/10 zijn 
zeventien van dergelijke posten geboekt. Zij betreffen mensen die op bevel van het 
gerecht een bezoek moesten brengen aan het beeld van Maria Jesse en bij die 
gelegenheid één groot dienden te offeren. Soms werd de last verzwaard door de 
bepaling dat de betrokkene een zeker aantal, soms wel twintig mensen op de been 
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Grafiek 9.2. Maandgeld uit de cultus van Maria Jesse, veertien boekjaren tussen 
1408/09 en 1463/64 (in ponden Vlaams). 
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moest brengen om hem te vergezellen op deze tocht. Elk van de bezoekers diende 
de voorgeschreven boete te voldoen.25 In latere jaren daalde het aantal boekingen 
van zulke opgelegde bedevaarten, terwijl ook steeds minder vaak expliciet lijkt te 
zijn bepaald dat de te betalen zoengelden ten goede dienden te komen aan de cultus 
van Maria Jesse. In 1458/59 wordt deze categorie van inkomsten, die overigens 
nooit substantieel was geweest, voor het laatst vermeld. 

Niet te kwantificeren zijn de votiefgaven. Deze werden ook niet afzonderlijk 
geboekt. Van tijd tot tijd verkochten de kerkmeesters de geschenken die aan Maria 
of het heilig Kruis waren gegeven, waarop zij de opbrengst boekten in één post. Zo 
verkochten zij op 6 juli 1533 het goud en zilver dat in de kapel was geofferd aan 
Jan Jacobsz de goudsmid voor in totaal ruim 18 pond Vlaams.26 Dat was tweemaal 
zoveel als het netto maandgeld van dat hele boekjaar, waarbij wel moet worden 
bedacht dat de votiefgaven heel lang kunnen zijn opgespaard. 
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Grafiek 9.3. Maandgeld uit de cultus van Maria Jesse, 1495/96-1571/72 (in ponden 
Vlaams). 

Dss totale inkomsten 
+ = netto inkomsten 
• = uitgaven 

Bronnen: GAD, ABH, inv. nr 561 f. 17r-24v; GAD, Kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, p. 39-60; 
GAD, ABH, inv. nr 632, f. 53r-59r en 19r-22v; GAD, ABH, inv. nr 562, f 17r-26v. 

9.23 Maria van zeven smarten 

Sinds 1503 figureert in de kasboeken van de Oude Kerk de cultus van Maria van 
zeven smarten. De eerste inkomsten zijn helaas niet te traceren, omdat in het register 
over 1495-1505 enkele pagina's ontbreken. De posten die wel zijn bewaard, lopen 
van oktober 1503 tot januari 1505.27 In die periode werd ruim 20 pond ge
schonken. Deze gegevens kunnen worden aangevuld met behulp van het hierop 
aansluitende kasboek. De kerkmeesters maakten daarin aan het begin van de rubriek 
betreffende Maria van zeven smarten als het ware de balans op van de aan-
vangsperiode van de nieuwe devotie. Zij meldden dat zij sinds het begin van de 
cultus op Goede Vrijdag 1503 ruim 93 pond hadden ontvangen. Van dit bedrag 
belegden zij 78 pond in een stuk land in De Lier, dat jaarlijks drie pond oplever
de.28 

De inkomsten uit de cultus van O.L.V. van zeven smarten zijn te verdelen in 
verschillende categorieën. De eerste was het maandgeld, naar wij mogen aannemen 
afkomstig uit het offerblok voor het beeld. Er zijn geen aanwijzingen dat begijnen 
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Grafiek 9.4. Totale inkomsten uit de cultus van Maria van zeven smarten, 1503/04-
1525/26 (in ponden Vlaams). 

§ 
O. 

Bronnen: GAD, ABH, inv. nr 561, f. 210r-213r; GAD, Kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, p. 156-218. 

of anderen waren ingeschakeld voor de bewaking van de kapel of de inning van de 
gaven, zoals wel het geval was bij Maria Jesse. De tweede categorie werd gevormd 
door de ontvangsten tijdens de twee processies, die speciaal voor deze devotie 
werden gehouden. De ene vond plaats op de derde zondag na Pasen, Jubilate 
genoemd, de andere in het najaar. De derde categorie inkomsten waren de inciden
tele ontvangsten, door de kerkmeesters onderscheiden in legaten en giften bij het 
leven van de schenker. In deze laatste groep vallen bij voorbeeld de votiefgaven. Bij 
posten uit deze derde categorie wordt vaak vermeld via welke geestelijke de 
kerkmeesters een schenking ontvingen. Ook hieruit kan worden afgeleid dat niemand 
speciaal was belast met het in ontvangst nemen van de offeranden. 

Uit de totaalinkomsten, weergegeven in grafiek 9.4, is het volgende af te leiden. 
In de beginfase van de cultus werd, zoals hiervoor reeds bleek, bijzonder veel geld 
geschonken, waardoor een soort startkapitaal kon worden gevormd. Na enkele 
mindere jaren werd in 1510 opnieuw het niveau van 1505 bereikt. Tot circa 1520 
bleven de inkomsten min of meer stabiel, daarna daalden zij met ongeveer twee 
derde. Deze cijfers kunnen aanmerkelijk worden gespecificeerd door een onderver
deling te maken in de hierboven genoemde categorieën, zoals te zien is in grafiek 
9.5.29 Daaruit blijkt dat het maandgeld een redelijke afspiegeling vormt van de 
totale trend: het vertoont kort na het begin een bescheiden daling en is vervolgens 
weer hoog tussen 1510 en 1520. De overige posten vertonen een geheel ander beeld. 
De processies geven tot circa 1520 een ononderbroken stijging van de inkomsten te 
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Grafiek 9.5. Inkomsten uit de cultus van Maria van zeven smarten, gesplitst in de 
categorieën maandgeld, schenkingen, legaten en processies, 1503/04-1525/26 (in 
ponden Vlaams, vijfjaarlijkse voortschrijdende gemiddelden). 

3 2 _ . . 
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Bronnen: als in grafiek 9.4. 

zien. Zij vormen de enige categorie die aantoonbaar lijkt te hebben geprofiteerd van 
de uitbreiding van de feesten in 1514.30 

Opmerkelijk is het verloop van de inkomsten uit de legaten en de schenkingen bij 
het leven. Aanvankelijk was de laatste categorie het belangrijkst van de twee. 
Opnieuw blijkt dat velen bij het begin van de nieuwe devotie in de buidel hebben 
getast om bij te dragen aan het vestigen van een cultuscentrum in de Oude Kerk. 
Deze inkomsten daalden echter al na enkele jaren tot een minimaal niveau, waarna 
de legaten een piek bereikten. Misschien begonnen de kerkmeesters in die jaren de 
vruchten te plukken van het feit dat velen in de beginjaren van de cultus Maria van 
zeven smarten hadden bedacht in hun testament. Tot het eind van de hier weerge
geven periode bleven de legaten een belangrijkere inkomstenbron dan de schenkin
gen bij het leven, zij het dat beide categorieën toen nog slechts van zeer geringe 
betekenis waren. 

Dankzij de uiterst gedetailleerde wijze waarop deze gegevens zijn vastgelegd, is 
het mogelijk de schenkers en erflaters te onderscheiden naar sekse. Oosterbaan 
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achtte het Vanzelfsprekend [...] dat vele vrouwen geschenken gaven voor de feesten 
waarop de Moeder van Smarten werd geëerd1.31 Daargelaten of dit zo vanzelf sprak 
als deze auteur meende, kan worden geconstateerd dat de cijfers zijn impressie dat 
vrouwen sterk waren vertegenwoordigd bevestigen. Van de 240 geboekte giften bij 
het leven is in 86 gevallen (36%) het geslacht van de gever af te leiden uit diens 
naam. Royaal meer dan de helft van deze begunstigers, om precies te zijn 58%, 
waren vrouwen. De giften van de mannen bedroegen gemiddeld 50 penningen, die 
van de vrouwen 60. Nog groter is het verschil bij de veel talrijkere en dus statistisch 
betrouwbaardere gegevens betreffende de legaten. Van 567 erflaters is in 499 
gevallen (88%) het geslacht bekend. Liefst 293 van hen (59%) waren vrouwen, die 
gemiddeld 58 penningen schonken. De 206 mannen lieten gemiddeld 44 penningen 
na ten behoeve van de cultus.32 Het is duidelijk dat vrouwen vaker dan mannen 
worden genoemd als begunstigers, terwijl bovendien hun offeranden een gemiddeld 
hogere waarde vertegenwoordigden. Dit bevestigt de eerder op basis van de mira
kelverhalen getrokken conclusie dat zij zich meer dan mannen voelden aangesproken 
door deze devotie.33 

De totale inkomsten uit de cultus van O.L.V. van zeven smarten, dus die uit 
maandgeld, processies, schenkingen en legaten samen, bedroegen tot 1520 geregeld 
meer dan 50 pond. Daarmee waren zij zelfs hoger dan de netto opbrengsten uit de 
kapel van Maria Jesse. Deze situatie heeft waarschijnlijk niet lang geduurd. Door het 
ontbreken van gegevens uit de periode 1517-1526 is vergelijking in deze jaren 
weliswaar onmogelijk, maar uit de cijfers voor de vier volgende jaren is duidelijk 
dat het verval bij beide ongeveer even groot is geweest. De inkomsten daalden tot 
circa een derde van het niveau van de periode 1505-1515. Uit de verdere ontwikke
ling van de inkomsten van Maria Jesse (inclusief die van het heilig Kruis) blijkt dat 
deze cultus zich redelijk heeft gehandhaafd, zij het op een nog iets lager niveau. 
Over O.L.V. van zeven smarten is pas sinds 1545 weer informatie beschikbaar. Dan 
blijken de maandgelden en schenkingen niet eens meer te zijn geregistreerd. Slechts 
de processies worden nog vermeld, zij het als onderdeel van een verzamelrubriek 
waarin alle inkomsten uit ommegangen op Mariafeesten zijn ondergebracht. Ook 
hier was echter een flinke daling opgetreden. Werd in de periode 1505-1526 nooit 
minder dan elf Vlaamse ponden geofferd tijdens de twee processies, in de jaren 
1546-1551 werd slechts één maal de zes pond gehaald. Daarna bedroeg de op
brengst zelfs nooit meer dan drie pond.34 

9.3 De inkomsten uit de cultus van Maria ter nood Gods in de Nieuwe Kerk 

De inkomsten uit de cultus van Maria ter nood Gods in de Nieuwe Kerk zijn te 
volgen vanaf het boekjaar 1520/1521 tot en met juni 1560.35 De kerkmeesters 
boekten elke kalendermaand het zogenaamde 'maentgelt dat uter capellen comt van 
den maechden aldair sittende1.36 De ontwikkeling van deze periodieke afdrachten 
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Grafiek 9.6. Maandgeld uit de cultus van Maria ter nood Gods, 1520/21-1558/59 
(in ponden Vlaams). 

o= totale inkomsten 
+55 uitgaven 

Bron: GAD, ABH, inv. nr 596, f. 51r-74v. 

is per boekjaar weergegeven in grafiek 9.6. Evenals bij de devoties in de Oude Kerk 
is hier een enorme daling te zien vanaf 1520. De inkomsten, die in het eerste jaar 
nog 75 ponden Vlaams bedroegen, werden binnen vijf jaar gehalveerd en vermin
derden in vijftien jaar tot een kwart van het oorspronkelijke niveau. Na de brand van 
1536 was weliswaar sprake van een kleine opleving, maar deze zette zich niet 
door.37 Na 1540 waren de jaarlijkse inkomsten uit het maandgeld nooit hoger dan 
17 pond. 

Een vergelijking met de devoties in de Oude Kerk is moeilijk, omdat de gegevens 
elkaar slechts gedeeltelijk overlappen. Op het moment dat de informatie over O.L.V. 
ter nood Gods begint, ontbreken juist de opgaven betreffende de afdrachten van de 
offergaven voor Maria Jesse en het heilig Kruis. Het is verleidelijk en ook wel 
enigszins voor de hand liggend om in grafiek 9.3 tussen het punt van 1517/18 en het 
eerstvolgende, negen jaar later, een continue daling te veronderstellen, maar het is 
altijd mogelijk dat de ontwikkeling minder rechtlijnig verliep. Wel is in beide 
kerken de dalende tendens overduidelijk, al bewegen de curves zich ook op ver
schillende niveaus. Als zij elkaar voor het eerst overlappen, in de vier boekjaren 
1526/27-1529/30, blijken de bruto inkomsten in de Nieuwe Kerk tweemaal zo hoog 
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Grafiek 9.7. Opbrengsten van collectes bij gelegenheid van staties met het beeld van 
Maria ter Nood Gods, 1520/21-1559/60 (in ponden Vlaams). 
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Bron: GAD, ABH, inv. nr 596, f. 95r-103v. 

als die van de begijnen in de Oude Kerk. Een betere vergelijking is te maken in de 
veel langere periode tussen 1541/42 en 1558/59. De netto inkomsten blijken elkaar 
in deze negentien boekjaren niet veel te hebben ontlopen. Maria Jesse en het heilig 
Kruis ontvingen jaarlijks gemiddeld bijna twaalf pond, O.L.V. ter nood Gods ruim 
tien. 

Gedurende de hele periode van veertig jaar werden ook de uitgaven genoteerd die 
waren gemoeid met de cultus, zoals 'zeep, wassen, spinnen ende nayen' of 'van 
messen1.38 Deze verschilden dus niet wezenlijk van de onkosten die door de 
begijnen in de Oude Kerk werden gemaakt. Absuluut gezien waren zij echter wel 
ongeveer de helft lager, namelijk slechts rond de 9 pond per jaar. De periodes 
waarover gegevens betreffende beide kerken beschikbaar zijn overlappen elkaar in 
dit geval slechts in één boekjaar, zodat opnieuw voorzichtigheid geboden is bij deze 
vergelijking.39 De informatie over de Mariakapel in de Oude Kerk is bovendien 
afkomstig uit de topjaren van de cultus. Gedurende ruim twintig jaar blijkt daar de 
stijging van de ontvangsten groter te zijn geweest dan de tegelijkertijd optredende 
toename van de onkosten. Het is niet duidelijk hoe de verhoudingen er na 1520 
lagen. Dat is wel bekend voor de Nieuwe Kerk, waar blijkt dat de onkosten in 
absolute zin weliswaar tamelijk constant waren, maar relatief een steeds groter deel 
van de veel sneller dalende totale offergaven gingen opslokken, waardoor ook de 



170 Hoofdstuk 9 

netto ontvangsten minder werden. In het eerste decennium (1520/21-1529/30) 
bedroegen zij gemiddeld 18%, in het tweede 23%, in het derde 28% en in het 
vierde zelfs 32% oftewel bijna een derde van de totale inkomsten. Vanaf januari 
1530 boekten de kerkmeesters gedurende tien maanden de onkosten 'als blijckt bij 
de cedulle, bij de maechden van de cappelle ons overgelevert'. Blijkbaar verlangden 
zij een schriftelijke verantwoording van de uitgaven, omdat zij deze te hoog achtten. 
Na oktober lieten zij dergelijke opmerkingen weer achterwege, wellicht omdat de 
maatregel inmiddels was afgeschaft. Enig effect in de zin van dalende onkosten kan 
op basis van de cijfers niet worden vastgesteld. 

Apart verantwoord werden de zogenaamde 'staties' die met het Mariabeeld 
werden gehouden op vier hoogtijdagen, te weten de Gulden Mis, Apparitio Eccle
siae, Hemelvaartsdag en de Ommegang (grafiek 9.7).40 De inkomsten tijdens de 
staties waren vooral in het begin van deze periode aanzienlijk. In 1520/21 bedroegen 
zij liefst 35 pond, bijna half zoveel als het totale maandgeld van dat boekjaar. Ook 
hier trad echter snel het verval in. Binnen drie jaar was de opbrengst gehalveerd en 
in 1537/38 werd voor het laatst een bedrag van tien pond ontvangen. 

Een onderscheid in de vier verschillende periodes maakt duidelijk dat de hoogste 
opbrengst werd behaald op de feestdagen die direct te maken hadden met de 
geschiedenis van de Nieuwe Kerk zelf, namelijk Apparitio Ecclesiae en Hemel
vaartsdag. Dat de Ommegang in financieel opzicht relatief minder belangrijk was 
dan de eigen feesten lijkt logisch, aangezien de oorsprong van deze processie 
gelegen was in de cultus van Maria Jesse in de Oude Kerk. Des te opvallender is 
het dat de opbrengsten van de op die dag gehouden collectes in de weinige jaren dat 
zij voor beide kerken bekend zijn, hoger waren in de Nieuwe dan in de Oude Kerk. 
Dit kan echter een gevolg zijn van een verschillende boekingswijze. De kerkmees
ters van de Nieuwe Kerk noteerden de giften die nog binnenkwamen op de acht 
dagen dat het beeld na de plechtigheid in het koor bleef staan, het zogenaamde 
'voerstaen' gedurende het octaaf, met de opbrengst van de feestdag zelf in één post. 
Het is mogelijk dat dergelijke inkomsten in de Oude Kerk werden beschouwd als 
maandgeld. 

9.4 Het relatieve belang van de devoties voor de kerkfabriek 

9.4.1 De relikwieën in de Oude Kerk 

De Oude Kerk had heel wat moeten doen om een reliekenschat op te bouwen, zoals 
hiervoor bleek, maar het resultaat mocht er dan ook zijn.41 Tijdens de Ommegang 
van 1464, het eerste jaar na de verwerving waarover financiële informatie beschik
baar is, werden voor de relieken 33 schellingen geofferd. Dit was nog niet de helft 
van het bedrag dat aan Maria Jesse werd geschonken, maar wel royaal meer dan de 
20 schellingen die voor het heilig Kruis werden ontvangen.42 Zoals uit grafiek 9.1 
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bleek, was in het begin van de zestiende eeuw de verhouding tussen de offeranden 
voor de relikwieën en Maria Jesse nog vrijwel hetzelfde. 

De reliekenverzameling berustte in een aparte kapel aan de zuidzijde van de kerk, 
die werd bewaakt en beheerd door een priester.43 Voor zijn diensten kreeg hij, net 
als de begijnen die de Mariakapel bewaakten, een vast jaargeld. Op gezette tijden 
diende hij de ontvangen offergaven af te dragen aan de kerkmeesters. Hoe hoog zijn 
ontvangsten in de vijftiende eeuw waren is niet bekend. In 1500 werd het in de 
Mariakapel gehanteerde systeem van maandelijkse afdrachten ingevoerd. De 
kerkmeesters bepaalden toen 'dat de priester die voir die reliquien sit, die zal die 
offerhande alle maens mede inbrenghen ghelijck als die baginen doen die voir 
Onsen Vrouwen sitten'.44 Zijn afdrachten vielen echter in het niet bij die van de 
begijnen. Tussen 1501 en 1514, de jaren waarover totaalcijfers zijn te reconstrueren, 
daalden zij van 29 naar 7 schellingen per jaar, dat wil zeggen van nog geen ander
half naar een derde pond. In 1516 waren de inkomsten zo laag geworden, dat er 
geen priester meer van kon worden betaald. In het kasboek staat dan ook de 
veelzeggende opmerking: 'Dit ofgedaen ende sel voertan nyet meer jaergelt heb-

9.4.2 De viering van heiligendagen 

Een tweede inkomstenbron die ter vergelijking kan worden aangevoerd, wordt 
gevormd door de gelden die werden ontvangen bij gelegenheid van de viering van 
heiligendagen. Verspreid door de hele kerk stonden tientallen beelden, die op de 
feestdag van de desbetreffende heilige plechtig werden uitgestald. De kasboeken van 
de Oude Kerk verschaffen slechts van een beperkt aantal jaren, namelijk van circa 
1500 tot 1515, gegevens over de inkomsten bij dergelijke gelegenheden.46 Toch is 
hieruit wel het één en ander af te leiden. Zo blijken de offeranden, die werden geïnd 
en afgedragen door dezelfde priester die ook de relieken bewaarde, voor de kerk van 
geringe betekenis te zijn geweest. De meest 'lucratieve' heiligendagen waren nog die 
van Blasius en Apollonia, respectievelijk op 3 en 9 februari. Tijdens deze feesten 
werd steeds tussen 10 en 16 schellingen ontvangen. Opvallend is dat voor sint 
Hippolytus, nota bene de kerkpatroon, op zijn feestdag (13 augustus) nooit meer 
werd geofferd dan 7 schellingen. 

In de kalenderjaren 1506-1514 zijn totalen op te maken, waaruit blijkt dat alle 
in deze rubriek geboekte heiligen samen de kerkfabriek jaarlijks tussen de drie en 
vijf pond opleverden. Hierbij moet wel worden bedacht dat op een aantal, misschien 
wel juist de aantrekkelijkste dagen de meeste inkomsten niet in de fabriekskas 
vloeiden, maar in die van een broederschap of een gilde, waarvan de betrokken 
heilige patroon was. De kerk ontving dan slechts een klein bedrag, misschien ter 
betaling voor de diensten van de priester die bij het beeld zat, of voor het gebruik 
van altaarkleden of andere paramenten.47 
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Voor de Nieuwe Kerk geldt mutatis mutandis hetzelfde als voor de Oude. Het 
'incomen in den beekenen vant voirstaen, behalven die noot Gods' was slechts 
marginaal. De hoogste opbrengst, geboekt in 1520/21, bedroeg 54 schellingen, nog 
geen drie pond, terwijl toch op 23 dagen een statie was gehouden.48 Sindsdien trad 
een forse daling op, zowel in het aantal staties als in de inkomsten. In 1523/24 was 
er nog een Voirstaen' op zeven dagen, die samen zes schellingen opbrachten. 
Sindsdien waren de opbrengsten steeds een half pond of minder per boekjaar. In de 
periode 1538/39-1541/42, dus kort nadat de kerk weer in gebruik was genomen na 
de brand, kwamen zij weer even boven die grens, vooral omdat het aantal staties 
fors werd uitgebreid. Daarna zette de dalende tendens op beide fronten door. In 
1559/60 werden nog slechts twee staties gehouden, die samen 2Vt groot opbrachten. 

Uit deze cijfers blijkt overduidelijk dat geen van de genoemde heiligen in de 
schaduw kon staan van Maria. Zowel de offeranden voor de relikwieën in het 
algemeen als de giften op de feestdagen voor individuele heiligen vielen in het niet 
bij ontvangsten die konden worden geboekt op de plechtigheden ter ere van Maria. 

9.4.3 Collectes in de Oude Kerk 

Een veel substantiëlere bron van inkomsten vormden de collectes tijdens de mis. Uit 
de oudste kasboekjes van de Oude Kerk blijkt, dat daar het rondgaan met de 
offerschaal geen fenomeen was dat vanouds bestond. In het begin van de vijftiende 
eeuw werd slechts gecollecteerd wanneer de communie werd uitgereikt, te weten op 
Kerst, Witte Donderdag, Paasavond, Pasen en Pinksteren. De offergaven werden 
beschouwd als een vergoeding voor de wijn, immers een kostbaar artikel. Na aftrek 
van de onkosten voor de inkoop van deze drank en de betaling van de priesters die 
de communie uitreikten bleven echter slechts enkele schellingen over voor de 
kerkfabriek. Incidenteel moest er zelfs geld bij. 4 9 De kerkmeesters probeerden in 
1497 tevergeefs de kosten te beperken door zelf de wijn te schenken, zelf de 
collecteschaal communie op te houden en de wijn achter slot en grendel te houden 
vóór en na de plechtigheid. Blijkbaar weten zij de in hun ogen overmatige wijncon
sumptie aan de priesters.50 

In de kasboeken vanaf 1495 worden behalve het wijngeld ook gaven verantwoord 
die op Kerstmis, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren werden ingezameld tijdens de 
zogenaamde passiepreek. Gezien de data zal dit niet noodzakelijkerwijs een verkon
diging van het lijdensverhaal zijn geweest, maar veeleer een extra gelegenheids
sermoen. Gewoonlijk werd dit uitbesteed aan een ordegeestelijke. In even jaren 
predikte altijd iemand van de minderbroeders observanten uit Delft. In oneven jaren 
was het nu eens een dominicaan uit 's-Gravenhage, dan weer een kruisbroeder of 
een priester van de Oude Kerk zelf.51 Vaak hoefden de kerkmeesters van de op
brengst van de collecte niet eens loon te betalen aan de passiepreker, omdat deze 
vrijwillig afstand deed van zijn aandeel, dat eigenlijk bestemd was voor hemzelf of 
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zijn orde. Met name de observanten deden dit vaak52, evenals bij voorbeeld Dirck 
Adamsz. Overigens wist alleen de laatste een goede opbrengst te bereiken, vooral 
doordat hij deze gewoonlijk bij voorbaat ter beschikking stelde van de cultus van 
Maria van zeven smarten.53 Doorgaans werd er echter vrij weinig opgehaald, omdat 
de passiepreek in de namiddag plaatsvond. Dan was er, afhankelijk van de feestdag, 
al één of meer keer gecollecteerd. Vooral Kerst vormde een probleem, getuige een 
klacht in 1498: 'anghesien dat voir die middach drie reysen gebeden was, zoe en 
was nu dese bede nyet meer dan 2 sc. 6 d.gr., wairom op correctie die vierde reyse 
op enen dach alte cleyn valt1.54 Met Kerst vonden namelijk drie missen plaats, te 
weten de Kerstmis, de Onze-Lieve-Vrouwenmis en de hoogmis.55 Op Pasen en 
Pinksteren werden er twee opgedragen. 

De derde en financieel meest aantrekkelijke categorie van collectes was de 
zogenaamde sint Maartensbede. Deze naam verwijst naar de sinds 1288 bestaande 
verplichting voor alle parochies in het bisdom Utrecht om bij te dragen aan de bouw 
van de kathedraal, die was gewijd aan sint Maarten, de patroonheilige van het 
diocees.56 De kerkmeesters dienden voor dit doel te collecteren en de opbrengsten 
af te dragen aan het Domkapittel in Utrecht. Daar werden deze inkomsten in de 
fabrieksrekeningen geboekt als 'reportationes sancti Martini'. Om de offervaardigheid 
te bevorderen hadden allerlei kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders aflaten in het 
vooruitzicht gesteld voor degenen die een duit in het zakje deden.57 Desondanks, 
of misschien wel eerder vanwege het succes van de inzamelingen, verminderde in 
de loop der jaren de bereidheid van de parochiekerken om de opbrengsten af te 
staan. Het Domkapittel moest, blijkbaar bij gebrek aan machtsmiddelen om volledige 
betaling af te dwingen, steeds vaker toestaan dat kerkmeesters een deel van de 
opbrengst achterhielden voor hun eigen kerk, zogenaamd wegens onkosten. Om in 
elk geval nog iets binnen te krijgen werd de mogelijkheid gecreëerd dat parochies 
of zelfs hele dekenaten tegelijk het afdragen van de sint Maartensbede afkochten. 
Alles wat zij meer ophaalden dan de pachtsom vloeide daardoor in de fabriekskas 
van de lokale kerk. De kerkmeesters die een dergelijke regeling troffen, konden in 
feite de aflaten die waren gegeven ten behoeve van de Dombouw, aanwenden ten 
bate van de fondsenwerving voor hun eigen fabriek. Dit moet een forse stimulans 
zijn geweest voor de vrijgevigheid van de gelovigen. Door royaal in de buidel te 
tasten bevorderden zij immers niet alleen hun zieleheil, maar steunden zij ook de 
plaatselijke parochiekerk, waarbij zij zich ongetwijfeld meer betrokken voelden dan 
bij de kathedraal in Utrecht. 

Een dergelijke overeenkomst met het Domkapittel hebben ook de kerkmeesters 
van de Oude Kerk gesloten. Twee oorkonden dienaangaande zijn bewaard gebleven. 
Zowel in 1460 als in 1481 verpachtte de Dom de opbrengst van de sint Maartens
bede voor tien jaar aan de fabriek van de Oude Kerk voor de jaarlijkse som van vier 
Beierse guldens, afhankelijk van de koers ongeveer driekwart pond Vlaamse 
groten.58 Deze regeling, die ongetwijfeld ook in het decennium tussen de beide 
overgeleverde pachtcontracten heeft gegolden, bestond al veel eerder, want in het 
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Grafiek 9.8. Maandgeld van de sint Maartensbede in de Oude Kerk, 1495/96-
1571/72 (in ponden Vlaams). 

Bronnen: GAD, ABH, inv. nr 561, f. 27r-32r; GAD, Kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, p. 19-38; 
GAD, ABH, inv. nr 632, f. 7r-18v; GAD, ABH, inv. nr 562, f. 2r-15r. 

kasboekje van 1434/35 boekten de kerkmeesters reeds een betaling van vier Beierse 
guldens aan de Dom.59 Zij betaalden dit bedrag nog steeds in 1528, het laatste jaar 
waarin het sint Maartensgeld werd opgehaald. Toen werd in het kasboek genoteerd: 
'Men met sinte Martijnsborden niet meer en bit'.60 Blijkbaar sloot de Oude Kerk 
zich toen aan bij de groeiende groep parochies die helemaal niets meer afdroeg voor 
de Dombouw.61 Ondertussen gingen de collectes natuurlijk gewoon door, zij het 
niet langer onder de naam sint Maartensbede. 

In de oudste kasboekjes zijn de opbrengsten van deze inzamelingen slechts 
fragmentarisch terug te vinden, maar vanaf 1495 zijn zij met grote zorgvuldigheid 
genoteerd. Op alle zon- en feestdagen blijkt het sint Maartensgeld te zijn opgehaald. 
Aanvankelijk werden de ontvangsten per dag apart geboekt, hetgeen jaarlijks circa 
80 posten opleverde, maar met ingang van maart 1496 werd steeds een aantal 
collectes samen genoteeerd. Sinds 1500 bestond een nagenoeg regelmatig systeem: 
de kerkmeesters boekten elke vierde zondag 'wat men ghebeden heeft des maens op 
die borden met sinte Maertijns geit'.62 Het jaar viel zo uiteen in dertien periodes. 

In grafiek 9.8 zijn de jaarlijkse totalen van deze maandgelden weergegeven. 
Slechts enkele jaren ontbreken door onleesbare passages in het desbetreffende 
kasboek. Afzonderlijk verantwoord werden de zes hoogtijdagen waarop ook werd 
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Grafiek 9.9. Opbrengst van de sint Maartensbede op hoogtijdagen in de Oude Kerk, 
1494/95-1571/72 (in schellingen Vlaams, vijfjaarlijkse voortschrijdende gemiddel-
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Bronnen: GAD, ABH, inv. nr 561, f. 46r-70v; GAD, Kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, p. 80-123; 
GAD, ABH, inv. nr 632, f. 23r-52v; GAD, ABH, inv. nr 562, f. 35r-60v. 

gecollecteerd voor het wijngeld of de passieprediker, te weten Kerst, Witte Donder
dag, Goede Vrijdag, Paasavond, Pasen en Pinksteren (grafiek 9.9). Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn door de kerkmeesters sinds 1536 vaak samen 
met de beide Paascollectes genoteerd in één post. Om deze reden en omdat zij van 
geringe financiële betekenis waren, zijn zij in de grafiek ook niet afzonderlijk 
opgenomen.63 De ontwikkeling van de opbrengsten komt globaal overeen met die 
van het maandgeld. De zes hoogtijden waren samen goed voor een derde van de 
totale sint Maartensbede. 

Het pachten van deze collecte moet voor de kerkfabriek van geweldig financieel 
belang zijn geweest. Jaarlijks werden slechts vier Beierse guldens afgedragen voor 
de Dombouw, circa driekwart pond Vlaams, terwijl bij voorbeeld in 1516 liefst 64 
pond werd ingezameld. Daarmee brachten alle collectes samen ongeveer evenveel 
op als de maandgelden van Maria Jesse of van O.L.V. van zeven smarten. De 
ontwikkeling van de ontvangsten is in alle drie de curves ongeveer dezelfde: een 
stijging tot 1510, dan gedurende een vol decennium een constant hoog niveau, 
waarna een abrupte daling inzet. Wel is het tempo van de groei enigszins verschil
lend: bij het sint Maartensgeld en de cultus van O.L.V. van zeven smarten treedt in 
enkele jaren een verdubbeling op, terwijl de stijging van de inkomsten van Maria 
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Grafiek 9.10. Opbrengsten van de sint Maartensbede in de Nieuwe Kerk, 1520/21 -
1558/59 (in ponden Vlaams). 
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Bron: GAD, ABH, inv. nr 596, f. 75r-94v. 

Jesse meer geleidelijk verloopt. Ook de terugval verloopt anders. De opbrengsten 
van de collectes stabiliseren zich na 1520 op een niveau dat slechts weinig lager ligt 
dan dat van voor 1510, terwijl de inkomsten uit de devoties daaronder zakken. 

9.4.4 Collectes in de Nieuwe Kerk 

De kerkmeesters van de Nieuwe Kerk boekten de opbrengsten van de daar gehouden 
collectes in een rubriek met het opschrift 'vant bidden of ommegaen mitten bor
den1.64 Hoewel de naam 'sint Maartensbede' niet wordt gebruikt, is het wel aan
nemelijk dat deze parochie een soortgelijke afkoopregeling met de Domfabriek heeft 
getroffen als de Oude Kerk. De betalingen die te Utrecht werden verricht waren 
namelijk zeer laag.65 Zij werden ongeveer tegelijk met die van de Oude Kerk 
gestaakt, namelijk in 1529. 

Evenals de afdrachten van de maagden in de kapel werden de opbrengsten van 
de collectes eens per kalendermaand genoteerd. De grote kerkelijke feestdagen zijn 
hier niet apart geboekt en zullen zijn opgenomen in het maandgeld. De inkomsten 
zijn te volgen vanaf november 1520 tot en met juni 1560. In grafiek 9.10 zijn de 
totalen per boekjaar weergegeven.66 Ook hier is een sterke daling na 1520 te 
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constateren, met een opvallend herstel na de brand van 1536. Dit kan misschien ten 
dele worden verklaard uit het feit dat van oktober 1536 tot en met maart 1546 ook 
werd gecollecteerd in het convent van de minderbroeders.67 De offergaven van 
parochianen die daar reeds voor de brand kerkten, kwamen nu ook in de kas van de 
kerkfabriek. 

De ontwikkeling van de collecteopbrengsten loopt opvallend gelijk met die in de 
Oude Kerk. Kijkt men alleen naar de daar geboekte maandgelden, dan zijn zelfs de 
bedragen nagenoeg identiek. Wel moet hierbij worden bedacht dat in de curve 
betreffende de Nieuwe Kerk de hoogtijdagen al zijn opgenomen, terwijl deze in de 
Oude Kerk apart werden geboekt. Een vergelijking van de collecteopbrengsten met 
de maandgelden van Maria ter nood Gods laat zien, dat deze devotie tot de brand 
van 1536 veel meer opleverde. Nadien waren de collectes tijdelijk belangrijker, zoals 
hiervoor bleek misschien dankzij de inning van offeranden in het minderbroeders
klooster. Als de giften tijdens de staties met het Mariabeeld, die immers apart 
werden verantwoord, worden opgeteld bij de maandgelden, blijkt echter dat de 
cultus van O.L.V. ter nood Gods voor de kerk in financieel opzicht van meer 
gewicht was dan de collectes. 

9.5 Evaluatie van de hoogte van de inkomsten 

In dit hoofdstuk kwam de vraag aan de orde, of de kerken financiële belangen 
hadden bij een succesvolle cultus. Ondanks de beperkingen van het bronnen
materiaal, dat in de eerste paragraaf werd gepresenteerd, bleek het mogelijk voor 
bepaalde, soms vrij lange periodes de inkomsten te traceren uit de vier devoties die 
in deze studie centraal staan. In een aantal grafieken werd een beeld gegeven van de 
ontwikkeling van de baten. Zelfs konden uitspraken worden gedaan over de relatieve 
populariteit van de verschillende cultusobjecten in sommige tijdvakken. Afgaande op 
de ontvangen offergaven bleek dat de drie Mariadevoties elkaar in financieel belang 
niet veel ontliepen. De cultus van het heilig Kruis in de Oude Kerk was heel wat 
minder lucratief en boekte waarschijnlijk slechts een kwart van de totale ontvangsten 
in de kapel. Om de resultaten in perspectief te kunnen plaatsen, werden vervolgens 
enkele vergelijkbare inkomstenbronnen onderzocht. De ontvangsten op de heiligen
dagen bleken slechts marginaal te zijn. Zelfs de reliekenverzameling van de Oude 
Kerk, die toch met grote moeite en hooggespannen verwachtingen was verworven, 
leverde maar weinig offergaven op. Anders was het gesteld met de min of meer 
reguliere collectes op zon- en feestdagen, die wel degelijk een substantiële, met de 
Mariadevoties vergelijkbare bijdrage hebben geleverd aan de ontvangsten van de 
kerkmeesters. 

Duidelijk is geworden, dat de financiële betekenis van vooral de Mariadevoties 
in relatie tot andere inkomstenbronnen voor de kerkfabrieken aanzienlijk moet zijn 
geweest. Een vraag die nog rest, is hoe de omvang van deze ontvangsten moet 
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worden gewaardeerd in breder verband. Met andere woorden: wat waren de totale 
offergaven nu precies waard? Zoals hiervoor reeds werd gezegd, bestaat geen inzicht 
in de totale financiën van de parochiekerken. Alleen voor de Nieuwe Kerk is van 
één boekjaar een totaal van de inkomsten uit 'renten' bekend. In 1535/36 bedroegen 
deze ongeveer 41 pond Vlaams, waarvan na aftrek van alle kosten ruim 10 pond 
overbleef.68 De cultus van Maria ter nood Gods bracht in datzelfde boekjaar 18 
pond netto op. De zeggingskracht van dit geïsoleerde gegeven is uiteraard te beperkt 
om zonder meer de conclusie te rechtvaardigen dat de heiligenverering van veel 
groter financieel belang was dan het eigen vermogen. 

Een indirecte manier om de opbrengsten in perspectief te plaatsen, is het trekken 
van een vergelijking met de inkomsten die andere instanties tot hun beschikking 
hadden. Het Delftse stadsbestuur verklaarde in 1494 tegenover de commissie van de 
Enqueste dat de totale jaarinkomsten 15.000 pond Hollands beliepen, terwijl jaarlijks 
ruim 1750 pond aan schulden werd afgelost.69 Omstreeks dezelfde tijd, in het 
boekjaar 1495/96, werd in de Mariakapel ongeveer 300 pond Hollands geschonken 
en brachten de collectes bijna 100 pond op. Samen was dit 400 pond, overeenko
mend met ongeveer 2Vi% van de stedelijke inkomsten. Met deze som had de stad 
bijna een kwart van haar schulden kunnen aflossen. Rond 1514 was het jaarinkomen 
van het stadsbestuur bijna 4800 pond Vlaams, waarvan een derde afkomstig was uit 
de bieraccijns, en bedroeg de schuld aan los- en lijfrenten 3900 pond.70 Ter verge
lijking: in het boekjaar 1514/15 werd in de Mariakapel 58 pond geofferd, bedroegen 
de totale inkomsten van O.L.V. van zeven smarten 51 pond en leverden de collectes 
44 pond op. Dit bedrag van ruim 150 pond kwam overeen met iets meer dan 3% 
van de stedelijke inkomsten. 

De vergelijking met de financiën van één van de grootste steden van het graaf
schap wekt niet het idee dat het gaat om indrukwekkende bedragen. Beter kan 
worden gekeken naar kleinere economische eenheden. De stad Vlaardingen ver
klaarde in 1514 bij voorbeeld jaarlijks gemiddeld 50 pond Vlaams aan accijnsen te 
innen, minder dan in de Oude Kerk werd geofferd in de Mariakapel.71 De totale 
inkomsten van 's-Gravenzande bedroegen niet meer dan 38 pond.72 De pastoor van 
de Oude Kerk trok uit zijn ambt volgens een schatting in 1514 ongeveer 36 pond 
Vlaams per jaar. Zijn collega van de Nieuwe Kerk kon jaarlijks rekenen op om
streeks 30 pond.73 De heer van Warmond ontving omstreeks 1500 ongeveer 32 
pond Vlaams per jaar uit het verpachten van landerijen en hofsteden.74 Dit blijft 
ruim achter bij wat in het boekjaar 1500/01 in de Mariakapel van de Oude Kerk 
werd geofferd, namelijk 53 pond. De stad Amsterdam beurde in 1531 uit de kort 
voordien gekochte heerlijkheden Amstelveen, Sloterdijk en Osdorp 52 pond 
Vlaams.75 Hoewel de Delftse devoties toen al royaal over hun hoogtepunt heen 
waren, leverde de cultus van Maria ter nood Gods de kerkmeesters van de Nieuwe 
Kerk in het boekjaar 1530/31 nog altijd 33 pond op. Samen met de ontvangsten uit 
de collectes, 21 pond, waren alleen deze twee posten al groter dan de revenuen uit 
vier heerlijkheden bij elkaar. 



De inkomsten uit de devoties 179 

Een vergelijking met de door Vroom onderzochte financiën van de O.L.V.-kerk 
te Antwerpen leert het volgende. In deze kerk bevond zich een miraculeus Maria-
beeldje, O.L.V. op 't Stokske, dat aan het eind van de vijftiende en het begin van de 
zestiende eeuw grote populariteit genoot en navenant veel inkomsten opleverde. 
Verder werden tot de devotiegelden gerekend de opbrengsten van offerblokken en 
'appoort' (te vergelijken met de Delftse 'staties'), collectes en beden door de stad. 
Samen brachten deze bij voorbeeld in de relatief goede jaren 1510-1520 samen 
gemiddeld iets minder dan 250 pond Vlaams per jaar op, waarmee zij meer dan een 
kwart van de totale inkomsten vormden.76 In dezelfde periode incasseerde de Oude 
Kerk te Delft aan maandgeld bij Maria Jesse ongeveer 60 pond per jaar, uit de 
cultus van O.L.V. van zeven smarten circa 50 pond en aan sint-Maartensgeld nog 
eens zo'n 40 pond. Gemeten aan de inkomsten uit devoties kon de Oude Kerk zelfs 
in zijn topjaren de vergelijking met de Antwerpse kapittelkerk weliswaar niet 
volledig doorstaan, maar wel is duidelijk dat het verschil niet bijzonder groot is. 
Hetzelfde kan worden geconstateerd ten aanzien van de Nieuwe Kerk, waar de 
opbrengsten uit de cultus van Maria ter nood Gods en het sint Maartensgeld samen 
tussen 1520 en 1530 nog altijd tegen de 100 pond Vlaams waren, in een periode dat 
de devotiegelden in de O.L.V.-kerk te Antwerpen ongeveer 160 pond per jaar 
bedroegen.77 

Een andere weg waarlangs de inkomsten uit de devoties kunnen worden geëva
lueerd, is het nagaan wat de kerkmeesters met hun geld konden doen. Dan wordt 
niet gezocht naar vergelijkingsmateriaal aan de inkomsten-, maar aan de beste
dingskant. Zo kan hun 'koopkracht' worden uitgedrukt in het aantal manjaren 
gedurende welke zij bij voorbeeld een metselaar konden betalen uit de opbrengsten 
van een bepaalde cultus. De starheid van de lonen aan het eind van de vijftiende en 
het begin van de zestiende eeuw vereenvoudigt het trekken van zo'n vergelijking. 
Van 1470 tot 1520 was bij voorbeeld het dagloon van de metselaars die werkten aan 
het Hof in 's-Gravenhage 5 stuivers, hetgeen neerkomt op een jaarloon van onge
veer 10 pond Vlaams.78 Dit betekent dat met de ontvangsten uit de cultus van 
Maria van zeven smarten in de Oude Kerk vanaf de aanvang tot 1520 gedurende het 
gehele jaar vier tot vijf metselaars aan het werk konden worden gehouden. Volgens 
het register waarin de kosten van het herstel van de Nieuwe Kerk na de brand van 
1536 werden bijgehouden, werd hieraan tussen dat jaar en 1547, dus in een periode 
van twaalf jaar, 20.000 gulden oftewel ruim 3300 pond Vlaams uitgegeven.79 

Alleen al om deze absoluut noodzakelijke werkzaamheden te kunnen bekostigen was 
dus bijna 300 pond per jaar nodig, en dat in een periode waarin het sint Maartens
geld jaarlijks amper 30 pond opbracht en de cultus van Maria ter nood Gods 
ongeveer 20. 

Ook kunnen de cijfers worden vergeleken met de prijzen van allerlei benodigd
heden voor het kerkgebouw en de diensten die daar werden verricht. Omstreeks 
1465 verkochten de kerkmeesters van de Nieuwe Kerk, die bezig waren een nieuw 
koor op te trekken, het sacramentshuis voor AVi pond en al het houtwerk uit het 
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oude koor voor ruim 34 pond. In 1463/64 ontvingen hun collega's uit de Oude 
Kerk 63 pond in de Mariakapel. Dezen kochten in 1507 van Jacob van Mallenburch 
te Utrecht kazuifels en borduurwerk ter waarde van 60 pond Vlaams.81 Dit bedrag 
kwam ongeveer overeen met de totale in dat jaar ontvangen offergaven in de kapel. 

Dit alles geeft slechts een indicatie van wat mogelijk was. Vaak hadden de 
kerkmeesters niets te kiezen, omdat bepaalde investeringen nodig waren om über
haupt inkomsten te kunnen verwerven. Zo moesten er diensten worden verzorgd 
tijdens welke kon worden gecollecteerd en dienden voorzieningen te worden 
getroffen om een bepaalde cultus in stand te houden. Op grotere schaal was het 
noodzakelijk het kerkgebouw te onderhouden en op tijd reparaties te laten verrich
ten. Daarnaast werden van tijd tot tijd verbouw- of nieuwbouwprojecten onder
nomen. Vooral dergelijke activiteiten, die incidenteel maar wel zeer kostbaar waren, 
deden een zware aanslag deden op de kerkelijke financiën. Zo raakte volgens de 
kroniekschrijver de Nieuwe Kerk aan het eind van de vijftiende eeuw in financiële 
moeilijkheden door de bouw van de toren. Ondanks royale schenkingen en de 
afstoting of belening van kostbaarheden uit de kerkschat, bleek het nodig lijfrenten 
te gaan verkopen. De uitbetaling hiervan kostte de kerk liefst 100 pond Vlaams per 
jaar. Hierdoor was het nog lange tijd bijzonder moeilijk om zelfs het hoogstnood
zakelijke onderhoud te bekostigen. Maar de nood mocht dan wel hoog zijn gestegen, 
'God ende die moeder Gods hebben den kercmeesters die dairna quamen alsulcken 
bistant gedaen, dat si dese sculde ende ongereetheit vromelick gereet hebben ende 
veel verhaelt, dat seer ongesien was'.82 

Deze formuleringen doen denken aan de mirakelverhalen die de auteur in een 
ander gedeelte van zijn geschrift opnam. Juist op het moment dat de situatie 
uitzichtloos lijkt, komst de hulp van boven. Zelfs het beredderen van de financiën 
van de kerk was in zijn optiek niet alleen een kwestie van menselijk vernuft, maar 
ook van bovennatuurlijke bijstand. In welke vorm deze hulp werd verleend, vermeldt 
hij niet expliciet. Het feit dat er kort na 1500 weer vele wonderen waren te melden, 
geeft echter aan in welke richting moet worden gedacht. In kritieke situaties konden 
kerkmeesters een dergelijke impuls voor een in potentie lucratieve cultus goed 
gebruiken, teneinde een dreigende negatieve ontwikkeling van hun inkomsten te 
keren. 

9.6 Evaluatie van de ontwikkeling van de inkomsten 

Uit de voorgaande synchronische analyse is duidelijk geworden dat de ontvangsten 
uit een succesvolle cultus zowel in absolute als in relatieve zin een omvangrijke 
bijdrage aan de parochiële financiën moeten hebben geleverd. Een andere vraag die 
dient te worden gesteld, is hoe de diachronische evolutie van de baten moet worden 
gewaardeerd in het licht van andere ontwikkelingen, in het bijzonder op economisch 
en religieus gebied. 
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Om te beginnen kunnen de geconstateerde pieken en dalen in de inkomsten 
worden gerelateerd aan gebeurtenissen op parochieniveau. De opvallend hoge 
offergaven voor Maria Jesse en het heilig Kruis in de jaren 1430 vielen samen met * 
ingrijpende bouwwerkzaamheden in de noordoostelijke hoek van de kerk, waar de 
kapel zich bevond. Er zijn zelfs aanwijzingen dat er een hele nieuwe O.L.V.-kapel 
werd opgetrokken.83 Deze bouwcampagne viel tevens samen met activiteiten op het 
gebied van de vastlegging van mirakelen. Zowel de wonderverhalen van Maria Jesse 
als die van het heilig Kruis werden in de jaren 1430 opgetekend in het Utrechtse tj 
handschrift.84 Ook tussen 1505 en 1520 lagen de opbrengsten van de cultus op jl 
hoog niveau. Zij stegen met ongeveer 20% ten opzichte van het decennium daar- jj 
voor, van circa 50 tot meer dan 60 pond. Tijdens deze piekperiode vonden in en 
rond de kapel eveneens werkzaamheden plaats, die waarschijnlijk te maken hadden 
met de opkomst van de cultus van O.L.V. van zeven smarten, waarvoor ruimte 
moest worden gecreëerd.85 

Het ligt voor de hand een relatie te vermoeden tussen bouwactiviteiten, de 
samenstelling van mirakelboeken en de relatief hoge offerahdën^ln^êzeifde perio
des. Het is echter niet geheel zeker in welke richting dit verband precies moet 
worden gezocht. Het is bij voorbeeld mogelijk dat de kerkmeesters het verantwoord 
achtten om grote uitgaven te doen, juist omdat de cultus bloeide en de daaruit 
voortvloeiende inkomsten op dat moment hoog waren. Maar er kan ook andersom 
worden geredeneerd: ambitieuze bouwplannen en een actieve fondsenwerving 
kunnen stimulerend hebben gewerkt op de devotie en de offervaardigheid van de 
parochianen en andere bezoekers van de kerk. Of de eerste mogelijkheid de juiste 
was, is uitermate lastig te bewijzen. Het is nu eenmaal niet precies bekend wanneer 
de plannen werden gemaakt en of deze werden opgezet naar aanleiding van een 
geconstateerde groei in de inkomsten. Het is echter moeilijk voor te stellen, dat de 
kerkmeesters, als het ware met de armen over elkaar, zaten te wachten op een min 
of meer buiten hen om plaatsvindende, autonome toename van de offergaven. Nu 
zullen zij weliswaar niet alles hebben kunnen beïnvloeden, maar er zijn toch 
duidelijke aanwijzingen dat zij op een aantal momenten actief hebben geprobeerd 
hun inkomsten te vergroten. Zo kan worden gewezen op de moeite die omstreeks 
1460 in beide kerken werd gedaan om relieken te verwerven. Nog veel sprekender 
zijn de expliciet uitgesproken hoge verwachtingen die de kerkmeesters van de Oude 
Kerk koesterden, toen zij in 1514 de feesten van O.L.V. van zeven smarten uit
breidden.86 

Het is buitengewoon moeilijk factoren aan te wijzen die de mate van offervaar
digheid van de gelovigen doorslaggevend hebben beïnvloed. Het aantal variabelen 
dat bepaalt of iemand veel of weinig over heeft voor religieuze zaken, is immers 
oneindig groot. Een eenvoudige relatie met de economische conjunctuur, in het 
bijzonder de ontwikkeling van de koopkracht, lijkt op voorhand onwaarschijnlijk. { 
Het moge logisch schijnen dat iemand die het in materiële zin goed heeft dankbaar c 
is gestemd en dus veel besteedt aan kerkelijke zaken, maar ook het omgekeerde is ' 
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voorstelbaar. Wie in problemen verkeert, offert zo veel mogelijk om God en zijn 
heiligen te bewegen tot hulp. Zo kwam in Lier de cultus van sint Gummarus tot 
grote bloei, ook in financieel opzicht, juist toen de economische situatie van de 
bevolking uitzichtloos leek.87 

Een minstens zo moeilijk op zijn waarde te schatten factor is de religieuze 
betrokkenheid. Het is een illusie te menen dat de ontwikkeling van de baten zonder ¡1 
meer kan worden beschouwd als een barometer van het godsdienstige klimaat. \ \ 
Vooral bij het evalueren van relatief geringe fluctuaties in de inkomsten uit devoties 
is in dit opzicht voorzichtigheid geboden. Het lijkt echter wel degelijk verdedigbaar, 
dat de geconstateerde totale ineenstorting van de baten uit zowel de devoties als uit 
collectes omstreeks 1520 op zijn minst een indicatie vormt van de veranderende 
religieuze instelling in deze periode.88 

Deze veronderstelling wordt gesteund door de constatering dat de Delftse 
gegevens niet op zichzelf staan. Eenzelfde daling van inkomsten ervoer bij voor
beeld de fabriek van de Utrechtse kathedraal ten aanzien van de verpachting van de 
zogenaamde 'questen'. Anderhalve eeuw lang had het Domkapittel aan enkele grote 
'buitenlandse' abdijen toestemming verleend om door het hele diocees rondgangen 
met relieken te houden. Vooral omdat aan de begunstiging van deze kloosters grote 
aflaten waren verbonden, kon tijdens zo'n tocht veel geld worden opgehaald. De 
inkomsten uit de verpachting van deze 'questen' bereikten in 1525 een hoogtepunt, 
waarna zij binnen tien jaar vrijwel volledig instortten.89 Ook op andere fronten is 
een dalende religieuze betrokkenheid afgeleid uit teruglopende giften aan kerkelijke 
en religieuze instellingen. Op basis van onderzoek naar testamenten uit laat-middel-
eeuws Friesland kon worden aangetoond dat het aantal pieuze beschikkingen na 
1520 snel minder wercÉ°3 

Treffend is de parallel van de Delftse ontwikkelingen met die in de O.L.V.-kerk 
te Antwerpen. Daar vertoonden de inkomsten uit de devoties, waaronder die uit de 
zeer succesvolle cultus van 'O.L.V. op 't stocxken', zowel absoluut als relatief een 
dramatische terugval vanaf 1522.91 Tijdgenoten constateerden dat de daling van de 
giften der gelovigen werd veroorzaakt door de opschudding naar aanleiding van de 
ideeën van Luther.92 Ook in Delft werd, zij het enkele decennia later, een recht
streeks verband gelegd tussen de hoogte van de inkomsten en het religieuze klimaat. 
In 1564 werden door het stadsbestuur een nieuwe regeling ingesteld voor de verkoop 
van kaarsen in de kerken. Deze was nodig 'overmidts daer seer weynich ghegheven 
ende ghecontribueert wort ende die devotie onder die ghemeente soe langher soe 
meer vercout'.93 

A l vóór 1520 lijkt in Delft een einde te zijn gekomen aan het vastleggen van de 
wonderen die werden gemeld in het kader van de devoties in de parochiekerken. Het 
laatste opgetekende mirakel van Maria Jesse dateerde reeds van 1439, dat van het 
heilig Kruis van 1511. In 1519 verscheen de recentste bijgewerkte editie van de 
wonderverhalen van O.L.V. van zeven smarten. Het laatste mirakel over Maria ter 
nood Gods werd geschreven in 1516. Hoewel niet met zekerheid is te zeggen of er 
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ook geen wonderen meer werden gemeld of opgetekend, lijkt het er op dat onder het 
publiek de belangstelling voor de betreffende vereringen was verflauwd. 

Het doordringen van reformatorische ideeën in Delft is weliswaar nog onvol
doende onderzocht, maar er zijn talrijke aanwijzingen dat zij hier al vroeg enig 
succes kenden. De dominicaan Wouter, die in 1510 te Utrecht opschudding had 
verwekt met de verkondiging van als ketters beschouwde ideeën, verbleef later in 
Delft. Daar liet hij zich in 1520 kritisch uit over het nut van vasten en het verwer
ven van aflaten, speciaal die ten behoeve van de bouw van de Sint Laurenskerk te 
Rotterdam.94 Misschien was hij dezelfde als 'broeder Wouter uten Hage', een 
dominicaan die sinds 1515 regelmatig passiepreken in de Oude Kerk verzorgde, 
getuige de hoogte van de opbrengsten der collectes met veel succes. Zijn naam 
wordt in de registers van de kerkmeesters voor het laatst genoemd bij de boeking 
van de collecte op Hemelvaartsavond van het jaar 1521. Toen was Wouter vervan
gen door een minderbroeder, omdat hij het slachtoffer was geworden van 'haet ende 
nijt ende meuterije van den brueders uuten Haeghe'.95 

Ook in leidende kerkelijke kringen binnen Delft zelf was sprake van beroering. 
In 1525 werd meester Pieter, vice-cureit van de Oude Kerk, gearresteerd op 
verdenking van ketterse sympathieën, samen met onder meer de pater van het Oude 
en het Nieuwe Gasthuis en Frederik Hondebeke, rector van de school.96 Hieruit 
mag worden afgeleid dat personen die mede verantwoordelijk waren voor de 
religieuze vorming de traditionele vroomheid ter discussie stelden. Vooralsnog is 
niet uit te maken in hoeverre zij de aanstichters waren van heterodoxe ideeën, dan 
wel verwoorders van reeds in bredere lagen van de bevolking sluimerende senti
menten. Het laatste moet niet worden uitgesloten. Het is misschien wel veelzeggend 
dat het eerste ketterproces in Rotterdam, gevoerd in het jaar 1529, was gericht tegen 
Roemer Syvertsz en zijn zoon Jan, personen die daarheen waren verhuisd vanuit 
Delft. De schout van hun vaderstad verklaarde dat daar niemand ooit had gemerkt 
dat zij aanhangers waren van de nieuwe leer 'die men hiet Lutheraensche dwalinge'. 
Eén van de beschuldigingen luidde dat zij de Mariaverering afwezen.97 

In 1528 manifesteerde zich in Delft openlijk protest tegen een plechtigheid die 
werd gehouden in het kader van een gevestigde devotie. Op Hemelvaartsdag werd 
de processie van de Nieuwe Kerk verstoord door David Jorisz (1501/02-1556), die 
zich later zou manifesteren als leider van de wederdopers.98 In het vonnis dat het 
Hof van Holland over hem uitsprak, heet het dat hij de deelnemers aan de omme
gang had toegeroepen 'dat se waren upten dwaelwech'. Verder had hij geschriften 
verspreid waarin het plaatsen van heiligenbeelden in kerken fel werd afgekeurd. De 
bewoordingen waarvan hij zich daarbij had bediend, logen er niet om. 

'Dese valsche ypocryten, monicken ende papen hebben ons diets gemaect dattet 
die ongeleerden haer boucken waren, maer de Gheest des Heeren zeyt dattet 
stricken zijn tot vallen van die ongeleerden ende bekoirders van de menschen 
haer ziele.'99 
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Waarschijnlijk was het verstoren van de ommegang meer dan een incident, uitgelokt 
door een enkele extremist. Onvrede met het grote aantal processies, die beslag 
legden op de ook toen reeds in geld uit te drukken tijd, leidde in de volgende 
decennia regelmatig tot spanningen.100 

Uit alles blijkt dat het draagvlak voor de vroeger toch onomstreden lijkende 
devoties inmiddels danig was geslonken, een ontwikkeling die onomkeerbaar is 
geweest. De inkomsten die de kerken wisten te verwerven uit de heiligencultus 
gaven evenals de opbrengsten van de collectes nog slechts een korte opleving te zien 
na de verwoestende brand die de stad in 1536 trof. Hierbij liepen ook de kerken 
zware schade op, maar zowel het stadsbestuur als de bevolking brachten grote offers 
voor het herstel.101 Opnieuw kan een treffende parallel worden getrokken met de 
ontwikkelingen in Antwerpen, waar in 1533 de O.L.V.-kerk werd getroffen door 
een brand. Ook hier leidde een dergelijke ramp tot een tijdelijke opleving in de 
offergaven van de gelovigen, zodat de kerkmeesters de herbouw binnen afzienbare 
tijd konden voltooien.102 Blijkbaar was men in deze periode weliswaar bereid de 
kerk in stand te houden als prestigieuze openbare ruimte, maar had deze als heilig
dom sterk aan belang ingeboet. 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 

In hoeverre bestond er in de late middeleeuwen een verband tussen devotie en 
negotie? Op deze vraag werd een antwoord gezocht aan de hand van een onderzoek 
naar het functioneren van Delft als bedevaartplaats. Profiteerden de beide parochie
kerken aldaar op min of meer passieve wijze van een bestaande aandacht voor 
heiligen, wonderen en bedevaarten, of stimuleerden zij deze ook door het actief 
bedrijven van propaganda? De belangrijkste bronnen waren enerzijds de mirakelver
halen, anderzijds de kasboeken van de kerkmeesters. De eerste boden onder meer 
inzicht in de samenstelling en de motieven van het publiek van de devoties; uit de 
financiële registers van de kerkfabriek kon informatie worden geput over de 
organisatie van een cultus en de omvang van de daaruit voortvloeiende inkomsten. 
In de loop van het betoog werden de volgende deelproblemen aangesneden. Hoe en 
waarom ontstond een cultus? In hoeverre hebben de overgeleverde mirakelverhalen 
een rol gespeeld bij het ontstaan en de verbreiding van een verering? Wat waren de 
beweegredenen van de bezoekers van de Delftse devoties? Welke houding tegenover 
het sacrale spreekt uit hun verhalen? Hoe was het publiek samengesteld? Was een 
grote toeloop voor de kerken financieel zó aantrekkelijk dat hierin wellicht een 
motief voor actieve stimulering van een bepaalde cultus kan worden gevonden? Kan 
misschien zelfs worden gesteld dat het succes van de toenmalige heiligenverering -
al was het maar ten dele - een gevolg was van gerichte propaganda? Nu alle 
gegevens elk in hun eigen context zijn gepresenteerd, kunnen de draden worden 
samengenomen om te bezien of de gestelde vragen kunnen worden beantwoord. 

Van de vier devoties die centraal stonden, waren er drie gesitueerd in de Oude 
Kerk. Naar verluidt ontstond hier reeds in 1327 de cultus van Maria Jesse. Een in 
dat jaar geschied mirakel zou de aanleiding zijn geweest tot de instelling van een 
jaarlijkse processie. Mede omdat deze zogenoemde Delftse Ommegang samenviel 
met de jaarmarkt, kon hij uitgroeien tot de belangrijkste religieuze plechtigheid van 
de stad. Er zijn slechts negen mirakelverhalen bekend over het Mariabeeld, het 
meest recente gedateerd in 1439. Uit de bewaard gebleven financiële bronnen valt 
af te leiden dat het geringe aantal overgeleverde wonderen geen goede graadmeter 
vormt voor het succes van de cultus. Gedurende de hele periode die door de 
kasboeken van de kerkmeesters wordt bestreken, was de verering van Maria Jesse 
met afstand de meest lucratieve devotie in de Oude Kerk. 

Uit 1412 zijn de eerste mirakelen bekend in verband met de verering van het 
heilig Kruis 'mitten hair', een cultus die wellicht ook in of kort voor dat jaar was 
ontstaan. Uit de periode tot en met 1435 zijn 60 wonderen overgeleverd, waarna er 
nog twee volgden in 1487 en 1511. Het beeld bevond zich in dezelfde kapel als dat 
van Maria Jesse, maar vormde een veel minder belangrijke bron van inkomsten voor 
de kerkfabriek. 
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Op Goede Vrijdag 1503 werd in de Oude Kerk de cultus van O.L.V. van zeven 
smarten ingesteld, die een korte maar hevige bloei kende. In een tijd van ongeveer 
vijftien jaar werden 178 wonderen gemeld, die als enige van de hier onderzochte 
verhalen in gedrukte vorm zijn verspreid. Daarnaast werden prentjes verkocht ter 
stimulering van de devotie, die in tegenstelling tot de andere Delftse culten geen 
strict locaal fenomeen was. Zij was ingebed in een internationale gebedsbroeder
schap, die haar ontstaan had te danken aan de inspanningen van dominicanen, 
dezelfden die de devotie rond de rozenkrans tot bloei hadden gebracht. De introduc
tie van de verering van Maria van zeven smarten werd gesteund door leidende 
politieke kringen. De Bourgondische hertog Philips de Schone zou zich er zelf voor 
hebben ingespannen om kerkelijke approbatie te verkrijgen. Dit alles leidde tot een 
enorme populariteit voor de nieuwe devotie, ook in Delft. Gedurende ruim een 
decennium waren de financiële baten van deze cultus voor de Oude Kerk zeer 
aanzienlijk, vrijwel gelijk aan die uit de verering van Maria Jesse. 

De Nieuwe Kerk werd gesticht in 1381, volgens de overlevering naar aanleiding 
van een in 1351 voor het eerst waargenomen en gedurende drie decennia jaarlijks 
terugkerende verschijning van Maria. Nog tijdens de bouw verwierven de kerkmees
ters een miraculeus beeld van O.L.V. ter nood Gods. Hierover zijn 90 wonderver
halen bekend, redelijk gelijkmatig gespreid over een periode van bijna 150 jaar. Hoe 
de baten zich tot 1520 ontwikkelden onttrekt zich aan onze waarneming, omdat het 
enige bewaard gebleven kasboek van de Nieuwe Kerk eerst dan begint. Gezien de 
.hoogte van de inkomsten in dat jaar moet sprake zijn geweest van een zeer succes
volle cultus, want de opbrengsten liggen hoger dan die uit de verering van Maria 
Jesse of O.L.V. van zeven smarten in de Oude Kerk. 

Het publiek van de Delftse devoties was voornamelijk afkomstig uit de stad zelf 
of uit de nabije omgeving daarvan. Slechts enkele pelgrims hadden meer dan een 
dag nodig om de heen- en terugreis te volbrengen. Het verspreidingsgebied van de 
culten zal ongeveer overeen zijn gekomen met de regio waarvoor Delft een functie 
vervulde als bestuurscentrum of marktplaats. Onder de bezoekers waren vrouwen 
relatief sterk vertegenwoordigd. Vooral de verering van Maria van zeven smarten 
moet hen in Tiet bijzonder hebben aangesproken. Dit blijkt niet alleen uit de mira
kelverhalen, waarin zij prominent aanwezig zijn, maar ook uit de kasboeken van de 
kerkmeesters. De schenkingen van vrouwen ten behoeve van deze cultus waren 
zowel talrijker als omvangrijker dan die van mannen. Waarschijnlijk vormden de 
gebedsoefeningen en de daarmee verbonden meditaties rond de devotie tot Maria 
van zeven smarten voor vrouwen een welkome mogelijkheid tot praktisering van 
vroomheid, waar zij van kerkelijke ambten en vele religieuze aktiviteiten waren 
uitgesloten. 

De meeste pelgrims aan wie zich een wonder had voltrokken waren volwassenen. 
Alleen in het mirakelboek van Maria ter nood Gods waren kinderen opvallend in de 
meerderheid. Dit kon worden verklaard door middel van een analyse van de 
problemen waarvan de pelgrims waren verlost. Negen van de tien wonderen hadden 
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te maken met ziekte en ongeval. Hoewel niet kan worden gesproken van een 
bijzondere 'specialisatie' van de ene of de andere cultus, valt toch op dat Maria ter 
nood Gods relatief vaak werd aangeroepen in geval van verdrinking. Daar dit laatste 
vooral kinderen overkwam, kan hierin een plausibele reden worden gevonden voor 
het relatief geringe aantal volwassenen worden verklaard voor wier noden haar 
assistentie werd gevraagd. 

Dat men in geval van nood een beroep deed op bovennatuurlijke bijstand was een 
volstrekt geaccepteerd fenomeen. Het afleggen van een bedevaart sloot het consul
teren van een geneesheer niet uit, noch was het omgekeerde het geval. Wie hulp van 
boven wilde inroepen kon daartoe twee wegen bewandelen: hij kon zich naar een 
cultuscentrum begeven om daar te bidden om bijstand, of in een gelofte toezeggen 
een heiligdom te bezoeken nadat zijn gebed eenmaal was verhoord. De eerste 
mogelijkheid, de zogenoemde smeekbedevaart, blijkt in vergelijking met vroeger 
eeuwen minder gebruikelijk te zijn geworden. Aan direct contact met het cultusob
ject en aan het vertoeven in het heiligdom werd kennelijk geringer belang gehecht 
dan voorheen. Driekwart van alle pelgrims volstond in eerste instantie met het doen 
van een gelofte, om pas na het geschieden van het mirakel een dankbedevaart te 
maken en het gebeurde in het cultuscentrum bekend te maken. 

De uitvoerige mirakelen van Maria Jesse en O.L.V. ter nood Gods laten zien dat 
in het algemeen veel zorg werd besteed aan de vastlegging van het relaas van 
iemand die een wonder kwam melden. In deze collecties is vaak sprake van het 
inschakelen van een notaris voor het noteren van het verhaal van een pelgrim, die 
zijn verklaring niet zelden diende te staven met een eed. Sommigen werden verge
zeld door ooggetuigen van het gebeurde, anderen brachten schriftelijke bewijsstuk
ken mee. De mirakelen van Maria van zeven smarten alsmede de oudste verhalen 
van het heilig Kruis zijn in minder uitgebreide, waarschijnlijk meer bewerkte vorm 
overgeleverd, maar het is denkbaar dat ook deze in eerste instantie op vergelijkbaar 
verzorgde wijze werden vastgelegd. 

In enkele gevallen kon een duidelijk motief worden aangewezen voor de grote 
aandacht die werd gewijd aan de formele aspecten van de mirakelverhalen. Een 
aantal diende namelijk voor de ondersteuning van een suppliek ter verwerving van 
een aflaat, een aantrekkelijk en in de aanvangsfase van een cultus misschien wel 
noodzakelijk geacht middel om een nieuwe devotie onder de aandacht van het 
publiek te brengen. Hierbij speelden financiële overwegingen een belangrijke rol. 
Hoe hoog de verwachtingen in dit opzicht gespannen konden zijn, bleek uit een nota 
van het stadsbestuur, samen met de kerkmeesters en de heilige-geestmeesters van 
de twee parochies. Zij overwogen een aflaat aan te vragen voor de verering van de 
relieken in beide kerken, in de hoop dat de daaruit voortvloeiende inkomsten een 
substantiële bijdrage zouden leveren aan een oplossing voor de grote sociale noden 
die de stad aan het eind van de vijftiende eeuw kende. 

Dat voor de kerken een succesvolle cultus van groot financieel belang was, blijkt 
uit vergelijking van de opbrengsten van de devoties met de inkomsten uit andere 
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bronnen. Zelfs de zo lucratieve pacht van het sint Maartensgeld leverde minder op 
dan de Mariaverering. De heiligencultus lijkt mede de mogelijkheid te hebben 
geschapen voor de verwezenlijking van enkele kostbare projecten. Bepaalde pieken 
in de ontwikkeling van de baten uit de devoties in de Oude Kerk kunnen namelijk 
in verband worden gebracht met bouwactiviteiten. Zo waren de inkomsten uit de 
cultus van Maria Jesse bijzonder hoog in de jaren 1430. Er zijn aanwijzingen dat de 
noordelijke dwarsbeuk van de kerk juist in dat decennium werd uitgebreid met een 
nieuwe Mariakapel. Eenzelfde samenloop van omstandigheden deed zich voor in de 
periode 1505-1520, toen de dwarsbeuk opnieuw werd vergroot. Nu moest onder 
meer plaats worden ingeruimd voor de inmiddels zeer lucratief gebleken verering 
van O.L.V. van zeven smarten. 

Bij de fondsenwerving voor deze bouwcampagnes blijken ook de wonderverhalen 
een rol te hebben gespeeld. In de eerste van de twee genoemde periodes werden de 
vroegere mirakelen van Maria Jesse en het heilig Kruis verzameld in het thans nog 
bestaande manuscript. Hierin werden tevens diverse recentelijk geschiede wonderen 
genoteerd, hetgeen wijst op een hernieuwde belangstelling voor de devotie. In de 
tweede periode was het de cultus van O.L.V. van zeven smarten die als stimulans 
voor de offervaardigheid van de gelovigen fungeerde. Het grote aantal mirakel
verhalen en de lange lijsten van begunstigers in de kasboeken van de kerkmeesters 
getuigen van een grote populariteit van deze devotie, die een duidelijke weerslag 
had in geldelijk opzicht. Expliciet werd in 1514 verklaard dat van de toen voorge
nomen uitbreiding van de plechtigheden ter ere van O.L.V. van zeven smarten een 
belangrijke stijging van de inkomsten kon worden verwacht. 

Het waren echter niet alleen spectaculaire manifestaties die de beurzen van de 
bezoekers moesten openen. Bij dezelfde gelegenheid werd bepaald dat er op gezette 
tijden over de mirakelen diende te worden gepreekt. Enkele wonderen die kennelijk 
sterk tot de verbeelding spraken, werden zelfs als verplichte onderwerpen opgevoerd. 
Dat deze manier van propaganda bedrijven inderdaad succesvol was, blijkt uit de 
door pelgrims opgegeven motieven voor de beslissing om een bepaald heiligdom te 
bezoeken. Verschillende personen verklaarden tot hun keuze te zijn gekomen toen 
zij een preek hoorden over de daar geschiede wonderen. Anderen zeiden hun besluit 
te hebben genomen naar aanleiding van een visioen of een verschijning. Dergelijke 
mededelingen zullen in een cultuscentrum bijzonder welkom zijn geweest, want 
hieruit kon worden afgeleid dat de devotie als het ware van bovenaf werd gesanc
tioneerd of zelfs aangeprezen. Weer anderen waren tot hun gelofte of bedevaart 
aangezet door personen die zelf het voorwerp van een mirakel waren geweest, of 
een wonder kenden uit eigen aanschouwen. Dergelijke van-mond-tot-mond reclame 
kon bijzonder effectief zijn en lang doorwerken. Sommige bezoekers die niet uit de 
buurt van Delft kwamen, wisten naar verluidt van de tientallen jaren eerder geziene 
verschijning in verband met de stichting van de Nieuwe Kerk. Nog aan het eind van 
de zestiende eeuw werd de herinnering aan dit visioen levend gehouden door het te 
verwerken in een preek. 
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De wonderverhalen leenden zich bijzonder goed voor een boeiend sermoen, niet 
ondanks maar juist dankzij hun vaak stereotiepe inhoud en opbouw. Door te 
appelleren aan bekende thema's konden predikers hun boodschap des te krachtiger 
overbrengen. De kracht van de reclame was ook toen reeds gelegen in de herhaling. 
Daarnaast bevatten vele mirakelen gedetailleerde informatie over het alledaagse 
leven van mensen die met naam en toenaam worden aangeduid, hetgeen de verhalen 
voor de toenmalige toehoorders zeer levendig en herkenbaar moet hebben gemaakt. 
Ook de structuur van de meeste mirakelen is verteltechnisch functioneel. Gewoonlijk 
wordt namelijk een sterk contrast geschetst tussen de situatie vóór en na de als 
wonder geziene gebeurtenis. De ernst van de problemen wordt vaak omstandig 
aangeduid, niet alleen door te wijzen op het afschuwwekkende van een kwaal of de 
vérstrekkende gevolgen daarvan, maar ook door te vermelden wat iemand al zonder 
succes had ondernomen. Het feit dat niet alleen het raadplegen van medici, maar 
ook het bezoeken van andere bedevaartsoorden tevergeefs was gebleken, gaf 
bovendien meer reliëf aan de wondermacht van degene aan wie uiteindelijk het 
mirakel werd toegeschreven. 

Het benadrukken van het ingrijpende karakter van het geschiede zal mede hebben 
gediend om de toehoorders ervan te overtuigen dat er inderdaad sprake was van een 
mirakel. Een ander verhaalelement dat van belang was voor de duiding van een 
gebeurtenis als een wonder, was de geringe temporele afstand tussen een smeekbede 
en genezing of anderssoortige hulpverlening, waardoor de gedachte aan een gebeds
verhoring voor de hand lag. Soms ook ging de gebeurtenis gepaard met een visioen 
of een andere buitenzintuigelijke ervaring die aanleiding gaf om aan een mirakel te 
denken. Alleen uit dergelijke indirecte gegevens kan worden opgemaakt wat onder 
een wonder werd verstaan, want expliciete vertogen over dit begrip worden niet 
gevonden in de mirakelboeken. Wel kan uit het blote feit dat een gebeurtenis is 
beschreven in een verzameling wonderverhalen worden afgeleid dat men van mening 
was met een mirakel van doen te hebben. In die zin kan de verkondiging van de 
verhalen mede hebben gediend als aansporing aan anderen om overeenkomstige 
ervaringen te melden, om op deze wijze bij te dragen aan de verzameling van 
mirakelen in een cultuscentrum. 

Wie een heiligdom bezocht kwam niet met lege handen. Voor zover sprake was 
van stoffelijke geschenken werd een keuze gemaakt uit een vrij beperkt, maar wel 
sterk symbolisch geladen assortiment. Zo werd vaak weit gegeven, een grondstof 
voor het bakken van hosties, meestal in combinatie met wijn. Door het schenken van 
de beide hoofdbestanddelen van het misoffer, een herinnering aan het offer dat 
Christus had gebracht, bood men in overdrachtelijke zin zichzelf aan. Een soortge
lijke symboliek wordt aangetroffen in de rituele weging, waarbij eveneens veelal 
wijn en weit werden geschonken, gewoonlijk ter zwaarte van het eigen gewicht. Een 
andere veelgenoemde offerande is was, al dan niet in de vorm van kaarsen, een 
essentieel produkt voor de verlichting van de kerk en bovendien eveneens veel 
gebruikt in de liturgie. 
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Wie een offergave had toegezegd, diende zijn belofte ook na te komen. In elk 
mirakelboek komen verhalen voor over pelgrims die voor een verzuim in dit opzicht 
worden bestraft, bij voorbeeld door terugkeer van een kwaal. Hieruit blijkt dat men 
zich goed bewust was van de aanwezigheid en de macht van het heilige. In de 
propaganda voor een cultus konden dergelijke verhalen een pedagogische functie 
vervullen. Zij waarschuwden potentiële pelgrims voor nalatigheid en bovendien kon 
er langs deze weg nog eens op worden gewezen dat de devotie zich mocht verheu
gen in bovennatuurlijke steun. Met hetzelfde oogmerk konden verhalen worden 
gebruikt waarin critici op miraculeuze wijze de mond werd gesnoerd. 

Een verzuim dat in het bijzonder werd afgekeurd, was het nalaten van de melding 
van een gebedsverhoring. Wie een wonder had ervaren diende dit te laten vastleggen 
in het heiligdom, niet alleen om op die manier blijk te geven van zijn dankbaarheid 
voor de hulp in nood, maar ook om de verantwoordelijke personen de gelegenheid 
te bieden het verhaal in te zetten bij verdere versterking van de cultus. In het 
bijdragen aan de reputatie van een devotie komen de belangen van de pelgrims en 
die van het cultuscentrum op zeer directe wijze samen. Er was inderdaad sprake van 
een 'community of common interest'. 

Aan deze belangengemeenschap lijkt een abrupt einde te zijn gekomen omstreeks 
1520. Wonderverhalen van na die tijd zijn niet overgeleverd. Hoewel niet vaststaat 
dat er ook geen mirakelen meer werden gemeld of opgetekend, lijkt het er op dat 
niet alleen bij de beheerders van de cuituscentra, maar ook onder het publiek de 

I belangstelling voor de desbetreffende vereringen was verflauwd. Dit mag worden 
geconcludeerd uit de dramatische terugval van de inkomsten uit devoties omstreeks 
dezelfde tijd, zowel in Delft als elders. Er zijn sterke aanwijzingen dat het doordrin
gen van reformatorische ideeën hieraan niet vreemd is geweest. De heiligenverering 
kwam bloot te staan aan openlijke kritiek, die zich zelfs uitte in de verstoring van 
plechtigheden. Een tijdelijke opleving in de vrijgevigheid van het publiek vond 
plaats na 1536, het jaar van de stadsbrand, maar tot een blijvend herstel van de 
devotiegiften is het niet gekomen. Men bleek wel bereid om financiële offers te 
brengen voor de restauratie van de kerk als gebouw, maar als heiligdom had de kerk 
veel van haar vroegere betekenis verloren. 



SUMMARY 

Piety and the exploitation of shrines. 
Pilgrimages to Delft in the later middle ages. 

Pilgrimage and belief in miracles were two important expressions of piety in the later 
middle ages. However, the cult of the saints during that period has been criticised 
for centuries. Protestant authors rejected it as idolatry, and during the Counter 
Reformation even Catholics considered some forms of mediaeval piety too exuberant 
to be tolerated. Huizinga in his famous The waning of the middle ages regarded it 
as a once vital, but subsequently degenerated religiosity. 

In this study we have tried not to judge later mediaeval worship of saints in 
terms of orthodoxy or heresy. We tried to answer the question how it was possible 
that this kind of piety could assume such enormous proportions. To this end we 
examined the means by which the cults of four miracle-working statues in the 
parish-churches of Delft originated and developed. Did the churches, more or less 
passively, benefit from an existing interest in saints, miracles and pilgrimage, or did 
they stimulate this interest by active propaganda? Two categories of sources have 
been used in particular. The 339 stories in the collections of miracles informed us 
about the pilgrims and their background. Churchwardens' accounts provided an 
insight into the importance of the revenues of the cults. 

In the course of this book the following questions have been discussed. To what 
extent have miracles played a part in the origination and the proliferation of a 
shrine? Who were the pilgrims and why did they come to Delft? What can be 
concluded from their stories about their attitude towards visiting holy places? How 
important were their offerings to the financial household of the churches? Could this 
interest have been so great, that it led the shrine-keepers to stimulate the devotion 
to their miraculous statues? Could we even say that the succes of the later mediaeval 
cult of the saints was - at least partly - a result of active propaganda? 

Three out of the four miraculous statues were found in the so-called Old Church 
of Delft. The origin of the earliest cult, Mary Jesse, dates back from 1327. It was the 
reason of the most important procession of Delft, coinciding with the annual fair. 
Only nine miracles have come down to us; the most recent took plae in 1439. From 
the financial registers however we can conclude that the cult was extremely popular. 
It was the most profitable devotion practised in the Old Church. 

The first miracles by the Holy Cross, a crucifix with real hair on the head of 
Christ, date back to 1412, probably the year the cult started. Until 1435 60 miracles 
were recorded, after which two miracles took place in 1487 and in 1511. A tight 
connection existed between this cult and the veneration of Mary Jesse. The statues 
were kept in the same chapel and the miracles have been handed down in the same 
manuscript. The great difference was in the profits: the offerings to the Holy Cross 
never exceeded the height of a third of the oblations to Mary Jesse. 

In 1503 the cult of Our Lady of Seven Sorrows was set up in the Old Church. 
Unlike the other devotions under study it was not a strictly local phenomenon. It was 
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part of an international fraternity, developed by the same Dominican friars who thirty 
years before set up the devotion of the Rosary. The new devotion was supported by 
the upper political circles and even the duke of Burgundy himself, who ensured 
ecclesiastical approbation. A l l this induced an enormous popularity of the new 
devotion in the Low Countries. In the Old Church in Delft the cult prospered briefly 
but intensely. The offerings to the statue of Our Lady of Seven Sorrows during a 
period of ten years rivaled the oblations to Mary Jesse. In a space of about fifteen 
years no less than 178 miracles were reported. They are known to us from six letters, 
written by Dirck Adamsz van der Burg, a priest who can be regarded as the leader 
of the cult in Delft. They were directed to Jan van Coudenberghe, a canon in Bruges 
and member of the council of Philip the Fair. Van Coudenberghe edited some 
collections of miracle stories and a history of the devotion to the Seven Sorrows. Not 
only miracles were distributed in printed form, but also engraved pictures of the 
seven most dramatic scenes from the life of Mary. The cult was thus propagated with 
the help of the most advanced means of communication. 

The New Church was founded in 1381. According to a well documented 
tradition the initiative was a consequence of an apparition of Our Lady, seen for the 
first time in 1351 and annually repeated for the duration of thirty years, until a 
church was built on the location indicated by Mary herself. When the construction 
was still under way, the churchwardens acquired a statue of Our Lady of Sorrows. 
Ninety miracles, enacted in a period of about 130 years, are handed down to us in 
a chronicle about the history of the church, written in the second decade of the 
sixteenth century. The cult must have been very succesful. The only surviving 
register of the churchwardens, covering the period from 1520 until 1560, shows 
extremely high profits in the first years. At the time, the proceeds they recorded were 
even higher than those booked by their colleagues of the Old Church with regard to 
the cult of Mary Jesse. 

The four cults attracted pilgrims mainly from the south-western part of the 
county of Holland. This region fell in with the area for which Delft played a role as 
a marketplace or a centre of government. Most of the pilgrims figuring in the 
miracle-stories even lived in Delft itself or in the vicinity of the town. A minority 
will have needed more than one day to travel there and back. 

Among the pilgrims women were comparatively well represented, especially in 
the cult of Our Lady of Seven Sorrows. They not only predominate in her miracle-
stories, but also in the churchwardens' registers. Women donated more often and 
more generously than men. The fact that the prayers and the meditations adherent 
to this devotion could be practised at any moment and in all circumstances will have 
favoured this phenomenon. The cult seems to have offered a welcome alternative for 
the ecclesiastical functions and services women were traditionally excluded from. 

Most of the pilgrims who had experienced a miracle were adults. Only in the 
stories about Our Lade of Sorrows in the New Church children predominated. This 
could be explained by an analysis of the problems solved. Nine out of ten miracles 
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concerned medical matters, caused by illness or accidents. Although 'specialisation' 
of one cult or another could not be proved, Our Lady of Sorrows was comparatively 
often called upon in cases of drowning, a mishap that almost exclusively occurred 
to children. 

Invoking supernatural assistance in an emergency was by no means unusual. 
Going on a pilgrimage did not exclude the consultation of a doctor. Two ways of 
seeking contact with the holy have been discerned: visiting a shrine to pray for help, 
or making a vow to undertake a pilgrimage after the miracle would have taken place. 
The first way is known to have been the most customary in earlier centuries, but in 
later mediaeval Holland it was not. Three out of four pilgrims had taken a vow, 
before they visited a statue to express their gratitude and report the miraculous event. 

The more circumstantial miracles, especially the detailed stories about Mary 
Jesse and Our Lady of Sorrow, testify to a careful registration of the pilgrims' 
accounts. Often a notary was asked to draw up an instrument of the statements. 
Some pilgrims produced eye-witnesses of the miraculous events, or confirmed their 
record by oath. Others brought written proof, made up by a priest. Not all miracles 
are documented so well. The stories about Our Lady of Seven Sorrows, as well as 
the earliest miracles of the Holy Cross have been handed down in a less extensive 
form, with less details about the initial registration. 

Carefully recorded miracles were used by the churchwardens as evidence to 
second petitions in order to obtain indulgences from the pope. Especially new shrines 
could benefit from this kind of support, that implied ecclesiastical approbation. 
Moreover, indulgences caught the attention of the potential public of a shrine and 
could bring about a great concurrence of visitors. This, in turn, might result in 
considerable financial profits. How high expectations could rise, was demonstrated 
by a petition by the town-council, the churchwardens and the overseers of the poor, 
dating from the close of the fifteenth century. They expected an indulgence for the 
veneration of the relics in both parish-churches to bring about relief for the massive 
social and economic problems, caused by poverty, famine and plague. 

For the churches themselves a succesful cult was of great financial interest too, 
as could be concluded from an examination of the proceeds of devotions and other 
sources of income. The veneration of saints seems to have made possible the 
realisation of some expensive building-projects. Certain peaks in the receipts from 
offerings to miraculous statues coincide with the construction or restauration of parts 
of the Old Church. In the 1430s, when offerings to Mary Jesse were very high, a 
new Lady Chapel was built. Between 1505 and 1520 another extension of the 
Virgin's territory fell in with the rise of the cult of Our Lady of Seven Sorrows, that 
proved to be very lucrative. 

In situations like this all potential sources of revenue were tapped. Miracles 
played an important role in the efforts to raise funds. In the 1430s the stories of 
Mary Jesse and the Holy Cross were collected in the surviving manuscript and 
extended with recent miraculous events. In the beginning of the sixteenth century the 
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devotion to Our Lady of Seven Sorrows acted as a stimulus to the liberality of the 
faithful. The number of miracles and the long lists of donors who contributed to the 
splendour of the shrine give evidence of a great popularity of this devotion. The 
financial effects were impressive. A document from 1514, in which an extension of 
the festivities in honour of Our Lady of Seven Sorrows was announced, stated 
explicitly that this would bring about a substantial increase in income to the church. 
In the same instrument the importance of miracles is stressed. At fixed days a priest 
was ordered to preach about the miracles. Two stories of particular interest were 
prescribed as obligatory subjects. 

This kind of propaganda did have the anticipated effect. Pilgrims declared to 
have made their choise for a particular shrine because they had heard a sermon 
regarding the miracles enacted there. Others however, told their decision was 
actuated by a vision or an apparition. A statement like this must have been very 
welcome to the shrine-keepers, because it implied the devotion was sanctioned or 
even propagated from above. Some pilgrims were impelled to a visit or a vow by 
people who had experienced a miracle themselves, or had witnessed one. This 
promulgation of the reputation of a shrine from mouth to mouth could be very 
effective, as was demonstrated by some people being able to recall miraculous events 
from decades ago. 

The miracle stories were very appropriate to use in a compelling sermon, not in 
spite of, but precisely because of their often stereotyped content and structure. By 
referring to well-known themes, preachers were able to transmit their message in a 
very powerful way. Repetition was, as it is today, the strength of publicity. Besides, 
many miracles contained detailed information about the every-day life of people, 
presented to the audience by their names. This must have made the stories very 
lively and identifiable to the audience. The structure of most miracles also had its 
function. Usually a strong contrast is painted between the situation a pilgrim was in 
before and after the miraculous event. The gravity of the problems is often stressed 
in detail, not only by describing the horrible diseases or their disastrous 
consequences, but also by recording what pilgrims had tried in vain before they 
found relief. The fact that not only consulting doctors, but also visiting other shrines 
had proved to be of no effect, brought out in full relief the power of the shrine 
eventually credited with the miracle. 

Stressing the radical character of the event also will have served the purpose of 
convincing the audience that what had happened really was a miracle. Another 
argument frequently used was the short span of time thad had elapsed between the 
moment supernatural assistance had been asked for and the actual solving of the 
problems. Sometimes the thought of a miracle was inevitable, because the event was 
attended by a vision or some other religious experience. Explicit treatise of the 
ploblem of defining the concept of a miracle is absent from the collections under 
study. The simple fact that an event is recorded in this context means it was seen as 
a miracle. The propagation of the stories, by means of preaching or otherwise, may 
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have served as an exhortation to others to announce corresponding events and 
experiences, in order to contribute to the collection of miracles at the shrine and to 
demonstrate their gratitude. 

The material offerings of the visitors covered only a limited assortment, but 
most of them had a strong symbolical meaning. Wheat, the basic ingredient of the 
host, often was offered in combination with wine. By making available the 
components of the sacrifice of the mass, a remembrance of the sacrifice of Christ, 
a pilgrim in a metaphorical way offered himself. Ritual weighing in order to give 
wheat or something else to the amount of one's own weight beared the same kind 
of symbolism. Another offering often mentioned was wax or a candle, an essential 
element in liturgy and a necessity for every-day illumination of the church. 

Each collection of miracles contains stories regarding people who failed to offer 
the presents they had promised. Most of them were reminded of their obligations by 
the recurrence of the disease they had been cured of. In the propagation of a shrine 
this kind of story may have had a pedagogical function. They warned potential 
visitors to fulfil their pledges. Moreover, they pointed out the supernatural support 
to the shrine. The same purpose was aimed at with stories about chastisement of 
critics of a cult. 

Especially disapproved off was negligence with respect to announcing a miracle. 
Who had experienced something that might be explained as such, was obliged to 
express his thanks and give the shrine-keepers the opportunity to record his story, 
in order to reinforce the fame of a shrine. In contributing to the reputation of a cult 
the interests of pilgrims and the shrines they visited coincide in a very direct way. 

This community of common interest, that allowed a shrine to originate and to 
develop, was broken abruptly about 1520. After that time no miracles seem to have 
been recorded. On the one side the shrine-keepers were less active in trying to 
enlarge their collections of miracles; on the other side the interest of the public in 
the traditional devotions also had flagged. The proceeds of the once lucrative cults 
decreased dramatically from 1520, in Delft as elsewhere. The penetration of 
reformational sentiments seems to have favoured this development. The cult of the 
saints was subjected more and more often to overt criticism. In 1528 the procession 
of Our Lady of Sorrows was even disturbed. A short-lived recovery of liberality 
came through in 1536, when a great fire destroyed a large part of the city, causing 
severe damage to the churches. This event however did not bring about a lasting 
revival of the offerings. People were disposed to contribute to the reconstruction of 
the church as a building, but its importance as a shrine had waned drastically. 
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EDITIE VAN RAU, ARCHIEF OBC INV. NR 453 

1.0 Inleiding 

Inventarisnummer 453 van het archief van de Oudbisschoppelijke Clerezie, dat 
berust in het Rijksarchief Utrecht, is een perkamenten bandje van 12 x 20,5 centi
meter. Hierin bevinden zich vijf katernen , samen 34 perkamenten folio's. De inhoud 
is als volgt. 

Katern 1-2 Respectievelijk 8 en 6 folio's, 25 regels per bladzijde. 
f. lr-9r 'Dit sijn miraculen van Onser Vrouwen'. Relaas van negen wonderen, 

toegeschreven aan Maria Jesse, geschied tussen 1327 en 1439. 
Opschrift en een aantal initialen in rood. In de marge en aan het eind 
aantekeningen door Michiel Vosmeer (1545-1617).1 

f. 9v Blanco. 
f. 10r-13r Mirakel van O.L.V. van zeven smarten betreffende de claris Anna 

(vergelijk Z 126), gedateerd 1510. In het handschrift van Vosmeer. 
f. 13r-14v 'Hier volgen de seven gebeden op dese VII Weeden'. In het hand

schrift van Vosmeer. 
f. 14v 'Notulae'. Notitie over de herkomst van het wonder op f. 10r - 13r, 

door Vosmeer. 

Katern 3-5 Respectievelijk 8, 8 en 4 folio's; f. 15r-30v (katern 3 en 4) 27 regels 
per bladzijde, f. 31r-32r (katern 5) 24 of 25 regels per bladzijde. 

f. 15r-32r 'Dit sijn die miraculen van den heylighen Cruce mitten haer'. 62 
verhalen van wonderen, geschied tussen 1412 en 1511. Opschrift in 
rood, eerste initiaal rijk versierd in blauw en zwart. Initialen van de 
nummers 2 tot en met 46 afwisselend in rood en blauw, vanaf 
nummer 47 alleen in rood. De nummers 44 en 56 hebben geen 
versierde initiaal. 
Marginale aantekeningen door Vosmeer, 

f. 32v-34r Blanco. 
f. 34v Gedicht met opschrift, in het handschrift van Vosmeer. 

Waarschijnlijk heeft het handschrift oorspronkelijk bestaan uit twee afzonderlijke 
mirakelboekjes. De katernen waarop de wonderen van Maria Jesse zijn vastgelegd 
tellen namelijk 25 regels per bladzijde, de eerste twee katernen van de collectie van 
het heilig Kruis 27. Om in 1511 nummer 62 van deze laatste verzameling te kunnen 
noteren, moest een derde katerntje worden toegevoegd, dat nu eens 24, dan 25 
regels per bladzijde telt. 
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Het handschrift vormde in elk geval één geheel toen het in handen was van 
Michiel Vosmeer, die een doorlopende foliering aanbracht. Hoe hij aan het ma
nuscript was gekomen is niet bekend. Wellicht verwierf hij het via Johannes Faber 
(1539-1599), de laatste pastoor van de Oude Kerk vóór de Reformatie.2 Deze 
copieerde op 12 mei 1582 het eerste wonder van Maria Jesse uit 'een seer out ende 
ges[chreven?] boeck van die miraculen van Onser Live Vrouwe', waarmee waar
schijnlijk het onderhavige handschrift is bedoeld.3 Vosmeer voorzag het handschrift 
van talloze aantekeningen. In de marges nummerde hij de verhalen, waarbij hij de 
chronologische volgorde trachtte te herstellen. Hier en daar lichtte hij de recon
structie toe in een korte aantekening. In het mirakelboekje van het heilig Kruis 
noteerde hij bij sommige verhalen een samenvatting in enkele Latijnse trefwoorden. 
Slechts zelden dragen zijn opmerkingen het karakter van tekstcommentaar. 

Van veel wezenlijker betekenis is Vosmeers bijdrage op de lege bladzijden na de 
wonderen van Maria Jesse. Deze toevoeging heeft niets te maken met de beide 
mirakelboekjes, maar betreft de cultus van O.L.V. van zeven smarten. Vosmeer 
geeft een sterk afwijkende versie van het wonderverhaal dat in bijlage 2 voorkomt 
onder nummer 126, alsmede een gebed tot Maria.4 In een notitie aan het eind van 
deze passage verklaart hij het mirakelverhaal, waarschijnlijk inclusief het gebed, te 
hebben gecopieerd uit een boek dat had toebehoord aan zijn tante Eva Sasbout, een 
zuster van zijn moeder Margaretha.5 Hij zegt deze tekst te hebben gecorrigeerd aan 
de hand van een ander boekje, dat hij had verkregen via zijn broer Tilman (1556-
1634) in Keulen.6 Vooralsnog is niet duidelijk naar welke geschriften hier wordt 
verwezen.7 

A l deze aantekeningen en toevoegingen waren bedoeld om het handschrift gereed 
te maken voor een vertaling en uitgave in het Latijn.8 De editie verscheen eerst in 
1629, dus na de dood van Vosmeer, bij Bernardus Gualterus te Keulen.9 Op basis 
van deze Latijnse versie gaf H.F. van Heussen een kleine honderd jaar later samen
vattingen van acht wonderverhalen van Maria Jesse, die door H. van Rhijn weer 
werden vertaald in het Nederlands.10 In 1931 werd het handschrift gepubliceerd 
door pater Dalmatius van Heel.11 Deze editie vertoont echter vele gebreken en 
moet worden beschouwd als verouderd. Zo zijn afkortingen niet of verkeerd 
opgelost, werden soms hele zinnen overgeslagen en ontbreekt annotatie. Een nieuwe 
uitgave is daarom op zijn plaats. 

De tekst is bewerkt volgens de kritische methode, zoals die is beschreven in de 
meest recente Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden, behoudens 
de volgende aanvullingen en afwijkingen.12 

- De y en ij worden getranscribeerd als: 
y indien gebruikt als de moderne i, bij voorbeeld beyde, huys; 
ii indien gebruikt als de moderne íe, bij voorbeeld hiir\ 
ij indien gebruikt als de moderne y, bij voorbeeld hij, blijven. 
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- Kennelijk vergeten woorden en door mij ingevulde lacunes worden geplaatst 
tussen rechte haken: [ ]. 

- Romeinse cijfers worden niet weergegeven als Arabische cijfers, maar gehand
haafd en afgedrukt in kapitaal. 

- Het gebruik van accenten, apostrofs en koppeltekens wordt niet genormaliseerd 
naar hedendaags gebruik. 

- Aaneenschrijving en scheiding van woorden naar hedendaags gebruik geschiedt 
slechts voor zover dit geen gevolgen heeft voor de spelling, dus bij voorbeeld 
niet bij datter, mitten. 

De aantekeningen van Michiel Vosmeer bij de wonderen van Maria Jesse en van het 
heilig Kruis zijn in de letternoten geplaatst, voor zover zij tenminste kunnen worden 
beschouwd als tekstcommentaar. Niet opgenomen zijn Vosmeers nummering van de 
mirakelverhalen, zijn opmerkingen over de volgorde, de Latijnse samenvattinkjes bij 
de wonderen van het heilig Kruis en andere notities die kennelijk dienden ter 
voorbereiding van zijn vertaling en editie in het Latijn. In zijn eigen bijdrage 
betreffende O.L.V. van zeven smarten heeft Vosmeer talloze correcties aangebracht. 
Alleen indien de oorspronkelijke tekst inhoudelijk wezenlijk afwijkt is deze opge
nomen in de letternoten. Opmerkingen als Verbeterd uit' hebben hier dus betrekking 
op activiteiten van Vosmeer, niet van de uitgever. 

De annotatie is bewust sober gehouden. Uitsluitend woorden die door verschil
lende meelezers als lastig werden ervaren worden toegelicht. Plaatsnamen die niet 
op het eerste gezicht duidelijk zijn worden indien mogelijk geïdentificeerd. Daterin
gen naar kerkelijke feestdagen worden opgelost. Van personen die ook in andere 
bronnen figureren wordt gemeld wanneer dit voor het eerst en voor het laatst was. 
Verdere levensfeiten worden alleen opgenomen voor zover deze iets wezenlijks 
zeggen over hun positie op maatschappelijk, politiek of religieus gebied. 
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1.1 Mirakelen van Maria Jesse 

Dit sijn miraculen van Onser Vrouwen. 

1 Int jair Ons Heren dusent driehondert ende XXVII was een vrouwenpersoen, 
gheheten Machtelt ende was Willem Jans vleyschouders moeder, ende hadde blint 
geweest drie jaer ende oec een half jaer. Ende op eenre nacht doe si lach ende sliep 
wort hair openbaert ende si wort dair toe vermaent, dat si soude gaen totter kercken 
van Delf, die men nu hiet die Oude Kerc, dair op die tijt een nyewe beelt Onser 
Liever Vrouwen der glorioser Maghet Marien mit groter wairdicheit ende cyerheit 
ghebrocht ende gheset soude worden, als in der kercken voirscreven, voir welken 
beeide si oetmoedelic soude comen ende mit inicheit hairs ghebedes soude bidden 
der glorioser Maghet ende Moeder Marien om dat licht hairre ogen dat si verloren 
had te vercrighen, welc licht of ghesicht overmits oetmoedicheit hairs ghebedes die 
gloriose Maghet Maria van horen lieven Sone Jhesum hair weder verwerven ende 
vercrighen soude in der kercken ende voir den beeide voirscreven. 

Dese Machtelt voirscreven, als si dit aldus in haren visioen verstaen had ende 
hair aldus openbaert was, so is si uut gansen hope ende gueden betrouwen dat si had 
in der glorioser Maghet ende Moeder ons Heren Marien, ghegaen mit een deerne die 
hair leyde uter Haghe13 dair si doe woende tot Delf. Als si tot Delf quam so ghinc 
si in der kercken voirscreven ende verstont ende vernam dat voir den voirscreven 
beeide Marien stont an der outaer een priester, gheheten Kerstiaen14, ende soude 
dair misse beghinnen. Dair viel si oetmoedelic neder op hair knyen ende bat 
devotelic in haren ghebede om dat ghesichte dat si verloren had weder te crighen. 
Ende als dese voirs. priester in der missen opboerde15 dat wairde Sacrament ende 
heilighe lichaem Ons Heren Jhesu Christi, in den opheffen sijnre armen so sloech si 
hair oghen op ende ontfenc hair ghesichte ende sach clairlike dat heilige Sacrament; 
ende riep mit luder stemmen: 'Here Jhesu Christe, des levenden Goeds Soon, 
ghebenedijt so bistu ende dijn guedertieren moeder Maria, want ic die blint was 
ende niet sien en mocht nu sie ende uu mit minnen bescouwe'. Ende si mitten 
ghemenen dancten ende loveden Gode ende Marien sijnre liever Moeder van den 
mirakel dat si saghen. Ende hebben rechtevoirt16 na der missen totten love Goeds 
ende wairdicheit der glorioser Maghet gheordineert processie om der stede mit 
sanghe ende mit alre wairdicheit des loves mitten voirs. beeide van Onser Vrouwen. 
Ende dat guede volc van Delf loveden ghemeenlic opten selven dach, welken dach 
was des sonnendaechs na sinte Odulfiisdach17, alle jaer tot ewighen daghen durende 
dat beelt van Onser Vrouwen tot horen love ende wairdicheit mit sanghe, mit 
ghebeden ende mit cyerheit om der stede van Delf te draghen. 

Van dit mirakel hebben si in der Ouder Kerken een openbaer instrument, ende heeft 
gemaect heer Martijn Claesz. van Zantbomel18. Ende die tughen sijn Willem Jansz 
vleyschouwer voirs., Machteiden soen voirs., ende Jacob Willemsz, die tseventich 
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jaer out mochte wesen, ende Jan Vosz1 9. Ende dese voirs. tughen dit bi horen eet 
voir den notarius voirs. gheopenbairt hebben. 

Ende dairtoe veel kinderen binnen der stede ende oec buten der stede verdroncken 
hebben gheweest, wes kennes ende namen sie niet onthouden en hebben. Ende 
overmits anropen der ouderen ende der vrienden20 ende beloeften die si Gode ende 
sijnre liever Moeder deden hebben die kinder dat leven weder ontfanghen ende 
leveden, ende ghinghen mit der processien jairlix in devocien ende in penitencien, 
tot loven Goeds ende wairdicheit sijnre liever Moeder, als men jairlix an den 
peregrinen sien mach. 

2 Item in den jaer Ons Heren M CCC L X V quam voir denselven voirscreven 
notarius heer Martijn een vrouwenpersoen, gheheten Hildegunt Jansdochter, ende 
seide bi haren eet dat omtrent Kersavont21 in denselven jaer op Ruven22 in der 
prochien van Delf was een knechtgen van drien jaren, gheheten Claes Dircsz, ende 
liep mit sijn suster, gheheten Margriet Dircsdochter\ omtrent vijf jaren out, spelen 
omtrent den huse. Ende Hildegunt voirs. sach dat maechdekijn in den huyse comen 
ende tknechtgen niet. Doe vraghede si wair hair broederkijn wair. Dat maechdekijn 
seide ten wistet niet. Doe stont si haestlijc op ende sochte tkint, ende vant het in die 
slote onder dat ijs verdroncken. Si nam tkint op ende sprac hem toe ende si scuddet, 
mar si en vant dair gheen lijf an23, ende begonde mit screyenden oghen aen te 
ropen ende te bidden der glorioser Maghet ende Moeder Marien, ende loofde haer 
te Delf oetmoedeliken te versoeken ende tkint te offeren. Ende doe si dit aldus 
gheloeft hadde doe voelde si rechtevoirt dat kint leven. 

Ende des anderen daghes quam si mit sommigen anderen van den vrienden ende 
deden hair bedevaert voir den voirs. beeide, ende dancten ende loveden Gode ende 
Marien sijnre liever Moeder van der gracien die si desen kinde van horen lieven 
Soon Jhesum verworven had. 

3 Item int jaer Ons Heren M CCC LXXIIII op Onser Vrouwenavont Assumpcio24 

was een kint, gheheten Symon Willem Symonsz.z, ghevallen in die Delft. Ende 
Claer Everaert Bisdomers wijf seyde voir den notarius voirs. bi horen eet dat si 
quam ende sach dit kint driven int water oft een doec gheweest hadde. Ende dair 
quam een, ende hiete Aernt die stratemaker, ende toech dit kint uuten water al doot, 
ende gaft sijn wijf opten armen. Ende doe si gheen lijf dairin en vonden hiet hi sijn 
wijf dat si dat kint van hair soude doen25. Ende Balub Jan Wiggersz wijf seide oec 
bi horen eet dat si quam in dat Noorteynde26 ende hoirde dat gerucht van den 
verdrencten kinde. Als si dit sach nam si dat kint ende seide tot Claren voirs. ende 
den anderen die dair bi quamen: 'Laet ons dit loven Onser Liever Vrouwen'; ende 

Hs.: 'Comelis', geëxpungeerd, in de marge verbeterd in 'Dircs'. 
b In de marge suggereert Vosmeer de lezing 'Baie'. 
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deden also ende ghingen in der kerken voir dat beelt van Onser Vrouwen voirs., 
ende baden oetmoedeliken mit ghebogen knyen der glorioser Maghet Marien dat si 
van horen lieven soon Jhesum dit dode kint leven weder wilde verwerven. Als si 
Onser Liever Vrouwen aldus angheropen hadden worde dat kint screyende ende 
bleef levendich. Ende si brochtent thuys tot sinen ouderen, ende dancten ende 
loveden Gode ende Marien sijnre ghebenedider Moeder. 

Dese voirs. personen seyden van meer ende veel andere miraculen dair si of 
ghehoirt hadden mar niet en saghen noch bi en waren. 

4 Item int jair Ons Heren M CCC ende LXXIII was een kint, gheheten Gheryt 
Stevensz, verdroncken in een cupe mit achterwors27. Ende Steven Florysz, die 
vader van desen kinde, seide bi sinen eet voir den notarius voirs. dat in denselven 
jaer omtrent Onser Vrouwendach Nativitas28 dat hi dit kint sach in der cupen, ende 
omdat hem dochte dattet verdrenct was en durffte hijs niet uut trecken om vrese des 
wairliken rechters. Mar een maechdekijn, gheheten Jutte Hugendochter, omtrent ses 
jaren out, quam aldaer mit hem ende sach oec dat kint verdrenct in der cupen, ende 
liep tot hairre moyen, hairs vaders suster, gheheten Lijsbet. Dese quam ende toech 
dat kint uter cupen ende settet opter cupen. Ende doe quam die moeder van den 
kinde ende riep mit luder stemmen: 'Wee my, mijn kint is verdrenct', ende viel ter 
aerden in onmacht. Ende Claes David Vranckensoen ende Jutte Berwolts quamen 
ende hoirden die moeder aldus drovelic ropen, also dat si ende die ander die dair 
mede quamen te samen spraken ende seyden: 'Laet ons loven tkint te offeren Onser 
Vrouwen', als si deden. Ende Claes voirs. nam haestelic dit kint op sijn armen ende 
liep dairmede ter kercken, ende die moeder des kindes ende veel van denghenen die 
dair waren, ende leyden dat kint voir den beelde van Onser Vrouwen voirs., ende 
baden oetmoedelic op hair knyen der glorioser Maghet ende Moeder Marien dat si 
van haren gheminden Sone Jhesum desen doden kinde tleven weder wilde verwer
ven. Ende rechtevoirt wort dat kint weder levendich, ende si dancten ende loveden 
Gode ende sijnre ghebenedider moeder Marien. 

5 Item het was een vrouwenpersoen, gheheten Hildegunt Jan Willemsz.dochter29, 
die bi horen eet seide dat si in den jaer Ons Heren M CCC L X X X V I op sinte 
Martijnsdach in den winter30 hair dochter, die twalef jair out was, verloren had 
ende en wist niet wair dat si se soeken soude. Also dat si mit devocien loefde Onser 
Liever Vrouwen in die Oude Kerc een silveren cruys, dat si doe bi hoer had, opdat 
si haer dochter mochte vinden. Doe si dit geloeft had ghinc si om hair dochter te 
soeken ende vant se in Den Haghe, ende heeft se mit haer te Delf ghebrocht. Mar 
die beloefte en dede si also niet, ende hielt dat cruys omtrent een half jaer dairnae 
bi haer. 

Ende tenden een half jaer, overmits ghebrec ende armoede die si leet, want si 
arm was, hevet si dat cruys vercoft aen hoir ghevaer31, gheheten Gheertruyt, ende 
heeft dair broot mede gecoft dair si mit hair dochter of ghevoet worden. Als si dit 
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ghedaen heeft, in der selver nachten worde si siec ende begonde te quälen*, also dat 
si onmachtich was al hoirre leden, soedat si haer armen niet opheffen en mochte, 
noch dat een byen op dat ander legghen. In deser siecte lach sij van sinte Jans 
Baptistendach te midsomer32 al dat jaer tot weder sinte Jansdach. 

Doe si dus langhe ghelegen had ghevielt op eenre nacht dair si aldus siec in haer 
bedde lach mit wakenden oghen sach dat haer doer opghedaen wort ende weder 
toeghedaen. Als si dit sach was si seer vervaert ende riep devotelic an Onser Liever 
Vrouwen dat si hair voir den bösen gheest ende quader becoringhen ende voer bosen 
quaden menschen wilde bescermen, want si haerselven niet helpen en mochte, ende 
haer kinderen also jonc waren datten si haer oec niet helpen en mochten. Dair sach 
si op ende sach bi haer een alte33 sconen vrouwe, scoen ghecleet ende wel vercyert 
mit alte sconen mantel, ende hoirde een stemme haer toespreken aldus: 'Wijftgen, 
wairom en offerstu nu niet dattu mi geloeft hebste?1, ende mittien wort si der 
vrouwen quijt ende en sach se niet meer. Ende si bat devotelic: wair dat sake dattie 
stemme ende dat visioen van Gode wair, dattet hoir weder openbarede. Het gheviel 
des anderen nachtes, ende si hoirde noch die selve stemme, segghende: 'Wairom en 
doestu niet dattu mi gheloeft hebste?'. Ende seyde dair toe: 'Ganc tot dijn ghevaer 
dien du dat cruys vercoft hebste, du seltet wel weder crighen'. Des derden nachtes 
hoirde noch weder die selve stemme ende seide: 'Offert my dat cruys dattu mi 
beloeft hebste, ende du selste ghenesen van dijnre siecten'. Des anderen daghes was 
si van desen visioen seer beroert, ende na den middage quam Gheertruyt, hoir 
ghevair voirs. die dat cruce ghecoft had, ende soude miteen dat voirbi gaen om 
water, ende dit sieke vroutgen riep se aen ende bat haer dat si hoer dat silveren 
cruce weder wilde vercopen. Die ander seyde si en woudet niet doen ende sceyde 
dairmede uten huyse. Mar doe si weder quam mitten water quam si bi hoirselven 
ongheropen voir die dore ende seide: 'Hildegunt, nem dat cruys ende dochb dijn 
wille dairmede'. Doe si dit cruys weder had quam onversienlic tot hair een eerbair 
man, gheten Willem Naghel34, ende dese Hildegunt voirs. vertelde hem alle dinc 
alsoe hair dat ghesciet was. Ende dese guede man die riet haer dat si dat gheenssins 
laten en soude, hoe dat sijt begonde35, si en dede des anderen daghes hair offer-
hande. Also dat si des anderen dages, ende was des saterdaghes voir sinte Jans 
Baptistendach36, hair mit enen krodewagen37 dede voeren in der kerken voir dat 
beeide van Onser Vrouwen voirs., ende offerde dat cruys dat si gheloeft hadde in 
jeghenwoirdicheit Lijsbet Dammaes ende der beginnen die voir Onser Vrouwen sat. 
Ende doe si hair offerhande ghedaen had wort si thans van hairre siecte ghenesen, 
als veel gueder luden bekent was. 

De precedentibus miraculis habetur instrumentum apud magistros fabrice?* 

a Hs.: 'quellen*, in de marge verbeterd in fqualen'. 
b In de marge suggereert Vosmeer de lezing 'doet1. 
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6 Int jair Ons Heren M CCCC XXXII, opten derden dach na sinte Odulfusdach , 
quam een guet man, ende woende omtrent Berkenrijs40 ende hiete Ghijsbrecht 
Bartolmeusz uten Wilghen, voer meester Ghijsbrecht Willem Yewijnsz41 notarius 
ende voer meester Philips Pieter Groenenz42 ende heer Aernt Dirc Heerdincsz als 
tughen, ende swoer ten heilighen43 dat sijn kint, omtrent twie jaren out, doot 
ghevonden wort in den sloot om sijn huys van sijn joncwijf. Ende si brachtet doot 
den moeder ende liep haestelic om die vader van den kinde. Ende doe die vader dat 
joncwijf sach comen lopen ende slaen hoer handen ende niet dairof en wist quam hi 
thuys, ende* sach dattet kint doot was, nam hi dat kindekijn van der moeder scoot 
ende loofde Gode dat hi Onser Vrouwen eren soude ende versoeken te Delf in der 
Ouder Kerken ende alle jaers hair pellegrijn te wesen mitten kinde in der processien. 
Ende haestelic doe hi dit geloeft hadde ontwarp44 dat kint. Doe riep hi tot sinen 
wive dat si naerstelijc bidden soude an Onser Vrouwen, ende des ghelijcs tot al sijn 
huysghesin. Ende doe hi dus driewarven gheropen had sach hi dair lijf an, ende 
levede dairnae al ghesont, dair God ende sijn lieve Moeder ende Maghet Maria of 
ghebenedijt ende gheloeft moet wesen. 

7 Int jaer Ons Heren M CCCC X X X I X opten XVIII. dach in junio was een vrou-
wenpersoen op Popswoudeb45, dese had een kint omtrent een half jaer out. Dit kint 
had in sijn mont een groot span46, van lode gemaect, ende swallicht in sijnre kelen, 
dairt an worghede, ende wat raet die moeder dairtoe doen dede, dat kint bleef 
overdoot. Dair wort die moeder aenroepende der glorioser Maghet Marien, ende 
lovede hair bedevairt mitten kinde te doen te Delf in die Oude Kercke, ende dair te 
brenghen dat kint voir den beeide Marien, ende sijn leven lange alle jairs des 
sonnendages na sinte Odulfusdach te gaen voir Onser Vrouwen beeide. Ende 
rechtevoirt dat kint datter stijf was wort gebrocht voir den beeide Marien, ende 
terstont sloecht sijn ogen op ende loesde dat span ter kelen uut, seer bebloet, dat 
veel priesteren ende ander lude hebben ghesien. Ende dat span hanget noch voir den 
beelde Marien. 

8 Item int jair Ons Heren M CCCC X X X I X was een wijftgen, gheheten Heiltgen, 
uut Zwindrecht gheboren, die omtrent VWi jair crepel was, ende heeft VI jair int 
gasthuys te Rotterdam gelegen ende heeft hier binnen int Oude Gasthuys XII weken 
gelegen ende plach op een stoel te ritsen0, als joncfrou Kerstijn wel kundich is ende 
oic geseit heeft alhier in der kercken. Dese Heiltgen voirs. quamt in op een nacht
stont dat si Onse Vrouwe versoeken soude in die Oude Kerc ende si soude gaende 
worden. Si ritste dair op hair stoel ende liet hair in die kerc besluten des nachts, 
ende dit was des sonnendagesnachts na den omganc. Ende des morghens docht hair 

In de marge toegevoegd door Vosmeer: 'als hij'. 
b In de marge, in het handschrift van Michiel Vosmeer: 'Abswoude'. 
c 'ritsen1: lees rusten. 
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dat si wel gaen soude, ende si proefdet ende si viel terneder eenwarf ende ander
warf, ende ymmer docht hair dat si hoir benen wel bevoelde. Ende doe men Onse 
Vrouwe ophief dat men se dregen soude omt mirakel wille van den kinde van dat 
span, dair hiervoir of staet, doe dochte si: 'Soude ic niet mede mogen gaen mit 
Onser Liever Vrouwen?1. Ende si ghinc mit Onser Liever Vrouwen ende liet hair 
krieken* dair staen ende dancte Onser Liever Vrouwen, ende blijft gaende ende is 
genesen. Ende dit heeft meester Ghijsbrecht Willem Yewenssoen als notarius 
gehoirt, ende veel ander. 

9 Item [int] jair Ons Heren M CCCC ende XXXVIII was een jonc knecht van 
Leyden, ende men wist niet anders dan hi beseten was, also dattie ouders seer belast 
waren, want hi tot alre tijt hem selven geerde quaet te doen mit wapen of anders. 
Ende sonderlinghe op een tijt was hi gecomen tot een heymelicheit47 ende arbeyde 
seer dairin te comen, mar want hi te dicke was ende te swaer van live so en mochte 
hi doir dat gat van die heymelicheit niet. Op een ander tijt so voer die vader 
heymelic tot heer Symon van Oestgeestb48 ende geerde dat hi quaem tot sijn soen. 
Ende des avonts doe die vader thuys quam seide dese voirs. knecht: 'Vader, ic weet 
wel wair ghi geweest hebt: ghi hebt geweest tot heer Simon van Oestgeest'. Hierna 
doe heer Simon tot hem quam ende ondervant dat hi twintich quader geesten in 
hadde, ende geerde an den vader of dese sien woude in een spiegel, ende geerde 
oec mede dat op dese knecht. Doe sprac dese knecht sijn vader toe ende seide dat 
hi des niet doen en woude, ten wair dat hi des anderen dages mit hem tot Delf 
reysen woude tot Onser Vrouwen in der Ouder Kercken, want hi meende dat hi dair 
verlost soude worden. Dit was des saterdages voir den ommeganc49. 

Des sonnendages opten ommeganc quam die vader mitten sone om sijn bedevairt 
te doen, ende dese knecht voirs. was seer guedertieren onderweghe, mar doe hi Delf 
nakede doe tierde hi seer bijsterlic ende condens niet houden op die waghen, mar si 
brochten ter kercken mit groot gewelt. Doe hi in die kereke was doe en mochten si 
hem nergent brenghen mit twee of drie man, also dat die priester die paes gaf50 

voir Onse Vrouwe riep twee of drie man ende brochten mit craft voir Onse Vrouwe. 
Ende so vroech als hi paes hadde sprac hi tot sinen vader ende seide: 'Vader, ic ben 
verlost', ende loefde Gode op sijn knyen.d 

In de marge suggereert Vosmeer de lezing 'stoel', een correctie die mijns inziens niet noodzakelijk is. 
b In de marge, in het handschrift van Michiel Vosmeer: 'Woestgheest'. 
c Tussengevoegd door Vosmeer: 'hij'. Deze correctie verandert de betekenis van de zin wezenlijk en is 

mijns inziens niet juist. 
d Hieronder toegevoegd door Vosmeer: 'Item int jaer Ons Heren duysent vijffhondert drieëntachtich op 

den ommegancsavont, den achtienden junij', waarna een regel rasuur. Misschien is dit de datum 
waarop Vosmeer het handschrift bewerkte of de aanhef van een wonderverhaal dat in zijn eigen tijd 
plaatsvond. 
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1.2 Mirakel van O.L.V. van zeven smarten door Vosmeer 

Copia 

Tot troost ende salicheet allen Christenmensen, een troostelicke openbaringe met een 
sauge leringe, geopenbaert ende geleert van die Moeder Gods enen religieuse 
maghet in tconvent van Sint Clara51 tot Delf, anno XVc ende thien, den XXII. junii 
nae den noene, ontrent IUI ende V uyren. 

Soe es gebeurt dat in tselve convent es geweest een suster, genaemt Agnietken* 
van Ilpendam52, deerlyck boven allen verstant gequelt ende gepassioneert van 
tgraveel53, alzoe dat zij was opgeseit ende overgegeven als een dochter des doots. 
Die doot werde begeert, maer sij vloedt; sterven was haer begeerte, maer het mochte 
haer niet gebeuren. Het convent, siende groot jammer ende verdriet aen den maghet, 
hebben met rijpen raede eendrachtelijck met vuirige gebeden troost ende hulp 
gesocht aen God Almachtich ende aen die bedructe Moeder Gods onder den cruice, 
gelovende denselve maghet op te weegen met goude, met silver, met wasche ende 
met vlasz. 

Dese gelofte gedaen sijnde ist gebeurt, naer den wijle dat zij geseten had op een 
knie, gebonden sijnde met een duaale54, om te loosen een druppel waters den tijt 
van drie- ofte vierendedertich uyren, dat moeder abdisse in den camer quam daer 
de maget in liden sadt, die tot dabdisse sprack: 'Moeder, ontbindt mij'. Die moeder 
antwoorder 'Neen dochter, ghij soudet vallen'. Die maghet zeide: 'lek en sal, moeder, 
ontbindt mij'. Die abdisse vragede: 'Waer es tquade kindt gebleven?', meinende 
tgraveele. Sij antwoorde: 'lek en weet het niet'. Die abdisse seyde: 'Hebdijt gelooft?1. 
Die maghet seyde: 'Neen, maer die moeder Gods heeft mij verlost'. Dit horende 
dabdisse was zeer verblijdt, ende heeft rechttevoirt tconvent tsaemen geroepen, ende 
sijn met den maghet ten choor gegaen, lovende ende danckende God ende den 
Moeder Gods Mariam. 

Als zij nu aldus miraculoes van allen pijnen verlost was, zoe wilde zij tconvent 
volgen ende doen gelijck als ander susters, maer moeder abdisse wilde des niet 
gedoogen, maer gebode haer te blijven in der siecken camer totdat zij beter ver-
comen waer. Hier wesende soe ist geboert op den XXII. junii nae den noene, ontrent 
vier ende vijff uyren, dat schielicken quaem voor haer staen alte schoone vrouper-
soon, boven begryp van allen verstandt suiverlijck, onsprekelijc van habijt, coste-
liken met hair, blinckende gelijc gouddraet. Die maghet siende werde verschoict 
ende dachte: 'Is dat niet die Moeder Gods? Waer is haer beminde kindt, dat zij 
allene coompt?'. Dit denckende ende tuifelende soe vertrack de schone persoon een 
tijt van een 'Miserere mei Deus'55, ende quaem terstont weder, sittende ter plaetse 
daer sij tevooren stonde, hebbende een zijde doorschinende douck, daer haeren haere 
claerlijck doorscheen, ten halven haeren hoofde, overspreyende haeren mantel, die 

4 'Agnietken' verbeterd uit: Anneken. 
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van coleure was hemelsblaeu, doerwracht met goudtdraet, costelijck gecyert met 
goude gebloemten, zijnde van haer gespreet op der eerden, daer haer beminde kindt 
op lach, met zijn gebenedide hooft in haren* slincker arm, hebbende haer rechter 
handtb geslagen over sijn gebenedide burste, leggende in die gedaente ende forme, 
als doen hij doot sijnde was van den cruice gedaen, met nedergeslagen ooghen. Die 
maget, aenmerkende dat Jesus haer niet aen en sach, werde in haerselve verslagen, 
peysende oft doer hare sonden schuit mochte weesen. Doe sprack die Moeder Gods 
Maria tot de maghet: 'Dochter, dat mijn beminde kint u niet aen en siet ten es uwe 
sonden schuit niet, maer omdat ghij weeten salt dat dit werck, dat aen u gedaen es 
als ghij in lijden waert, doer mij aen u es gedaenc. Ende weet dat die dienste, die 
in de Oude Kerke tot Delf werdt gedaen van mijn seven ween die ick sonderlinghe 
in mijn leven gehadt hebbe, mijnen beminden kinde ende mij seer aengenaem is. 
Maer aengenaemer waer dat men met die weeden oeck die droefheden die ick onder 
tcruice staende sonderlinge gehad hebbe in den dienste gedachtich ware.d Diewelke 
zijn geweest: 

Ten eersten, als ick sach ende bekende dat die aldaer soe deerlijck ellendich ende 
mismaect aen den cruice hinck voor allen menschen tussen twee moordenaren, 
warachtich God ende mensche was. 
Ten anderen, bekennende die edelheet ende teerheet sijnder leedenc, waeromme hem 
sijn liden onbegripelijck te swaerder ende pijnlijcker was. 
Ten derden, bekennende dat hij dat swaren lijden leedt om den menschen van 
denwelken hem alsoe groten versmaetheet ende pijnen aengedaen werden. 
Ten vierden, bekennende die grote ondanckbaerheet der menschen, ende dat zijn 
swaren lijden in hare harten soe seer souden verslappen, vercouwen ende vergeten 
werden/ 
Ten vijfden, bekennende die grote liefde die hij, mijn lieve kindt Jesus, had tot den 
menschen, ende dat zoe wenich mensche uyt rechte liefde8 wederkeren souden tot 
hem. 
Ten sesten, bekennende de grote liefde die hij, mijn beminde kindt, had tot mij, 
ende hoe swaer hem mijne droefheet was. 

* Tiaren' verbeterd uit: 'sijn'. 
b Tiandt' verbeterd uit: 'arm'. 
c 'omdat ... gedaen' verbeterd uit: 'Jesus sach u aen als ghij lidende waert, ende door gehenkenisse 

sijnder godlijcke goedertierenheet heb ick dit werck ter eeren sijnder bitterre passie ende mijnder 
seven ween die ick in mijn leven heb gehad aen u gedaen'. 

d 'waer, dat men ... ware' staat in de marge na de mededeling: 'Coloniensi libro sic'. Het is een 
verbetering van de doorgehaalde passage: 'ende weerdiger dienste hij mij dede, die met die eerste 
seven ween mede gedachtich waer die andere seven ween, die ick staende onder den cruice sonder
linghe hebbe gehad'. 

e 'sijnder leeden' verbeterd uit: 'sijns heiligen lichaems'. 
f Hierna doorgehaald: 'ende verloren bliven'. 
8 Hierna doorgehaald: 'ende warachtige minne'. 
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Ten sevenden, inwendelijck gevoelende alle dat bittere lijden, dat hij, mijn beminde 
kindt, uytwendelijck leedt.' 

Dit geseit hebbende geloofde Maria haren getrouwen dienaren alhier op der eerde 
sonderlinge gratiën ende hiernaermaels die ewighe glorie, ende scheide van daer. 

Die maghet, terstont pen ende inck nemende, schreeff uyt den monde van Maria 
dese seven ween. Nu was dea maghet zeer perplex, niet wetende off zij dese 
openbaringe wilde te kennen geven ofte verburgen houden. Sij dachte: 'Geve ick het 
te kennen, sijluiden mogen met mij spotten, seggende dat ick uyt crancheede van 
hoofde endeb van sinnen spreeke. Swijghe ick, soe blive ick ondancbaer den moeder 
Gods, als vercortende haren loff ende eere onder den menschen. Ick zal dat', dachte 
zij, 'op geschrifte setten. Men macht in mijn cleders vinden als ick doot zal zijn'. 

Soe heeft zij geschreven, eerst van hare siecte, ende comende tot den openbaringe 
soe hoorde sij enen comen aen den portael buiten den sieccamer, maer eer die 
binnen quame zoe cladde zij dat geschreven was uyte met haren mouwe, ende 
worpet onder haer, ende sadt daerop. Doen coompt daer een maechdeken binnen van 
twaleff jaren, ende seyde: 'Agnietkenc suster, wat schrijft ghij?'. Sij antwoorder 
'Kindt, ick en schrive niet, ick sitte ende lese mine souter56'. 'Jae', secht het kindt, 
'ick sie wel dat ghi uwe souter leest, maer waer es dat ghij geschreven hebt? Laet 
het mij zien'. 'Ick en hebbe', secht zij, 'niet geschreven. Ick lese mijnen priem Beati 
Immaculati57'. 'Ghij doet', secht het maechdeken, 'ghij sidt daerop'. Metdien zoe 
loopt het maechdeken aen, ende vercrijcht dat geclad waer, ende loopt daermede tot 
moeder abdisse. Maer nochte moeder abdisse, nochte enige suster van den convente 
en condet lesen, maer het maechdeken laes dat perfectelijck van woorde te woorde, 
alsoft niet geclad en waer geweest. Die abdisse horende dit vreemde werck was 
perplex, ende ginck tot Agnietkend suster, vragende neerstelijck allen gelegentheede, 
welc verstaen hebbende ginck tot den confessoer oft pater van den convente raet 
vragen, wat hier nu ter eeren Gods ende ten love van Maria oerbaerlijck waer 
gedaen, denwelke dachte alderoerbaerlijxte te sijn, tselve te kennen te geven den 
cappellaen van de seven ween Mariae, genaempt mr Dirick Aemszoen van der 
Burch58, confessoer van den beginen binnen Delf, hem bevelende voort te doen 
naer zijn goedtduncken. Mr Dirick Aemsz, als een vuirich ende getrou diener van 
Maria, om niet negligent oft presumptuoes59 te wesen in sinen dienste, aleer hij dit 
wilde brengen in het openbaer, heeft rijpelijck gedacht alle bescheet mondelijck voor 
getuigen te hooren van den maghet Agnietke suster. Soe is hij gecomen met den 
wijdbisschop van Uuitrecht, toegenaempt Ridder60, ende met den gardiaen van 
Delff, toegenaempt GraubijP61. Dese drie notable personen, als warachtige getui-

* 'de' verbeterd uit: 'uter saecken deses den'. 
b 'ende' verbeterd uit: 'oft1. 
c 'Agnietken' verbeterd uit: 'Anneke'. 
d 'Agnietken' verbeterd uit: 'bij Anneken'. 
e In de marge toegevoegd: *al[ias?] Gratubijl'. 
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gen, hebben den maghet neerstelijck ondervraecht ende gehoort, ende ter eeren Gods 
ende ten love Mariae dit werck met den openbaringen geapprobeert ende opentlijck 
gepubliceert anno XVc ende X , op den XXII. junii geschiet te zijn. Dese maget es 
deser werelt overleden anno XVc XLIX, den X V . decembris. 

Hier volgen de seven gebeden op dese VII weeden. 

Ie. Weest gegroet heilige Moeder Gods, o Maria, ter eeren des* groten rouwes ende 
droefenissen die ghij had staende onder den cruice, siende ende bekennende dat 
dieghene [die] daer hinck zoe deerlijck, ellendich ende mismaect, voor allen 
menschen, tusschen twee moordenaren, was warachtich God ende mensche. O 
alreheilichste Moeder Gods, verwerft mij vulmaecte kennisse Gods ende mijnsselfs, 
ter eeren Gods ende tot zalicheet mijnre sielen. Pater Noster, Ave Maria. 

He. Weest gegroet gebenedide Moeder Gods, o Maria, ter eeren desb groten rouwes 
ende droufenissen die ghij had staende onder den cruice, bekennende de edelheet 
ende teerheet zijns heilige lichaems, waeromme zijn lijden onbegripelijc swaerder 
ende pijnlicker was. O edele aldergebenedijtste Moeder Gods, verwerft mij warach-
tige kennisse der edelheet mijnre zielen, die naer Gods beelde es geschapen, dat ick 
die altijt onbevlect van sonden mach bewaren. Pater Noster, Ave Maria. 

Ille. Weest gegroet, weerde Moeder Gods, o Maria, ter eeren des groten rouwes 
ende droufenissen dien ghij had staende onder den cruice, bekennende dat uwe lieve 
kindt dat swaren lijden leedt om der menschen willen, van denwelken hem zoe grote 
versmaetheet ende pijnen werden aengedaen. O alreweerdichste Moeder Gods, 
verwerft mij verduldicheet in alle mijnen lijden, die den goedertieren God over mij 
verhenghet. Pater Noster, Ave Maria. 

IlIIe. Weest gegroet, soete Moeder, warachtigec Moeder Gods, o Maria, ter eeren 
des groten rouwes ende droufenissen die ghij had staende onder den cruice, beken
nende die grote ondanckbaerheet der menschen, ende dat zijn bitter liden in haerder 
harten soe zeer souden verslappen, vercouwen, vergeten werden ende verloren 
blijven. O aldersoetsted moeder Gods, verwerft mij al inwendichlijck, innichlicken 
ende devotelijck te gedencken dat bittere lijden uwes lief kints, ende hem daervan 
altijt dancbaer te zijn. Amen. Pater Noster, Ave Maria. 

8 In alle zeven gebeden is 'ter eeren des' verbeterd uit: 'ick eere u ter saecke des', en dat is weer 
verbeterd uit: 'door die eere des', behoudens enkele afwijkingen in de spelling. 

b In de marge: 'Ick mene dat in plaetse van "doer die eere des groten rouwes", zulx beide de exemplaren 
houden, behoort geschreven werden: "door de weedte des groten rouwes" ende droefenissen, etc'. 

c 'warachtige' verbeterd uit: 'aldersoetste'. 
d 'aldersoetste' verbeterd uit: 'alderedelste'. 
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Ve. Weest gegroet, gloriose Moeder Gods, o Maria, ter eeren des groten rouwes 
ende droufenissen die ghij had staende onder den cruice, bekennende de grote liefde 
die u lieve kindt Jesus had tot den menschen, ende hoe wenich menschen uit rechter 
ende warachtige minne hem souden wederkeren tot hem. O alderglorioeste Moeder 
Gods, bidt voor mij, dat ick uwen beminde kindt Jesum, mijnen salichmaker, mach 
beminnen bovenal, ende mijnen evenmensche gelijck mijselven, naer zijn gebodt. 
Pater Noster, Ave Maria. 

Vle. Weest gegroet, oetmoedighe Moeder Gods, o Maria, ter eeren des groten 
rouwes ende droufenissen die ghij had staende onder den cruice, bekennende die 
grote liefde die u lieve kinde had tot u, ende hoe sware hem uwe droefheet was. O 
alderoetmoedichste Moeder Gods, bidt voor mij, dat in mij vergae alle ongeordi-
neerde liefde, die God in mij mishaghet. Pater Noster, Ave Maria. 

Vlle. Weest gegroet, lijdtsamige Moeder Gods, o Maria, ter eeren des groten rouwes 
ende droefenissen die ghij had staende onder den cruice, inwendelijck gevoelende 
alle dat bitter lijden dat u lieve kint uytwendelijck leedt. O alderlijdtsaemichste 
Maria, suivere Moeder Gods, wilt u geweerdigen uwen lieven kinde te bidden voor 
mij, dat ick dagelijx met medelijden mach gedencken sijnder bitteren passien, ende 
uwer moederlicke compassien, om vercrigen quijtscheldinge mijnre sonden alhier, 
ende naer dit sterflijck leven de blijschap des ewighen levens in den hemelen. Pater 
Noster, Ave Maria*. Amen. Pater Noster, Ave Maria. 

Notulae. 

Naedien ick dit voorsz. mirakel had geschreven uyt een boucke, toebehoort hebben
de ons zaliger moye Aeffgen Jan Zasboutdr, ende als nu Jacob van Holy 6 2 bevonde 
enige plaetsen onvolmaect van sinne, waeromme ontbode een ander copie, van Coln, 
toebehorende mijne weerde heer broeder mr Tielman Vosmer63, waernaer ick selve 
heb gecorrigeert, behoudelijck alwaer enige linien zijn getrocken met potloot, dat die 
woorden niet en staen in het Coelsche. 

Item fol. 13 linea 5 staet: 'wijdtbisschop van Uuitrecht, genaempt Ridder1. Heb 
hierop gesien een bulle van aflaten, bij zijne eerwaarde gegeven den Niewe Kerke, 
in date He mey anno vijfthienhondert twaleff, beginnende: 'Jacobus Ridder de 
Calker, ordinis praedicatorum, sacrae theologiae professor, Dei et apostolicae sedis 
gratia episcopus Ebronensis, reverendissimi in Christo patris et domini domini 
Frederici Marchionis Badensis etc, eadem gratia episcopi Trajectensis, in pontifi-
calibus vicarius generalis, etc.'64. 

* 'alhier ... Maria' verbeterd uit: 'tot een gerustich leven ende salich sterven'. 
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1.3 Mirakelen van het heilig Kruis 

Dit sijn die miraculen van den heylighen Cruce mitten haer. 
In den eersten int jaer Ons Heren M CCCC XII 

1 Item daer was een vrouwe die een cancker op haer tonghe hadde, ende daermede 
ghinc si langhe tijt te meester, ende niement en conste die tonghe meesteren. Ende 
doe sij gheen hulpe noch trooste van enigen meester crighen en mochte, doe lovede 
si dat heylighe Cruus mitten haer in die Oude Kerke te Delf te versoken mit haerre 
aelmissen, ende si wert ghenesen. 

2 Item daer was een vrouwe die hadde eenrehande siecte onder die lede, ende wat 
raet si daer teghens dede, het was altemael tevergheefs. Doe lovede si dat heilighe 
Cruce mitten haer te versoken wollen ende barvoet65, ende si wert ghenesen binnen 
eenre uren. 

3 Item het [was] een vrouwe die langhe tijt hadde in arbeit ghegaen66 van kinde, 
ende si en conste niet verlost werden. Dóe lovede sij theylighe Cruus voernoemt te 
versoken ende op te weghen mit tarwe, mit wijn ende mit goude, ende si wert thant 
verlost. 

4 Item het was een persoen die een wijf hadde die den coerts langhe tijt hadde 
ghehadt. Ende om bate ende boete wille sijns wijfs soe lovede die persoen dat 
heylighe Cruus voirseit te versoken wollen ende barvoet mit sijnre aelmissen, ende 
die belofte en dede hi niet. Ende cort daer nae so wert hi mede siec ter tijt toe dat 
hi sijn belofte ghedaen hadde den heylighen Cruce, ende doe werden si beyde 
ghesont. 

5 Item het waren twe vrouwen die hadden dat heilighe Cruus voirseit sijn haer 
ofghescoren. Alsoe dat die een bi der ghehinghenisse67 Gods clymmen soude op 
een boem, als si dede, daer viel si neder ende bleef an den boem mitten haer 
hanghen, ende si soude gheworget hebben had men haer niet te baten gecomen. 

6 Item het was een man die wel een jaer lanc siec hadde gheweest van den coerts, 
ende lovede dat heylighe Cruus voirseit op te weghen mit sijnre aelmissen, ende 
rechtevoert wert hi ghesont. 

7 Item het was [een] vrouwe die in langher tijt niet en hadde ghevreyst68 van 
haren kinde dat buten lande was. Doe lovede si dat heilighe Cruus voirseit te 
versoken mit haerre aelmissen, opdat si yet daerof vreyschen mochte. Ende si 
vernam in die selve weke van haren kinde dat menighe tijt uten lande hadde 
gheweest. 
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8 Item het was een vrouwe persoen seer siee van den buucevel69, ende si was soe 
siec dattet alle haer vrienden verloren gaven ende meenden dat si daerof sterven 
moste. Doe was daer een mensche die daer lovede voir den sieken mensche theili-
ghe Cruus voirseit op te wegen mit haerre aelmissen, also verre als die sieke 
mensche beteringhe ende boete creghe binnen een natmael. Ende binnen dier selver 
tijt soe creech die sieke mensche bate. 

9 Item het was een kint siec van den coerts ende lach op sijn verscheit. Daer 
lovede die moeder des kindes dat heylighe Cruus voirs. op te weghen mit haerre 
aelmissen, ende dat kint hadde rechtevoert verlichtenisse ende bate. 

10 Item het waren twee vrouwen die beide siec waren van den corts ende hadden 
daer wel een jaer lanc siec of gheweest. Ende si loefden beide te samen theylighe 
Cruus voirs. te versoken mit haerre aelmissen ende werden beide gesont. 

11 Item het was een vrouwe die in arbeide ginc van kinde, ende si en conde niet 
verlost worden. Doe lovede si theilige Cruus voirs. op te wegen mit haerre aelmis
sen ende wort rechtevoert van den kinde verlost. 

12 Item het was een vrouwe die een seer an haer tonghe hadde, sodat men seide 
dattet een cancker was. Doe lovede die voirseide vrouwe theylighe Cruus voirseit op 
te weghen mit haerre aelmissen, ende dat seer ghenas. 

Int jaer Ons Heren M CCCC ende XIII. 

13 Item het was een vrouwe te Bleyswic ende hadde die coerts ende en conde gheen 
bate ghecrighen, wat si daertoe dede. Doe lovede si dat heilighe Cruus voirseit te 
versoken wollen ende barvoet ende wert thants ghenesen. 

14 Item het was een vrouwe tot Sevenbergen die in een huus ginc dat men van nyes 
tymmerde, ende daer viel een carbeel70 op haer hooft van den wercke een grote 
bule in den hoefde, ende viel op een balc mitten oghe, ende dat oghe hief also hoge 
als een vuste ende lach onmachtich haers lijfs, sodat men meende dat si doot hadde 
gheweest. Ende daernae, als si begonste te roeren, wort si haesteliken gheolijt, ende 
bleef wel drie daghe dat si niet en sach noch en hoerde. Ende aldus leggende lovede 
sij, als si best mochte, dat heilige Cruus voirseit te versoken mit enen wassen 
hoofde, waert dat si haer ghesonde weder ghebruken mochte. Ende thants, licht over 
een half ure daerna, so sach si claerlike ende hoerde. Eta si dede haer offerhande 
ende begeerde ynnichlike dat men dit kondigen ende openbaren soude. 

* 'Et': lees 'Ende'. 
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15 Item het was een priester uut Zeelant die hier in der stede siec lach geolijt ende 
ghemonicht, sodat die meesters van medicinen ende die vrienden mistroosten als van 
ghesontheyt des lijfs, sodat die ouders des priesters bi rade goeder lüde loveden 
mitten priester theilige Cruus voirseit op te wegen mit tarwe ende mit wijn, waert 
sake dat hi bate ghecreghe. Ende thants, over een half ure creech hi bate. Ende des 
derden daghes dede hi sijn offerhande, ende tenden achte dage voer hi ghesont 
thuus71 uut. 

16 Item het was een joncfrou van Naeltwijc sieke van den coerts, die si so starc 
hadde dat si acht uren of tien lach in der coude ende in der hetten. Ende daer 
gheloofde si theilighe Cruus voirseit op te wegen mit brode, mit wijn, mit was ende 
mit selver. Ende doe sijt opgheweghen hadde so had si daer nae een reyse den 
coerts ende niet meer. 

17 Item het was hier in der stede een maget die bi ses jaer lanc grote seerte ende 
smerte leet an haer borsten ende was seer tongemake, sodat si meende dattet lazerie 
mochte gheweest hebben. Daer lovede si theilige Cruus voirseit te offeren twee 
selveren borsten, wairt dat si ghenade creech. Ende thant voelde si bate ende dede 
haer offerhande. 

18 Item het was een man te Voirburch die den coers hadde een jaer ende ses weken, 
ende beloofde dat heilige Cruus voirseit op te wegen mit sijnre aelmissen. Ende 
altehant had hi bate, mer hi vergat sijn offerhande te doen doe hi ghenesen was, mer 
cort daer na wert hi weder sieke. Ende doe dede hi mit groter vresen sijn offerhande 
ende creech thant weder bate. 

19 Item tot Loosduinen was een kint dat temael siec was van den coerts. Ende men 
loofdet op te wegen mit broot ende mit wijn, ende thants ghenas dat kint. 

20 Item te Sceveninghe was een vrouwe die in aerbeide ginc van kinde ende lach 
altemael mistroestet van den kinde ende van haer selven. Ende die vroede vrouwe 
ende ghemeenlike die ander goede vrouwe die bi haer waren meenden dattet kint 
doot gheweest hadde, ende aldus wort die vrouwe overmits der groter siecten 
gheolijt. Ende si en mochte niet spreken, mer in haer harte docht si opt theylige 
Cruus voirseit ende loofde mit goeder begheerten ende mit ynnicheden haers harten, 
als si best mochte, den heyligen Cruce te offeren een wassen vrou ende een wassen 
kint, waert sake dat si een levende kint creghe. Ende binnen een half ure daerna 
wert si verlost van enen levenden [kinde], ende dede mit blijscap haer offerhande. 

21 Item daer was een kint sieke van sinte Cornelysevel72, also dattet seiden een ure 
vri was van der siecte. Ende die moeder van den kinde lovede haer bevaert te doen 
te Hontsolredike73 ende oec in die Capelle opten Watersloet74, ende ten creech 
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gheen bate. Ende ten lesten loofde men tkint op te wegen tegen den heylighe Cruce 
voirseit mit wijn ende mit brode, ende thants creech tkint bate ende en creechs 
voirtan niet meer. Ende men dede die offerhande mit devocien ende mit blijscappen. 

22 Item het was een goet man hier binnen der stede siec van den quarteyn75 binae 
een jaer lanc. Ende wat raet dat hi daertot dede van meesterien ten bate hem 
altemael niet. Mer doe loefde hi dat heilige Cruce voirseit op te weghen mit wijn, 
mit was, mit goude ende mit selver, ende thant voelde hi bate, ende dede sijn 
offerhande mit devocien ende mit ynnicheden. 

23 Item het was een goet man tot Voerscoten die die vite76 haestelike creech an 
sijn vinger, ende daeran was hi soe zeer tonghemake dat hi bina sijn sinnen bijster 
was. Ende oec soe en mocht hi niet overmits groter seerten binnen sinen huse 
dueren, also dat hi ginc bi der gheesten dwalen als een dol mensche77, sijn wee 
jammerlike beclagende. Ende sijn wijf lovede haer bevaert te doen wollen ende 
barvoet totten heyligen Cruce voirseit mit eenre wassen hant, waert sake dat hi sijn 
sinnen ende ghesonde behilde, ende aldus beval si hem Gode ende den heiligen 
Cruce voirseit. Ende aldus gaende wort hem onsienlike sijn arme onttween ghewor-
pen ende daertoe een ontsichlike gruwelike lelie been78, ende hi croep weder thuus 
waert als hi best mochte ende seide sinen wive hoe dat hi ghevaren hadde in den 
wege, ende meenden beide gader: hadde Onse Lieve Here ende dat heilighe Cruce 
hem niet bewaert ende behoedet hi hadder doot ghebleuen. Ende en voelde voirt 
meer niet enighe seerte van den vingher ende wordt cortelike ghenesen, behoudende 
alle sine ghesonde. 

Int jaer Ons Heren M CCCC ende XIIII. 

24 Item te Kulenburch was een vrouwe die een seer borste hadde, daer si grote pijn 
an leet, ende waer dat si reysde ende wat raet si daer toe dede si en konder gheen 
ghenade noch bate an crighen, so dat men meende datter die kanker in hadde 
gheweest. Ende ten laetsten lovede si dat heilighe Cruus voerseit te versoeken mit 
een wassen borste ende creech thants bate ende ghenas. 

25 Item hier in der stede was een vrouwe die seer qualic te ghemake was, ende si 
ende die meesters van medicinen en conden niet weten of si kint droech of niet. 
Alsoe dat die vrouwe loefde dat heilighe Cruce voirseit op te wegen mit tarwe ende 
mit was, waert sake dat si kint droech een keersten siele crigen mochte. Ende 
cortelike daerna creech si een levende kindekijn dat ghekerstent wart, dat si nauwe 
als si meende dertien weken ghedragen hadde. 

Ende als si ghenesen was so vergat si haer offerhande te doen ende wort weder 
soe siec dat si haer ambocht79 hadde. Ende aldus in deser groter siecten beclaghede 
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si dat si dit altemael leet omdat si haer offerhande niet ghedaen en hadde. Ende si 
deed se haestelike doen ende creech bate, ende doe si ghenesen was dede si 
anderwerf haer offerhande mit vresen ende mit ynnicheden. 

26 Item hier in der stede was een knechtkijn dat mitter eisen80 plach te wercken, 
ende wert mit eenre eisen ghesteken in sijn arme, daert qualic an te ghemaec Was, 
alsoe dattet niet doen en mochte. Ende sijn ouders loveden dat heilighe Cruce 
voirseit te versoeken mit haerre aelmisse ende offerhande waert dattet knechtken 
bate creech, ende thant creecht bate. 

Ende alst ghenesen was vergaten die ouders die offerhande te doen, ende wert 
weder sieke alst te voren hadde gheweest. Daer bekenden hem die ouders sculdich 
te wesen ende deden haer offerhande mit vresen ende ghenas. 

27 Item hier binnen der stede ginc een vrouwe in arbeide van kinde ende en konde 
niet verlost worden, also datter groot jammer was. Ende een goede vrouwe loofde 
van der Sieker vrouwen wegen al heymeliken waert sake datter een levende kint 
gheboren worde, men soude dat kint opweghen tegen den heyligen Cruce voirseit 
mit tarwe, mit wijn ende mit was alst ghesciede. Ende asser een kint gheboren wort 
so woech men dat heilige Cruce voirs. op mit brode, mit wijn, mit was, mit selver 
ende mit gout. 

28 Item hier in der steden was een kindekijn seer siec, ende overmits der overdragen 
der siecten so loofden die ouders des kints voirseit dat heilighe Cruce voirs. op te 
wegen mit tarwe, mit wijn ende mit was waert sake dattet kint ghenase. Ende corts 
daerna vernamen si bate. 

Ende alst kint ghenesen was so vergaten die ouders haer offerhande te doen. 
Ende dat kint wert weder haesteliken siec, ende meenden dattet doot gheweset 
hadde. Daer bekenden die ouders haer versumenissen ende loofden haer offerhande 
te doen, ende tkint creech weder bate, ende sij deden haer offerhande mit scaemten 
ende mit groter vresen des anderen daghes. 

29 Item hier in der stede was een vrouwe seer siec omtrent haer harte, alsoe dat si 
altoes smoren woude, ende loofde waert sake dat si bate creghe si soude dat heilige 
Cruus voirseit opwegen mit haerre aelmissen, ende si creech bate. 

Mer si vergat haer offerhande te doen ende wert cortelike weder seer siecke. 
Ende doe bekende si haer versumenisse, ende bi rade haer biechtvaders so dede si 
haer offerhande mit groter vresen ende creech bate. 

30 Item hier in der steden was een jonc knechtkijn dat in drien daghen sijn water 
niet maken en mochte, daert grote seerte ende wee an hadde, daer die ouders des 
kints groot jammer an saghen. Ende bi rade goeder lüde so loofden die ouders tkint 
te doen weghen teghen den heilighen Cruce voirseit mit tarwe, mit gout, mit selver 
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ende mit was. Ende dat kindekijn kreech rechtevoert bate ende maecte sijn water, 
ende si deden haer offerhande mit blijscappen. 

31 Item hier in der stede was een goet man die een kint hadde van elf jaren, dien 
twe tanden uut sinen hoefde gheworpen worden, ende het leet bet dan vijf vierendel 
jaers dat hem gheen tanden en wiesen. Ende die vader voirseit loofde dat heilighe 
Cruus op te wegen mit broot, mit wijn ende mit was, ende binnen viertien daghen 
wiessen die tanden alsoe lanc als die ander waren. 

32 Item dese selve knaep voirseit hadde een dochterkijn dat van eenre solre viel een 
tant uut sinen hoofde, ende hem en wies binnen drie vriendeP jaers gheen tant. 
Ende die vader voirseit loofde dat heilige Cruus op te wegen mit broot, mit wijn 
ende mit was, ende thant so wies hem sijn tant weder. 

33 Item ter Wateringhe was een vrouwe seer siec ende en konde van den meesteren 
niet vernemen wat siecte dat si hadde. Ende bi rade goeder luden loofde si theilighe 
Cruus voirseit op te weghen mit broot, mit wijn ende mit selver waert dat si 
ghenase, ende thant voelde si bate. 

34 Item tot Rotterdam was een kint seer siec, dair die ouders groot jammer an 
saghen als van criten ende gillen, ende en conden hem niet ghedoen. Ende die 
ouders bi goeder luden rade loefden theilige Cruus te versoeken, ende tkint creech 
thant bate. 

35 Item het was een maecht hier binnen der stede seer siec van den coerts, ende het 
wert haer dicwijl ghebeden van haerre moeder dat si haer bevaert den heiligen Cruce 
doen soude, mer si vertraechdet langhe tijt, sodat si alle daghe Sieker wort. Ende ten 
laetsten so lovede si theilighe Cruus voirseit op te weghen mit broot, mit wijn ende 
mit was, ende thant creech si bate. 

Int jaer Ons Heren M CCCC ende XV. 

36 Item hier in der stede was een persoen seer siec anderhalf jaer lanc van den 
coerts, dair hi veel raets toe dede ende tot veel steden bevaerde loofde ende van sijn 
weghen ghelooft werden, dair hi gheen bate of en creech. Oec wert dat heylige 
Cruus voirs. van sijnre weghen opghewegen dair hi oec gheen bate of en hadde, 
want hi en hadder gheen ghelove an. Daerna so loefde hi selve Gode te eeren dat 
heilige Cruus voirseit te versoeken wollen ende barvoet mit sijnre offerhande, waert 
dat hi binnen acht dagen ghenase, ende dan soude hi binnen achte dagen dairna sijn 

* 'vriendel1: lees 'vierendeel'. 
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offerhande doen ende dit mirakel doen scriven in den miraculen. Hi dede sijn 
offerhande ende wert ghesont, mer hi en dede dit mirakel niet scriven. 

Daernae over XVI weken wert hi weder siec ende riep weder ghenade an Gode 
ende an den heiligen Cruce, ende meende dat hi dit mirakel ymmer soude doen 
scriven ende kondighen. Ende dede noch anderwerf sijn offerhande ende wort 
ghesont bi der ghenaden Gods ende des heylighen Cruus. 

37 Item hier in der stede was een kint van XVI jaren dat al buten sijn sinnen was, 
want het beet ende toech al die dwalen81 ontween daer ment mede plach te binnen. 
Ende die ouders meenden dattet beseten hadde gheweest ende woudent tot Oest-
gheest ghevoert hebben. Mer bi rade eens gheesteliken menschen so loofden die 
ouders des kints dat heylighe Cruce voirs. op te weghen mit tarwe, mit was ende mit 
wijn, ende die gheestelike mensche voirs. loofde den heylighen Cruce te offeren 
twee wassen boyen waert dattet tkint sijn sinnen weder creghe. Ende een luttel tijts 
daerna begonstet hem te bekennen, ende begheerde dat men hem een gherstenbri 
maken soude, wantet hongher hadde. Ende doet wat ghegheten hadde begonstet wat 
te slapen ende wort al ghenesen. Ende men dede die offerhande mit blijscappen, 
ende begheerden dat ment kondighen soude den volke. 

38 Item hier in der stede was een kint dat haesteliken toequam dattet niet gaen en 
mochte, waerom die ouders des kints seer begaen waren, want si en wisten niet 
watten kinde lecte82, want si gheen onghelijc an den kinde nerghent en vonden, 
ende deden bi rade van meesteren van medicinen ende bi anderen meesteren wat den 
kinde goet wesen mochte. Ende ten lesten doe si nergent of bate en vernamen doe 
loofden si theylige Cruce voerseit op te weghen mit haerre aelmissen ende mit een 
wassen beeide. Ende thants haddet bate, ende deden haer offerhande. 

39 Item hier in der stede was een man die Jan die Wael hiete, ende had een kint dat 
in enen quaden haestighen moede seer gheslaghen ende mit voeten ghetreden wort 
ende seer mismaect, ende lach drie uren doot, ende in viertien daghen en besichdet 
niet dan een luttel sukers. Ende aldus soe meenden si dattet nemmermeer mensche 
worden en mochte, ende daer toe: al hadde dat saec gheweest dattet ghenesen hadde, 
het moste cropel ende blint ghebleven hebben. Daer loofde die vader des kints in 
betrouwenisse Gods dat heylighe Cruus voirseit op te doen wegen mit sijnre 
aelmissen ende dat kint voer den heylighen Cruce voirseit te doen gaen al sijn leven 
lanc, waert sake dattet kint sijn ghesonde weder crighen mochte. Also dattet kint 
begonste te beteren, ende heeft al sijn ghesonde behouden bi der ghenaden Gods, 
ende dede sijn offerhande mit blijscappen. 

40 Item hier bi der stede opt hoghe lant83 was een goet knaep haestelike ommach-
tich gheworden al sijnre lede, also dat hi hemselven niet behelpen en mocht, daer 
men veel raets toe dede bi meesteren van medicinen hier in der stede ende in den 
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Haghe, ende en conde niet ghetroost worden noch bate ghevoelen. Ten laetsten bi 
rade goeder luden so loefde die goede man dat heylighe Cruus op te doen wegen 
mit tarwe, mit wijn, mit was ende mit selver waert sake dat hi enighe bate bevoelde 
ende ghetroost mochte worden. Ende thants binnen een natmael bevoelde hi grote 
bate ende wert al ghenesen, ende dede sijn bevaert ende offerhande mit blijscappen. 

41 Item hier in der stede was een vrou die qualic te ghemaec was an een van haren 
borsten, daer men veel raets toe sochte ende de[de] van meesteren van medicinen. 
Ende men meende dat die cancker dair an was, alsoe dat somighe van den mees
teren die hem best verstonden seiden dat si niet sculdich en wilden hebben gheweest 
die borste te meesteren om vijftien gouden cronen, want hij meenden datter gheen 
meesteren an en was, si en moste dairan verderft bliven, waerom die goede vrouwe 
seer vervaert ende mistroest was. Ende ten laetsten, doe si nerghent gheen troost 
noch ghenade crighen en conde, so loofde si bi rade goeder lüde dat si haer offer
hande den heyligen Cruus loven soude, si soude bi der ghenaden Gods ghetroost 
worden. Ende aldus soe loofde die goede vrouwe dat heilighe Cruus voirseit te 
versoeken wollen ende barvoet mit eenre selveren borsten, waert dat si yet ghetroost 
mochte worden. Ende thants begonste haer borste te beteren, ende wert al ghenesen 
ende dede haer offerhande mit blijscap ende devocien. 

42 Item hier in der stede was een vrouwe die in arbeide ginc, die niet verlost en 
conde worden, also dat die vroede vrou mitten anderen goeden vrouwen alle jammer 
an haer saghen. Oec soe wilde die vroede vrou dat si vandaen mit eeren hadde 
gheweest, ende dat overmits grote ellende die daer was. Also dat si tot menighen 
steden haer bevaert loofden om ghetroost te werden, mer si en creghen nerghent 
ghetroost. Mer ten laetsten soe loofde die sieke vrouwe dat heylighe Cruce voirseit 
te versoeken mit enen selveren cruce, waert sake dat si een kersten siele mochte 
crighen. Ende thants bi der ghenaden Gods ende des heylighen Cruce so wort si 
verlost van enen levenden kinde, ende dede haer offerhande mit blijscappen ende 
mit groter waerdicheit. 

43 Item te Haerlem was een kint daer die ouders menich jammer ende hartwee an 
saghen overmits eenrehande siecte diet onder die leden hadden, ende meenden al 
haddet van goude so groot gheweest alst in der naturen was, si soudent gaerne 
overghegheven hebben opdattet kint sijn ghesonde weder ghehat hadde, ende dat 
was om grote ellende die si dair an saghen. Ende loofden menichsins ende te 
menigher stede bevaert mitten kinde ende en worden nerghent ghetroost. Ende ten 
laetsten wort den goeden luden in den Haghe gheraden dat sijt hier in der stede 
looven souden te brengen mit haerre offerhande totten heylighe Cruce, sy souden bi 
der ghenaden Gods ghetroost werden. Ende thants als die ouders van den kinde haer 
bevaert ghelooft hadden ten heylighen Cruce so voelden si thant bate ende worden 
seer vertroest, ende deden haer offerhande. 
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44 Ende als dese goede lüde aldus wel ghetroost mit haren kinde weder te Haerlem 
quamen, soe vernamen si van enen anderen kinde dat siec was des ghelijc als haer 
kint gheweest hadde, daer die ouders des kints mede in groten drue ende liden 
waren. Ende overmits rade der goeder luden voirseit, die hier soe ghenadeliken 
ghetroost waren, soe loofden die ouders des sieken kindes dat heylighe Cruus 
voirseit te versoeken mit haerre aelmissen, opdat si yet ghetroost mochten werden 
mit haren sieken kinde. Ende thants als sijt ghelooft hadden vernamen si bate, ende 
deden haer offerhande mit blijscappen. 

45 Item hier in der steden was een pijnre84, die sijn broot hier in der stede plach 
te winnen mit dreghen ende mit anderen arbeide, die seer siec was van den coerts 
ende na sinen staet veel raets daerteghens ghedaen hadde, ende en conde niet 
ghetroost worden, want hi gheen bate en ghevoelde. Ten laetsten bi rade goeder 
luden so loofde hi dat heylige Cruus voirseit op te doen wegen mit tarwe, mit wijn 
ende mit was, ende thants als hijt ghelooft hadde creech hi bate, ende dede sijn 
offerhande blideliken mit groter devocien. 

46 Item opt hoghe lant85 was een goet man, die sijn broot plach te winnen mit 
sinen handen, die seer siec was van den coerts. Ende bi rade goeder luden soe 
loefde hi dat heylige Cruus voirseit op te weghen mit tarwe, mit wijn ende mit 
selver, waert sake dat hi bate creghe dat hi sijn broot winnen mocht, want hy arm 
was. Ende thants als hijt ghelooft hadde so voelde hi bate ende wort ghenesen, ende 
dede sijn offerhande mit blijscappen ende mit groter ynnicheit sijns harten. 

47 Item het was een goet man van Alcmaer ende die hadde sijn oghe uutghesteken 
onversiens mit sijns selfs messe. Ende XIIIP weken was hi blint dat hy niet meer 
en sach mit sijn oghe dan mit sijn hant, soedat die meesters maecten ende barnden 
vijf gaten in sijn hals omt ghesicht weder te crighen, mer het en bate hem niet. Doe 
quam hi tot Delf om te spreken mijns heren meesters of si hem enighen raet 
mochten gheven. Dair hi te Delf in der kerken quam, dair hoirde hi misse mit 
wairdicheden ende mit ynnicheden sijns harten voir dat heylighe Cruus mitten hair, 
ende sette vijf bernende karsen voir dat heylighe cruus, ende hoerde op den stoel die 
miraculen kondighen van den heiligen Cruce voirnoemt mit vuericheden ende 
ynnicheden sijns harten. Alsoe doe hi in deser ynnicheden was soe docht hem dat 
hi sach, ende loofde dat wairde heilighe Cruus een sulveren oghe, opdat hi sijn licht 
volcomeliken crigen mochte. 

Dair ghinc hi tot huus ende seyde sinen goeden wive dat hi wel sach. Alsoe dat 
sijn wijf hilt hem sijn een oghe toe, dair hi wel mede sach, ende hilt een ey voir sijn 
blint oghe, ende seyde dattet een ey was. Na hilt si hem een naelde voer sijn oghe 
dat hi oec wel bekende. Dairna hilt si hem een spelde voir toghe dat hi oec wel 

* Hierna doorgehaald: 'daghe'. 
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bekende, ende seide dattet een spelde was. Alsoe dat hi Gode danct ende dat heilige 
Cruus voimoomt, ende versoectet alle jair mit sijnre offerhande. 

48 Item hier in der stede seyde een goede vrouwe, ghenoomt Hildegont Aernt 
Aerntssoens, dat hair dochter Magdalena, twe jair out, was drie daghe blint, also 
dattet kint niet en sach. Ende die moeder voirseit loofde mitten voirseiden kinde hair 
offerhande te doen den heilighen Cruce mitten hair of si bi der ghenaden Gods 
yetswat vertroost mochte werden mit haren kinde. Ende rechtevoert als si dus haer 
offerhande ghelooft hadde soe dede dat kint sijn oghen beyde op ende sach claer-
liken. Ende dit heeft die moeder voirseit ghesworen mit Stijn Arleboutsdochter ende 
mit Grietgen die beghijn, in teghenwoirdicheit heren Jan Palmaets als notarius, ende 
heer Gillys, capellaen86, ende heren Jacob Obrechts87 ende veel ander luden als 
tugen. In die octave van Paesschen, int jair Ons Heren M CCCC ende X X X 8 8 . 

49 In den jaer Ons Heren M CCCC ende X X X I quam een eerbaer, ghestadich ende 
gheloeflike vrouwenpersoen, gheheten Machtelt Cornelis Florisz an die Vischmarct*, 
tot heren Gillys Jacobssoen, vicecureyt van der Ouder Kerc tot Delff, te biechten, 
ende onder ander puynten gaf si hem te kennen hoe dat si langhe tijt ghequellet 
hadde ende menichvoudighe pijn an haer been (als haren man die dycwijl an den 
recht89 in derselver stede gheweest ende ander haren heymeliken vrienden wel 
kondich was) gheleden hadde. Dat op die tijt doe hi kundighede die mirakele van 
den heilighen Cruus mitten haer in der Ouder Kerken voirs. in haren sin quam, dat 
si woude loven den heilighen Cruus voirs. om ghenade van Gode tontfanghen (an 
wyen si alleen haer helpe ende troost an settede, want ander hulpe der meesteren die 
sij dairof besocht hadde haer niet en hadden ghebaet) welc si mit goeder harten 
Gode gheloefde te versoeken mit haerre offerhande. Ende in corter tijt dairna 
ontfenc si troost van Gode ende dede hair offerhande in die Oude Kerc voimoemt 
in die vasten des selven jaers90 mit enen selveren been, ende en voelde daerna 
gheen pijn noch seerten in hair been. Ende dit heeft si voir haren priester voirs. mit 
hare eede dair toeb alsoe te wesen in haerre biechte. 

50 Item het was een jonghelinc van XVII jaren die seer becommert was van den 
steen. Ende die moeder des jonghelinx voirs. beloefde Gode dat si dat heilighe 
Cruus mitten haer soude op doen weghen, opdat hair soen voirs. enighe verlichte-
nisse mochte crighen. Ende doe si haer belofte volbrocht hadde soe loesde hi also 
veel stenen als een henneney groot is, soe tien soe X V , so min so meer, ende is bi 
der ghenaden Gods al ghenesen van den stenen. 

'gheheten ... Visehmarct': toegevoegd in de marge in lopend schrift, waarschijnlijk contemporain, zeker 
niet door Vosmeer. 

b In de marge toegevoegd door Vosmeer: 'bekent'. 
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51 Item het was een eerbaer vrou in der stede van Delf die mit kinde gheworden 
was, ende nadat si dat kint begort hadde91 altijt temalen syec ende teer was, ende 
seer voer haer selven ende voer die vruchte besorghet was, sodat si dicwijl Gode 
haer ghebet voer den Cruce offerde mit devocien. Ende loefde: creeeh si een 
levendich kint dat sijt op soude weghen mit wijn ende weit, ende hadde gans 
betrouwen dat God van hemelrike haer doer ghenaden des Cruces dat niet en soude 
weygheren. Mar doe si tkint creech ende sijt niet en hoerde screyen was si mistroest 
ende vraghede hoet daerbi waer, sodat men haer onder ander woerden seide dattet 
doot was ende een deels verrot, sodat si seer tonvreden was ende seide dat, sijt 
Gode niet en verliet, dat kint en soude noch doer ghenaden des Cruces leven ende 
ghedopet worden. Onder menighe deser ende ander woerden die si mitten vrouwen 
had so was daer een van den vrouwen ende sach dat des kints hert begonde te 
roeren ende riep dattet levede, ende die vroede moer sach omme ende sach dat hart 
roeren, ende si nam water ende gaedoeptet92, ende daerna sloech sijn herte twee of 
drie slaghe, ende het vertoech sijn lippe. Dit ghesciede int jaer M CCCC ende 
XXXI . 

52 Item het was een vroutgen die lach een doot siect an haer been, dat alte seer 
wonderlike grof gheheven was. Ende het quam haer in den sin dat si haer bedevaert 
soude loven voer den heilighen Cruce mitten haer, offeren daer een wassen been. 
Ende te hant doe sijt gheloeft hadde wordt si ghesont in corter tijt ende ghenesen. 
Dit ghesciede int jaer M CCCC XXXII. 

53 Item hier in der stéde was een paer volcs hadden een kint dat out was omtrent 
twee jaer, dat seer belast was van sinte Cornelyssiecte93, daer die ouders veel 
bedevaerden mede loveden ende deden ende ghene baet en vonden, sodat si ten 
lesten dat kint loveden op te weghen voer den heilighen Cruce mitten haer ende sijn 
pellegrijn te wesen in der processien sijn leven lanc, ende creech ghenade. Int jaer 
M CCCC X X X I . 

54 Item hier int Noirteynde is een persoen ende sijn naem is veel luden bekent, die 
tot tween tiden seer siec ende belast was van den steen. Ende gheloefde Gode hem 
voer den heilighen Cruys mitten haer op te laten weghen mit wijn ende mit weyt. 
Ende loesde veel cleynre stenen die hi voer den heylighen cruys offerde. In den jaer 
doe men screef M CCCC XXXII. 

55 Item het waren goede luden in der steden die hadden een kint dat out was 
omtrent vier jaren. Ende lach drie daghe lanc ende screyde ende garrede94, ende die 
ouders en wisten niet wat hem was, dat si ten lesten Gode loveden dat kint voer den 
heilighen Cruce op te weghen, ende rechtevoert so loesde dat kint een stien. Int jaer 
M CCCC ende XXXII. 
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56 Noch een kint van seven of achte jaren des ghelijcs, dat mede ghesciede int jaer 
M CCCC X X X I . 

57 Item in den jaer van XXXII quam een vroutgen, wonende hier binnen der stede 
van Delf in dat Noirteynde, voir heer Jan Palmaet als notarius in der saken ende 
voir guede mannen die dair bi waren als tughe. Ende swoer met haer vierden ten 
heilighen, dat si in den selven jaer opten Witten Donredach95 ter marcten ghinc 
ende liet haer kint, seven weken out, in der wiegen rustende al ghesont. Ende doe 
si weder thuys quam vant si hair kint doot legghende onder der wieghen omme-
ghewieghet. Ende in groter noot dair si doe in was lovede si Gode mit screyenden 
oghen ende claghender stemmen dat si dat heilighe Cruce mitten haer in der Ouder 
Kercken wollen ende barvoet mit haerre aelmissen soude versoeken. Ende thans hier 
na saghen si alle gader dat kint sijn lippen vertrecken, ende si dede hair bedevairt, 
ende dat leefde ende bleef langhe dairnae ghesont. 

58 Item in den jaer Ons [Heren] M CCCC ende X X X V opten neghentienden dach 
in julio quam Margriet Willem Jansz. wijf van der Wateringe in der Ouder Kercken 
te Delf voir heer Jan Palmaet, als notarius in der saken, ende voir heer Jacob 
Obrecht, heer Gillijs Jacobsz, heer Jan Oudzyersz96, heer Gijsbrecht Jacobsz, 
priesteren ende vicarii in der selver kercken, ende voir Jan Jacobz, doe ter tijt 
scepen in Delf97, voir Claes Simonsz, Florijs Jan Ghisenz98, Aelbrecht Vranc-
kenz99 ende Florys van Woude100. Ende seyde bi haren eede, dat si in den selven 
jaer des donredaghes voir Pynxter101 in swaren siecte was bevaen ende was buten 
hair sinnen, in quaden opset hairselven ende hair kinder te doden, ende ten lesten 
wort si onderwijst van Lijsbet Aelbaerns, hairre suster, dat si Gode soude loven dat 
heilighe Cruus mitten hair in der Ouder Kercken te Delf te versoeken mit XIII 
personen wollen ende barvoet. Ende rechtevoert doe sijt gheloeft hadde stont si op 
uut haren bedde, machtich hairre sinnen ende leden, ende dede hair wercken ende 
en voelde dairna gheen ghebrec van derselver siecheden ende crancheden. 

59 Anno XXXIII. Item het was een vrouwenpersoen hier in der stede die seer 
becommert ende ghepinicht was van den steen, sodat si een half jair lanc te voren 
mit barnenden kaersen voir den heiligen Cruce dicwijl hair ghebet mit devocien 
plach te doen, ende lovede Gode den heiligen Cruce een half loot silvers te offeren 
mocht si bate ende verlichtenis crighen. Also cortelic dat si bi der ghenaden Ons 
Heren Jhesu Christi ende sijns ghebenediden Cruces gheloost hevet twe grote stenen, 
die een luttel na den anderen, mit groter pinen, welken stenen si gheoffert ende 
ghebrocht heeft voir den heilighen Cruce voirscreven, ende sijn besleghen in selver, 
als men daer openbairlic sien mach. 

60 Item int jaer Ons Heren M CCCC XXXIIII was te Sceveninghe een visker ende 
heet Ghijsbrecht Godevaertsz. Dese was in sijn hant ghesteken van een addervysch, 
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dair hi in den weghe alsulke pine leet ende die also begonde te heffen ende van 
pinen also ontsinnet wort, dat vier mannen hem nauwelic mochten houden, also dat 
hi uut rade sijns wijfs lovede Gode een wassen hant te offeren den heiligen Cruce 
voirs., ende hi wort ghenesen. 

Mar dese beloefte en dede hi niet, ende wort weder mit derselver seerten 
begrepen, also dat hy wederom is ghecomen, ende hij heeft die beloefte betaelt ende 
is ghenesen. Dit heeft Ghijsbrecht voirs. ghelijt voir heer Claes Martijnsz102, 
notarius in der sake, ende voir heer Jan Doenz103, Pieter Jacobsz104, Gherbrant 
Jacobsz105, kercmeesters, als tughen. 

61 Item int jair Ons Heren M CCCC ende LXXXVII opten XVII. dach van julio is 
gecomen bi Cornelis Gijsbrechtssoen van Andel 1 0 6 ende Pieter Michielsz, kerck-
meesteren van der Ouder Kerck van Delff, in presencie van mi, notarius naegesere-
ven, ende van meester Claes Mathijssoen107, capellaen, ende Adriaen Dirx-
soen108, coster derselver kercken, wetachtijge getuygen, een eersamich man, gebo
ren van der Ouderijselen109, woenachtich te Kuyck binnen der heerlicheit van den 
Grave, gehieten Jan van Marick, out wesende omtrent tsestich jaren of dairboven, 
die bij sijne manlicke waerheit geseit heeft voer die rechte waerheit te kennen 
gegeven hoe dattet geboert in den jare van L X X V I of daeromtrent, dat hi gecregen 
heeft bi der verhengenisse Goods een lopende fistel in een heymelicke stede sijns 
lichaems, die hi vijf off ses jaer droch open, daer hem dagelix veel materiën 
uutginck, an welke fistele hij grote pine leet, ende om dien meester ende cyruginen 
versocht heeft, die alle te samen hem niet vermeten en hebben om de[se] te mogen 
heelen. Aldus mistroostich wesende van menschelijker hulpe, soe heft hij hem 
gekeert tot Gods hulpe, ende verhorenden van enen goeden heren, gehieten heer 
Henrick Tou 1 1 0, dat dat heylighe Cruys in de Oude Kercke te Delff, staende in 
Onser Liever Vrouwen Capelle, grote miraculen dede an sulke seeren ende an 
kanckers, so heeft hi aldair bevert gelooft mit een pont was. Mer want hi geen baet 
en gevoelde soe heeft hi naemaels gelooft dat voirscreven heilige Cruys te versoken 
mit twe pont was. Ende noch geen baete verengende, nyet te myn noch syn devocie 
totten heiligen Cruce aldichs wassende, so heeft hi derde werf gelooft tvoirscreven 
heylige Cruys te versoken mit drie pont was, van welker looften noch niet behulpen 
wesende, mer vaste betrouwen aldichs houdende totten heyligen Cruce, heft hi ten 
vierden male gelooft dat heilighe Cruys te versoken mit vier pont was. Ende als hi 
die geloffte hadde gedaen so is hi terstont in corten daghen genesen van derselver 
fistelen, die soe menige jaren gedragen hadde, also dat se na XIIII dagen na der 
voirscreven gelooften droech ende al heel was, die hem na dier tijt nye pijnlicke 
geweest en is, noch huden te daghe en is, als hi seide, mer gants ende heel. Ende 
seide voirt dattet aldus is in der waerheit, ende hem niet en porret111 om dit te 
seggen dan om die eere Goods ende tmirakel dat an hem gesciet is te verkundighen, 
begerende dairomme van mij, notarius naegescreven ende getuyge voirnoemt, dat wi 
hier getuyehenisse van dragen wouden. Jacob Meman112, notarius. 
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62 Int jaer Ons Heren M CCCCC ende elf op den XlIIIsten dach in junio, soe is 
ghecomen in Onser Vrouwen capelle tot Delf een vroupersoen ghenoemt Gheer-
truydt Willemsdochter, segghende bi haer vrouwelike warachticheit als dattet 
gheboert is over een wijl tijts dat si soude reysen in Zeelant tot een stadt, ghenoemt 
ter Veer, om daer te soeken haer man, die van haer ghegaen was ende doe ter tijt 
daer woenachtich was, wiens name was Floris Jansoen. Dese vrou, als si was opt 
water tusschen Sinte Annenlant ende Cats soe isser opgheresen al sulken storm ende 
onweer, dattet scip scheen te vergaen ende te bederven, alsoe dattet selfde scip 
mitten water ghemeen lach. Waerom die scipper, den moet verloren ghevende, riep 
mit luyder stemme als dat een yghelick van denghenen die int scip waren soude hem 
bereiden als hi sterven wilde, want daer gheen hoep toe was die doet te ontgaen. 
Doen dit aldus ghesciede soe sach dese voernoemde vrou in haer visioen als dattet 
heylighe Cruys mitten haer, dwelck men eert tot Delf in Onser Vrouwen capelle, 
quam opt water na dat scip toe. Dit siende beloefde si dat selfte heylighe Cruys 
mitten haer tot Delf te versoeken mit enen silveren man, weghende een loet silvers, 
waert sake dat si dat perikel ontginck ende vresamelicke mit haren man mochte 
leven. Soe gheringhe als dese belofte ghedaen was heeft dat scip hem snelliken 
opgherecht sonder toeven uut den water, dwelck niet natuerliken mocht gheschien. 
Dese vrou is ghecomen ter plaets voerseit als te Delf, ende heeft dat daer te kennen 
ghegeven voer mij, meester Aelbrecht Bartelmeessoen113, priester ende vicecureit 
van der kerke van Sinte Ypolitus in welcke men dat heilighe Cruys mitten haer eert, 
in teghenwoerdicheyt van heer Huych Woutersoen114 ende Dorothea ende Janne
tyen, die welcke bewaren die selfde capelle, begheerende van mi dat men dit 
mirakel wilde condighen ter eren van den heylighen Cruys, an welcke die soen des 
mensches ons verlost heeft van den ewighen doot. Amen. 

a A Domino factus ist istud, et est mirabile in oculis nostris. 
Dit sijn die miraculen des h. Cruces ende Onser Vrouwen. 

Om sonden altijt te mijden, 
overdenct dijns scheppers lijden, 
daerbij sinen bitteren doot, 
toordeel, strengh, der verdoemder noot, 
tswerelts bedroch en valschen schijn, 
des hemels vreucht, der hellen pijn. 
Wildu mit Maria ewelijck verblijden, 
dagelijx gedenct haer bitter medelijden. 

* De rest in het handschrift van Michiel Vosmeer. 
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MIRAKELEN VAN MARIA VAN ZEVEN SMARTEN 

2.0 Inleiding 

De mirakelen van Maria van zeven smarten te Delft zijn bekend uit zes brieven, 
geschreven tussen 1505 en 1519 door Dirck Adamsz van der Burch (+ 1531) aan Jan 
van Coudenberghe, de toenmalige leider van de internationale gebedsgemeenschap. 
De originele teksten zijn voor zover bekend niet bewaard gebleven. Wel beschikken 
wij over enkele boekjes uit de zestiende en de zeventiende eeuw, waarin de brieven 
werden gepubliceerd. De eerste twee Delftse brieven verschenen in een door Van 
Coudenberghe verzorgde bundel van 1510, die in drie talen moet zijn uitgekomen. 
Slechts van de Latijnse editie zijn exemplaren overgeleverd.1 De overige werden voor 
het eerst uitgegeven in een uitgebreide Latijnse uitgave van 1519. Het enige nog 
resterende exemplaar, dat zich bevond in de universiteitsbibliotheek te Leuven, ging 
verloren in de Tweede Wereldoorlog. Eveneens in 1519 publiceerde Jan van 
Coudenberghe een in het Latijn geschreven geschiedenis en een apologie van de 
broederschap van Maria van zeven smarten. 

Dit laatste werk werd samen met de wonderverhalen uit 1519 en een getijdenboekje 
heruitgegeven in 1619. De Latijnse editie werd bezorgd door Georgius Colvenerius, 
proost van het Sint Pieterskapittel in Douai en kanselier van de aldaar gevestigde 
universiteit.2 In 1622 publiceerde de jezuïet Jacobus Stratius een Nederlandse vertaling 
van deze Latijnse bundel.3 In het voorwoord verklaarde hij dat reeds in zijn tijd geen 
exemplaar van de Nederlandse editie van de wonderverhalen meer voorhanden was.4 

De heruitgave werd uitdrukkelijk geplaatst in het kader van de Contrareformatie: 

'Want aengesien dese miraculen meestendeel geschiet sijn in Hollant ende Zeelant, 
laet de Hollanders ende Zeelanders nu gaen besien oft binnen Abbenbroeck, 
Reymerswale, Delft, 's-Gravenhaghe deser gelijcke dinghen geschieden in de kercken 
die sij ontwijt ende gheschonden hebben, in dewelcke dese teeckenen soo heerelijck 
ende overvloedelijc binnen den tijt van luttel jaren ghedaen zijn1.5 

De eerste brief van Dirck Adamsz, gedateerd 20 mei 1506, bestaat voor het leeuwedeel 
uit een oorkonde van de Utrechtse bisschop Frederik van Baden, diezelfde maand 
uitgevaardigd naar aanleiding van een officieel onderzoek van de gemelde wonderen. 
Dit stuk, waarin de eerste 35 mirakelen zijn opgenomen en waarmee de Delftse cultus 
werd bevestigd, was uiteraard in het Latijn. Vergelijking met het formuliergedeelte 
van andere oorkonden van deze bisschop wijst uit dat de tekst waarschijnlijk geen 
vertalingen of andere bewerkingen heeft ondergaan. 

De tweede brief van Dirck Adamsz is gedateerd 19 juni 1509 en bevat 44 
wonderverhalen. De derde draagt geen dagtekening, maar zal geschreven zijn in 1510. 
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In de aanhef verwijst de schrijver namelijk naar een brief uit het jaar daarvoor, waarmee 
wel die van 1509 is bedoeld. Slechts het eerste van de 29 mirakelen bevat een jaartal, 
te weten 1510, hetgeen dus niet strijdig is met deze redenering. Nummer194 speelde 
zich af op Kerstavond. Als dit duidt op Kerstmis 1510 is de datering zelfs nog nader 
te bepalen, en wel op de laatste week van dat jaar. Dit gaat uiteraard niet op als Dirck 
Adamsz voor de jaarwisseling een voorjaarsstijl hanteerde, bij voorbeeld de door het 
stadsbestuur van Delft gebruikte boodschapstijl. Het is echter waarschijnlijker dat hij 
zich als geestelijke bediende van de kerststijl. 

Tabel 1. Overzicht van de briefwisseling tussen Dirck Adamsz van der Burch en Jan 
van Coudenberghe. 

Nr Datering Schrijver* Aantal Nrs in Nrs bij 
Bijlage 2 Stratius 

1 1506 mei 20 DA 35 1-35 21-55 
2 1509 juni 19 DA 44 36-79 74-117 
3 1510 DA 29 80-108 118-144 
4 1511 aug.-1514 juni DA 18 109-126 154-171 
5 1511 aug.-1514 juni JC 2 geen 172-173 
6 1515 aug. 3 DA 7 127-133 174-180 
7 1517 zomer-1519 DA 45 134-178 189-210 

DA = Dirck Adamsz 
JC = Jan van Coudenberghe 

De vierde brief telt 18 verhalen en moet zijn geschreven in of na augustus 1511, toen 
het in nummer 109 vermelde wonder geschiedde. Terminus ante quem is waarschijnlijk 
5 juni 1514. Op die datum gebeurde namelijk het eerste mirakel dat wordt verhaald 
in een volgende brief uit Delft, geschreven op 3 augustus 1515. Tussendoor zond Jan 
van Coudenberghe aan Dirck Adamsz een ongedateerd antwoord op enkele kwesties 
die deze had opgeworpen. In dit schrijven zijn ook twee verhalen opgenomen over 
wonderen die in Brugge waren geschied. Alleen het eerste draagt een jaartal, en wel 
1511. Na de brief van 1515, die slechts 7 mirakelverhalen bevat, zond Dirck Adamsz 
er nog één met 45 nummers, zonder datum. Hij verwijst in zijn aanhef naar een schrijven 
van Jan van Coudenberghe, waarin een mededeling stond over een aflaat door paus 
Leo X . Hiermee zal de bul zijn bedoeld van 28 april 1517.6 De brief van Dirck Adamsz 
kan dus niet veel eerder zijn verzonden dan de zomer van dat jaar en niet later dan 
1519, het jaar waarin hij werd gepubliceerd door Jan van Coudenberghe. 
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In deze bijlage worden parallel de Latijnse en de Nederlandse tekst van de Delftse 
brieven uitgegeven, op basis van de edities van Colvenerius en Stratius.7 Bovendien 
is de enige brief van Jan van Coudenberghe aan Dirck Adamsz opgenomen, omdat 
daarin antwoord wordt gegeven op een schrijven van de laatste De twee door Van 
Coudenberghe in deze brief verhaalde mirakelen betreffende Brugge zijn omwille van 
de volledigheid mee uitgegeven, maar omdat zij in deze studie verder geen functie 
vervullen dragen zij geen nummer. Waar de Nederlandse tekst belangrijk afwijkt van 
het Latijnse origineel wordt dit in de noten gesignaleerd. 

In de oorspronkelijke edities zijn soms meer wonderen beschreven onder één 
verzamelnummer. Teneinde verwijzingen in de tekst van dit boek te vergemakkelijken, 
is elk mirakelverhaal apart genummerd. 'Subnummers' zijn tussen rechte haken geplaatst. 
Sommige wonderen komen twee maal voor. Blijkbaar wist Dirck Adamsz in deze 
gevallen niet meer of hij een bepaald verhaal al had doorgegeven. Naar dergelijke 
doublures wordt in de noten verwezen.8 

Bij de bewerking van de tekst zijn dezelfde richtlijnen gehanteerd als in Bijlage 
l . 9 Ook hier worden plaatsnamen en tijdsaanduidingen die niet op het eerste gezicht 
duidelijk zijn in een noot toegelicht. Data konden echter niet altijd worden opgelost, 
omdat het jaar nogal eens ontbreekt.10 
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2.1 Brief 1. 1506, mei 20 

Dirck Adamsz van der Burch aan Jan van Coudenberghe. 

Venerando domino, domino Iohanni de 
Coudenberghe, ecclesiae Abbenbrocensis 
decano, et Sancti Salvatoris Brugensis 
et Sanctorum Petri et Pauli Reymerzwa-
lensis ecclesiarum pastori, ac regio et 
archiducali secretario, tuus Theodricus 
Adam, pastor in Delft salutem plurimam 
dicit. 

Etsi Virginis fraternitatis Mariae de 
compassione facta colligere mihi suasum 
sit, id tarnen, reliquo ut excuser, meam 
iuxta possibilitatem faciundum puto. Et 
quia iam indies magis ac magis innume-
rabilibus haec clarescit fraternitas mira-
culis, non solum in hominis exteriori, 
videlicet in corporis sanitate tantum, sed 
ut magis eius miracula spectes, in 
interiori haec fraternitas agit, etiam in 
tantum, ut neque lingua narrare, explicare 
aut cálamo, quae haec fraternitas operatur, 
quisquam conscribere queat. Immo mérito 
sacratissima, quia sanctissima, haec 
dolorum Septem Virginis Mariae institutio 
seu contemplado, tarn vicina, tarn propin-
qua, tarn Domini Nostri Iesu Christi 
passioni connexa est, ut quis dolorum 
septem Virginis Mariae contemplationem 
sine Domini passione contemplari non 
valeat. Et quod pene praeterieram, 
nunquam dierum meorum in fraternitate 
aliqua hoc institutum expressum me 
legisse memini. Idcirco tibi domine 
decane ac secretarie regie remitto decre-
tum dioecesani nostri super aliquibus 
miraculis, ubi in examinatione persona-
rum et testium praesens fuisti, et oculis 

Dierick Adamszoon, pastoor in Delft 
wenscht groetenisse aen u, sijnen eer-
weerdighen heer, heer Jan de Couden-
berge, deken der kercken van Abben-
broeck, ende pastoor van Sinte Salvator 
te Brugghe, ende van Sinte Peeters ende 
Pauwels te Reymerzwaele, midtsgaders 
secretaris des conincx ende des aertsher-
tochs. 

Hoewel men mij gheraden heeft bijeen 
te raepen de daden van de broederschap 
der Maghet Maria, die nochtans, opdat 
ick van de reste ontschuldich ghehouden 
worde, meyne ick alleen schuldich te sijn 
te doen naer mijn vermoghen. Ende want 
nu van daghe te daghe dese broederschap 
claer schijnende wort van ontallijcke 
miraculen, niet alleen in den uytwen-
dighen mensch, dat is niet alleen in 
gesontheden des lichaems, maer opdat 
ghij haer miraculen meer soudt aen-
mercken: sij werckt oock in den inwen
digen mensche, soodat het niemant 
moghelijck en ware oft met de tonghe 
te verhalen ende uyt te legghen, oft met 
de penne te beschrijven die dingen, die 
dese broederschap voortstelt. Jae met 
recht mach dese instellinghe oft de 
contemplatie der seven weedommen der 
Maghet Maria ghenoempt worden de 
onscheyndelijckste, want sij de alder-
heylichste is, ende soo nakende, jae 
bijgeknocht aen de passie Ons Heeren 
Jesu Christi, dat niemant de contemplatie 
der seven weedommen der Maget Maria 
en can gedoen, hij en moet mede con-
templeren in de passie Ons Heeren. 
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vidisti, ut debitum tuum in colligendo 
facta et gesta Virginis perficias, et 
Virginem pro me exores. 
Ex Delft X X . die maii anno XVc VI. 

Fredericus Marchio de Baden, Dei et 
apostolicae sedis gratia episcopus Traiec-
tensis, universis et singulis Christi-
fidelibus, tarn praesentibus quam futuris, 
praesentes litteras nostras inspecturis, 
visuris seu legi audituris, ubicumque per 
orbem constitutis, salutem in Domino 
sempiternam. 

Etsi ad sanctorum Dei laudem aliqua 
nonnunquam miracula fuisse facta ad 
Christifidelium memoriam revocantur, 
multo magis ea, quae per intemeratam 
Virginem Iesu Christi Matrem nostris 
temporibus occulenter facta et indies fieri 
maxima sub nostra iurisdictione et in 
nostra dioecesi palam conspicimus, 
foelicis recordationis domini David de 
Burgondia, praedecessoris nostri, qui aliis 
quibusdam quae facta sunt tempore sui 
episcopatus in Abbenbroeck et locis illis 
vicinis dictae nostrae dioecesis, ad 
eiusdem gloriosissimae Genitricis meri-
tum et semper recolendorum eius com-
memorationem laudemque praeclaris 
miraculis ad aedificationem omnium 
Christifidelium decretum ordinarium 
interposuit, vestigia sequentium ad 

Hierom ist, mijn heer den deken ende 
secretarius des conincx, dat ick weder 
seynde d'ordonantie ons bisschops over 
sommighe miraculen, alwaer ghij in 't 
ondervragen der persoonen ende getuygen 
tegenwoordich sijt geweest, ende hebt 
die met uwen oogen gesien, opdat ghij 
uwe schuit int vergaderen der dingen die 
de heylighe Maghet gedaen heeft sout 
mogen betalen, en voor mij den Heer 
bidden. 
Uut Delft den 20. mey anno 1506. 

Frederick marquis van Baden, door Gods 
ende des apostolischen stoels gratie 
bisschop van Uutrecht, aan alle ende eene 
iegelijck Christgeloovigen, soowel 
tegenwoordige als toecomende, die dese 
onse tegenwoordige brieven sullen insien, 
sien, oft hooren lesen, waer dat sij de 
werelt door souden moghen ghestelt sijn, 
eeuwige salicheyt in den Heer. 

Ist dat somtijts sommige miraculen die 
geschiet sijn tot lof der heylighen worden 
bij memorie gesteh, veel meer moet sulcx 
gedaen worden van de seer groote 
miraculen die wij door de onbevlecte 
Maget Moeder Jesu Christi dagelijcx bij 
onsen tijden, voor onsen oogen, in ons 
gebiet ende in ons bisdom openbaerlijck 
sien geschieden. Ende also gelijckerwijs 
als heer David de Burgondia, onsen 
voorsaet, van eenige andere schoone 
miraculen, die binnen de tijden sijns 
bisdoms geschiet sijn binnen Abben
broeck ende andere bijliggende plaetsen 
onses bisdoms, door derselver glorioser 
Moeder verdiensten, tot haer eeuwige ge-
denckenisse ende lof, tot stichtinge van 
alle Christgeloovige, eene ordonnantie, 
naer gewoonte gemaeckt, bij schritte 
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ipsorum fidelium notitiam pro ipsius 
intactae Virginis Matris semper laude et 
gloria cum debita gratiarum actione 
deducere censemus. 

Hinc est quod novissimis temporibus, 
publica currente fama, in nostris potis-
simum civitate et dioecesi Traiectensis, 
immo quam plurimorum utriusque sexus 
fidelium, nedum laicorum, sed et probo-
rum presbyteriorum et aliarum fide 
dignarum personarum fideli testimonio 
et relatione ac ingenti propterea clamore 
per nos accepto: quod in parochiali 
ecclesia Divi Hyppoliti martyris oppidi 
Delffensis, praedictae nostrae dioecesis, 
per ipsam supremam Virginem Matrem, 
cuius imago in eadem ecclesia sumptuose 
decorata sub invocatione septenorum 
dolorum eiusdem beatissimae Virginis 
collocata existit, miranda dietim fierent 
miracula. Nos tune, ne tantae rei rumor 
atque eorumdem fidelium clamor ulterius 
absque rei veritatis cognitione discurrens 
et mentes fidelium eorumdem percuteret 
ac tantae Virginis beneficia sub silentio 
incognita absque gratiarum actionibus 
remanerent: nuncios sive commissarios, 
dilectos nobis in Christo magistros 
Nicolaum Simonis, Theodricum Michae-
lis, Ysbrandum Theodrici, Iacobum 
Meeman et Iohannem Goch, dictae 
nostrae et Coloniensis dioecesis presby-
teros, fideles nostros deputavimus et 
ordinavimus eisdemque commissimus et 
sub obedientia nobis per debita expresse 
praecepimus et iniunximus, ut huiusmodi 
rei et miraculorum modum atque verita-
tem inquirerent et fideliter se desuper 

ghestelt heeft11, soo dunckt ons oock 
goet in dese voetstappen te treden, ende 
tot kennisse der Christgheloovigen de 
miraculen die namaels ghevolcht sijn, 
te loven van de onbevleckte Maghet 
Moeder, met behoorelijcke danckseg-
ginghe int licht te brenghen. 

Hierom ist dat wij in dese leste tijden, 
verstaen hebbende, so uyt de openbaer 
mare, bijsonder in onse Stadt ende bisdom 
van Uutrecht, als oock uyt ghetrouwe 
getuygenisse, verhael ende groot gheroep 
van seer vele geloovigen, soo mans als 
vrouwen, niet alleen leecken, maer oock 
deghelijeke priesteren ende andere 
gheloofweerdighe persoonen: dat in de 
prochiekereke van Sinte Hippolitus 
martelaer der steden van Delft, onses 
voorseydens bisdoms, door die verheven 
Maghet Moeder, wiens beelt in deselve 
kereke kostelijck verciert onder d'aenroe-
pinghe der seven weedommen der 
aldersalichste Maghet ghestelt is, won-
derlijcke miraculen alle daghe geschieden. 
Wij alsdan, opdat de mare van soo 
grooten sake ende 't gheroep derselver 
gheloovigen niet langer, sonder kennisse 
der waerheyt al over al loopende, de 
herten derselver gheloovigen soude 
ontstellen, ende opdat de weldaden van 
eene soo grooten Maghet niet en souden 
in stilte, sonder dancksegginghe, onbekent 
blijven: hebben onse boden ende com
missarissen gheschickt, endegheordon-
neert onse beminde in Christo meesteren 
Nicolaes Simons12, Dierick Michielse13, 
Isbrant Diericksen14, Jacob Meeman15 

ende Joannem Goch1 6, priesteren des-
selfs onses bisdoms ende des bisdoms 
van Cuelen, onse ghetrouwe, ende hebben 
deselve bevolen ende op de ghehoor-
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informaient, quid inde sentirent nobis 
relaturi. 

Qui quidem commissarii nostri huiusmodi 
rei et miraculorum modum atque verita-
tem diligenter inquirentes, nedum a 
iuvenibus aut suspectis vel levibus, sed 
etiam mediocribus et antiquis presbyteris, 
clericis atque utriusque sexus laicis, 
nedum praefati oppidi Delffensis, sed et 
omnium vicinarum et quarundam longe 
positarum partium Christifidelibus, 
indifferenter simul et unanimiter conelu-
dentibus fideque et eorum juramento 
interveniente deponentes perceperunt ac 
pro et in veritate sciverunt et compere-
runt, prout nos non solum ex nostrorum 
ipsorum nunciorum et deputatorum 
commissariorum relatione, sed et quam 
plurimarum aliarum fide dignarum, tam 
ecclesiasticarum quam secularium 
personarum testimonio, affirmatione et 
debita informatione percepimus, scivimus 
et comperimus, ac scimus et sufficienter 
informati ac desuper certiorati sumus, 
quod per praefatam nulla satis laude 
laudandam inviolatam Virginem Matrem 
inter alia non parum laudanda miracula, 
nuperrime in ecclesia parochiali Sancti 
Hyppoliti praedicta haec facta, visa et 
palpata fiierunt. 

saemheyt die sij ons schuldich sijn 
uytdruckelijck belast, dat sij van dese 
sake ende van der maniere ende waerheyt 
der miraculen souden vernemen, onder-
soecken, bevraghen ende hem getrouwe-
lijck informeren, om van 'tghene sij 
hiervan souden bevonden hebben aen ons 
rappoort te doen. 

Dewelcke onse commissarissen, neerste-
lijck ondersocht hebbende soowel de 
maniere van de miraculen als de waerheyt 
derselven, ende niet van eenighe jonghe, 
suspecte oft lichtveerdighe, maer van 
middelbaer ende oude priesteren, clercken 
ende leecken, soo mans als vrouwen, (niet 
alleen der voorseyden Stadt van Delft, 
maer ooc van de andere omliggende 
steden, ende ooc van sommighe verre 
gelegen), Christgeloovighen die onbe-
scheydelijck ende eendrachtelijck 
t'samenderhandt ghesloten hebben ende 
ghedeposeert onder trouwe ende eet, dat 
sij verstaen hebben ende voor de 
waerheyt bekent ende bevonden (ghelijck 
wij oock, niet alleen uyt het verhael van 
dese onse boden ende commissarissen, 
maer oock uyt het toestaen ende ghetuy-
genisse van veel andere gheloofweerdighe 
persoonen, soo geestelijcke als weere-
lijcke, naer behoorlijcke informatie 
verstaen hebben, hebben gheweten ende 
bevonden, weten ende sijn ghenoechsaem 
gheinformeert ende versekert) dat door 
de voorseyde nemmermeer ghenoch 
ghepresen ombevlecte Maghet Moeder 
onder andere prijsweerdighe miraculen 
nu seer onlancx in de prochiekercke van 
Sint Hippolitus de naervolghende gedaen, 
gesien ende ghetast sijn. 



232 Bijlage 2.1. Brief 1. 

1 In primis Iohannes Theodrici, oppi-
danus oppidi Delffensis, habens filiam 
biennem, quae prae infirmitate amiserat 
visum oculorum aliquamdiu, nee spes 
erat, diversis etiam emissis votis ad 
sanctos peregrinationibus recuperandae 
sanitatis seu usus oculorum. Tandem voto 
emisso per dictum Ioannem pro filia ad 
imaginem dolorum Nostrae Dominae in 
ecclesia Sancti Hyppoliti, puellula, oculos 
incontinenti aperiens et videns, sanitati 
restituía est. 

2 Arnoldus Gisberti laborabat gravissimis 
doloribus cruris seu tibiae, adeoque infra 
quinqué dies et noctes continuos ñeque 
dormiens ñeque alimentum capiens, sed 
prae doloribus clamitans, sepius se 
phrenesim incursurum timebat, ac omnia 
quibus se laedere aut manus in se iniicere 
posset amoveri fecit. Postea, utrum 
vigilanti vel dormienti nescit, apparuit 
ei beata Virgo, ipsum consolans. Qui ad 
se reversus votum ei vovit sub titulo 
dolorum suorum, cessaverunt súbito 
dolores, et sanus effectus est. 

3 Hadewigis filia Johannis, matrona 
Delffensis, uno et viginti diebus continué 
sine intermissione tussi clamosa graviter 
laborabat. Et de vita desperans, nec 
alimentum capiens, ecelesiastica sacra
menta, ut potuit, recepit. Deinde venit 
in mentem de voto emitiendo doloribus 
intemeratae Virginis in loco praefato. Quo 
emisso sine mora sanata est. 

Ten eersten Jan Dierickssoon, borgher 
der stad van Delft, hebbende een dochter 
van twee jaren, dewelcke door crancte 
verloren hadde eenen tijt lanck ft ghesicht 
haerder oogen, noch daer en was gheen 
hope, naer verscheyden beloofde pelgri-
magien tot santen, van de ghesontheyt 
oft 't ghebruyck der ooghen wederom te 
crijghen. Ten lesten, als den voorseyden 
Jan voor sijn dochter een belofte ghedaen 
hadde tot het beelt der bedructer Maghet 
in Sint Hippolitus kereke, soo is het 
dochterken, terstont haer oogen open 
doende ende siende, genesen. 

Aernout Gijsbrecht hadde seer groote 
pijne in sijn been, soodat hij vijf daghen 
naer den anderen noch slapen en conde 
noch eenige spijse nutten, maer van 
groote pijne riep overluyde, soodat hij 
vreesde ontsinnich te worden, hierom 
dede hem ontlegghen al 'tghene daer hij 
sijnselven mede hadde moghen quetsen 
oft het leven nemen. Naermaels, hij en 
wist niet oft hij sliep oft wacker was, 
[heeft] haer aen hem vertoont de salighe 
Maget, hem troostende. Dewelcke, tot 
sijnselven ghecomen zijnde, heeft haer 
een belofte ghedaen onder den tytel van 
haere weedommmen, sijne pijnen sijn 
van stonden aen opghehouden, ende hij 
is ghesont gheworden. 

Hadewyg Jansdochter, een Delftsche 
matroone, was swarelijck sieck van eenen 
bulderachtigen hoest, durende sonder 
ophouden eenentwintich daghen. Ende 
haer leven verloren ghevende, noch spijse 
nuttende,heeft haer kerckelijcke rechten, 
soo sij conde, ontfanghen. Daernaer is 
haer inghevallen van een belofte te doen 
aen de weedommen der onbevlecte Maget 
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4 Anno quo supra. Maria filia Petri, 
matrona fide digna, diuturnis et intolera-
bilibus poenis et torsionibus angustiata, 
adeo quod in nullo uno loco nisi ab aliis 
vi detenta se tenere non potuit; memorque 
dolomm Nostrae Dominae, cui quandoque 
aliquid offerre firmiter proposuerat, non 
tamen proposito satisfecerat, vovit igitur, 
reddidit, et a poenis et torsionibus penitus 
incontinenti est liberata, quasi onerosum 
quid ab ilia abstraheretur. 

5 Anno praeterito. Barbara, uxor Alardi 
Florentii, in partu saepe vicibus laboravit 
et una cum foetu periclitabatur. Tentatis-
que omnibus modis per obstetricem et 
vicinas usque sexies vel septies ut fetus 
sólito naturae cursu ad ortum et exitum 
properaret, sed frustra, deficientibusque 
viribus foeminae et vocatis tubicinibus, 
quatenus harmonía illa recreata facilius 
pareret, nec illis proficientibus, se et 
infantulum suum doloribus beatae Mariae 
cum hostia vovit. Et prolem enixa est 
sólito naturae cursu, absque periculo 
utriusque. 

in de voorseyde plaetse, welcke belofte 
uutgesproken hebbende is sij sonder 
eenich vertoeven genesen. 

Int jaer als boven. Maria Peetersdochter, 
een gheloofweerdige matroone, benaut 
zijnde van langdurige ende onverdrache-
lijcke pijnen, crimpinghe ende steecken, 
sodat sij op een plaetse niet en conde 
blijven dan met ghewelt ghehouden 
wesende; indachtich gheworden zijnde 
der pijnen van Onse Lieve Vrouwe, aen 
dewelcke sij vast voor haer ghenomen 
hadde eens ietwat op te offeren, ende en 
hadde nochtans haer voornemen niet 
ghequeten, soo dan sij heeft beloeft ende 
betaelt, ende sij is terstont van dese 
pijnen ende sieckten bevrijt, al oft men 
een pack van haer herte hadde ghenomen. 

Int voorleden jaer. Barbel, huysvrouwe 
van Alard Florissen, heeft dickwils in 
hare kintbaeren seer benaut ende met de 
vrucht int peryckel geweest. Ende alle 
middelen door de vroevrouwe ende ghe-
buervrouwe gheproeft hebbende tot sesse 
oft seven reyseri toe, dat de drachte naer 
den gewoonelijcken loop der naturen ten 
voorschijne comen ende totten uutganck 
haer haesten soude, maer al tevergeefs, 
door dien dat de vrouwe haer crachten 
begaven, ende als men trompetters 
gheroepen hadde, opdat sij door die 
melodye vermaect zijnde te lichter soude 
baeren, ende deselve geen baete en deden, 
soo heeft sij haerselven ende haer 
kindeken met een offerande beloeft aen 
de weedommen der saligher Maria. Ende 
sij heeft een kint ghebaert naer den 
gewoonelijcken loop der naturen, sonder 
peryckel van d'een oft d'ander. 
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6 Alia quaedam matrona, intensis valde 
poenis et punctionibus tibiae molestata, 
et factis multis expensis in chirurgicos, 
votis et peregrinationibus ad sanctos, sed 
in vanum, se doloribus Nostrae Dominae 
devovens, eodem momento relevata, 
eadem illa die sanata est. 

7 Ioannes Petri, oppidanus dicti oppidi, 
filium habens 18 annorum, morbo 
variolorum magnorum seu Hispanicorum 
horrende infectum, diligentia adhibita per 
physicos et chirurgicos ad curandum 
iuvenem, sed nulla sequente cura aut 
superstite spe, de illo pater nomine filii, 
filio ignorante, ad laudem eorumdem 
dolorum Virginis eisdem filium devovit, 
et perfectam sanitatem recepit. 

8 Fakinus quidam Delffensis, nomine 
Walterus Wilhelmi, gravissimo morbo 
epilepsiae novem annis laboravit, quo 
ad omnes vel quasi eius species cadens, 
cum clamore valido, deinde tacens et 
spumans, depost instar venatorum 
concitans aut more porcorum grunnitus 
emittens, et sic de reliquis successive, 
quandoque etiam infra quindenam 
trigesies aut quadragesies, quandoque 
etiam infra mensem totidem vicibus, et 
singulis paroxismum patiens trium, 
quatuor vel plurium horarum. Et saepius 
vix a sex vel septem robustis viris 
detineri potuit, quorum omnium populus 
Delffensis testis est, nam communis 
laborator est, et passim illo morbo 
laboravit, nunc in hac, nunc in ilia parte 

Eene andere matroone, gequelt zijnde van 
sware pijnen ende sieckten in haer been, 
naedemael sij groote costen gedaen hadde 
aen chirurgijnen, oock aen beloften ende 
pelegrimagien tot heylighen, maer al 
tevergheefs, soo haest sij haer aen de 
weedommen Onses Liever Vrouwen 
verloeft hadde, op denselven oogenblick 
is verlicht, ende op denselven dagh 
ghenesen. 

Jan Peeterssen, borger der selver stadt, 
hebbende eenen sone van achthien jaren, 
die van de groote oft Spaensche pocken 
grouwelijck geslagen was, nademael de 
medecijnen ende surgijnen alle neers-
ticheyt ghedaen hadde om hem te ghene
sen, gheen baete ghevonden hebbende 
noch gheen hope van genesen, soo heeft 
hij in den naem van sijnen sone, sonder 
sijne wete, tot lof van deselve weedom
men sijnen sone aen deselve verlooft, 
ende hij heeft ghesontheyt verkreghen. 

Eenen arbeyder van Delft, bij name 
Wouter Willemssoon, hadde negen jaren 
lanck seer ghequelt gheweest van een seer 
sware vallende sieckte, in alle oft bijcans 
alle soorten deser siecten vallende met 
groot ghetier, ende daernaer swijghende 
ende schuymende, daernaer oproepende 
ghelijck deliaghers oft als de verekens 
grunnende, ende alsoo voorts van de 
reste, d'een voor d'ander naer, somtijts 
binnen vijfthien daghen dertich oft 
veertien maels, somtijts oock binnen een 
maent alsoo dickwils, ende in elcken 
bevanck oft aenstoot der sieckten lig— 
ghende drii, vier oft meer uren. Dickwils 
oock conden hen qualijck ses oft seven 
mannen ghehouden, van alle welcken 
dinghen het volck van Delft ghetuyghen 
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oppidi, adeo quod tandem cives adhorre-
bant ilium ad aliquod opus recipere. 
Miserante tandem Nostra Domina, cum 
is miserabilis audisset de doloribus beatae 
Virginis et miraculis factis, votum illi 
vovit, et a tempore dicti voti transierunt 
anni tres, nec unquam morbum aut 
aliquam eius speciem postea passus est. 

9 Aleydis, uxor Tilmanni braxatoris 
Delffensis, in partu una cum prole 
periclitans, nam fetus contra solitum 
naturae ordinem egrediebatur, et corpore 
aperto clausit se claustrum foemineum, 
capite intra detento et infante suffocato, 
desperabant obstetrix et vicinae quae 
aderant, tarn de matre quam de prole. 
Parturiens vero, ad dolores beatae Maria 
devotionem habens, illis se vovit, statim-
que prolem enixa est mortuam, insolito 
naturae ordine, ut dictum est. Et cum 
infans pro mortuo haberetur, ut fuit, 
tentabant obstetrix et vicinae diversis 
modis, si vitam in illo experiri possent, 
sed nullo signo vitae apparente votum 
pro infante mortuo fecerunt ad dolores 
Nostrae Dominae, et subito revixit, 
baptizatusque hodie adhuc incolumis agit. 

can, want het is eenen ghemeynen 
arbeyder, ende overal is hij met dese 
sieckte bevanghen gheweest, nu in dese, 
nu in d'ander straet der stadt, soodat ten 
lesten de borgeren schroomden hem te 
werck te stellen. Onse Lieve Vrouwe ten 
lesten haer over hem ontfermende, als 
hij allendich mensche ghehoort hadde 
van de weedommen der saligher Maghet 
ende van de miraculen dier gheschiet 
waren, soo heeft hij haer belofte ghedaen, 
ende van den tijt zijnder beloften sijn nu 
ghepasseert drii jaren, noch en heeft 
sedert oyt dusdanighe sieckte oft eenighe 
specie van die onderworpen gheweest. 

Aleyt, Tielmans brouwers van Delft 
huysvrouwe, wesende in peryckel van 
te blijven in den arbeyt met haer kint, 
want het kint ginck uut teghen de ghe-
woonelijcke maniere der natueren, ende 
't lichaem uutghecomen zijnde heeft haer 
het vrouwelijck slot ghesloten, het hooft 
inne houdende ende het kint versmach
tende, de vroedevrouwe ende gheburinnen 
gaven den moet verloren, soowel aen-
gaende de moeder als het kint. Maer de 
barende vrouwe, tot de weeën der 
saligher Maria devotie hebbende, heeft 
haer aen deselve verlooft, ende terstont 
is sij verlost van een doot kint, door een 
onghewoonelijcke maniere dernatueren, 
als gheseyt is. Ende als het kint voor doot 
ghehouden werde, ghelijckt oock was, 
soo proefden nochtans de vroedevrouwe 
ende ghebuerinnen in verscheyden 
mannieren oft sij leven int tseive bevin
den consten, maer alsoo daer gheen 
teecken van leven hem en verthoonde, 
soo hebben sij beloofte voor het doot kint 
ghedaen aen de weeën van Onse Lieve 
Vrouwe, ende het is terstont weder 



236 Bijlage 2.1. Brief 1. 

10 Matrona Georgia nomine, inter 
Amsterdammis et Leydis cum mercato-
ribus et aliis quibusdam navigans, suborta 
gravi tempestate periclitabatur, expec-
tabant enim mortem. Et cum alii diversas 
peregrinationes ad alia loca vovissent, 
nec tempestas cessaret, ipsa dictis 
doloribus vovit, et súbito cessavit impetus 
tempestatis. 

11 Eadem vice alia, squinantia seu 
talismodi infirmitate gutture obstructo, 
graviter laborans, desperansque de 
humano auxilio, eisdem doloribus se 
devovit, et subito materia se divertit, et 
post paucos dies mulier ad plénum sanata 
est. 

12 Puer IX annorum integro anno fluxum 
sanguinis passus est, sine spe recuperan-
dae sanitatis. Vovit mater pro filio 
doloribus Virginis, votoque emisso 
incontinenti puer convalescere coepit, et 
in brevi sanatus est. 

13 Matrona, nomine Beatrix de Delft, 
a marito infecto various magnis, dictis 
Hispanicis, infecta est. Quo foedo morbo 
septem annis computrivit, et tribus 
posterioribus annis continuo lecto decum-
bens, diversis in partibus corporis tabe-
facta et lacera carnes effluebant, ossaque 
extracta sunt, ita quod manus, brachia 

levendich gheworden, ende is gedoopt, 
en is noch op den dach van heden wel 
te passe. 

Een matroone, Jooryne genaemt, tusschen 
Amsterdam ende Leyden met cooplieden 
ende andere persoonen ter schepe varen
de, soo daer een groote tempeest opston-
de was in peryckel, want men verwachte 
de doot. Ende als verschyden pelgrima-
gien belooft hadden tot ander plaetsen, 
noch daerom de tempeest niet op en hiel, 
sij heeft aen de voorseyde weedomme 
belofte gedaen, ende haestelick is het 
ghewelt der tempeesten nedergheleghen. 

Op deselve reyse een andere, seer cranck 
zijnde van de squinantie17 oft ghelijcke 
sieckte, haer kele ghestopt zijnde, ende 
wanhopende van menschelijcke bijstant, 
heeft haer van deselve weedommen 
verlooft, ende terstont de materie is 
verschoven, ende na luttel daghen is de 
vrouwe gheheel ghenesen. 

Een kint van negen jaren, een geheel jaer 
geleden hebbende den bloetloop, sonder 
hope van ghesontheyt weder te becomen: 
de moeder heeft voor het kint belooft aen 
de weeën van de heylige Maget, ende 
de belofte gedaen zijnde soo heeft het 
kint terstont begonnen te becomen, ende 
is corts daer naer ghenesen. 

Eene matroone, Beatrix18 ghenoempt, 
van Delft, is besmet gheweest van haren 
man, die de Spaensche pocken hadde. 
Van welcke leelijcke Siecke sij seven 
jaren lanck verrot was, ende de drii leste 
jaren ghedurichlijck te bedde liggende, 
in verscheyden partijen des lichaems 
uutgheteert ende verscheurt, soodat het 
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et alia membra movere non poterat, et 
caeca effecta, nec cibum per se capere, 
nisi lambendo canum et brutorum more, 
valebat. Cibum vero vel potum utcunque, 
ut profertur, sumptum, nullo modo 
deglutiré potuit, sed effluebat, nisi lintheis 
obstructis vulneribus, et fissuris circa 
Collum et guttur existentibus. Quae 
tandem ad admonitionem mariti sui, 
consimili voto prius ab eodem morbo 
curati, auditis etiam factis per beatam 
Virginem miraculis, eidem vovit servare 
fraternitatem dolorum ipsius, orationibus 
dominicalibus et meditationibus eandem 
servantibus iniunctis. Voto vero emisso, 
apparuit ei in somno beata Virgo tribus 
vicibus, dicens: 'Redde quod vovisti, et 
sanaberis'. Evigilans per se de lecto 
exilivi , et ad imaginem beatae Mariae 
de doloribus vecta, cum ad tantum 
spacium adhuc ire non potuit, et subito 
ab omni poena liberata est, coepitque 
ambulare. Et mundantibus se vulneribus 
et fissuris corporis, quae erant circa 
Collum, ventrem et in diversis locis 
corporis, illisque consolidatis, caro recens 
succrevit, donec perfecte sanaretur, prout 
sanata est. 

vleeschs afviel; daer sijn oock beenderen 
uutghetrocken, noch sij en conde handen 
oft armen oft eenighe andere leden 
gheroeren, oock blint geworden zijnde, 
sij en conde gheene spijse nutten, dan 
al leckende ghelijck eenen hondt. Doch 
de spijse ende dranck eenichsints als 
voorseyt is ghenut hebbende, soo en 
conde sij die in geender manieren 
doorswelghen, maer het liep al uut, 
tenwaere dat men de wonden ende 
scheuren die ontrent den hals waren, 
hadde met lijnen doecken gestoept. Dese 
ten lesten van haeren man, die van 
deselve sieckte eerst door belofte genesen 
was, vermaent zijnde, oock gehoort 
hebbende de miraculen die door de 
salighe Maghet ghedaen waren, heeft haer 
belooft t'onderhouden de broederschap 
van haer weeën, met de Paternosters ende 
meditatiën die bevolen zijn aen den-
ghenen die deselve broederschap onder
houden. Haer belofte ghedaen hebbende 
heeft de Heylighe Maghet haer aen dese 
vrouwe vertoont in den slaep, tot drii 
reysen toe, seggende: 'Quijt uwe belofte 
ende ghij sult ghenesen worden'. Ont-
springhende uut den slaep is sij alleen 
uut den bedde opghespronghen, ende naer 
het beelt der saligher Maria van den 
weeën gevoert zijnde, want sij noch soo 
verre niet gaen en conste, is subitelijck 
van alle pijne ontslaghen, ende heeft 
begonnen te wandelen. Ende de wonden 
mitsgaders oock de opene spleten des 
lichaems, die ontrent den hals, buyck 
ende in andere partijen des lichaems 
waren, alle hun selven suyverende ende 
heelende, soo is daer nieuw vleeschs 
aengewassen, totdat sij gheheel ghesont 
was, ghelijck sij ghenesen is. 
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14 Vir quidam in Hagacomitis, miracula 
et processionem beatae Mariae tune 
celebratam deridens, subito in novam et 
inconsuetam incidit infirmitatem. Quo 
peccatum suum confitente et ad beatam 
Virginem convolante, ab infirmitate 
liberatus est. 

15 Puellula quaedam de Voirburch, XI 
annorum, a diabolo obsessa et multipli
city vexata, saepeque in collo quasi per 
manum eiusdem angustiata, usque ad 
remanentia signa, et quandoque quinqua-
ginta vicibus vel circiter infra horam, et 
fere usque ad suffocationem; quae ad 
votum parentum intactae Dei Genetrici 
factum, liberata est. 

16 Matrona quaedam, habens filium 
ruptum cum magna et gravi tumefactione 
rupturae; et voto ad dolores Virginis 
facto, sanatus est. 

17 Alius quidam, centum vel circiter 
annorum, consimili ruptura molestissime, 
et usque ad vitae taedium laboravit; et 
voto per ipsum doloribus beatae Mariae 
facto, coepit ruptura consolidan, et infra 
octo dies ad plenum sanatus est. 

18 Mulier quaedam, oppidana Haer-
lemensis, propter furtivam ablationem 
bonorum suorum, incidit in desperatio-
nem, et sibi mortem inferre volens prae 
inordinata tristicia, ad dolores beatissimae 
Virginis convolans, ab huiusmodi tenta-
tione est penitus liberate, et bona ablata 

Eenen sekeren man in fs-Gravenhage, 
spottende met de miraculen ende proces
sie van de salighe Maria, die men alsdoen 
hielde, is onversiens in een nieu ende 
ongewoonelijcke sieckte gevallen. Maer 
als hij sijne sonde gebiecht hadde ende 
sijn toevlucht tot de salige Maget geno
men hadde, is verlost van sijne sieckte. 

Een medeken van Voirburch, elf jaren 
out, van den boosen beseten ende 
menichvuldichlijcken gequelt, ende 
dicwils in haren hals als door sijne hant 
benaut, soo dat de litteeckens daer oock 
bleven, ende somtijts vijftien reysen oft 
daer ontrent binnen een ure, bijcans tot 
versmachtens toe; als de ouders voor haer 
belofte ghedaen hadden, is verlost 
gheweest. 

Een seker matroon, hebbende een kint 
dat gescheurt19 was met een groot ende 
swaer geswilde scheure; als dese een 
belofte aen de weedommen der Maget 
ghedaen hadde, is haren sone ghenesen. 

Een ander, hondert jaren out wesende oft 
daer ontrent, was op gelijcke maniere 
ghescheurt, met sulck een moeyelijckheyt, 
dat het hem verdroot te leven; maer een 
belofte aen de weeën der saliger Maria 
ghedaen hebbende, soo heeft terstont de 
scheure beginnen te heelen, ende binnen 
acht dagen is hij geheelijck genesen. 

Een sekere steetsvrouwe van Haerlem, 
omdat haer goet ghestolen was, is 
ghevallen in desperatie, ende willende 
haer selven te cort doen door ommatighe 
droefheyt, haer toevlucht genomen 
hebbende tot de weedommen der alder-
salichste Maghet, is van dese tentatie 
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sunt secreto restituta. 

19 Matrona alia, dolores patiens intolle-
rabiles capitis et oculorum, cum tume-
factione et contractionibus manuum, his 
poenis ut videbatur ad extrema perducta, 
presbyter parochialis ut illi sacramenta 
ministraret vocatus, et inveniens de 
intellectu parum illi esse, absolutionem 
illi dedit, et extremam unctionem minis-
travit, expectabantque qui aderant iam 
iam foeminam resol vi. Quae sub aliquo 
lucido intervallo devotionem suam faciens 
ad dolores intemeratae Dei Genitricis ut 
potuit se devovit, et continuo a poenis 
liberata est et sanata. 

20 Mulier quaedam, in utraque parte 
ventris lacerata seu rupta, aliquot annis 
graviter laboravit, et quinquaginta vel 
circiter annorum, de misericordia matris 
misericordiae confisa, votum vovit, et 
subito absque adhibito medicamine sanata 
est. 

21 Beatrix, iuvencula X V annorum, ex 
quo facta fuit triennis graves poenas 
sustinuit ex ruptura, quae quidem ruptura 
intumuit ad quantitatem pugni virilis. 
Cumque nulla arte curari potuisset, mater 
puellae votum fecit doloribus antedictis, 
complanatus est tumor, et ruptura conso-
lidata. 

gheheel ontslaghen, ende haer goet dat 
genomen was is haer heymelijc wederom 
ghegheven. 

Eene andere matroone, lijdende onver-
drachelijcke pijnen int hooft ende in haer 
ooghen, met gheswil ende crimpinghe 
der handen, door dese pijnen ghelijckt 
schene tot het uuterste ghecomen, heeft 
den pastoor doen roepen om haer te 
berechten, maer soo hij bevant datter 
luttel kennisse in haer was heeft haer 
d'absolutie ghegheven ende 't heylich 
olysen bedient, ende die daer ontrent 
waren en wachten anders niet, dan dat 
sij allen ooghenblick sterven soude. Dese, 
eenen goeden poose hebbende, heeft haer 
devotie ghedaen tot de weedommen der 
ombevleckter Maghet Moeder Gods, haer 
selven soo sij conste aen haer verlovende, 
ende terstont is sij van de pijne ontsla
ghen ende ghenesen gheweest. 

Een vrouwe, van beyde sijden ghescheurt, 
hadde ettelijcke jaren seer qualijck te 
passé gheweest, ende vijftien jaren out 
wesende, op de bermherticheyt der 
moeder der bermherticheyt betrouwende, 
heeft belofte ghedaen, ende onversiens, 
sonder eenige medecijne, is genesen. 

Beatrix, een jonge dochterken van 
vijfthien jaren, hadde van hare drii jaren 
af groóte pijne gehat van de gescheur-
theyt, diewelcke opgheswollen was soo 
groot als eens mans vuyst. Ende als sij 
door geene conste en hadde connen 
ghenesen worden, de moeder vant 
meysken heeft belofte ghedaen aen de 
voorseyde weedommen, ende het gheswil 
is ghesoncken, ende de ghescheurtheyt 
gheheelt. 
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22 Puer quidam, annorum decem, percus-
sionem gravem in latere passus, quinqué 
hebdomadis quotidie sanguinem evomuit 
ad quantitatem scutellae olerum, ex qua 
exinanitione seu etiam aliquo aceidenti 
superveniente febri, qua laboravit ad 
dimidium annum. Et ad extrema perduc-
tus, ut existimabant qui aderant, instigante 
matre sua, votum Virgini benedictae 
nocte vovit, et mane evigilans sanum se 
repperit. 

23 Arator, terram suam sulcans, inter 
sulcandum equi qui aratrum trahebant 
a sulco seu tramite, oblique etiam 
obsistente, tribus vicibus eundo et 
redeundo declinabant. Cumque ad rectum 
gressum nulla vi impelli poterant tam 
arator, quam director admirantes circum-
spiciunt, videruntque sub glebula terrae 
aliquid parumper candescere. Quod 
elevantes a loco parum ante pedes 
equorum, conspiciunt esse imaginem 
gloriosae Virginis de doloribus in materia 
dura, sive plumbea seu stannea. Dictaque 
imagine iterum sublata progrediuntur equi 
sine resistentia. 

24 Puer quidam, Nicolaus nomine, lacer 
et ruptus prae clamoribus effectus est, 
et ruptura intumescente ad quantitatem 
ovi gallinacei, a matre diligenter ligatus, 
incedebat. Tandem, auxilio deficiente 

Een kint, thien jaren out wesende, is 
swaerlijck van iemanden geslagen op 
sijne sijde, so dat hij vijf weken lanck 
alle daghe bloet spoge, soo veel als in 
een warmoesschotel soude connen gaen, 
door welcke verijdelinghe oft oock door 
eenich accident is hem aencomen een 
cortse, die een half jaer lanck gheduert 
heeft. Ende alsoo vervallen tot zijne 
uuterste, ghelijck meynden alle die 
ontrent hem waren, hij heeft doort 
aengheven ende raet zijns moeders des 
nachts een belofte aen de ghebenedijde 
Maghet ghedaen, ende des anderen dachs 
smorgens ontspringende uut den slaep 
heeft sij[n]selven ghesont ghevonden. 

Eenen ackerman, ploegende sijn lant, 
onder het ploeghen soo hebben de 
peerden die de ploech trocken tot drii 
reysen gaende ende comende afgheweken 
van de voore, die oock wederstant dede 
van besijden. Ende als hij deselve met 
geene cracht en conde tot den rechten 
wech drijven, soowel den ploegher als 
den toesiender, verwondert zijnde, hebbe 
omghesien, ende sijn gewaer geworden 
dat onder een clontgen aerde wat wits 
hem vertoonde, hetwelck sij opraepende 
niet verre van de plaetse daer de peerden 
stonden, hebben bevonden dat het was 
een beelt der glorioser Maget van de 
weeën in herden stoffe, 'tsij loot oft ten. 
Ende dit beelt opgheraept zijnde, soo sijn 
de peerden sonder eenighe wedersporin-
ghe voortghegaen. 

Een kint, Nicolaes gheheeten, is ghe-
scheurt ende ghebroken van roepen, ende 
de ghescheurtheyt opswillende als een 
hinneney, van zijne moeder wel gebon
den, ginck alsoo zijne gangen. Ten lesten, 
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humano, ad beatam Dei Genitricem mater 
convolavit. Ligaturam solvit, iliaque 
soluta, et abcedente contra naturam 
tumore, consolidata est fissura. 

25 Matrona quaedam prolem habebat 
consimili fissura laborantem. Auditis 
super huiusmodi defectu Dei Genitricis 
beneficiis, ligaturam seu vinculum ante 
imaginem eiusdem dependentem seu 
dependens, a sanato in memoriam 
relictam seu relictum, de auxilio beatae 
Mariae confidens, petiit et obtinuit. Ac 
prolem suam spe recipiendae sanitatis, 
illa seu illo ligavit, et prolem sanatam 
invenit. 

26 Mulier, infantem habens apoplecticum, 
adeo quod nee sugere matris ubera, nec 
manus trémulas moveré poterat, factis 
etiam expensis pro cura infantuli, nulla 
potuit arte curari. Mater proinde pro 
infantulo intemeratae Dei Genitrici votum 
fecit, et ad infantem accedens sanatum 
repperit. 

27 Oppidanus quidam Delfensis, nomine 
Henricus, acutis febribus aestuabat, et 
spe curae deficiente, ad dolores beatae 
Virginis se convertit, continuoque sanus 
factus est. 

alsser gheen menschelijcke hope en was, 
soo heeft de moeder haer toevlucht 
genomen tot de salighe Moeder Gods. 
Sij heeft de banden ontdaen, ende die 
ontdaen wesende, ende het geswil teghen 
natuere sinckende, is de scheure geheelt 
ende genesen. 

Eene matroon hadde een kint dat van 
ghelijcke ghescheurtheyt gepijnt worde. 
Ghehoort hebbende de weldaden der 
Moeder Gods over deghene die dit 
ghebreck hadden, heeft begeert dat men 
haer gheven soude eenen bant, voor het 
beelt der Maghet hanghende, diewelcke 
eenen, ghenesen zijnde doort betrouwen 
dat hij ghehadt hadde op de hulpe van 
de salighe Maria, aldaer ghehanghen 
hadde tot ghedenckenisse ende heeft die 
vercreghen. Ende hopende ghelijcke 
gesontheyt, heeft haer kint met denselven 
bant gebonden, ende daerna het kint 
genesen gevonden. 

Een vrouwe, hebbende een kindt dat van 
de popelsye2? gheraeckt was, sooseer 
dat het noch sijns moeders borsten 
suyghen en conde, noch sijn bevende 
handekens beroeren, cost oock ghedaen 
hebbende om het kindeken te helpen, het 
en heeft met geen conste te helpen ge
weest. Soo dan de moeder heeft voor haer 
kindeken aen de onbevlecte Moeder een 
belofte ghedaen, ende bij het kint comen-
de heeft hetselve ghesont ghevonden. 

Eenen borgher van Delft bij name 
Hendrick brandde van een heete cortse, 
ende geen hope hebbende van ghenesen 
te worden heeft hem ghekeert tot de wee-
dommen der saliger Maget, is terstont 
ghenesen. 
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28 Parentes quidam infantulum habebant, 
in altéra manuum magnis punctionibus 
et ulceratione gravi ad quantitatem ovi 
anetae intollerabiliter vexatum. Et cum 
nullo remedio eidem valebant subvenire, 
de doloribus Virginis plurimum confiden
tes, infantulum illi devoverunt, et a 
tempore voti mox sanari incipiens, in 
brevi postea plenarie sanatus est. 

29 Matrona quaedam satis locuples, 
habens annulos, cingulos, quiquagenaria 
et caetera iocalia, instar aliarum matro-
narum more regiones, quae omnia simul 
amisit, ac de his maritum suspectum 
habuit. Ex adverso maritus ipsius suspi-
cabatur vel de incuria uxoris, vel de 
infidelitate familiarium, ita quod temporis 
progressu inter illos graves subortae sunt 
dissensiones. Quibus stantibus coniuges 
unanimiter tandem voverunt doloribus 
Nostrae Dominae, se oblaturos illis 
optimum iocale inter amissa existens, si 
earecuperarent. Mane evigilantes omnia 
quae amiserant simul in mensa quadam 
in cubili stante reposita conspiciunt. Et 
maritus quidem ex illis inventis et 
recuperatis, non tamen optimum, beatae 
Mariae obtulit. 

Is postea iter faciens in curru cum 
quibusdam aliis super aggerem, cui 
vicinus fuit fluvius profundus, currus 
ruinam minatus est, nam ex parte fluvii 
rotae ab aggere declinabant interim, quod 
nisi invisibiliter detentus fuisset, pericu-
lum ruinae et verisimiliter submersionis 
non evasissent. In his periculis vir iste, 

Ettelijcke ouders hadden een kindeken, 
dat onverdrachelijcken gequelt wert met 
sieckten ende ghesweer in deene hand, 
die opgeswollen was als een eyndeney. 
Ende als sij geenen raet en wisten, groot 
betrouwen hebbende op de weeën van 
de heylige Maghet, hebben het kindeken 
door belofte haer opghedragen, ende van 
den tijt der beloften heeft het terstont 
beginnen te ghenesen, ende is corts 
daernaer volcomelijck ghenesen gheweest. 

Eene matroone die rijck was, hebbende 
ringhen, paternosters ende ander juweelen 
gelijck andere juffrouwen naer de ghe-
woonte des lants, heeft dese altesamen 
verloren, ende hadde vermoeden op haren 
man. Ter contrarien de man van de 
vermoyde oft van de quade toesicht 
zijnder vrouwe, oft van de ontrouwe der 
huysghenooten, soodatter bij voortganck 
van tijden vele groote twiste ongheresen 
sijn. Dese dinghen aldus geleghen zijnde, 
hebben de ghehuysschen eendrachtelijck 
belooft aen de weedommen Onser 
Vrouwen dat, indien sij de juweelen 
wederom creghen, sij soude het beste van 
de verloren juweelen haer opofferen. Des 
smorghens uut den slaep ontspringhende 
vonden zij alle hetghene dat sij verloren 
hadden gestelt op eene tafel in hunne 
slaepcamer. Den man heeft van dese 
verloren ende wederom ghevonden 
dinghen opgeoffert, maer niet het beste. 
Dese daernaer reysende te wagen met 
sommighe andere luyden op eenen dijck, 
daer eene diepe reviere neffens loopende 
was, soo den waghen neychden te vallen, 
want de raders weken af van den dijck 
aen de sijde van de reviere, soodat en 
hadden sij niet onsienelijck teghenge-
houden geweest, waeren in peryckel van 
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remordente eum conscientia de non 
solutione eius quod promiserat, apud se 
vovit, si pericula évadèrent, redditurum 
beatae Dei Genitrici sine mora quod 
promiserat. Et mox equis trahentibus 
levavit se currus inclinatus, peregerunt 
iter quod ceperant. Qui nec sic admonitus 
fidem servavit divae Dei Genitrici, 
retinens adhuc apud se quod voverat. 

Et sic cúrrente tempore in aliud etiam 
consimile, vel gravius incidit periculum, 
in quo tertio vovit se continuo profec-
turum versus Delft, nam de eadem villa 
non erat, et redditurum promissum, 
antequam in villa praedicta cibum 
caperet. Evasit periculum, accepit ad se 
iocale de quo voverat, Delft profectus 
est. In villa existens accepta occasione 
a mercatoribus quibusdam, vel aliis sibi 
notis, cum illis considere coepit, comedit 
et bibit, nondum voto satisfacto, ubi 
omnium membrorum suorum impotens 
factus in extasim incidit. Et demum ad 
se revertens, magistrum Ioannem 
Martin[i], vicecuratum, testem continuo 
accersiri fecit. Qui peccatum suum 
confitens, et votum reddi promittens, mox 
sanus effectus, reddidit quod promisit, 
annulum videlicet optimum coniugis 
praedictae. 

te vallen ende waerblijckelijck van te 
verdrincken. In desen noot denselven 
man, wroeghende hem sijn ghemoet dat 
hij sijn belofte niet gequeten en hadde, 
heeft belooft bij sijnselven, dat hij de 
salige MoederdGods sonder vertreck 
betaelen soude 'tghene hij haer toegheseyt 
hadde. Ende terstont de peerden tree-
kende, heeft den nederghesoncken 
waghen hemselven opgheheven, ende sij 
hebben hunne reyse die sij begonst 
hadden afgedaen. Dewelcke noch aldus 
vermaent zijnde en heeft sijn woort niet 
gehouden aen de heylige Moeder Gods, 
noch bij hem houdende 'tghene hij belooft 
hadde. 
Ende alsoo eenen tijt passeerende is hij 
in een gelijck oft grooter peryckel 
ghevallen, in hetwelck hij belooft heeft 
de derde reyse dat hij terstont naer Delft 
reysen soude, want hij en was van 
deselve stadt niet, ende dat hij sijn belofte 
quijten soude, eer dat hij in de voorseyde 
stadt spijse nutten soude. Hij ist peryckel 
ontkomen, heeft het juweel met hem 
ghenomen, ende is naer Delft ghereyst. 
In de stadt wesende, door eenige oorsake 
is nedergheseten bij eenighe cooplieden 
oft andere sijne bekende, ende heeft 
ghegeten ende ghedroncken, sijne belofte 
noch niet ghequeten hebbende, alwaer 
hij alle sijnder leden ommachtich ghe-
worden sijnde, is van sijnselven gheval
len. Ende ten lesten tot sijnselven comen-
de, heeft terstont meester Marten21, den 
onderpastoor, als getuygen doen roepen. 
Ende aen denselven sijne sonde belij
dende, belovende oock sijn belofte te 
volcomen, terstont ghenesen sijnde, heeft 
gegeven 'tgene hij belooft hadde, te weten 
den besten rinc van sijne voorseyde 
huysvrou. 
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30 Alia matrona puerem habens, nomine 
Machutem, qui incaute spinam marinam, 
quales in scopulis arenosis crescunt, 
mirae longitudinis calcans pedem per-
foravit. Advocatoque chirurgico ut spinam 
evelleret, quia a parte inferiori vulneris 
confracta fuerat, nec acumen eius a parte 
superiori intantum se extulit quod appre-
hendi posset, illam chirurgicus evellere 
non praesumpsit nisi pedem incideret. 
Cunctante et différente matre propter 
periculum prolis, ne forte ex incisione 
nervorum claudicaret, aut aliud quid illi 
accideret adversum, crescenteque dolore 
vulneris, Mater de misericordia et auxilio 
gloriosissime Virginis Matris Mariae 
confidens, ad praefatam imaginem se 
contulit, pro filio deprecatur. Peregrina-
tione vero et oblatione inibi factis, eadem 
foemina domum rediit, et puerum dor-
mientem invenit, qui cum evigilaret 
nullam se poenam sentiré affirmavit. 
Chirurgico vocato et affirmante spinam 
non esse in vulnere, quam idem puer 
deinceps non sentiens, aliquamdiu in 
vulnere portavit, et postea propriis 
manibus, etiam sine poena, vulnere 
extraxit. 

31 Alia quaedam, infantulum habens 
ruptum, quem Dominae Nostrae piissimae 
vovit, et die sequenti ad imaginem eius 
praefatam perduxit, et continuo sanatus 
est, consolidata ruptura. 

Een ander matroon hebbende een kint, 
Machuter genoemt, 'twelc onwijfelijc 
tredende op een zeedoorne die seer groot 
was, ghelijck op de santachtighe steen
rotsen wassen, heeft sijnen voet door
steken, ende den surgijn geroepen zijnde 
om de doome uut te trecken, want 
deselve onderaen de wonde ghebroken 
was, ende de scherpte oft punct boven 
sooverre niet uut en quam dat men se 
vatten conde, soo en wilde den surgijn 
hem niet vervoorderen die uut te trecken 
sonder den voet open te snijden. Als nu 
de moeder lunderde ende uutstel nam om 
het peryckel van haer kint, dat hij par 
avonturen eenige senuen snijdende soude 
creupel worden, oft dat hij eenich ander 
accident crijgen soude, ende daeren-
tusschen de pijne der wonden grooter 
wert, betrouwende op de bermherticheyt 
ende hulpe der alderglorioster Maghet 
Moeder Maria, is tot haer beelt gegaen 
om voor haren sone te bidden. Ende hare 
pelgrimagie ende offerande aldaer 
volbracht hebbende, is deselve vrou thuys 
gecomen, ende heeft het kint vinden 
slapen, diewelcke als hij wacker wiert 
seyde dat hij gheen pijne en ghevoelde, 
ende dat de doome in de wonde niet en 
was. Dewelcke 'tselve kint niet ghevoe-
lende heeft deselve eenen tijt lanck in 
de wonde ghedraghen, ende die naermaels 
met sijne eyghen hande, sonder wee, uut 
de wonde ghetrocken. 

Een ander vroupersoon, hebbende een 
kint dat gescheurt was, als sij dat aen de 
aldergoedertierenste Maget verlooft, ende 
des anderen daechs tot haer voorseyde 
beelt gheleyt hadde, ist terstont ghenesen, 
ende de scheure gheheelt. 
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32 Quidam Petrus Ioannis nuncupatus, 
longo et grandi cruciatu cruris seu tibiae 
cruciabatur, quod seu quae enormiter 
intumescebat et exulcerabat, tentato 
saepevicibus remedio, nee evento, votum 
vovit doloribus beatae Mariae, et continuo 
coepit sanari, donec ad plenum sanus 
factus est. 

33 Iuvencula quaedam X V vel XVI 
annorum in oppido Leydensi, acérrimos 
dolores patiens in una tibiarum ad tria 
quarteria anni, die nocteque non quies-
cens nisi rarissime, et vi somni oppressa 
ñeque parentes et alios domésticos aut 
vicinos próximos propter clamores 
quiescere sinens, miserabiliter vexabatur, 
et cum factis expensis in medicos et 
chirurgicos, emissisque votis diversis ad 
sanctos, nulla illi esset spes sanationis. 
Mater eius, audita fama beneficiorum 
Virginis Matris, filia ignorante ad ima-
ginem praefatam venit. Pro filia oravit, 
et facta oratione cessavere dolores in filia. 
Et mater die sequenti domum veniens 
filiam obviantem sibi habuit, et cum 
gaudio sanam recepit. 

34 Gerardus Costini, vir provectae aetatis, 
rupturam gravem patiebatur III et dimidio 
annis, et cum laborare haberet, intumuit 
saepe ruptura ad quantitatem pugni virilis. 
Tandem ad dolores beatae Mariae 
confugiens, et Septem orationes dominicas 
in honorem ac recordationem eorumdem 

Eenen gheheeten Peeter Janssen wert 
ghepijnicht van eene langhe ende sware 
pijne aen sijn been, hetwelc grouwelijck 
swellende ende sweerende was, dickwils 
remedien gheproeft hebbende, sonder 
bate, heeft belofte ghedaen aen de weeën 
van de salighe Maria, heeft terstont 
beginnen te genesen, totdat hij heel 
ghesont gheworden is. 

Een jongedochterken van vijftien oft 
sestien jaren binnen de Stadt van Leyden, 
seer scherpe pijnen lijdende in een van 
haer beenen ontrent drii vierendeelen 
jaers, nacht noch dach rustende dan seer 
seiden, ende overvallen wesende van den 
slaep en liet noch hare ouders, noch 
iemant van den huyse met haer geroep 
rusten, wert aldus ellendelijck ghequelt, 
ende alle cost gedaen hebbende aen 
medecijnen ende siurgijnen, mitsgaders 
beloften tot verscheyden sancten, gheen 
hope meer en hadde van ghesontheyt te 
becomen. Haer moeder, gehoort hebbende 
de maere der weldaden van de Maghet 
Moeder, is tot het voorseyt beelt gegaen 
sonder wete van haer dochter. Sij heeft 
voor haer ghebeden, ende haer ghebet 
gedaen hebbende soo hebben oock de 
pijnen haerder dochter opghehouden. 
Ende de moeder des anderen daechs thuys 
comende heeft haer dochter int ghemoet 
gehat, ende heeft se met blijschap ghesont 
ontfanghen. 

Geeraert Costini, een bejaert man* hadde 
drii jaren lanck ende een half ghescheurt 
gheweest, ende dicwils was de scheure 
opswillende gelijck eens mans vuyste. 
Desen ten langen lesten sijn toevlucht 
nemende tot de weeën der saliger Maria, 
ende seven Paternosters ter eeren ende 



246 Bijlagell. Brief 1. 

dolorum dicens, iuxta ordinationem 
desuper traditam, sine adhibito medica-
mine mox sanari coepit, et per incremen-
tum sanationis ad plénum f inaliter sanatus 
est. 

35 Infantulus quidam, ab hora nativitatis 
suae rupturam gravissimam passus est 
ab utraque parte ventris, quae ruptura 
saepevicibus intumuit ad quantitatem 
duorum pugnorum, cuius mater, de salute 
filii plurimum ut decet sollicita, ad 
dolores beatae Dei Genitricis puerulum 
devovit. Et ex quo mater voverat plenarie 
sanatus est infans, ita quod nec ruptura, 
ñeque tumor in illo postea apparuerunt. 

Datum nostro sub sigillo ad causas 
praesentibus appenso, anno Domini M 
CCCCC VI, die vero [..] mensis maii. 
Sic signatum: V. Buser s[ub] sig[illo]. 

gedenckenissen derselver weedommen 
lesende, naervolghende d'ordonnantie die 
van sulcx ghemaeckt is, sonder eenige 
medecijne heeft terstont beginnen te 
ghenesen, ende lancx soo meer ghene-
sende is gheheel ghesont gheworden. 

Een kindeken, van d'eerster uren zijnder 
gheboorten seer ghescheurt zijnde van 
beyde zijden, welcke ghescheurtheyt 
dicwils is opgheswollen tot de groote van 
twee vuysten, deses moeder, seer besoicht 
zijnde gelijck dat betaemde voor de 
ghesontheyt haers kints, heeft het kinde
ken verlooft aen de weedommen der 
saligher Moeder Gods. Ende van dat de 
moeder ghelofte ghedaen hadde, soo is 
het kint volkomelijck ghenesen, dat men 
noch scheure noch gheswil meer ghewaer 
gheworden en is. 

Ghegheven onder onsen seghel ter saken 
die aen de teghenwoordighe ghehangen 
is, anno 1505, der maent may. Onder-
teeckent V. Buster22 s[ub] sig[illo]. 
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2.2 Brief 2.1509, juni 19 

Dirck Adamsz van der Burch aan Jan van Coudenberghe 

Venerabili viro domino Ioanni de 
Coudenberghe, illustrissimi principis 
Castellae etc. secretario, collegii Sancti 
Egidii Abbenbrocensis decano, ac Sancti 
Salvatoris Brugensis et Sanctorum Petri 
et Pauli Reymerzwalensis ecclesiarum 
collegiatarum Traiectensis et Tomacensis 
dioecesis pastori, tuus Theodricus Adam, 
pastor in Delft, salutem plurimam dicit. 

Mandato tuo, omatissime decane ac 
secretarie regie, miracula, quae in civitate 
Delffensi per invocationem passionis 
dominicae ac Septem dolorum piissimae 
Virginis Matris quotidie summa cum 
religione fiunt, ad te conscripta mitto. 
Est enim operae precium, ut tanta ac tarn 
ardua res non sine magno imperio edatur. 
Nam et fidelius contexitur res, et fidei 
ipsi non detrahitur fides. Nunc autem 
quid admirabilius mortalibus, aut etiam 
acceptius proponi potest, quam huiusmodi 
clarissimis miraculis ad cultum Septem 
compassionum sacratissimae Virginis 
Matris, mentes hominum provocari. 
Quorum numen usque adeo generi 
humano propensum est, ut nemo modo 
poenitens opem clementissimae Matris 
nequicquam imploret, nec quisquam ad 
earn non ficto animo conversus, ab ea 
non recreatus adiutus dimittitur. Habes 
atque igitur perclarissima miracula, quae 
pauco tempore in civitate nostra clarue-
runt, et meum conatum aequi bonique 
consulto. 

Aen den eerweerdighen man heer Jan van 
Caudenberghe, des alderdoorluchtichsten 
prince van Castella etc. secretarius, deken 
der collegiaelder kercken van Sinte Gillis 
t'Abbenbroeck, ende pastoor van Sinte 
Peeters ende Pauwels te Reymerzwale 
ende oock der collegiaelder kercken van 
Uutrecht ende Doomick, wensche veel 
groetenisse ick, den uwen, Theo[d]ricus 
Adam, pastoor in Delft. 

Aldercierelijckste heer deken ende 's 
conincx secretarius, ick seynde tot u int 
schrift, ghelijck ghij mij bevolen hebt, 
de miraculen die daghelijcs met gods-
dienstigheyt geschieden in de stadt van 
Delft, door d'aenroepinghe vant lijden 
Ons Heeren ende der seven weeën der 
goedertierenster Maghet Moeder. Want 
het is de pijne weert, dat een soo groote 
ende sware saken niet sonder groot bevel 
te voorschijn ghebracht worde. Want 
alsoo wort 'tghene datter gheschiet is 
ghetrouwelijcker ghestelt, ende 't ghe-
loove en verliest sijn geloove niet. Maer 
nu wat souder wonderlijcker oft oock 
aenghenamer den menschen voor-
ghehouden moghen worden, dan dat 
hunne herten verweckt worden tot het 
eeren der seven medelijden der alder-
heylichster Maghets Moeder, door 
dusdanighe seer clare miraculen. Welcker 
beyder cracht tot den menschelijcken 
gheslachte soo geneycht is, dat niemant 
indien hij berou van sonden heeft de 
hulpe der alderghenadichste Moeder 
tevergheefs en aenroept, noch iemant die 
tot haer met een ongheveyst herte coempt 
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36 Mulier quae cum perpetuum biduum 
in Hagacomitis parturiens tanta diff¡cuí
tate emittendi partus laboraret ut, humanis 
auxiliis destituía, mutata facie ex nimia 
doloris exagitatione, in modum terrae 
subnigresceret, ope divina per compas-
siones septemque dolores piissimae 
Matris invocata, e vestigio recreata, 
vocem in hunc modum emisit: 'Salva', 
inquit, 'sum', simulque vix quidquam 
sentiens gravaminis enititur. 

37 Cum infantulum in ipsis cunabulis, 
convolutum et epilencia et morbo quem 
sancti Huberti nuncupant aliisque aegritu-
dinibus misere occupatum, conspiceret 
mater, persuasa ad sacellum VII dolorum, 
quanquam parum fidens, proficiscitur. 
Infantulum tamen ex eo praeter epilen-
tiam liberatus fuit. Unde mater puellum 
inde ad Sanctum Cornelium haud longe 
a Delft gestat, sed non profecit, cum 
infantem passum eundo et redeundo tres 
excessus vident. Quare ad compassiones 
dominicas integra confidentia rediit, et 
liberatus fuit filius. 

38 Habet et illud iure miraculi locum, 
quod Agatha quaedam, civis Middelbur-
gensis in Zeelant adultae aetatis, aqua 

en wort wech ghesonden onghetroost oft 
ongheholpen. Ghij hebt dan al seer claere 
miraculen, die binnen corten tijt in onse 
stat gheschenen hebben, neempt int goet 
desen mijnen arbeyt. 

Een vrouwe die twee gheheel daghen 
binnen's-Gravenhage in arbeyt van kinde 
sittende sulckenen arbeyt hadde dat sij, 
van alle menschelijcken hulpe begeven, 
in haer aensicht door de groote pijne soo 
ontset was, dat sij so swert werde als 
eerde, aengeroepen hebbende het mede
lijden ende de seven weeën der alder-
goedertierenster Moeder, heeft van 
stonden aen solaes ghevoelt ende in deser 
voeghen ghesproken: 'lek ben behouden', 
ende midtsdien, bijcans gheene smerte 
ghevoelende, is verlost van kinde. 

Als een moeder haer ontmundich kin
deken sach in de wighe ligghen, inge-
crompen ende met de vallende siecte die 
men van sint Huybrecht noempt ende ooc 
met andere siecten bevanghen, raet 
ghehoort hebbende, hoewel dat sij luttel 
hope hadde is gereyst tot de capelle van 
de seven weedommen. Het kindeken 
nochtans en is maer van een sieckte 
verlost. Hierom heeft de moeder hetselve 
gedragen tot Sinte Cornelis, niet verre 
van Delft, maer sij en heeft geen bate 
gevonden, want sij heeft het kindeken 
in gaen ende comen drii aencomende 
sieckten sien hebben. Daerom soo is sij 
weder gecomen tot de medelijdens des 
Heeren, met veel betrouwen, ende haer 
soontken is genesen. 

Dit mach oock met reden voor een 
mirakel gehouden worden, dat een seker 
Agatha, borgherinne van Middelburch 
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hydropica in gulam usque expleta, quae 
a medicis destituta votum piissimae Matri 
eiusque septem doloribus suscepit, quo 
facto continuo sanata est. 

39 Nec minore admiratione et illud 
dignum est, quod ex Maeslandia quidam, 
claudus factus, crus plenum ulceribus 
habens, quum in decimam octavam usque 
hebdomadam lecto decubuisset, in 
somniis admonitus ut ad dominicam 
passionem et septem dolores piissimae 
Matris oratum proficisceretur, quamvis 
id officium ignoraret, sanitatem tarnen 
recuperavit. 

40 Simile huic, ex eodem pago mulier 
cuius filius ruptus erat, in die coenae 
sacrae hebdomades in foro de miraculis 
septem dolorum audiens, ad imaginem 
accessit, precibusque eius sanatus est 
filius. 

41 Et quo magis huius numinis singu-
larem erga mortales dementia admiremus, 
non solum corporibus humanis, verum 
etiam brutis laborantibus auxilium 
impetratur. Nam vir quídam, agrícola in 
agro prope Abson commorans, cum 
vaccam in pascuis adeo aegrotam et 
viribus destitutam haberet, ut morti quam 
próxima esset, eamque quasi iam mori-
turam eiecisset, votum cum vacca cerea 
ad imaginem septem dolorum suscepit, 
quare adiuta bestia, postridie mane homo 
aperiens domum, vaccam omnino resti-

in Zeelant, nu tot haer jaren gecomen 
zijnde, vol waters van de watersuchte tot 
der kelen toe, van de medecijnen over
gegeven, heeft een belofte aen de alder-
goedertierenste Moeder ende haer seven 
weeën op haer genomen, welck ghedaen 
zijnde is van stonden aen ghenesen. 

Dat en is oock niet min te verwonderen, 
dat eenen manspersoon uut Maeslant, 
creupel geworden zijnde ende sijn been 
vol sweiren hebbende, als hij tot de 
achtienste weke te bedde gelegen hadde, 
in den slaep vermaent zijnde dat hij sijn 
gebet soude gaen storten ter eeren van 
dat lijden Ons Heeren ende der seven 
weeën der aldergoedertierenste Moeder, 
hoewel hij niet en wiste hoe dit moeste 
gedaen sijn, heeft nochtans gesontheyt 
vercreghen. 

Dese gelijck is, dat int selve dorp een 
vrouwe wiens sone ghescheurt was, 
hoorende op den Witten Donderdach op 
de marckt van de miraculen der seven 
weeën verhalen, is tot het beelt ghegaen, 
ende door haer ghebeden is haren sone 
ghenesen. 

Ende opdat wij ons meer souden ver
wonderen van de goddelijcker cracht tot 
den menschen, men en verwerft niet 
alleen de menschelijcke lichamen hulpe, 
maer oock de onredelijcke dieren die 
cranck sijn. Want eenen sekeren landts-
man, woonende opt landt bij Abson23, 
als hij een koe in de weyen hadde die 
soo siecke ende crachteloos was, dat sij 
seer nae doot was, ende hadde deselve 
nu als die voorseker sterven moeste 
uutgheworpen, heeft een belofte met eene 
wassen koe tot het beelt der seven weeën 
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tutam ad fores stantem offendit. 

42 Itentidem relictae Ioannis Martini 
agricolae in equo contigit, qui quum ita 
graviter morbo correptus esset, ut tota 
familia vitam eius desperaret, mater-
familias, equum ad escam bestiarum 
volatiliumque exportatum, extremis 
cruciatibus contrahi aspiciens, pedem in 
iugulum totis viribus impegit, quo facilius 
poenis eximeretur. Deinde de voto Septem 
doloribus faciendo in mentem venit, quo 
facto continuo surrexit equus sanus. 

43 Item infans ruptus in oppido Delffensi, 
quum ex solutione voti suscepti ad 
imaginem Septem dolorum praesentatus, 
continuo sanatus est. 

44 Matrona quaedam honesta Celia 
nomine, civis Delfensis annos circiter 
X X X nata, qua grávida iam prope esset 
ut parturiret, necnon circiter sex annos 
a magnis morbillis exesa, humano auxilio 
destituía fuit. Cuius mater miserta votum 
ad imaginem Septem dolorum fecit, quo 
ante partum integre curata est. 

45 Et item Margareta quaedam virgo in 
Wouda in Hollandia, LUI annos nata, 
diversis morborum generibus veluti 

op hem ghenomen, waerdoor de crancke 
beeste gheholpen is, want des anderen 
daechs sijn huys open doende, heeft de 
koe gheheel ghesont voor sijn dore 
vonden staen, gheheel wel te passé. 

Tselve is ghebeurt aen de achtergelaten 
weduwe Jan Martenssone in een peert, 
hetwelck alst so sware crencte hadde dat 
het gheheel huysghesin van 't leven niet 
meer hope en hadde, de moeder des 
huysghesins siende het peert, voor de 
honden ende vogelen aes uut den huyse 
ghedaen, van groote pijnen crimpen, heeft 
met alle haer macht haren voet aen sijn 
kele ghestooten, opdat het te eer van de 
pijne ontslaghen soude worden. Daemaer 
is haer inghevallen van een belofte te 
doen aen de seven weeën, dewelcke 
ghedaen hebbende is het peert terstont 
ghesont opghestaen. 

Item een ghescheurt kint in de stadt van 
Delft, als het om sijn belofte te quijten 
aen het beelt der seven weeën ghepresen-
teert was, is terstont ghenesen. 

Een degelijcke matroone Celia ghe-
noempt, borgherinne van Delft, ontrent 
dertich jaeren out, die swaer zijnde van 
kinde goenc op het eynde van haren tijt, 
ende was nu van ontrent ses jaren van 
de groote pocken opghegeten, en conde 
gheen hulpe meer aen de menschen 
ghevinden. Haer moeder, medelijden met 
haer hebbende, heeft een belofte ghedaen 
aen het beelt der seven weeën, waerdoor 
sij voor haer geliggen heel genesen is. 

Item een sekere maget Margriete in 
Wouden24 binnen Hollandt, driienvijftich 
jaren out, was seer cranck van vele 
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febribus, calculo, hydropisi, aliisque 
morbis graviter laborabat, ita ut a mediéis 
morti esset destinata. Cum autem frater 
eius votum ad Septem solores sororis 
nomine suscepisset, e vestigio liberata 
est. 

46 Quidam infans natus coecus in 
Voirburch, cum post aliquod tempus 
parentes filium coecitatem retiñere 
conspicerent, auxilium dolorosae Matris, 
Septem dolorum voto suscepto, implora-
runt, qui modo infans vidit. 

47 Quaedam muiier in Scheveninghe 
ulceribus novem in pectore, supra quam 
pati possit, discruciata, nee quocunque 
peregrinationem fecerit adiuta fiiit. Votum 
ad dominicam passionem suscepit, et 
recreata est. 

48 Baldewinus Albout, bailivius in 
Abbenbroeck, aetate annorum X L , 
sanguinis fluxu ita abunde in deeimum-
quintum usque diem laboravit, ut circiter 
quatuor heminae sanguinis quotidie 
effluerent irremissibilis. Cum votum ad 
imaginem Septem dolorum in Delft, simul 
annulum uxoris suae promittens, suscepit, 
curatus est. 

49 Itidem infantulus cuiusdam civis 
Delffensis, sex dumtaxat mensium, 
ruptus, per votum ad Septem dolores 
suseeptum sanatus est. 

50 Quidam Henricus molendinarius, cum 
ipse voto ad Septem dolores suscepto 
acutissimis febribus liberatus misset, 
coepit cogitare si consanguineus, qui 
magnis morbttlis exesus visum perdiderat, 

soorten van sieckten, soodat sij van de 
medecijnen ter doot verwesen was. Maer 
als haren broeder een belofte op hem 
ghenomen hadde tot de seven weedom-
men, in den naem van sijn suster, soo 
is sij van stonden aen genesen. 

Een blint geboren kint in Voirburch, als 
de ouders na eenen tijt gewaer worden 
dat het kint blint bleeft, hebben hulpe 
gesocht aen de bedruckte Moeder, op hun 
nemende een belofte tot de seven weeën, 
ende het kint is nu siende gheworden. 

Seker vrouwe in Scheveninge wert van 
neghen sweiren op haer borste boven
maten seer gepijnicht, meer dan sij 
verdraghen conste, noch en hadde geen 
bate ghevonden in pelgrimagien. Sij heeft 
een belofte aenghenomen tot de passie 
Ons Heeren Jesu Christi, ende is genesen. 

Baudewijn Albout, ballieu tot Abben
broeck, viertich jaeren out wesende, heeft 
vijfthien dagen lanck soo cranc geweest 
van den bloetloop, dat hem ontrent vier 
pinten bloets alle daghen afgingen. Als 
hij een belofte ghedaen heeft aen het 
beelt der seven weeën in Delft, belovende 
oock den rinck van sijne huysvrouwe, 
is ghesont gheworden. 

Item een kindeken eens borghers van 
Delft, maer ses maenden out wesende, 
ghebroken zijnde, door een belofte tot 
de seven weeën aengenomen is genesen. 

Eenen Hendrick meulenaer, als hij door 
belofte aen de seven weeën ghedaen van 
dapper cortsen verlost was, heeft begon
nen te peysen: waert dat sijnen neve, die 
van de groote pocken opgegheten sijn 
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votum quoque ad compassiones gloriosae 
Virginis Matris susceperit, non dubium 
fore quin sanaretur, nee cogitationem 
illam dimisit, donec ad Delft venerit, et 
facto voto continuo sanari coepit. 

ghesichte verloren hadde, oock wilde 
aennemen een belofte tot de seven 
medelijden der glorioser Maghet Moeder, 
sonder twijfel soude ghenesen, noch hij 
en heeft dese ghedachten sijn selven niet 
connen ontgheven, voordat hij te Delft 
comende belofte ghedaen heeft, ende 
terstont is den siecken ghesont ghewor-
den. 

51 Et ita Anna quaedam Nicolai filia, 
X annorum, in Portu Delffensi, cum 
usque adeo hydropisi impletur, ut facies, 
oculi, venter denique Universum corpus 
intumesceret, nec esset in medicamentis 
ulla spes, sese ad compassiones et Septem 
dolores Virginis Matris convertit, easque 
in Delft invisere vovit, unde nocte 
sequenti et effluxit aqua, et liberata fuit. 

52 Quaedam Aldegundis in Delft, puerula 
needum trium annorum, frigidate quadam 
correpta fiiit, ita ut omnium tum linguae 
tum caeterorum membrorum usum 
perdiderit, idque in V hebdomadam 
usque, nec eo tempore aliud alimentum 
ceperit, quam quod illi pluma ministra-
retur. Verum mater voto suseepto ad 
passionem dominicam et Septem dolores 
invoeavit, et continuo puella loquebatur 
in hunc modum: 'Maria1, inquit, 'modo 
hic fuit', ac sanitatem reeipit. Cum autem 
ad votum solvendum filiam ad imaginem 
Septem dolorum in gaudiis duceret, 'Haud 
haec', inquit puella, 'imago est, sed illa', 
digito imaginem Septem dolorum demon-
strans. 

Oock een sekere Anna Niclaesdochter, 
thien jaeren oudt, in de Haeven van Delft, 
als sij soo vol waters was, dat haer 
aensicht, ooghen, buyck, ten lesten het 
gheheel lichaem opgheblasen stont, noch 
daer en was gheen hope in eenighe 
medecijnen, heeft haer tot de medelijden 
der Maghet Moeder ende tot haer seven 
bedrucktheden ghekeert, ende belooft 
deselve binnen Delft te besoecken, 
hierover den naesten nacht is het water 
haer afghegaen, ende sij is verlost. 

Een seker Aldegonde binnen Delft, een 
meysken noch gheen drii jaren out 
wesende, is van een vercoutheyt bevan
gen, soodat sij verloren heeft het gebruyc 
haerder tonghen ende alle haer ander 
ledenen, ende dat tot de vijfde weke toe, 
noch en heeft binnen dien tijt gheen ander 
voetsel ghenomen, dan 'tghene dat men 
haer met een veerken ghegheven heeft. 
Maer de moeder een belofte opghenomen 
hebbende tot de passie Ons Heeren ende 
de seven weeën, terstont begon het 
dochterken te spreken in deser manieren: 
'Maria', seyde sij, 'heeft hier terstont 
gheweest', ende metdien is sij ghenesen. 
Ende als sij het dochterken, om de belofte 
te quijten aen de seven weeën, leydende 
waren aen de blijschappen, so seyde het 
meysken: Ten is dit beelt niet, maer dat', 
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53 Mechtelde, matrona Delfensi, domi 
suae extra sensus mortuo simili comperta, 
concurrentes vicini experiebantur omnia, 
ut sensus revocarentur, sed tantum abest 
ut excitaretur muiier, ut ne vestigium 
quidem vitae in ea videre potuerint. Quod 
maritus conspicatus, auxilium dominicae 
passionis ac septem dolorum piae Matris 
invocavit, et subito muiier reviviscere 
coepit. 

54 Quaedam Elizabeth Ghelria, ex nimia 
febrium vehementia eo insaniae atque 
dementiae devenit, ut vinculis teneretur, 
ne sibi aliisve damnosa esset. Quo in 
statu permansit, donec votum eius nomine 
ad Septem dolores susceptum fuisset, et 
sanata est. 

55 Indignum est facinus contra religionem 
ac reverentiam Matris Dei debacchari, 
nec quisquam hoc impune auferet, quod 
hoc exemplo patuit. Nam mulier quaedam 
Deifensis gravissime indignabatur, quod 
religio septem dolorum sacratissimae 
Virginis Matris in Antiquo Templo 
ecclesiae Deifensis esset ibique frequen-
tissime honoraretur. Atque ita ut sese 
continere non potuerit, quin eam impug-
naret, aut damnaret quos autores opiná
bate. Potissimum sacerdotem quendam, 
quem praecipuum esse credebat, multis 
iniuriis affecit, nec hoc faceré desiit, 

wijsende met den vingher het beelt van 
de seven weeën. 

Mechteld, matroone van Delft, binnen 
haer huys buyten haer verstant als doot 
gevonden zijnde, soo quamen bijeen 
gheloopen de ghebueren, ende proefden 
al dat sij consten om hare sinnen te doen 
becomen, maer soo verre wast daeraf dat 
de vrouwe soude tot haerselven comen, 
dat men gheen teecken van leven in haer 
en conde gemercken. Hetwelck haren 
man ghewaer wordende, heeft aengheroe-
pen de hulpe van de passie Ons Heeren 
ende van de seven weeën de[r] goeder
tieren Moeder, ende de vrouwe heeft van 
stonden aen begonst te becomen. 

Een Elizabeth van Gelre van gewelt der 
cortsen was alsoo dul ende onsinnich 
geworden, dat men se binden moeste, 
opdat sij haerselven oft andere menschen 
niet misdoen en soude. In welcken staet 
is sij ghebleven, totdat men een belofte 
uut haren naem ghedaen hadde tot de 
seven weedommen, ende soo is sij gesont 
gheworden. 

Het is een onweerdich feyt te willen rasen 
teghen den heyligen dienst ende eere der 
Moeder Gods, noch niemant dat doende 
en sal onghestraft blyven, hetwelck men 
uut dit exempel heeft connen gemercken. 
Want een seker vrouwe van Delft veron-
weerdichde haer seer dat men den 
heylighen dienst der seven ween van de 
alderheylichste Maghet Moeder in der 
kercke van Delft oeffende ende dat dese 
heylige Moeder aldaer seer dicwils geeert 
werde. Ende dat also, dat sij haer niet 
en conde onthouden, sij en moester 
bestrijden, ende lasteren degene die sij 
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doñee Deus tantae iniuriae pertesus 
mulieris linguam inflammaverit, quasi 
ferrum igni candidum, quae nullo liquore 
extinguí potuerit, in qua tamen pertinacia 
tempore longo persistit, doñee mortem 
praesentem timeret. Tum demum veniam 
rogavit, et liberata est. 

56 Ysbrant, navita quidam in Voirburch, 
annorum LIIII, ruptus, voto ad Septem 
dolores suseepto curatus quoque est. 

57 Quaedam Maria, uxor Bartholomaei 
Nicolai, annorum L, hydropisi per 
Universum corpus ita impleta, ut XVII 
hebdomadis lecto decumbens nec ire, nec 
stare, nec quiescere potuerit. Tanta 
infirmitate tenebatur, ut saepe morienti 
similis esset. Voto ad dolorosam ima-
ginem suseepto, et effluxit aqua et 
convaluit. 

58 Itidem Adriana quaedam matrona, 
morbo caduco quem sancti Ioannis 
nuncupant laborans, per votum ad septem 
dolores susceptum sanata est. 

59 Quam integre piissima Virgo Mater 
in Libro Sapientiae omnes miseros ad 
suum experimentum blandissime invitat: 
'Venite', inquiens, fad me omnes qui 
laboratis et onerati estis, et ego reficiam 
vos1, palam ac passim videri potest. Nam 

meynden hiervan oorsake te wesen, heeft 
sij veel cleynicheyt ende ongelijck gedaen 
totdat dit soo grooten onghelijck Gode 
verdroten heeft, diewelcke heeft in heur 
tonghe sulck eenen brant onsteken, al oft 
een gloyende ijser gheweest hadde, so 
dat den brant niet en conde met eenige 
vochticheyt ter werelt gheblust worden; 
niettegehenstaende is sij langhen tijt in 
haer versteentheyt ghebleven, totdat sij 
de doot voor haren oogen sach. Alsdoen 
heeft sij eerst vergiffenisse ghebeden, 
ende sij is verlost gheweest. 

Jisbrant, eenen schipper in Voorburch, 
vierenvijftich jaren out, ghescheurt zijnde, 
als hij een belofte tot de seven smerten 
aenghenomen hadde, is ghenesen. 

Een seker Maria, huysvrouwe van 
Bartholomeus Qayssone, wesende vijftien 
jaren out, was haer geheel lichaem door 
so vol watersuchts, dat sij seventien 
weken te bedde liggende noch gaen, noch 
staen, noch rusten en conste. Sij was soo 
overwonnen van de sieckte, dat dickwils 
tusschen haer ende de doot niet en was. 
Dese, een belofte gedaen hebbende tot 
het weemoedich beelt, heeft dit water 
gelost ende is becomen. 

Desghelijcx een jouffrouwe, Adriana 
ghenoempt, hebbende de vallende sieckte 
van sinte Jans, door belofte tot de seven 
weeën is ghenesen. 

Hoe soetelijck dat de aldergoedertierenste 
Maghet Moeder int Boeck der Wijsheyt 
alle allendighe menschen, als smeeckende 
om haer te beproeven, noodende is, 
segghende: 'Comt tot mij alle die mijns 
begeirich sijt, ende wort vervult van mijn 
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puella quaedam Delfensis, muta, surda, 
clauda, et ulcera duo habens in collo, 
quum eius nomine votum ad compas-
siones et Septem dolores susceptum 
misset, et lingua soluta, et aures sunt 
apertae, et omnino in integrum restituta 
est. 

60 Elizabeth quaedam, uxor Iohannis 
Inghels, in agro Vorensi, in confinibus 
Zeelandiae, aetate circiter annorum X L , 
intolerabiles cruciatus habuit, quibus 
usque adeo discruciabatur, ut non clauda 
solum fuerit, sed infirmitas etiam eo 
crevit, ut instrumentis bacillis sese 
sustinere non potuerit, et sella feranda 
erat quocumque ire vellet, gravida quoque 
prima prole. Cum diversis medicamen-
torum generibus nequicquam usa fuisset, 
convertit se mulier ad imaginem Septem 
dolorum, rogavit, voto suscepto linteis 
vestitam, nudis pedibus ituram, ut opem 
sibi ferret. Deinde surrexit sana, et intra 
duas horas partum scitum peperit. 

vruchten, mijnen gheest is soet boven 
honick'25, dat can men opentlijc ende 
overal gesien. Want een dochter van 
Delft, die stom, doof ende creupel was, 
hadde daerenboven twee sweiren in haren 
hals. Als een ander in haren naem een 
belofte aenghenomen hadde tot de seven 
medelijdens ende smerten, soo is de 
tonghe ontbonden, d'ooren sijn gheopent, 
ende is geheel ende al ghenesen. 

Een sekere Elizabeth, huysvrouwe Jans 
Inghels, int landt van der Voren, in de 
palen van Zeelant, out wesende ontrent 
vijftien jaren26, hadde onverdrachelijcke 
pijnen, die haer so grooten smerte 
aendeden, dat sij niet alleen en was 
creupel gheworden, maer de sieckte is 
oock alsoo ghewassen, dat sij haer op 
gheene crucken behelpen en conste, maer 
was van noode dat men haer in eenen 
stoel draghen soude als sij erghens 
begeerden te sijn. Hierenboven sij ginck 
groot van haer eerste kint. Als sij tever-
gheefs vele verscheyden soorten van 
medicinale dinghen gebruyekt hadde, soo 
heeft sij haer gekeert tot het beelt der 
seven smerten, biddende de Moeder Gods 
om hulpe, ende belovende dat sij in 
lijnwaert alleen ghecleet ende bervoets 
haer devotie soude comen doen. Sij is 
ghesont opgestaen, ende binnen twee uren 
is verlost van een schoon vrucht. 

61 Eodem modo Gertrudis filia Amoldi, 
clauda quoque ipsa, nocte qua futura erat 
processio passionis dominicae et septem 
dolorum vocem in somniis hunc in 
modum audivit: 'Surge et vade cum 
processione, ibi instrumenta tua relictura1. 
In processionem prodiit mulier secundum 
visionem, vestita dumtaxat linteis. Cum 

Desgelijcx Geertruyt Arnautsdochter, 
oock creupel, des nachts als aenstaende 
was de processie vant lijden Ons Heeren 
ende van de seven weeën, heeft in den 
slaep dusdanighe stemme gehoort: 'Staet 
op ende gaet met de processie, alwaer 
ghij uwe crucken laten sult'. De vrouwe 
is, volghende haer visioen, na de 
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autem in Aggerem Tinctorum venisset, 
coepit ei crus subnigrescere, ac intollera-
bili poena affligi, ita ut muiier dubitare 
coeperit ne in somniis delusa fuisset. 
Perrexit tarnen, quamquam difficulter. 
Verum simulatque cimeterium Antiquae 
Ecclesiae intraret, recreatum est crus, et 
facto voto et relictis bacillis, muiier sana 
domum rediit. 

62 Clementia filia Arnoldi ex Schevenin-
ghe, aetate annorum XII, graves dolores 
passa, ita ut caeca effecta fuerit, et 
medicamentis frustra usa, invócate auxilio 
ppassionis dominicae et septem dolorum 
divinae illius Matris, statim visum recepit, 
et plene sanata est. 

63 Veyngen filia Ioannis, aetate XVIII 
annorum, mente capta fuit. Cum pater, 
quocunque peregrinationem fecerit non 
profuit filiae, doñee votum septem 
doloribus in Antiquo Templo persuasus 
susceperit, quo sanata est filia. 

64 Georgius Ioannis, iam undecimum 
annum agens, máximos IX hebdomadis 
patiens dolores, ut consilio medicorum 
ñeque sanatus, nec relevatus, sed morti 
destinatus esset. Quae conspiciens iuvenis 
matri dixit: 'Due me in Antiquum 
Templum ad passionem dominicam et 

processie ghegaen, in lijnwaet alleen 
ghecleet. Ende als sij ghecomen was opt 
's Verversdijck, soo begonde haer been 
swertachtich te worden, ende een onver-
drachelijcke pijne te ghevoelen, soodat 
sij begonde te twijfelen oft sij in haren 
droom niet bedroghen en was. Sij is 
nochtans voortgegaen. Maer soo haest 
als sij ghecomen is opt kerekhof van de 
Oude Kercke, soo is haer been van de 
pijnen ontslaghen, weder tot sijnselven 
ghecomen, ende haer belofte volbrocht 
hebbende, latende aldaer haer crucken, 
is gesont naer huys ghekeert. 

Clementia Aernoutsdochter van Scheve-
ninghe, twelf jaren out, heeft groote 
pijnen gheleden, soodat sij blint geworden 
is, ende tevergheeft veel remedien 
gebruyet heeft, maer aenroepende de 
hulpe van de passie Ons Heeren ende der 
seven weeën zdjnder goddelijcker Moeder, 
heeft haer ghesicht wederom gecregen 
met volle gesontheyt. 

Veyngen Jansdochter, achthien jaren out, 
is van haer verstant berooft geweest. 
Ende wat pelgrimagien haren vader voor 
haer ghedaen heeft, en heeft geen bate 
gevonden, totter tijt toe dat hij hem heeft 
laten gheseggen dat hij aennemen soude 
een belofte van te eeren de seven weeën 
in de Oude Kercke: hierdoor is sijn 
dochter ghenesen. 

Jooris Janssens, getreden wesende in sijn 
elfste jaer, heeft neghen maenden lanck 
groote smerten geleden, soodat hij door 
raet van medecijnen noch ghesontheyt, 
noch verlichtinge en vercreegh, maer 
meer wert hij de doot toegeschict. 
Hetwelck den jonghelinck siende seyde 
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Septem dolores divae Matris, et bene 
sanabor1. Quo facto, et existente eo coram 
imagine, cessavit dolor et sanatus est. 

65 Honesta quaedam mulier Belia 
nomine, uxor Nicolai de Noortdorp prope 
Delft, filium Christianum nuncupatum 
habens, aetate annorum Septem. Is dum 
mater gravida sese cum vicinis recrearet, 
submersus fuit. Memor filii sui ubinam 
esset, cogitabunda inquirere fecit. Tandem 
ad ostium domus suae in fossis submersus 
inventus est. Cum vero duo viri ibidem 
existentes sese in aquam praecipitare 
verebantur et praesidio esse iuveni, mater 
quamvis gravida sese praecipiti cursu in 
aquam mittens puerum levavit, et eo 
exempto e fossa, omnia quae in homine 
signa vitae explorantes, nihil compererunt 
nisi quod in homine mortuo. Et iam 
horam iacuerat cum de Septem doloribus 
matri in mentem venit, nec sese continere 
potuit, iam diu quid faceret incerta, donec 
votum ad Septem dolores suscepisset. Quo 
facto revixit puer. 

66 Quaedam Cornelia uxor Damiani, 
squinanciam passa ut infra IUI dies nihil 
edisset, et iam morti quamproxima esset, 
votum quoque ad Septem dolores divinae 
illius Matris fecit, quod linteis vestita 
dum vixerit in processione Delfensi iret. 

tot sijn moeder: 'Leyt mij naer d'Oude 
Kercke tot de passie Ons Heeren ende 
tot de seven weeën der heyliger Moeder, 
ende ick sal wel ghesont worden'. 
Hetwelck gedaen zijnde, zo hij voor het 
beelt was, is de pijne opghehouden ende 
hij is ghenesen. 

Sekere degelijcke vrouwe, Belia genoemt, 
Niclaes' huysvrouwe van Nootdorp bij 
Delft, hadde eenen sone van seven Jaren, 
Christiaen genoemt. Deze soo sijne 
moeder bevrucht zijnde haer met de 
ghebuerkens wat vermaecte, is int water 
versmoort. De moeder haer kint indach-
tich wordende, heeft sorchvuldelijck 
beginnen te bevraghen waer het wesen 
mocht. Ten lesten is het versmoort 
gevonden in de gracht ontrent de dore 
haers huys. Ende soo twee mannen die 
daer waren ontsagen hen int water te 
springen om het kint te helpen, de 
moeder hoewel sij bevrucht was is 
rasselijck int water ghesprongen, ende 
hem uut de gracht ghetrocken hebbende, 
ende alle teeckenen van leven soeckende, 
en hebben niet ghevonden dan alleen van 
een doot mensche. Hij hadde een ure 
alsoo gheleghen eer dat sijne moeder 
peynsden op de seven weeën, noch sij 
en conde haer niet onthouden, niet 
wetende wat anders te doen, dan een 
belofte op haer te nemen tot deselve. 
Welck ghedaen zijnde, is het kint 
wederom levendich geworden. 

Een seker Comelia Damiaens huysvrouwe 
was bevangen van de squinancie, ende 
en hadde in vier dagen niet ghegheten. 
Soo nu tusschen de doot ende haer niet 
en was, heeft oock belofte ghedaen tot 
de seven smerten der goddelijcker 
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Quo voto suscepto sumpsit alimenta et 
sanata est. 

67 Maria uxor Theodorici Luytkin, 
obsessa a demonio, ut per diversa 
experimenta liberari non potuit, facto 
demum voto piissimae septem dolorum 
Matri in Delft, liberata fuit. 

68 Quaedam Gertrudis, ancilla in Delft, 
gravissime calculo occuppata, ut tot 
familia quotiens urinam emitteret eius 
miseresceret, nec medicorum auxilio 
adiuta, precibus tándem matris suae 
mulier liberata fuit. 

69 Maria quaedam Engelberti filia, 
duobus annis obsessa, pluries efficiebatur 
nigerrima propter angustias et poenas. 
Verum eadem Maria in Haerlem exor-
cisata, diabolus coniurationibus provo-
catus sacerdoti fatebatur, sese dictam 
Mariam invasisse per morcellam pañis, 
tum addidit se non coniurationibus, sed 
meritis piissimae illius Matris septem 
dolorum egressurum. Postea puella in 
somniis mónita, nisi in processione 
peregre ieiunoque stomacho visitaret 
Virginem Matrem in Delft, non exiret 
diabolus. Quamobrem in processionem 
prodiit mulier. Cum vero templum et 
sacellum Virginis magno labore intraret, 
a daemonio liberata fuit. 

Moeder, te weten dat sij soo langhe als 
sij leven soude in de processie van Delft 
int lijnen alleen ghecleet omgaen soude. 
Welcke belofte voor haer genomen 
hebbende, heeft sij spijse ghenut ende 
is ghenesen. 

Maria Diericx Luytgins huysvrouwe, van 
den quaden beseten, niet connende 
geholpen worden door veel proeven, 
belofte ten lesten gedaen hebbende aen 
de goedertierenste Moeder der seven 
weeën binnen Delft, is verlost gheweest. 

Seker Geertruyt, dienstbode binnen Delft, 
seer ghequollen van den steen, soodat 
ft geheel huysgesin in roere was soo 
wanneer sij, met oorlof, haer water lossen 
soude, in hulpe van medecijnen geen bate 
gevonden hebbende, ten lesten door !t 
ghebet haerder moeder is sij verlost. 

Eene Maria Enghelbertsdochter, twee 
jaren lanck beseten gheweest hebbende, 
wert dickwils geheel swert van 
bangicheyt ende pijenen. Ende als sij 
besworen werde tot Harlem hadde den 
boosen beleden, door besweeringe 
gedwongen zijnde, dat hij in haer 
ghevaeren was door een bete broots, ende 
voechde daerbij dat hij niet door 
besweringhe, maer door de verdiensten 
van die aldergoedertierenste Moeder der 
seven weeën uut soude gaen. 
Naermaels is de dochter in den slaep 
gewaerschout, dat tenwaer sij in pelgri-
magie nuchter zijnde besocht in de 
processie de Maget Moeder te Delft, den 
boosen en soude niet ontgaen. Soo dan 
de vrouw is gecomen in de processie, 
ende so saen als sij in de kercke en 
capelle der saliger Maget met grooten 
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70 Adolescens quidam Delfensis, aetate 
annorum duodecim, in festo Sacramenti 
sanus lectum hora octava vesperi ingre-
diens, frater eius hora sequenti adhuc 
vigilans et per fenestram conspiciens 
histriones ante ianuam quosdam ludos 
agentes, quamobrem ad fratris lectum, 
ut etiam conspiceret, venit et eum 
excitare voluit, nee id efficere, nee 
verbum aut signum ab eo obtinere ullum, 
sed quasi mutus et mortuus iacebat. Turn 
demum patre et matre atque vicinis 
eonvoeatis, omnia quae ad vitam pertinent 
frustra explorabant duodecim horas, quas 
puer eo modo quasi mortuus cumbebat, 
donec mater, persuasa a quadam vicina, 
votum suscepit septem doloribus, ean-
demque rogavit ut suo nomine Antiquum 
Templum accederet, ibidemque VII 
lumina accenderet. Vix sacellum ingressa, 
improvise puer, qui sic iacuit et lingua 
percussus fuit, quasi e somno excitatus, 
surrexit sanus. 

71 Mulier quaedam squinancia adeo 
laborabat, ut occupato gutture non solum 
nihil inglutire, sed nec aquae guttam 
sumere posset, tum demum septem 
dolores implorans, et per eosdem liberari 
desiderans, liberata fait. 

72 Cornelius Wilhelmi, aetate trium 

moyte ingetreden was, soo is sij van den 
quaden verlost. 

Sekeren jongelinck van Delft geboren, 
twelf jaren out, is op den feestdagh des 
hoochweerdichs heylich Sacraments 
t'savonts ten acht uren gesont te bedde 
gegaen. Sijnen broederen ten acht uren 
savonts noch op zijnde ende door de 
vensteren kijekende, heeft eenige guyge-
laers of camerspeelders voor de dore sien 
spelen. Hierom loopende tot het bedde 
sijns broeders, opdat hij dit oock sien 
soude, heeft hem willen wecken, maer 
en heeft dit niet vermogen te doen, noch 
en heeft eenighe tale oft teecken van hem 
connen gecrijgen, want hij lach als stom 
ende doot. Alsdoen vader ende moeder 
ende gheburen tot hem roepende, sij 
hebben ghedaen al dat mogelijck was 
twelf uren lanc, om teecken van leven 
te bevinden. Maer hij lach allen dien tijt 
als doot, totter tijt doe dat de moeder, 
door den raet van een haer geburin, een 
belofte opgenomen heeft aen de seven 
weeën, ende heeft deselve gebeden dat 
sij van harentweghen tot de Oude Kercke 
gaen soude, ende aldaer seven lichten 
ontsteken. Sij en was naus in de capelle 
getreden, het kint dat soo lach in de tonge 
gheslaghen, als uut den slaep gheweckt 
zijnde, is ghesont opghestaen. 

Sekere vrouwe was soo van de squinance 
geslagen, dat sij haer kele gestopt zijnde 
niet alleen gheen corenwerek en conde 
inswilghen, maer oock niet een druppel 
waters, dus ghestelt zijnde heeft aenghe-
roepen de seven weeën, begerende door 
die geholpen te sijn, is verlost geweest. 

Cornelis Willemssone27, drii jaeren out, 
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annorum, ruptus, per votum maternum 
ad compassionem dominicam susceptum, 
curatus quoque est. 

73 Florentius Florentii filius, morbo 
ficoso laborans a septimo aetatis suae 
anno, matre vero faciente votum annuatim 
lineis vestita ire in processione, quo filii 
gratiam obtinuit. 

74 Albertus Bartholomei, X annos natus, 
acerrimos patiens dolores, cum exitus 
urinae obstructus fuerit, doloribus fecit 
quoque votum in Delft, et sanatus est. 

75 Quidam infans, habens natam in collo 
a nativitate quam vulgo appellant feen 
wen', per votum a matre doloribus 
Virginis susceptum, liberatus est. 

76 Anna, puella X annorum, filia Ioannis 
Matthaei, lusitans cum aequalibus pueris 
super pontem quendam solutilem, et eo 
soluto in amnem incidit. Quam cum 
vicini accurrentes nunc capite, nunc 
pedibus subinde sidere et existere vide-
rent, per dimidiam horam ei succurrere 
non valentes, adhortati sunt ut Septem 
illos dolores Mariae Matris implorarent, 
ipsi quoque singuli votum eo nomine 
suscipientes, donec quidam in untrem 
insiliens, puellam ex aqua salvam exemit. 

77 Leonarda, aetate annorum XII, quae 
casu fortuitu in aquam incidens subter 
naves desiliit, ita ut nemo potuerit 

gescheurt zijnde, door zijns moeders 
belofte, aenghenomentot het medelijden 
Ons Heeren, is ghenesen. 

Floris Florissoon, siec zijnde van de 
pocken van het sevenste jaer zijns levens, 
soo sijn moeder belofte dede dat sij alle 
jaer int lijnen in de processie gaen soude, 
heeft haren sone ghesontheyt verworven. 

Albert Bartholomeussen, tien jaren out, 
lijdende seer dapper pijnen, aengesien 
dat de conduite zijns water verstopt was, 
heeft ooc belofte gedaen tot de seven 
weeën binnen Delft, ende is genesen. 

Een onmundich kindt, geboren zijnde met 
groot uutwasch van vleesch aen sijnen 
hals, door de belofte die sijn moeder dede 
tot de weeën des Magets Moeder, is 
gheholpen. 

Anneken, een dochter van tien jaren, Jans 
Mattheusdochter, spelende met haer 
ghelijcke kinderen op een losse brugge, 
so dieselve los werde is int water gheval-
len. Ende als de ghebueren bijeen-
comende saghen dat sij alsnu met den 
hoofde, alsnu met den voeten onder 
sonck, in een halve ure haer niet con-
nende ghehelpen, hebben malcanderen 
verweckt om de seven weeën der Moeder 
Maria te aenroepen om hulpe, ende sij 
hebben oock elck int bijsonder beloofte 
tot desen eynde aenghenomen, totdat 
eenen in een schuyt gesprongen zijnde 
het dochterken uut den water ghetrocken 
ende sijn leven behouden heeft. 

Een dochterken van twelf jaren, Leonarda 
genoemt, die bij ongeluck int water 
gevallen was, is onder de schepen 
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succurrere, et ab sistentibus implorato 
auxilio Septem dolorum, continuo super 
aquam apparuit, exemptaque fuit. Quem 
casum parentes cum dolerent primum 
quidem sollicite vitam si aliqua inesset 
puellae inquirere volentes, sed frustra. 
Tum demum revixit puella, cum pater 
fraternitatem de Septem doloribus servan-
dam promisisset. 

gedreven, soodat haer niemant helpen 
en conde, maer als de bijstaenders hulpe 
begeert hebben van Godt door de seven 
weeën, soo heeft men haer van stonden 
aen boven het water sien comen, ende 
is uutgetrocken. De ouders, om soo 
grooten ongeluck bedruckt sijnde, hebben 
sorchvuldelijck ondersocht oft er noch 
leven in was, maer tevergheefs. Niet eer 
en is de dochter levendich gheworden, 
voordat den vader belooft en hadde, dat 
hij de broederschap van de seven weeën 
onderhouden soude. 

78 Theodoricus Adriani, cuius filius 
maxime ruptus, sola fíducia quam propter, 
chirurgicis contemptis, in Septem dolores 
habuit, sanatus est. 

79 Ioanna Henrici Ioannis filia, contrac-
tionibus nervorum et exulcerationibus 
tibiae nimis cruciata, postquam frustra 
auxilium medicorum et chirurgicorum 
investigasset, tandem voto ad Septem 
dolores in Delft facto, curata est. 

Dierick Ariaenssoon, wiens sone seer 
ghescheurt was, is ghenesen alleen door 
het betrouwen dat hij hadde op de seven 
weeën, versmadende alle surgijnen. 

Janneken Henricx Janssensdochter, seer 
ghequelt zijnde vant crimpen der zenuen 
ende versweeringhen op haer schenen, 
als sij tevergeefs aen medecijnen ende 
surgijnen hulpe versocht hadde, is ten 
lesten genesen door een belofte die sij 
ghedaen heeft aen de seven weeën tot 
Delft. 

Bene valeat paternitas tua. Ex Delfensi 
oppido, decimonono iunii anno M DIX. 

Uwe vaderlijckheyt vaere wel. Uyt den 
stadt van Delft, den negentienden juny 
anno 1509. 
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2.3 Brief 3. [1510] 

Dirck Adamsz van der Burch aan Jan van Coudenberghe 

Theodricus Adae Ioanni de Couden
berghe. 

In anno praeterito aliqua, nunc iterum 
pauca de multis miraculis, quae in isto 
anno contigerunt, et quae ad meam 
noticiam devenerunt, et quae fide dig-
norum affirmatione approbata comperio, 
tuae paternitati significare decrevi, quae 
sequuntur. 

80 Anno millesimo quingentésimo 
décimo. Anglicus vir probus, cui Theo
dricus nomen, narravit mini, quod in 
civitate Angliae Closester honesta mulier, 
puérpera decumbens, rationis usu privata, 
timebatur se in puteum praecipitatura. 
Quae vigili mariti sui custodia a tarn 
detestabili facinore impedita et ad lectum 
reducta, clam cultellum acquisivit et 
linguae partem sibi amputavit, et in 
matris suae faciem proiecit. Quae filiae 
neque ab re condolens, et de miraculis 
factis in Delft pro dominicae passionis 
et virgineorum dolomm memoria a 
praedicto Theodrico certior facta, se voto 
denarium offerendum assignans devinxit. 
Et confestim duo summopere admiranda 
miracula secuta sunt, quoniam quidem 
filia mentis compos effecta est, et lingua 
mutilata perfecte locuta est. Mater autem, 
passioni et doloribus plurimum devota 
effecta, imaginem fieri fecit, et in templo 
collocari. 

Theodoricus Adam schrijft groetenisse 
aen Jan van Coudenberge. 

't Voorleden jaer hebbe ick uwe vader-
lijckheyt eenige miraculen over-
gheschreven, nu sal ick u wederom de 
wete doen van luttel andere, die dit jaer 
gheschiet sijn ende tot miinder kennisse 
ghecomen, ende die ick door gheloof-
weerdighe persoonen bevinde wel 
versekert. 

Int jaer 1510. Een degelijck Engelsman, 
bij name Dierick, heeft mij verhaelt dat 
in een seker stadt van Engelant, 
Closester28 genoempt, gheweest is een 
deghelijcke vrouwe, die int kinderbedde 
liggende van haer verstant berooft was, 
soodat men vreesden dat sij haerselven 
in den put worpen soude. Maer door de 
wacker toesicht haers mans hiervan belet 
zijnde ende wederom tot haer bedde 
gheleyt, heeft heymelijck een mesken 
ghekreghen ende heeft haerselven daer-
mede een stuck van haer tonghe ghe-
sneden, ende datselve in haers moeders 
aensicht geworpen. Dewelcke met groote 
redene haer ontfermende over haer 
dochter, ende van den voorschreven 
Dierick verstaen hebbende datter soo veel 
miraculen geschiedende waren ter 
gedenckenisse van de seven maechde-
lijcke weeën binnen Delft, heeft belooft 
eenen sekeren penninck aldaer op te 
offeren. Ende van stonden aen sijn daer 
gheschiet twee miraculen seer te ver
wonderen, want de dochter heeft haer 
verstant weder ghecregen, ende sij heeft 
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81 2 9 Eodem anno. Cornelia uxor Bar-
tholomaei Simonis, XXVII annorum, 
veniens ex Vourbureh, pestilentiali 
veneno percussa est in collo. Et elevata 
plaga, dolore indies creseente, mortem 
sibi propinquam timens, ad dominicam 
passionem et virgineos dolores confugit. 
Quae dum vovisset, doloris expers 
sanitatem integram recuperavit. 

82 Eodem anno. Cornelius Wilhelmi, 
annorum quinqué, et soror eius Agatha 
ex nimia infirmitate caeci facti sunt. 
Quorum parentes, postquam plures et 
medicos et chirurgicos frustra consuluis-
sent, passioni Iesu et Mariae doloribus 
pro liberorum sanitate impetranda voto 
se obligaverunt, et Virginem in Antiqua 
Basilica Delfensi visitaverunt, et statim 
caecis visus redditus est. 

83 Cornelia Bartholomaei, septennis 
clauda, sine alieno subsidio progredi 
nequivit. Quamobrem mater eius, ubi 
omnes fere chirurgicos oppidi consu-
luerat, sed frustra, impotentiam filiae 
suae, quia pauper erat, conquerens, 
tandem ad passionem dominicam et 
marianos dolores se supplex convertit. 
Et statim puella alieno sine auxilio ituram 
se dixit, vadens quoque baculis abiectis 

met haer ghesneden tonghe volcomelijck 
gesproken. Doch de moeder, hierdoor 
een devotie aennemende tot het lijden 
Christi ende sijnder Moeder, heeft een 
tafereel doen maken, ende 'tselve in de 
kercke doen stellen. 

[In hetzelfde jaar. Cornelia, vrouw van 
Bartholomeus Simonsz, 27 jaar, komend 
uit Voorburg, was getroffen door een 
pestilentiale kwaal in de hals. En omdat 
de wond opzwol en de pijn dagelijks 
toenam, vreesde zij dat de dood dichtbij 
was en nam haar toevlucht tot de passie 
des Heren en de smarten van de Maagd. 
Toen zij een gelofte had gedaan werd 
zij vrij van pijn en herkreeg zij haar 
volledige gezondheid.] 

[In hetzelfde jaar. Cornelius Willemsz30, 
vijf jaar, en zijn zusje Agatha zijn door 
een ernstige ziekte blind geworden. Hun 
ouders hebben zich, nadat zij tevergeefs 
diverse medici en chirurgijns hadden 
geraadpleegd, verplicht tot een gelofte 
aan het lijden van Jezus en de smarten 
van Maria om voor hun kinderen gezond
heid te verkrijgen, en zij bezochten de 
Maagd in de Oude Kerk in Delft, en 
onmiddellijk is de blinden het gezicht 
weergegeven.] 

Cornelia Bartholomeusdochter, seven-
jarich creupel zijnde, en conde sonder 
hulpe niet gaen. Hierom haer moeder als 
sij aen alle de surgijnen van de stadt 
tevergheefs raet versocht hadde, de 
machteloosheyt van haer dochter soo sij 
arm was overal beclagende, ten lesten 
heeft haer ootmoedelijck gekeert tot het 
lijden Ons Heeren ende tot het medelijden 
zijnder Moeder. Ende terstont heeft de 



264 Bijlage 2.3. Brief 3. 

sanata est. 

84 Praedicta mater, Heyldis nomine 
Iacobi filia, gravi cordolio Septem dies 
laborans, et a vicinis ut sacramenta 
accipiens animae suae consuleret ad-
monita, passioni dominicae et virgineis 
doloribus cereum cor pollicita est, atque 
quamprimum sanata est. 

853 1 Adrianus Cornelii, puer XIII 
mensium, pridie Natalis beatae Mariae, 
uti ex honestis aliquot mulieribus didici, 
submersus fuit. Quae nulla diligentia vitae 
aliquod Signum adesse comperire valen-
tes, post multum tempus parentes ad 
Christi passionem et Mariae dolores 
confugerunt, et mox vitae signa puerulus 
dedit. 

86 Plures honestae mulieres ex Onderstre 
in Delft venerunt die qui divo Georgio 
sacer est, asseruerunt quoque iuvenem 
Quirinum Heñrici biennem in Onderstir 
unam ferme horam vitae signa amisisse 
omnia. Quod cum matri nunciatum esset, 
querens dolensque clamitavit: 'Utinam 
locutus fuisset mihi filius meus1. Mulieres 
vero astantes passioni dominicae et 
virgineis doloribus se astrinxerunt. Puer 
quoque mox haec verba protulit: 'Mater 
mea, mater mea'. Qua de re omnes 
admirati sunt, addentes nisi votum 

dochter geseyt dat sij sonder iemans 
hulpe gaen wilde, ende metterdaet gaende 
heeft de crucken wechgeworpen ende is 
genesen. 

De voorseyde moeder, Heyltgen 
genaempt Jacopsdochter, seven daghen 
seer sieck wesende van hertpijne, ende 
van haer ghebueren vermaent zijnde dat 
sij de heylighe sacramenten ontfanghende 
haer ziele besorghen soude, als sij ter 
eeren van het lijden Ons Heeren Jesu 
Christi ende 't medelijden der heyligher 
Maghet een wassen hert belooft hadde, 
is terstont genesen. 

Adriaen Cornelissen, een kint van dertien 
maenden, 's daechs voor de gheboorte 
der heylige Maghet Maria3 2, ghelijck 
ick van deghelijcke vrouwen verstaen 
hebbe, is verdroncken. Dewelcke als sij 
in hem gheen teecken van leven en 
conden bevinden, soo hebben de ouders 
een goede poose tijdts daernaer hun 
toevlucht ghenomen tot het lijden Christi 
ende medelijden Marie, ende terstont 
heeft het kindeken teecken van leven 
gegheven. 

Veel deghelijcke vrouwen van Onder-
scir33 sijn tot Delft ghecomen op sint 
Gregoriusdagh34 ende hebben verclaert 
voor seker dat een joncxken, tweejarich, 
Quirijn Henricxssoon binnen Onderscir, 
een ure lanck hadde gheleghen sonder 
teecken van leven. Hetwelck alst de 
moeder ghebootschapt was soo riep sij 
al claghende ende droefheyt barende: 
'Och hadde mijnen sone mij ghesproken'. 
Maer de vrouwen die daer om stonden 
hebben hun met belofte verbonden aen 
het lijden Ons Heeren Jesu Christi ende 
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fecissent, puerum non fuisse suscitatum. 

87 In Papson puella nondum biennis, 
dicta Katherina filia Comelii, octava die 
a Pentecoste eodem anno in vase seri 
submersa est. Absentibus parentibus 
famuli convenerunt, vicini quoque, quid 
agendum foret haesitantes. Ex quibus una 
dixit, passionis dominicae et dolorum 
gloriosae Virginis Mariae memor: 
'Promitte eidem passioni dominicae et 
virgineis doloribus, et filia resurget'. Et 
confestim voto emisso puella revixit. In 
veritatis testimonium adducentes puellam 
in templum, confluentibus rem quo ordine 
gesta fuerat narraverunt. 

8837 Eodem anno. Puer, quinqué an-
norum, in Backex submersus est, cuius 
pater audiens alium quendam submersum 
et in aquis inventum, sui filii memor, diu 
quae situm invenire non potuit. Sed 
superveniens puella dixit, quod videretur 
sibi videre vestimenti partem. Pater itaque 
accelerans invenit filium suum, sed 
submersum. In quo dum multa diligentia 
ne minimum quidem vitae Signum 
comperiret, omni quoque spe destitueren-
tur praesentes, supervenit forte quidam, 
dicens: 'Vove dominicae passioni et 

!t medelijden zijnder heyligher Moeder, 
ende siet, het kint heeft begonnen dese 
woorden te roepen: 'Mijn moeder, mijn 
moeder'. Waervan alle verwondert zijnde 
seyden, en hadde men de belofte niet 
ghedaen, het kint en hadde noeyt becom-
men oft van der doot ontwaeckt. 

Te Papson35 was een dochterken, noch 
niet twee jaren zijnde, Catharina genoemt 
Cornelisdochter, acht daghen nae Sincxen 
binnen 'tselve jaer36, is versmoort in een 
vat wijn. Als de ouders daerontrent niet 
en waren, de knecht ende de ghebueren 
sijn bijeen ghecomen, niet wetende wat 
best doen. Onder dewelcke een, gedach-
tich zijnde het lijden Ons Heeren ende 
't medelijden der glorioser Maget Maria, 
heeft geseyt: 'Belooft aen het lijden Ons 
Heeren ende aen de weeën der heyliger 
Maget, ende de dochter sal verrijsen'. 
Ende siet, soo saen als de belofte uutge-
sproken was is het dochterken levendich 
geworden. Tot ghetuyghenisse der waer-
heyt hebben sij het dochterken naer de 
kercke gheleyt ende hebben den volcke, 
dat daer met grooten hoopen aenliep, 
verhaelt 'tghene dat daer geschiet was. 

Binnen 'tselve jaer. Een kint van vijf 
jaren tot Backer38 is versmoort, wiens 
vader dit hoorende heeft eenen anderen 
die oock versmoort was gevonden, maer 
sijnen sone en heeft hij niet connen 
vinden. Doch een meysken tot hem 
ghecomen zijnde, heeft hem geseyt dattet 
haer docht dat men een stuck van sijn 
cleecken sach. Den vader metter haesten 
comende heeft sijn kint ghevonden, maer 
versmoort. In denwelcken als hij naer 
groote neersticheyt geen teecken des 
levens en conde ghemercken, ende als 
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doloribus Mariae'. Et voto facto, quod 
est mirabile dictu, puer vitam perditam 
recepit. 

89 Eodem anno mense iunio. Arnoldus 
Michaelis ex Maeslandia cordis dolores 
et pressuras passus est usque adeo 
vehementer, ut mortem secuturam non 
mediocriter formidaret. Qui aliquorum 
consilio medicamentis usus est, et 
venerunt illi dolores in Collum, et visus 
est pro poenae magnitudine cultellus 
frequenter infigi, nec potuere dolores tanti 
ullo medicamine mitigari. Sed a quinta 
feria ad secundam sequentem usque lecto 
decumbens, memor puellae in Papson 
resuscitatae, cuius supra meminimus, 
confidens gratiam consequi posse, voto 
emisso, statim coepit sanari, et integre 
incolumitati redditus est. 

90 Idem habens brachium extra iuncturas 
tractum, máximos dolores patiens, 
sanarique non posse timens, eodem voto 
sanatus est. 

91 Matri Christiani filii anniculi, graves 
dolores patientis, cui etiam nulla profuere 
medicamina, dormienti suggestum est ad 
praefatum votum, et emisso sanatus est. 

niemant van den omstaenders eenige hope 
meer en hadde, soo isser een te passé 
ghecomen die seyde: 'Doet belofte aen 
de passie Christi ende de compassie des 
saligher Maria'. Ende dat gedaen zijnde 
soo heeft het kint, dat seer te verwon
deren is, terstont sijn verloren leven 
wederom gecregen. 

Binnen 'tselve jaer in de weymaent.39 

Aemout Michielssen van Maeslant is soo 
bestaen van de hertpijne, dat hij meynden 
daervan te sterven. Diewelcke als hij door 
raet van eenige medicinale dinghen 
genomen hadde, so is de pijne geclom-
men in den hals, hem dachte dat men 
dickwils een mes in sijnen hals stack, 
noch men en coste dese pijnen met eenige 
medecijne versoeten. Maer van 's donder-
daechs tot 's maendaechs te bedde 
liggende, als hij ghedachtich wert het 
dochterken dat te Papson van der doot 
verweckt was, daer wij boven van 
gesproken hebben40, betrouwende dat 
hij ooc gratie soude mogen vercrijgen, 
heeft een belofte uutgesproken, ende 
begon terstont te genesen, totdat hij 
gheheel becomen is. 

Denselven hebbende eenen arm die uut 
de cote getrocken was, ende over sulcke 
lede groote pijnen, vreesende dat hij 
nemmermeer daervan en soude ghenesen, 
door ghelijcke belofte is ghenesen. 

De moeder van een jarich kint, Chris-
tiaentgen genoemt, hetwelck groote pijn 
lede sonder dat men bate ghevinden coste 
in eenighe medecijnen, als sij sliep is 
haer inghegheven dat sij belofte als voren 
doen soude, ende die uutghesproken 
hebbende is het kint genesen. 
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92 Praescripto anno. Honesta mulier ex 
Sciedammis, Elizabeth uxor Cornelii 
Simonis, filiam Comeliam claudam 
habens, vovit vesperi dominicae passioni 
et septem Mariae doloribus. Et mane dixit 
filia matri bis: 'Peto adiré templum in 
Delft'. Mater vero, timens filiam portan 
velle, dixit bis: 'Non possum te portare, 
filia'. Iterum dixit se velle adiré templum. 
Mater, cogitans secum quid sibi vellent 
haec verba, sunexit de lecto filiam 
adiutura, quae sanata, omnibus tarn 
insigne miraculum admirantibus, templum 
accessit. 

93 Mulier quaedam in Dordraco coram 
mihi narravit se usque adeo graves 
dolores passam, ut pro nulla re eos iterum 
pati vellet, mortem quoque imminere sibi 
formidaret, propter nervorum intestino-
rumque contractionem molestissimam. 
Addidit quoque se, advocato auxilio 
dominicae passionis et Mariae doloribus, 
sanitatem recepisse. 

9441 Maria uxor Florentii et Maria 
Ghison et Catherina uxor Iacobi pridie 
Natalis Dominici asseruerunt Adrianum 
Corneli anniculum in situla submersum 
fuisse, nullumque signum vitae in eo 
inventum. Et parentes, passionis domi
nicae memores et septem doloribus 
gloriosae Virginis voto se obligasse, et 

Int voorseyde jaer. Een deghelijcke 
vrouwe van Schiedam, Elizabeth Corneli 
Simo[n]ssoon huysvrouwe, hebbende een 
dochter Cornelia die creupel was, heeft 
t's avonts belofte ghedaen aen de passie 
Ons Heeren ende de compassie zijnder 
Moeder. Ende siet, des anderen daeghs 
seyde de dochter tot haer moeder tot twee 
reysen toe: 'lek wil gaen nae de kereke 
van Delft'. Maer de moeder, vreesende 
dat de dochter soude willen ghedraghen 
sijn, seyde tot twee reysen: 'lek en can 
u niet draghen, dochter'. Sij seyde 
nietteghenstaende anderwerf dat sij 
begheerde naer de kereke te gaen. De 
moeder, peynsende bij haerselven wat 
dese woorden te beduyden hadden, is van 
haren bedde opghestaen om haer dochter 
te helpen, dewelcke ghenesen zijnde is 
naer de kereke ghegaen, vertellende eenen 
iegelijcken een soo schoonen mirakel. 

Een sekere vrouwe binnen Dort heeft mij 
vertelt dat sij soo grooten pijnen gheleden 
hadde, dat sij deselve om alle 't goet van 
de werelt niet meer en soude willen 
lijden, sodat sij schroomden van de 
aenstaende doot om het alderpijnelijckste 
crimpen der zenuen ende haers in -
ghewants. Ende sijde daerbij dat sij, 
aengheroepen hebbende om hulpe het 
lijden Christi ende medelijden Marie, is 
ghenesen. 

Maria Florisdochter42 ende Maria Ghi
son midtsgaders Catharina Jacobs huys
vrouwe, hebbende verclaert op Kers-
avont43 dat Adriaenken Cornelissoon, 
kint van een jaer, in eenen ketel vol water 
versmoort is, ende dat men gheen teecken 
van leven en conde in hem ghewaer 
gheworden. Maer soo de ouders, 
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puerum se mox vivum ostendisse, eosque, 
ne ingratitudinis arguerentur, puerum in 
Antiquum Templum in Delft attulisse, 
illumqueplorantem altam vocem ibidem 
emisisse. 

95 Mulier quaedam proba et grandaeva, 
caeca effecta cum velamine oculorum, 
cui medicamenta profuere nihil, sed 
dolores cum caecitate crevere indies, 
quod considerans filia, cui materni 
cruciatus vehementer dolebant, nec ab 
re, indies enim magis ac magis deficiebat, 
matris caecitatem flebat frequentissime. 
Et accedens ad templum cuius saepe 
meminimus, dominicam assionem et 
virgíneos dolores deprecans, oculum 
cereum offerre et laneis vestimentis ante 
imaginem septem dolorum se circuituram 
promisit. Atque domum reversa matrem 
sanam repperit, cui mater dixit: 'Laetare 
mecum, filia, quia visum recepi'. 

96 Infans Ioannes Nicolai, X V menses 
natus, Collum curvum cum camis et cutis 
tumore habens, erigere caput nequivit. 
Qui passionis dominicae et dolorum 
beatae Mariae auxilio invocato, statim 
Collum ut consueverat erexit. 

denckende op het lijden Ons Heeren Jesu 
Christi, met belofte hun verbonden 
hadden aen deselve ende aen de seven 
weeën sijns heylige Moeders, dat het kint 
is terstont levendich geworden, ende dat 
sij 'tselve kint naer d'Oude Kerck van 
Delft ghebrocht hebben, opdat sij niet 
van ondancbaerheyt en souden gestraft 
worden, dat men het kint ooc aldaer met 
luyder stemmen heeft hooren schreyen. 

Een deghelijcke oude vrouwe, blint 
gheworden zijnde soodat haer ooge 
overtrocken was met een velleken, en 
vonde gheen bate in medecijnen, maer 
liever de pijne ende blintheyt vermeer
derde, hetwelck haer dochter die niet 
sonder redene groot medelijden hadde 
met haer moeder siende, want sij nam 
af van dage te daghe, sij beweende haers 
moeder blintheyt seer dickwils. Ende 
gaende tot de kercke daer wij nu dicwils 
af vermaent hebben, biddende door het 
lijden des Heeren ende ft medelijden 
sijnder Moeder om hulpe, heeft belooft 
een wassen ooge op te offeren ende int 
wulle den omganck des beelts te doen. 
Ende siet: thuys gecomen zijnde heeft 
haer moeder ghesont ghevonden, tot 
dewelcke de moeder seyde: 'Dochter, 
verblijt u met mij, want ick hebbe mijn 
gesicht wederom ghecreghen'. 

Een onmundich kint, Hansken Claessoon, 
vijftien maenden out, hebbende eenen 
crommen hals met een gheswil int vel 
ende vleesch, soodat het sijn hooft niet 
en conde oprechten, dit, als men over 
hem ghebeden hadde om bijstant door 
de assie Christi ende compassie zijnder 
Moeder, heeft terstont sijn hoofdeken als 
tevoren opgherecht. 
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97 Wem cum calculosus esset, multis 
clamoribus noctes diesque perageret, cum 
esset e regione maternae domus, mater 
audito filii fletu accurrit, et virile mem-
brum adbrachii magnitudinem tumuisse 
invenit. Quae confestim lachrymosa 
genibus curvatis in terram prostrata 
passionis dominicae et gloriosae Virginis 
patrocinium invocavit. Et statim virilia 
ad priorem statum rediere. 

98 Addidit etiam mater se dentium 
dolores passam, et sibi guttur constrictum 
misse, atque intra triduüm cibum sumere 
nequivisse, medicumqueconsultum earn 
propediem morituram dixisse. Adiunxit-
que se propterea longioris vitae spe 
perdita, voto praedicto obligasse, et statim 
sanam surrexisse, et gaudentem eom-
edisse. 

99 Mirabilis Deus in operibus Suis rem 
summopere admirandam et in memoriam 
passionis Christi et dolorum gloriosae 
Virginis Mariae perpetuis temporibus 
narrari dignam dudum operatus est. 
Molendinarius sedens in quadrigis 
frumentariis, magnis viginti et quatuor 
saccis onustis, quarum pondere fréquenter 
domus moventur et vasa stannea in 
eisdem tinniunt, dum de ponte apud 
aedem divi Georgii quadrigas, rápido 
cursu descendentes, aut retiñere aut alio 
verteré nequiret, videns puellam anni-
culam obviantem, Guilhelmi filiam, 

'tSelve kint alst met den steen gequelt 
werde, ende hierom geheele dagen ende 
nachten was van pijnen roepende, op 
eenen tijt als hij tegenover sijn moeders 
huys was, de moeder ghehoort hebbende 
haers kints geschrey is gecomen geloo-
pen, ende heeft bevonden dat het blaes-
ken geswollen was gelijck eenen arm. 
Dewelcke terstont weenende is ter aerden 
op haer knien gevallen ende heeft 
aengeroepen de bijstant van 't lijden 
Christi ende der glorioser Maget. Ende 
terstont is het blaesken tot sijnen eersten 
staet gecomen. 

De moeder seyde noch hiertoe dat sij 
tantsweer geleden hadde, ende dat haer 
kele so benaut was dat sij binnen drii 
dagen geen spijse en hadde connen 
innemen, ende dat de medecijn, om raet 
gevraecht zijnde, geantwoort hadde dat 
sij corts sterven soude. Ende sij voechde 
hierbij dat sij, geen hope van leven meer 
merckende, haer met gelijcke beloofte 
als boven verbonden hadde, ende dat sij 
terstont opghestaen is ende met blij-
schappe spijse genut heeft. 

Godt die wonderlijck is in sijne wercken 
heeft een werck ghewrocht dat seer te 
verwonderen is ende weert om in alle 
tijden verhaelt te worden, tot een gedenc-
kenisse des lijdens Christi ende des 
medelijdens sijnder glorioser Maget 
Moeder. Eenen muelder, sittende op 
eenen corenwagen die met vierentwintich 
groote sacken corens gheladen was, 
welcker gewichte dicwils huyse doet 
beven ende het tennewerc clincken, als 
desen van de brugge bij Sint Joris-
kercke44 den waghen afcomende niet 
en conde weerhouden noch afkeeren, 
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Margaretam nomine, clamavit ut infantem 
tollerent. Sed nemine auxilium ferente, 
vovit quod dum viveret in processione 
in Delft ante imaginem ppassionis et 
compassionis vel septem dolorum, sola 
lorica férrea indutus iret. Mira sane res, 
infans pluribus videntibus ante quadrigas 
cecidit, et priore rota super eam trans
eúnte visa est pedes, manus et caput 
distendere. Secuta quoque est secunda 
rota, haud secus infantem opprimens. 
Quod vicini cementes, arbitrantes puellam 
in partes divisam, levare non audebant, 
dicentes ad magistratum pertinere. Sed 
tándem accedentes et tangentes, vivam 
invenere, et diligentius perscrutantes, et 
médicos interrogantes, ne os quidem vel 
mínimum aut diminutum aut fractum 
reppererunt. Quapropter gratias agentes 
meritis passionis dominicae et dolorum 
beatae Mariae, infantem erexerunt. 

siende een meysken, een jaer oudt 
wesende, hem int ghemoet comende, 
Willems dochter Grietken genoemt, heeft 
geroepen dat men het kint wechnemen 
soude. Maer soo niemant te hulpe en 
quam heeft belooft dat hij soo langhe als 
hij leven soude in de processie van Delft 
voor !t beelt vant lijden ende medelijden 
gaen soude, ghecleet met een ijseren 
pansier. O wonderlijcke saecke: het kindt 
int aenschouwen van veel menschen is 
voor den waghen, die vier wielen hadde, 
nederghevallen, ende als het eerste rat 
over hem voer soo sach men 'tselve sijn 
handekens, voetghens ende hoofdeken 
uutrecken. Het tweede radt is oock 
ghecomen ende is evenghelijck over het 
kindt ghevaren. Hetwelck de ghebueren 
siende, meynende dat het cleyn kindt in 
twee stucken gheperst was, ende en 
dorsten hetselve kindt niet oprapen, 
segghende teghen malcanderen dat sulcs 
den magistraet toe stonde te doen. Maer 
ten lesten bijcomende ende het kindt 
aenroerende ende wel besiende, mede-
cijnen oock daerbij gheroepen hebbende, 
is bevonden datter niet een 't minste 
beentken ghecrockt oft ghekrenckt en 
was. Hierom lovende Godt ende sijn 
lijden ende des heylige Moeders medelij
den, hebben het kint opgheheven. 

100 Praesentibus testibus narravit quae-
dam, infantem suum epilepsia laborasse, 
et se sancto Cornelio vovisse, et nullum 
auxilium impetrasse. Addidit quoque se 
nocte quadam infantem praedicta infírmi-
tate correptum, nullo in eo vitae signo 
apparente, invenisse morti proximum, 
votoque emisso ad passionem dominicain 
et dolores Mariae, parentibus cernentibus 
sanitati redditum. 

Een seker persoon heeft verhaelt in 
tegenwoordicheyt van getuygen, dat haer 
kint van de vallende sieckte gheslagen 
was, ende dat sij, hierover beloof te voor 
hetselve ghedaen hebbende aen sint 
Cornelis, geen baete gewaer geworden 
en was. Seyde daerbij dat sij, op eenen 
nacht het kint hiervan besieckt zijnde, 
gheen leven in hem en merckte, soodat 
het bijnaer doot was, ende dat sij, een 
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101 Haedwidis uxor Gerardi Henrici, 
XXXII anuos nata, calculosa, graves 
poenas patiens, memor dominicae 
passionis et septem dolorum beatae 
Mariae, statim liberata fuit, calculum 
obtulit in die passionis et compassionis 
in praedicto templo. 

102 Gertrudis Theodorici filia saepius 
se ruinam passam testata est, unde mors 
timebatur, seque ideo vovisse praefatum 
templum visitare, et singulis diebus ad 
dominicam passionem et virgíneos 
dolores iuxta statuta fraternitatis, cessasse 
casus, et ea votum non complente 
rediisse, et voto completo iterum cessasse. 

103 Machteldis Theodorici filia Neopor-
tunensis, XXIIII annorum, ad Pente-
costen, vivo puero grávida, nullum illius 
motum septem hebdómadas sentiens 
medicum consuluit, qui mortuum et 
excidendum puellum, matrem quoque 
propediem morituram indicavit. Quam-
obrem illa haec considerans, passioni 
dominicae et dolorosae Matri Virgini se 
commisit. Et confestim voto emisso 
motus puerilis vivere ilium declaravit. 

belofte uutgesproken hebbende ter eeren 
van de passie Ons Heeren ende 't mede
lijden sijns Moeders, heeft terstont haer 
kint ghenesen ghevonden. 

Hadewyt Geeraerts Henricsen huysvrou-
we, tweeendertich jaren out, met graveel 
oft steen gequelt, groóte pijnen lijdende, 
ghedachtich wesende des lijden Ons 
Heeren ende der weeën zijnder glorioser 
Moeder, is terstont den steen quijt 
geworden, ende heeft hem geoffert op 
den feestdach des lijdens ende medelij-
dens in de voorseyde kercke. 

Geertruyt Diericxdochter heeft voor de 
waerheyt betuycht dat sij dicwils gevallen 
was, soodat men vreesden dat sij daervan 
sterven soude, ende dat sij hierom belooft 
hadden de voorseyde kercke te besoecken 
ende alle daghe te lesen de gebedekens 
ter eeren des lijdens Christi ende des 
medelijdens der heylige Magnet, achter-
volghende de Statuten derselver broeder
schap, ende alsoo is het vallen opghe-
houden, maer soo sij de belofte niet en 
onderhiel is sij weder ghevallen, ter 
contraríen deselve volbrenghende is het 
vallen wederom opghehouden. 

Melchtilt Diericxdochter van Nieupoort, 
vierentwintich jaren out, ontrent 
Pinxten45, bevrucht met een levende 
vrucht, soo sij gheen beroerte derselven 
in seven weken tijts en ghevoelde is den 
medecijn te raede gegaen, diewelcke 
seyde dat de vrucht doot was ende was 
van advis dat men het kint soude uutsnij-
den, ende dat de moeder niet lanck leven 
en soude. Hierom sij dit overlegghende, 
heeft haer bevolen int lijden Ons Heeren 
ende int medelijden der weemoedigher 
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[104] Quem mater tribus in locis ruptum 
peperit, quapropter crescente indies 
dolore, prioris miraculi haud immemor, 
secundum vovit, et e vestigio sanatus est. 

105 Ex Leydis honesta mulier Aleydis, 
relicta Laurentii, dixit quod iuvenis 
Brabantinus suae custodiae commissus, 
dictus Ioannes Ioannis Mol, in foveam, 
cui nomen Hoygracht, cecidit et mansit 
tanto tempore, ut videretur quamprimum 
vitam finiturus, sed invocato auxilio 
dominicae passionis et dolorum Mariae, 
et voto visitandi templum in Delft emisso, 
liberatus est. Sed voto non completo, in 
hieme sub glacie, matutino tempore et 
tenebroso in Renum cecidit, cui soli, 
nullo auxilium ferente aut sciente, 
Christifera Mater dolorosa visa est 
auxiliari. Quem voto adhuc non completo 
febris invasit usque adeo acuta, ut nullum 
in eo praeter anhelitum vitae signum 
aliquoties appareret. Eaque abeunte, non 
sine baculis iter faceré valuit, atque ipsa 
ingravescente frequenter, sibi dixit 
interdum, quod voto non satisfecerat, et 
quod sanitatem consequeretur si votum 
compleret. Quare iterum vovit, promittens 
fírmissime se satisfacturum, et ule sanatus 
est. Addidit quoque eadem, se avúnculo 
iuvenis advenienti narrasse, quod passioni 
dominicae et septem doloribus Mariae 
voto se obligarat, illumque nihili facien-
tem dixisse deliramenta esse. Puerum 
quoque quamprimum nova atque incog
nita infirmitate correptum fuisse, membris 
omnibus adeo contractis, ut progredi 

Maget. Ende terstont als de belofte 
uutgesproken was het kint hem ver
roerende thoonde dat het leefde. 
De moeder heeftet gebaert ende bevonden 
dat het in drii plaetsen gescheurt was, 
hierom de pijne van daghe te daghe 
wassende, ghedachtich des eersten 
mirakels, heeft wederom belooft, ende 
!t kint is van stonden aen ghenesen. 

Aleydt, een deghelijcke vrouwe, van 
Leyden geboren, achterghelaten weduwe 
van Laureyns, heeft verclaert dat een 
joncxken van Brabant, dat haer bevolen 
was te bewaren, genoempt Jan Janssen 
Mol, in een seker gracht, geheeten de 
Hoygracht, gevallen was en bleef daer 
soo langhe inne, dat het scheen dat hij 
terstont sijnen gheest gheven soude, maer 
hulpe versocht hebbende door de passie 
Christi ende sijns Moeders compassie, 
met belofte van te gaen besoecken de 
kercke van Delft, is terstont ghenesen. 
Maer soo hij sijne belofte niet en voldede 
ist ghebeurt, dat hij in den winter onder 
het ijs des morgens int doncke[r] in den 
Rhijn ghevallen is. Desen aldus alleen 
wesende, sonder eenighe hulpe van 
sterffelijcke menschen, schijnt dat hem 
alleen de weemoedighe Moeder die 
Christus gedraghen heeft bijstant ghedaen 
heeft. Ende bovendien, als de belofte 
noch niet volbrocht en werde, is bespron-
ghen van een dapper cortse, die hem soo 
terneder gheslaghen heeft, dat men 
eenighe reysen behalven den asem gheen 
teecken van leven in hem ghewaer en 
werde. Als de cortse ophiel en conde hij 
sonder crucken niet gaen, ende soo 
deselve beswaerde heeft binnen sijnselven 
somtijdts gheseydt dat hij sijn belofte niet 
en hadde voldaen, ende indien hij die 
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posset minime, sed trepide se aliquam-
tulum de loco in locum domui suae 
moveret tres hebdómadas. Adiunxit, se 
post vesperas diei Annunciationis Vi r -
gineae domum venisse, et puerum qua 
esset valetudine interrogasse. Respondis-
seque illum: 'Mala, poenas siquidem 
patior máximas'. Et se tertium vovisse 
promissionibus prorsus satisfacere, et 
próximo festo accederé Delft, et céreo 
se voto absolvere, et confestim puerum 
surrexisse, et plene sanitati redditum 
narravit. 

voldede dat hij soude ghesont worden. 
Hierom heeft hij anderwerf belooft, 
vastelijck toesegghende dat hij sijn 
belofte quijten soude, ende is ghenesen. 
Sij seyde daerenboven dat sij des jonck-
mans oom aldaer ghecomen zijnde dese 
dinghen hadde vertrocken, namentlijck 
dat hij hem met belofte verbonden hadde 
aen het lijden Christi ende medelijden 
zijnder weerdigher Moeder, maer dat hij 
hiervan niet en hiele, jae seyde dat het 
raes was, ende dat over sulcx het kint 
terstont met eene nieuwe ende onbekende 
sieckte bevanghen werde, dat alle sijne 
leden soo ineen crompen dat hij niet gaen 
en conde, maer met vreese binnenshuys 
drii weken lanck croop een luttel van 
d'een plaetse tot d'andere. Sij seyde 
daerenboven dat sij naer de vesperen van 
Onser Liever Vrouwen Bootschappe 
t'huys ghecomen zijnde, het kint ghe-
vraeght heeft hoe hij hem nu ghevoelde, 
ende dat antwoorder 'Seer qualijck, want 
ick seer groóte pijne lijde', ende dat sij 
de derde reyse belooft heeft sijn belofte 
te quijten, ende op de eerste aenstaende 
feest naer Delft te gaen, waslicht te 
offeren ende doen al dat sij belooft 
hadde, ende dat het kint terstont opghe-
staen is, ende gheheel genesen. 

106 Ioannes Franconis ex Leydis habuit 
filium ruptum in transverso, cui nemo 
mederi scivit. Atque infirmitate diutius 
quam tres annos continuata atque cres-
cente in horas, morti propinquior, e vivis 
quamprimum excessurus timebatur. 

[107] Et honesta mulier Marina filia 
Antonii Ioannis quinqué annis rupta fuit, 
quandoque etiam prae dolore lectulo 

Jan Franconssone van Leyden heeft eenen 
sone gehat die dweers ghescheurt was, 
die niemant en conde genesen. Soo de 
sieckte meer den drii jaeren gheduerde 
sonder ophouden, oock wassende was 
van ure tot ure, in sulcken voeghen dat 
de doot naekende was, ende men vrees
den dat hij terstont soude verscheyden. 
Desgelijcx een degelijcke vrouwe, Marijn 
genoemt, Antonis Janssensdochter, die 
vijf jaren gescheurt was geweest, die van 
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decubuit, et voto facto ad dominicana 
passionem et virgíneos dolores, sani facti 
sunt. 

108 Ex eodem pago honesta mulier, 
Machteldis vidua Cornelii Hugonis, 
provectae aetatis, novem hebdomadas 
passa est cordis pressuras et dolores adeo 
graves, ut ex gestibus timeretur impos 
mentis suae futura. Cui erat filia, talibus 
doloribus commota non mediocriter, quae 
dum mater, crescente indies dolore, aut 
furiam, aut mortem incursura videretur 
haud dubie, dominicae passioni et Septem 
doloribus Mariae cor argenteum promisit 
offerre, et incolumis effecta est. 

pijnen oock dickwils te bedde hadde 
gelegen, beyde belofte ghedaen hebbende 
tot het lijden Christi en der heylige 
Maget, sijn ghenesen. 

Een degelijcke persoone, Machtilde 
Cornelis Hugenssoons weduwe, out van 
jaren, heeft negen weken lanck geleden 
benautheyt des herten ende soo groote 
pijnen, dat men uut haer maniere van 
doen duchte dat sij haer sinnen verliesen 
soude. Dese hadde een dochter, dewelcke 
niet luttel ontstelt zijnde in dese groote 
pijne haers moeders, als merckende dat 
de pijne aenwies, soodat men duchte 
datter sonder twijfel oft rasernye oft de 
doot naer volgen moeste, heeft belooft 
een silveren herte op te offeren ter eeren 
van de passie Christi ende de seven 
weeën der heylighe Maget Maria, ende 
alsoo is de moeder ghenesen. 
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2.4 Brief 4. [1511, augustus - 1514, juni] 

Dirck Adamsz van der Burch aan Jan van Coudenberghe 

Theodricus Adae Ioanni de Coudenberghe 
salutem. 

Dum singulari tua diligentia et sumptu 
non parvo, triplici quoque in lingua, 
fraternitatis quae de Virginis compassione 
sive septem doloribus vulgo nuncupatur 
quamplurima miracula imprimi curasti, 
quae magnificis in templis tuis Reymers-
walensi et Abbenbrocensi, item in hoc 
nostro Delfensi, necnon agente Dei optimi 
maximi bonitate atque potentia facta sunt 
de sanctissimi Salvatoris Brugensi 
magnifica aede, cum sit tamen una ex 
tribus in quibus haec fraternitas inchoata 
est, mentionem fecisti nullam, quod sane 
non possum non magnopere admirari. 
Increbuit siquidem hie fraternitatem 
ipsam in summo honore atque veneratione 
ab hominibus haberi, quamplurimos 
quoque ex diversis atque remotis regio-
nibus confluere. Neque possum aliam 
causam coniectura colligere ob quam hie 
tarn multa atque tam admiranda, istic vero 
nulla quae quidem nobis hactenus 
innotuerint fiant miracula, quam imper-
fectionem, infirmitatem quoque nostram; 
isti autem vestro populo, tanquam 
perfection atque firmiori, ad tam sanctam 
fraternitatem fiindandam et ampliandam 
nequaquam opus esse. Apud nos autem 
Omnipotens plura magisque stupenda 
indies operatur, quorum pauca quae ego 
et complures alii coram vidimus, et 
manibus nostris ut ita dicam tractavimus, 
cum hisce nostris Uteris accipies. 

Theodoricus Adams schrijft groetenisse 
aen Joannes de Coudenberge. 

Dewijle ghij door uwe sonderlinghe 
neersticheyt ende met groote costen hebt 
in drii talen doen drucken tot ghebruyck 
der broederschap dat van het medelijden 
oft van de seven weeën der heylighe 
Maget ghenoempt wort seer veel miracu-
len, die door Gods moghentheyt ende 
goetheyt gheschiet sijn in uwe heerelijcke 
kereken van Reymersswael ende Abben-
broeck, oock in onse kereke van Delft, 
ick bevinde dat ghij niet en hebt ghe-
raeckt de magnifieke kereke van Sinte 
Salvator te Brugghe, welcke nochtans een 
van de drii is daer dese broederschap 
eerst begonst is, waervan ick mij voor-
waer niet ghenoech en can verwonderen. 
Want men seyt alhier dat dese broeder
schap aldaer in grooter eeren ende 
eerbiedinghe van het volck ghehouden 
wort, jae dat oock aldaer van vene ende 
verscheyden landen toeloop is. Noch ick 
en can mij anders niet laeten voorstaen 
noch anders gheen oorsake hiervan 
gheraden, waerom dat hier soo veel ende 
soo wonderlijcke miraculen gheschieden 
ende aldaer gheen, ommers die tof onser 
kennissen ghecommen sijn, dan onse 
onvolmaecktheyt ende cranckheydt, ende 
dat dien luyden aldaer, als volmaeckter 
ende stereker int gheloove, om eene soo 
heylighe broederschap te fonderen ende 
te vermeerderen gheen miraculen van 
noode en sijn. Maer bij onslieden werekt 
den Almoghenden Heer van daeghe te 
daeghen meer ende schrickelijcker 
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109 Anno undécimo mense Augusto, die 
dedicationis templi Rotterdammensis 
sacro. Honesta mulier Petronilla, orta ex 
Hagacomitis, annos nata ferme XLVIII, 
uxor Streveli vestimentorum purgatoris, 
Rotterdammis rediens ex curru verso 
decidit. Quam dum post multam et 
longam inquisitionem inventam, mortuam 
iudicarent omnes, maritus eius divum 
Iacobum invocavit et templum quod est 
illi sacrum in Compostella, si quam 
consequeretur gratiam, promisit adire. 
Hic a quodam adminitus est dominicana 
passionem et virgíneos dolores potius 
imploraret, cui dum acquiescit uxor 
quamprimum vitae signa ostendit. 

110 Mulieris cuiusdam Leydensis filium 
ruptum tres chirurgici dixerunt nulla arte 
sanabilem. Quamobrem mater dolore 
affecta gravissimo, vovit passioni et 
Septem virgineis doloribus, et infans 
sanatus est. 

111 Maria filia Cornelii, morbo quem 
vulgo magnos morbillos appellant 
laborans, dum vovit eisdem sanata est. 

112 Nicolaus Ioannis filius, natus annos 
triginta aut circiter, lecto incumbens 
mortuus repertus est. Quamobrem fámula 

wercken, van dewelcke ulieden hier 
eenighe ontfanghen sult, die ick ende 
veele met mij voor onsen ooghen ghesien 
ende met onsen handen, om soo te 
spreken, ghetast hebben. 

Int jaer 1511 in de oostmaent, op den 
dach van de Rotterdammer kermisse.46 

Een degelijcke vrouwe Petronelle, 
gheboren in fs Gravenhage, out ontrent 
48 jaren, Strevels eens cleerwassers 
huysvrouwe, wederkeerende van Rotter
dam is van den wagen die omkeerde 
afghevallen. Dewelcke als sij langhe 
ghesocht zijnde te lesten ghevonden is, 
en een ygelijck meynde dat sij doot was, 
haren man heeft sint Jacob aengeroepen 
ende heeft belooft pelgrimagie te doen 
tot sijnder kercken te Compostelle, indien 
hij hulpe vercre[e]gh. Maer van een ander 
vermaent zijnde dat hij liever aen de 
passie Christi ende sijnder Moeder 
weedommen hulpe versoecken soude, 
ende den raet volghende, soo heeft sijn 
huysvrouwe terstont tekenen ghegeven 
dat sij noch leefde. 

Drie surgijnen hadden gevonnist dat het 
kindt eender vrouwen van Leyden, welck 
ghescheurt was, niet en conde door 
eenige conste genesen worden. Hierom 
de moeder, seer bedroeft, heeft belooft 
aen de passie ende aen de seven weeën 
der Maget, ende 't kint is genesen. 

Maria Cornelisdochter hadde de groote 
pocken; gelijcke belofte doende is 
ghenesen. 

Niclaes Janssen, oudt wesende dertich 
jaren oft daerontrent, is doodt ghevonden, 
liggende op sijn bedde. Hierom heeft de 
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domus Catherina, ex pago Brabantiae 
Hoochstrate orta, passionem dominicain 
et Christiferae Matris dolores quam 
maxima potuit devotione invocavit. Et 
cum pungendo, trahendo, fricando, 
clamando frustra laboraret, fatigata 
interdum paulisper sedit, sedentem 
quoque sommis oppressit. Quae evigilans 
videbatur sibi aspicere beatam Virginem 
Mariam in lecto stantem, quam confestim 
cum magna admiratione invocavit, et mox 
mortuo vita rediit, et Catherinae et 
Virgini gloriosae gratias agens, dixit se 
Catherinae precibus vitam récépissé, et 
se quae ipsa viderat etiam vidisse. 

113 Ioannes Ioannis sutor, ex nervorum 
retractione in uno crure tres dies et 
totidem noctes lecto incumbens, gravis-
simos pertulit dolores. Quamobrem 
dominicain passionem et virgíneos 
dolores invocavit, et confestim omni 
dolore liber ivit quo voluit. 

114 Pridie calendas Maias. Petrus Aegidii 
ex Vlaerdinghe, curru oppressus, in pede 
maiores quam ut cuiquam eos posset 
enarrare pertulit dolores. Qui dum post 
passionis dominicae et dolorum Mariae 
petitum auxilium vovisset, si sanitatem 
reciperet, se daturum operam ut mira-
culum promulgaretur in templo, addidisset 
quoque dum virgínea circumferretur 
imago, se cum alus processurum, ex
templo omni dolore liberatus est. 

dienstbode van den huyse, Catharina 
genoemt, van Hoochstraten47, een dorp 
in Brabant gheboren, aengheroepen de 
passie Ons Heeren ende de weeen des 
Godtdraghende Moeders, met so groote 
devotie alst haer mogelijck was. Ende 
als sij nijpende, treckende, vrijvende, 
roepende tevergheefs arbeyde, vermoyt 
zijnde is een luttel nedergeseten, ende 
al sittende is in slaep gevallen. Ont-
springhende uut den slaep soo docht haer 
dat sij de heylighe Maghet Maria sach 
staen op het bedde, dewelcke sij terstont 
met groote verwonderinge aengeroepen 
heeft, ende terstont is den dooden 
levendich geworden, ende danckseggende 
aen Catharina ende aen de gloriose 
Maghet, seyde dat hij door de ghebeden 
van Catharina het leven wederom vercre-
ghen hadde, ende dat hij oock ghesien 
hadde hetwelck sij. 

Jan Janssen schoenmaker, om 't crimpen 
der zenuen in sijn een been drie daghen 
ende nachten te bedde ligghende, lede 
seer groote pijne. Hierom heeft hij 
aengeroepen de passie des Heeren ende 
de maechdelijcke weeen, ende terstont 
van alle pijne ontslaghen ginck al waert 
hem beliefde. 

Den lesten dach van april. Peeter Gillis— 
soon uut Vlaerdinghe, van eenen wagen 
verplet, hadde soo grooten pijne in sijnen 
voeten dat hij het niet uutspreecken en 
conde. Denwelcken als hij hulpe begheert 
hadde door het lijden Jesu Christi ende 
de seven weeen Marie, ende belooft dat, 
indien hij sijn ghesontheyt weder creegh, 
het mirakel soude doen opentlijck in de 
kercke vercondighen, hadde daar oock 
bijghevoecht dat hij in de processie mede 
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115 Ex Roterodammis tres, pestilentiali 
morbo periculosissime correpti, domini
cain passionem et Mariae dolores omni
bus invocantibus, quamprimum auxilium 
afferre secum cogitantes, illo invocato, 
Delft incólumes Christi et Matris imagi-
nem visitaverunt. 

116 Catherina Hogstrate, biennium 
fluxum passa, venit die quo circum-
ferebatur imago Virginis eximiae, et cum 
alus procedens processione completa 
sanata est. 

117 Dominus Nicolaus Hoyer Delffensis, 
anginam quam squinanciam vocant 
patiens, loqui nequivit, et medicorum 
consilio unctione munitus extrema est. 
Dominus quoque Bartholomaeus sacel-
lanus vigilanter eum observavit, putans 
quamprimum eum e vivis excessurum. 
Mater autem Haedwidis laborantem, pro 
suo in filium amore, adhortata est 
dominicae passioni et moestissimae 
Virgini voto se devinciret. Cui dum 
acquiescit, mira sane res, guttur illi cum 
sonó, quasi rumperetur membrana, 
apertum est. 

118 Maria vidua Philippi Iacobi, aetatis 
suae XXXII annum agens, in Amster-
dammis, magnos passa est dolores, 
quinque siquidem annis urinae fluxu 

gaen souden als het maechdelijck beeldt 
omghedraghen werde, is terstont van alle 
pijne ontslaghen. 

Drie van Rotterdam, van de peste seer 
periculeuselijck bevanghen, soo sij alle 
de passie Christi ende Marie weeën 
aenriepen om hulpe, zijn gesont tot Delft 
ghecomen, ende hebben 't beelt Christi 
ende sijnder Moeder besocht. 

Catharina Hoochstraten48, als sij twee 
jaren den loop gehadt hadde, is gecomen 
op den dach dat men het beeldt van de 
uutnemelijcke Magnet omdroech, ende 
met d'andere in de processie gegaen, soo 
saen die ghedaen was is sij geheelijck 
ghenesen. 

Heer Nicolaes Hoyer49, van Delft 
gheboren, squinancie hebbende, en conde 
niet spreecken, ende uut den raet der 
medecijnen heeft het heylich olysel 
ontfangen. Heer Bartholomeus cappel-
laen50 heeft hem oock seer wackerlijck 
gadegheslaghen, meynende dat hij van 
stonden aen sterven soude. Maer sijne 
moeder Haedwyt, door de liefde die sij 
tot haren Siecke sone hadde, heeft hem 
vermaent dat hij hem met belofte verbin
den soude aent lijden Jesu Christi ende 
der alderbedrucktste Maghet Maria. 
Welcke hij doende, o wonder ende noyt 
ghehoorde sake, sijn kele is met een 
gheluyt al oft er een velleken gebroken 
werde open ghegaen. 

Maria weduwe wijlen Philips Jacobs, 
wesende nu ghetreden in haer tweeender-
tichste jaer, t1 Amsterdam woonachtich, 
lijdende seer bittere pijnen, want vijf 
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laboravit, propter retentivam virtutem ex 
calculo nimium debilitatam. Vestimenta 
quoque eius perpetuo ex fiuxu putres-
cebant, quod vehementer earn angebat. 
Quamobrem cum didicit quotidie com-
plura fieri miracula mérito dominicae 
passionis et dolorum beatae Mariae, 
vehementer maritum suum rogavit 
permitteret earn proficisci Delft, quia 
sperabat se recepturam sanitatem, sed ille 
noluit uxoris precibus acquiescere. 
Interim ilia praegnans videbatur sibi ut 
dicebat Dei Genitricem dolentem, appro-
pinquante autem pariendi tempore, iterum 
cum viro multis egit precibus, ei vellet 
condescenderé, permitteretque dominicam 
passionem et intactae Genitricis dolores 
in Antiquo Templo Delfensi visitare, quae 
viderat quoque illi aperuit. Cui respondit 
esse illusionem, adiecit quoque: Tecu-
niam nostram consumes et nihil conse-
queris1. Crescente autem in horas peri-
culo, vir supplicanti consensit, illa vero 
cum puerulo (o rem admirandam, et 
aeterna memoria dignissimam) quin-
quaginta ferme cálculos edidit. Accessit 
Delft et voto satisfecit, et dum respiceret 
imaginem, antea nunquam ab ea visam, 
dixit eandem figuram dolorosam in 
Amsterdammis sibi apparuisse. 

gheheel jaren heeft sij gequelt gheweest 
van den vloet haers waters, hetwelck sij 
niet houden en conste omdat de weder
houdende cracht te seer gecrenckt was 
door den steen. Hare cleederen die 
verrotten aen haer lijf om den gedurigen 
afloop des waters, hetwelck haer seer 
benaude. Hierom, als sij verstaen heeft 
datter alle daghe vele miraculen ghe-
schieden door de verdienste des lijde[n]s 
Christi ende de weeën der saliger Maria, 
heeft haren man seer ghebeden dat hij 
haer soude laten trecken naer Delft, want 
sij ho[o]pte de ghesontheyt te verwerven, 
maer hij en wilde naer sijnder vrouwen 
bidden niet hooren. Hierentusschen 
bevrucht zijnde heeft haer ghedocht dat 
sij de bedruckte Moeder Gods sach, ende 
soo den tijdt des arbeyts van baren 
aenstaende was, heeft wederom haren 
man seer gebeden dat hij haer wilde laten 
gaen om de passie Christi ende de weeën 
der onbevleckte Moeder in de Oude 
Kercke van Delft te gaen besoecken, 
heeft hem oock te kennen gegeven 'tgene 
sij ghesien hadde. Hij antwoorde dat het 
een bedroch des vijants was, ende seyde 
daerby: 'Ghij sult ons geit verteeren ende 
niet opdoen'. Maer soo het perijckel van 
ure te ure grooter wert, so heeft den man 
hare bede geaccordeert, doch sij met het 
kindeken (o wonderlijcke sake, ende 
weert altijt onthouden te zijn), is bijcans 
vijftien steenen quijt geworden. Sij is 
naer Delft ghereyst, heeft hare belofte 
gequeten, en als sij het beelt aensach, 
'tgene sij noyt tevoren ghesien en hadde, 
seyde dat haer deselve ghedaente 
t'Amsterdam geopenbaert was. 

119 Wilhelmus Henrici, sedecim annorum 
adolescens, peste correptus usque adeo 

Willem Henricksen, jonckman van 
sesthien jaren, met de pest bevangen is 
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gravi infirmitate ut contractis nervis 
claudicaret, quadam nocte videbatur sibi 
admoneri ut adiret templum, visitaret 
quoque dominicain passionem et moestis-
simae Matris angustias et dolores, qui 
expergefactus se sanum percepit. 

120 Wilhelmus Ghysberti, agens aetatis 
suae annum XIX, (rem refero grandem 
et stupendam, posteris quoque narrandam 
ad gloriam, exaltationem quoque domini-
cae compassiones et Matris eius dilictis-
simae), feria sexta intra octavas Pente
costés cum sociis suis, ad purganda 
ilumina circa Eykenen, ivit prope aquae-
licium aut ut dicunt molendinum 
aquarum. Casu vero infelici aut Ímpetu 
in aquarum receptaculum incidit, in quo 
volvuntur hauritoria aquas in álveos 
emittentia ad siccandas terras. Opus est 
mirabile et singulare, nostratibus optime 
notum. Est autem huiusmodi recepta
culum adeo angustum, ut praeter hauri
toria vix digitum capiat, et pisciculi si 
qui incidunt discerpantur. Wilhelmus 
tarnen cuius meminimus membris omni
bus integris ad fundum descendit, et 
meritis dominicae passionis et gloriosae 
Virginis illaesus eiectus est. Pugio quem 
habebat accinctum curvatus est, et pileus 
eius dilaceratus, quamobrem omnes 
astantes maximopere admirati sunt. Et 
in fidele testimonium, perpetuam quoque 
rei memoriam, imago eius cum aquaelicio 
et pugione et pileo in Antiquo Templo 
Delfensi permanet. 

soo sieck geweest dat hij door crimpen 
der zenuen crepel ginck; hem dochte op 
eenen nacht dat hij vermaent werde dat 
hij naer de kercke gaen soude, ende 
visiteren de passie des Heeren ende de 
benautheden der bedructer Moeder; 
ontspringende uut den slaep heeft sijn-
selven ghesont ghevoelt. 

Willem Ghijsbrechtsoon, getreden 
wesende in sijn neghenthienste jaer, (ick 
verhaele een dinck dat groot ende 
schrickelijck is, ende weert dattet den 
naercomelingen vertelt worden, tot glorie 
ende verheffinghe des lijdens Cristi ende 
sijns alderliefste Moeders), des vrijdaechs 
naer Sinxen is met sijne medematen om 
de riviere te suyveren naer Eykenen51 

ghegaen, bij den waterleyt, oft ghelijck 
men seyt bij den watermolen; ende door 
een ongheluck is int bevanck gevallen 
daer de waterscheppers in drayen, die 
d'water int waterconduyt om d'lant te 
droogen uutscheppen. Het is een wonder-
lijck ende bijsonder constich stuck wercx, 
den ghenen die van hier gheboren sijn 
seer bekent. Doch dusdanich bevant is 
seer enghe, dat het behalven de scheppers 
naus eenen vingher en can vatten, ende 
indien daer eenighe viskens in vallen, 
die worden verscheurt. Willem nochtans 
daer wij nu van spreken, is met alle sijn 
gheheele leden tot den bodem toe ghe-
soncken, ende door de verdiensten des 
lijdens Ons Heeren Jesu Christi ende der 
glorioser Maghet isser onghequetst uut 
gheworpen. Den poingnaert die hij aen 
hadde is ghecroempt gheweest, sijnen 
hoet verscheurt, hierom alle die daer om 
stonden sijn seer verwondert. Ende tot 
ghetrouwe ghetuyghenisse, oock tot 
eeuwige memorie, sijn beelt met den 
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121 Nauta quídam ex Dordraco in domo 
Ioannis in Den Briel hospes susceptus 
est, qui habens in manu nummum, quern 
duplicem stuferum dicimus, petiit hospitis 
famulam fidem sibi dare. Quae dum 
renuit, ille addidit: 'Si fidem dare recusas, 
cum vino nummum hunc bibam'. Quod 
dum fecisset duos aut tres dies in gutture 
tantos sustinuit dolores, ut non medio-
criter formidaret, nee ab re, ne suffoca-
retur. Quapropter voto se obligavit 
dominicae passioni et Mariae doloribus, 
et nummum evomitum in templo saepe-
dicto obtulit. 

122 Sacerdos cui nomen Adriano, 
Zelandinus, sacellanus sive ut dicunt 
capellanus in Hellenoet, magnas fermeque 
intolerabiles poenas in altero crure 
sustinuit, non aliter atque pugionibus 
quibusdam incessanter pungeretur, et sex 
hebdómadas dum lectus eius sterneretur 
in stramina non sine dolore se revolvit, 
devinxitque se voto divo Leonardo, nec 
auxilii quicquam obtinuit. Tandem secum 
cogitavit: 'Tam improbam vitam egi ut 
nullus divorum succurrere mihi vel velit, 
vel possit'. Postea recordatus dominicae 
passionis et dolorum Dei Genitricis 
Mariae, vovit Antiquam Aedem Delfen-
sem visitare, et cum paulisper quievisset 
omni dolore liberatus est. 

watermuelen, poingnaert ende hoet 
worden in de kercke tot Delft bewaert. 

Eenen schipper van Dordrecht, als gast 
ontfanghen ten huyse van Jan in Den 
Briel, dese hebbende in sijn hant een 
stuck ghelts, dat wij heeten eenen 
dobbelen stuyver, begheerde dat het 
jonckwijf van den weert hem trouwe 
beloven soude. Dewelcke als sij dat 
ontseyde, soo seyde hij: 'Indien ghij 
gheen trouwe geven en wilt, ick sal desen 
penninck met wijn indrincken'. Hetwelck 
als hij ghedaen hadde heeft twee oft drii 
daghen soo grooten pijne gheleden in sijn 
kele, dat hij seer vreesden te versmachten, 
ende wel met redene. Hierom heeft hij 
hemselven door belofte verbonden aen 
de passie Ons Heeren Jesu Christi ende 
de weeën der Maget Maria, ende den 
penninck uutspouwende heeft hem in de 
kercke nu dickwils ghenoemt opgheoffert. 

Eenen priester, Adriaen ghenoempt, 
Zeelander, cappellaen in Helmont52, lede 
groote ende bijcans onverdrachelijcke 
pijne in sijn een been, niet anders dan 
oft ghedurichlijck met poengnaerden 
hadde ghesteken geweest, ende seven 
weken lanck als men sijn bedde maecte, 
keerde ende wende hem int stroo van 
grooter pijnen; heeft belofte ghedaen aen 
sint Lenaert, maer sonder baete. Ten 
lesten peynsden hij bij sijnselven: 'Ick 
hebbe so snooden leven geleyt datter 
geenen heyligen en is die mij wil oft can 
helpen'. Daernaer nochtans ghedachtich 
wordende der passien Christi ende der 
weedommen der Moeder Gods Maria, 
heeft belooft d'Oude Kercke van Delft 
te besoecken, ende als hij een luttel 
gherust hadde is van alle pijne ontslagen. 
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123 Agatha uxor Wilhelmi Theodrici 
habuit filiam Mariam, altero oculo 
privatam, quem chirurgici frustra sanare 
studuerant. Quapropter mater obligavit 
se voto dominicae ppassioni et gloriosae 
Virgini Mariae, et filia mox visum 
recepit. Dum autem mater voto non 
satisfaceret, filia iterum caeca effecta est. 
Mater iterum vovit, et mox filia vidit. 
Quae voto adhuc non persoluto, iterum 
visu privatur. Mater tertium vovet, et 
statim filia videt. Et ubi satisfecit mater 
voto, filiae non redeunte caecitate videns 
permansit. 

Agatha huysvrouwe Willems Dierick-
soons hadde een dochter, Maria ghe-
noemt, die 't ghesicht van haer eene 
ooghe verloren hadde, hetwelck de 
surgynen tevergeefs hadden ghesocht te 
beteren. Hierom soo heeft de moeder haer 
verbonden met beloofte aen het lijden 
Christi ende der glorioster Maget Maria, 
ende de dochter heeft haer ghesicht 
terstont wederom ghecreghen. Maer als 
de moeder haer van de belofte niet en 
quete, soo is de dochter wederom blint 
gheworden. De moeder heeft anderwerf 
belooft, ende de dochter is wederom 
siende geworden. Maer als men de 
belofte noch niet en betaelde, de dochter 
wert wederom van haer gesichte berooft. 
De moeder belooft de derde reyse, ende 
terstont heeft de dochter ghesien. En als 
sij haer van de belofte gequeten hadde, 
de dochter is voorts wel siende gheble-
ven. 

124 Eadem Agatha ex gutture diu 
laboravit, nec potuere medicorum potio-
nes auxilium afferre. Quamobrem domi
nicae passionis et dolorum beatae Mariae 
recordata, voto facto, sanata est. 

125 Eodem anno, dementia filia Bar-
barae, viduae Adriani Ioannis, agens 
aetatis suae annum duodecimum, ex 
societate cuiusdam mulieris morbo quem 
magnos morbillos appellant infectae, 
matre ignorante eundem morbum con-
traxit. Quae conquesta est matri suae 
quod graves patiebatur dolores, consultis 
quoque mediéis, didicit mater filiam 
praenominatam morbo infectam. Cui dum 
nullum ferrent medici solamen, mater 

Deselve Agatha hadde langhen tijt pijne 
in de kele ghehadt, noch genige drancken 
der medecijnen en hebben haer connen 
helpen. Daerom, ghedachtich wesende 
des lijdens Christi ende des medelijdens 
der saligher Maghet Maria, belofte 
ghedaen hebbende, is sij ghenesen. 

Binnen 'tselve jaer. Clementia Barbels
dochter, welcke Barbara weduwe was 
Adriaens Janssens, ghetreden int twaelfste 
jaer, door het omgaen met eene vrouwe 
die met de groote pocken besmet was 
heeft sonder weten haers moeders deselve 
sieckte gehaelt. Soo sij haer moeder 
claechde dat se groote pijne leedt, de 
medecijnen ghehoort hebbende, heeft de 
moeder verstaen dat haer dochter met die 
schandige quale bevleckt was. Ende als 
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promisit earn dum imago passionis 
dominicae et dolorum beatae Mariae 
circumferretur processuram, et quam-
primum desideratam recepit sanitatem. 
Sed alio quodam die, dum imago prae-
dicta portaretur, filia id matri narravit 
ignoranti, addens se non satisfecisse voto, 
formidareque ne quid quod nollet inde 
sibi eveniret. Mater vero, filiam arguens, 
respondit non Antiqui Templi sed Novi 
imaginem fern. Illa tarnen festina cucurrit 
inquisitura, comperit quoque Antiqui 
Templi imaginem portan. Et circa Vicum 
Piperi genua flectens procidit, statim 
quoque quo fuerat laborata morbo rursus 
corripitur in gutture, reversaque est 
quemla. Quapropter mater, culpam suam 
agnoscens et sese negligentiae arguens, 
vovit postea in processione sororem 
adiungere, et extemplo sanata est filióla. 

12653 Res miranda superest atque id 
multiplex ad bonorum consolationem Dei 
et virgineae Matris laudem promulgan-
dum, summo quoque studio et diligentia 
praedicandum, quam diligentissime a 
reverendo patre domino Iacobo episcopo 
Ebronensi, Traiectensi ut ita dicam 
suffraganeo, examinatum atque discus-
sum, praedicatorum Hagensi priore, 
minorum quoque sanctae Clarae monas-
terii in Delft rectore, compluribus quoque 

de medecijnen haer geene verlichtinge 
en deden, soo heeft de moeder ghelooft 
dat haer dochter voor het beelt van de 
passie Christi ende der seven ween gaen 
soude in de processie als men dat soude 
omdraghen, ende is van stonden aen 
genesen. Maer op eenen anderen dach, 
dewijle het voorseyde beeldt omghe-
dragen wert, soo heeft de dochter dit haer 
moeder diet niet en wiste ghewaerschout, 
daerbij voeghende dat sij haer belofte niet 
voldaen en hadde, ende dat sij vreesden 
dat haer hiervan wat aencomen soude dat 
haer niet seer aenstaen en soude. Maer 
de moeder, berispende haer dochter, 
seyde dat men alsdoen niet het beeldt van 
de Oude Kercke maer van de Nieuwe 
omdroech. De dochter is nochtans met 
haesten geloopen om hiervan bescheyt 
te weten. Ende ontrent de Peperstrate haer 
knien booghende is nedergevallen, ende 
terstont soo is sij wederom bevangen van 
de sieckte daer sij af hadde ontslaghen 
gheweest in haer kele, ende quam al 
dagende thuys. Waerom de moeder, haer 
schuit bekennende ende haerselven van 
onnachsaemheyt straffende, heeft belooft 
dat de naeste reyse de suster met de 
andere t'samen souden omgaen, ende 
terstont is sij genesen. 

Daer is noch eene wonderlijcke sake ende 
vele miraculen in haer besluytende tot 
troost der goeder menschen te verhalen, 
t'samen opdat den lof Gods ende sijnder 
maechdelijcker Moeder meer mocht 
vercondicht worden ende met grooter 
neersticheyt gepresen. Dit is van den 
eerw. vader heer Jacob bisschop van 
Ebron, wijbisschop van Uutrecht54, 
ondersocht ende ondervraecht, in de 
tegenwoordicheydt van den pater prior 
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aliis sacerdotibus, et abatissa, aliis quoque 
monialibus praedicti coenobii sanctae 
Clarae praesentibus, et me licet indigno. 

Monialis quaedam in ipso coenobio, cui 
Annae nomen erat, orta ex Haerlem, 
longo tempore ex calculo non minore ovo 
gallináceo, et qui propter magnitudinem 
suam videri et tactu percipi optime 
posset, gravissimos sustinuit dolores, 
propter quorum vehementiam dimidium 
annum sedere nequivit, sed semper aut 
ire aut stare aut genibus incumbere 
debuit. Quamobrem totus conventus ad 
dominicam passionem virgineosque 
dolores se convertere, necnon oblationes 
in praedictum templum misere, et non 
profuit, imo creverunt indies dolores, 
usque adeo ut dum urinam faceré vellet 
IIII vel V horis, nonnumquam usque ad 
X X horas et amplius in genibus earn 
inniti oportuerit. Tantum quoque acce-
perunt incrementum, ut per tres hebdó
madas retraxerat enim calculus venas et 
ñervos tarn dire et stricte, ut videbatur, 
quod ad quinqué dies in uno genu 
necessario incumbere habuit, tamen ex 
praecepto et obedientia duabus vel tribus 
horis in lecto cum maiore poenarum 
augmento incubuit. Portremo post has 
tres hebdómadas, cum ad urinam facien-
dam descenderet, triginta tres horas in 
altero genu innitens permansit, cum 
dolore usque adeo gravi ut morituram 
se aut rumpendam putaret, opinabantur-
que sórores earn mox e vivis excessuram. 
Verum in tantis doloribus constituía 
virgíneos cruciaíus invocavií, uí velleí 
Maíer pienlissima a Filio Omnipoíeníi 

der predickheeren binnen Den Haghe, 
den biechtvader oock der mindersusteren 
van Sint Clara binnen Delft, ende vele 
andere priesteren, d'abdisse oock ende 
andere religieuse maechden desselfs 
cloosters van Sinte Clara, ende oock in 
mijns onweerdichs teghenwoordicheyt. 
Eene religieuse in dit voorseyde clooster, 
Anna ghenoemt, van Haerlem geboren, 
hadde langen tijt seer groote pijne 
gheleden van den steen, die niet cleynder 
en was dan een hinneney, soodat hij om 
sijne grootheyt conde seer wel ghesien 
ende ghetast worden, om welcker pijnen 
sij een half jaer lanck niet en hadde 
connen nedersitten, maer sij wert ge-
dwonghen altijt te gaen oft te staen oft 
op haer kniën te iigghen. Hierom ist dat 
het gheheel convent hem gekeert heeft 
tot de passie Ons Heeren ende tot de 
maechdelijcke weeen, ende hebben 
offerande in de voorschreven kercke 
ghesonden, maer daer en is gheen baet 
gevonden, jae de pijnen wiesen van daghe 
te daghe, soodat sij als sij haer water 
maken soude genootsaeckt was vier oft 
vijf uren, somtijts oock tot twintich uren 
ende meer op haer knien te steunen. De 
pijne is oock also gewassen drie weecken 
langh, want den steen hadde de aderen 
ende zenuen soo nau ende scherpelijck 
tot hem ghetrocken, gelijckt scheen, dat 
sij ghedwonghen was vijf daghen lanck 
op een knie te steunen, hoewel sij door 
bevel ende ghehoorsaemheyt twee oft drii 
uren binnen de vijf daghen int bedde met 
groote vermeerderinghe van pijne ghele-
ghen heeft. Ten lesten naer dese drii 
weken, als sij vant bedde quam om water 
te maken, soo heeft sij ghebleven op haer 
knien ligghende driiendertich uren, met 
een soo bittere smerte dat sij meynde te 
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impetrare, ut quatinus illi salutare fore 
sciret tantas poenas auferret. Quae dum 
paulisper quievisset maiorem quam verbis 
exprimere potuit percepit dulcedinem, 
nervosque sensim relaxan, calculi quoque 
dolores penitus cessare. Et intra tempus 
quo profeiri posset psalmus ille Davidicus 
'Miserere mei Deus', liberata a calculo, 
diu desideratam recepit sanitatem. 

Post haec autem II. aut III. nocte supra 
modum tristis, non parum formidavit ne 
sanitas sie recuperata aut in meritomm 
foret diminutionem aut parum salutif era, 
iterum Virginem in suis doloribus 
invoeavit, ut si calculi ablatio esset illi 
salutaris, etiam animi angores quibus 
torquebatur vellet auferre, quippe qui non 
minus quam calculi dolores illi graves 
molestique erant. Sin minus, redderentur 
ei quamprimum, ut tantis in poenis Deo 
propitio vitam perageret. Haec oranti Dei 
Genitrix tristissima sine Filio visibiliter 
se ostendit. Quam dum vidisset Anna 
secum perterrita in animo meditabatur: 
'Haec si Mater est, ubi Filius eius?'. 
Mater paulisper se ab oculis interrogantis 
disparuit, et paulo post habens Filium, 
capite in dextrum brachium inclinato 
levamque suam super Caput eius, iterum 
apparuit, tristiore quoque vultu Annam 

sterven oft te bersten, ende de susters 
meynden dat sij terstont haren gheest 
geven soude. Maer wesende in soo groote 
pijnen soo heeft sij aengheroepen de 
maeghdelijcke smerten, dat de alder-
goedertierenste Maghet soude believen 
van haren Almachtigen Sone te verwer
ven dat hij haer van soo groote pijne 
ontslaen wilde, indient haer salich was. 
Dewelcke als sij een luttel gherust hadde 
heeft eene soeticheyt ghevoelt die grooter 
was dan dat sij deselve hadde connen met 
woorden verhalen. Heeft oock ghevoelt 
dat de ghespannen zenuen allenskens 
losghemaeckt ende onspannen werden, 
item dat de pijne van den steen ghehee-
lijck ophiele. Ende binnen den tijt dat 
men lesen mocht den psalm 'Misère mei 
Deus' verlost van den steen, heeft weder
om gecreghen haer ghesontheyt die sij 
soo langhe begheert hadde. 
Hiernaer twee oft drii nachten boven
maten droevich zijnde, doordien dat sij 
seer vreesde dat de ghesontheyt, alsoo 
vercreghen, strecken soude tot vermeer-
deringe55 van verdiensten oft haer niet 
seer salich zijn en soude, heeft anderwerf 
de heylige Maecht door haer pijnen 
aengheroepen, opdat indien het weiren 
van den steen haer salich ware, haer 
believen soude oock wech te nemen de 
benautheyt des herten daer sij mede 
ghequelt werde, want dese haer niet min 
moyelijck ende swaer en was dan die 
pijnen van den steen. Waert anders, dat 
de pijnen van den steen weder comen 
soude, opdat sij in soo groote pijnen 
Gods genade genietende haer leven 
overbrengen mocht. Als sij dus biddende 
was heeft haer de alderbedrucste Moeder 
sonder haren Sone verthoont. Dewelcke 
als Anna ghesien hadde in haer selven 
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respiciens, dicens: 'Nescis et me, et 
Filium summopere salutem tuam veile?'. 
Hisce dictis reliquere earn omnes angores. 
Adiecit quoque Dei Genitrix: 'Non te 
lateat et me et Filium meum cupere in 
fraternitate huiusce modi miraculis 
honorari'. Attulit autem moniali in mente 
non parvum dolorem, quod Filius, quem 
nunc tenebat ipsa quoque quam diligen-
tissime intuebatur, ne oculum quidem in 
earn converteret. Timebat enim se propter 
peccata sua indignam. Cui Mater ad 
cogitatum respondit: 'Ad me solam 
negotium hoc spectat'. Mansit quoque 
aliquantisper apud Annam, ubi vero illa 
nonnulla sciscitata fuisset, recessit. 
Apparuit autem ei in hac figura: crines 
pendebant longi fiisci, uti fila áurea 
rutilantes; velamen capitis non fixum; 
chlamys blavea, auro texta, et transparens; 
ad medium capitis iacens erat Filius, 
habebat vulnera quinqué, et ea sanguino
lenta. 

Volutavit secum iterum atque iterum, 
cuius meminimus, qualiter hoc tarn 
admirandum miraculum in lucem efferret, 

bevreest peynsde aldus: 'Is dit de Moeder, 
waer is haer Kint?'. Ende midts dit is de 
Moeder een luttel van de ooghen des-
geens die dit vraeghde verdwenen, maer 
een poosken tijts daernaer is wederom 
verschenen, hebbende haren Sone die sijn 
hooft in haren rechten arm boochde ende 
zijne slincke hant op haer hooft liet 
liggen, aensiende oock Annam met een 
treurich aenschijn ende segghende: 'En 
weet ghij niet dat ick ende mijnen Sone 
uwe salicheyt seer begheiren?'. Dit 
gheseyt zijnde is sij van alle benautheyt 
ontslaghen. De Moeder Gods heeft er 
oock bij gheseyt: 'Ghij sult weten dat ick 
ende mijnen Sone begheiren in dese 
contreye door miraculen geeert te wor
den'. Het dede oock aen dese religieuse 
een pijne die niet cleyn en was, dat den 
Sone, die sij nu hadde ende dien sij seer 
neerstelijck aensach, sijn ooghen niet eens 
tot haer en keerde, want sij vreesde dat 
sij sulcx om haere sonden onweerdich 
was, aen wien de heylighe Moeder op 
haere ghedachten gheantwoort heeft: 
'Dese sake gaet mij alleen aen'. Sij is 
oock eene poose tijdts bij Annam gheble-
ven, ende naerdemael sij sommighe 
dinghen ghevraecht hadde, is wech 
ghegaen. Doch sij heeft haer verthoont 
in dusdanighe ghedaente: haer hayr was 
lanck, hanghende, blont, als goude 
draeyen blinckende; het decksel haers 
hoofts en was niet vast ghemaeckt; sij 
was becleedt met eenen blauwen mantel, 
met gout ghevlochten ende doorluchtich; 
ontrent aent middel haers hoofts was 
ligghende den Sone, ende hadde de vijf 
wonden, ende die bloedich. 
Sij heeft een ende anderwerf bij haer-
selven ghedocht hoe sij dit wonderlijck 
miraeckel ten voorschijn brenghen soude 
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omnibus quoque ad Dei Omnipotentis 
et Mariae Genitricis purissimae laudem 
innotesceret, recordabatur enim Virginem 
in hoe veile honorari. Itaque anxie Deum 
rogavit quo id modo optime effici posset 
vellet manifestare. Tandem miraculum 
ab abbatissa quo id ordine acciderat, 
nequaquem inobedientiae notam incur-
reret, compulsa est detegere. Retulit 
qualiter doloribus absoluta et pure liberata 
misset, sed Dei Matrem cum Filio se 
vidisse pro humilitate sua subticuit. 

Placuit conventui tantum donum Dei nulla 
deleri oblivione, posteris quoque innotes-
cere, et ne auram populärem captare 
putarentur, voluerunt id literamm monu-
mentis tradi, eamque provinciam Annae 
(utpote quae omnia noverat certissime) 
delegant. Itaque cum scribere coepisset, 
proposuit apparitionem sibi factam 
silentio praeterire, verum Deo volente 
ignorans eum scripsit. Moxque videns 
se nolentem apparitionem scriptitasse, 
accepto cálamo et atramento delere 
studuit, sed cum non posset, accepto 
cornu eorum omne atramentum et lanam 
superfudit, conata quoque est quam 
diligentissime potuit delere. Inventa 
praefata scedula per quandam devotam 
virginem, cui nomen Ciarae, parvo 
tempore ante ad ordinem receptam, ne 
unam quidem literam vidit de dicta 
visione, verumtamen diligentius consi-
deranti visae sunt literae se efferre et 
legibiles ostendere. Lectitavit igitur ipsa 
perfecte. Audiens haec Anna scripturam 
ipsam arripere studuit, sed Clara renitente 

ende soude doen comen tot aller men-
schen kennisse, ter eeren Gods ende tot 
lof zijnder aldersuyverste Moeder Maria, 
want sij was ghedachtich dat de Maghet 
daerin wilde gheeert zijn. Soo dan sij 
heeft Godt met ancxte ghebeden dat Hem 
soude believen haer te laeten weeten bij 
hoedanighe maniere dit soude moghen 
gheschieden. Ten lesten is sij bedwon-
ghen van haer abdisse het mirakel te 
ontdecken, opdat sij 't misdaet van 
onghehoorsaemheyt ontgaen soude. Sij 
heeft verhaelt hoe sij van alle pijnen 
gheheelijck ontslaghen was, maer dat sij 
Godts Moeder met haeren Sone ghesien 
hadde heeft sij uyt ootmoedicheyt 
versweghen. 
Het convent heeft goet ghevonden dat 
men een soo grooten gaven Godts niet 
en souden laeten vergheten worden, maer 
dat ment den naercomelinghen oock 
soude kennelijck maken, ende opdat men 
niet dencken en soude dat sij hiervan 
sochten menschen lof, soo hebben sij goet 
ghevonden 'tselve te doen schrijven, ende 
hebben desen Jast aen Anna opgheleyt, 
als dewelcke alle dese dinghen seer 
sekerlijck wiste. So dan als sij hadde 
begonnen te schrijven, soo heeft sij voor 
haer ghenomen te verswijghen d'openba-
ringhe die haer gheschiet was, maer Godt 
anders willende heeft deselve onwetelijck 
geschreven. Ende terstont daemaer siende 
dat sij ooc niet willende d'openbaringhe 
gheschreven hadde, nemende penne ende 
inckt dede haer beste om deselve uut te 
royen, maer als sij niet en conste, 
nemende den incthoren heeft allen den 
inct metten coker daerover uutghestort 
ende seer neerstelijck haer gepijnt om 
dit uut te vagen. Dit voorseyde briefken 
gevonden zijnde door een devote maghet, 
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pars scripta in sua manu mansit. Istud 
Clara narravit magistrae suae, quae cum 
duabus virginibus religiosis Annam 
accesserunt, rogans ut in lucem duceret 
gratiam sibi factam, non ad inanem 
gloriam, sed ad laudem Dei manifestan-
dam. Quae prae nimia humilitate non 
audebat faceré, cogitavitque hoc in fine 
vitae revelare, et statim apprehensa est 
in maiori poena in loco calculi et cordis 
dolore, quam unquam in antea sentiit II 
diebus. Et nocte tertia, circa horam XIL, 
iterum Virginem in suis doloribus 
invocante, dixit: '0 benedicta Maria, vis 
ut manifestem praefatam visionem, sit 
mihi Signum quod poenae cessent, et 
dolores cordis recedant'. Et immediate 
poena cessavit, ita quod ad matutinas 
accessit, et omni re suae abbatissae 
narrata, a dolore cordis liberata mit, cum 
magno gaudio et laetitia mentis. 

Clare ghenoempt, die onlancx te voren 
in d'ordre ontfanghen was, sij en heeft 
eerst niet een letter ghesien van dit 
visioen, maer als sij daer neerstelijcker 
op sach so docht haer dat de letteren 
haerselven ophieffen ende leselijcke 
maeckten. Soo dan sij heeftet perfeckte-
lijck ghelesen. Anna, dit hoorende, dede 
haer beste om dit gheschrif t haer uut den 
handen te crijghen, maer soo Clara 
wederstant bode soo is een stuck daeraf 
in haer handen ghebleven. Dit heeft Clara 
aen haere meestersse te kennen ghegee-
ven, dewelcke met twee religieuse 
maechden tot Annam sijn ghecomen, 
biddende dat sij te voorschijn soude laten 
comen de gratie die haer ghedaen was, 
niet tot ijdele glorie, maer om Gods lof 
condich te maken. Dewelcke door al te 
grooten ootmoedicheyt dat niet en dorste 
bestaen, ende dochte int eynde haers 
levens dit te kennen te gheven. Ende 
terstont is sij bevangen van grooter pijnen 
in de plaetse daer den steen gheweest 
hadde, ende oock van pijne aent herte, 
dan sij oyt ghevoelt hadde, twee daghen. 
Ende den derden nacht ontrent den twelf 
uren, als sij anderwerf de Maget in haer 
pijnen aenriep, seyde aldus: 'O gebene
dijde Maria, wildy dat ick het visioen 
dat ick ghesien hebbe sal te kennen 
gheven, laet mij voor een teecken wesen 
dat dese pijnen ophouden ende den 
hertsweer wech gae'. Ende terstont is de 
pijne gecesseert, soodat sij ter mettenen 
ghecomen is, ende alle dinghen aen haer 
abdisse vertelt hebbende, is van het 
hertsweer oock ontslaghen, met een 
groote vreuchde ende blijschap des 
herten. 
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2.5 Brief 5. [1511, augustus - 1514 juni] 

Jan van Coudenberghe aan Dirck Adamsz van der Burch 

íoannes de Coudenberghe Theodrico 
Adae salutem. 

Reddita est mihi epístola tua cum non-
nulis multum sane stupendis miraculis. 
De nostro autem Sancti Salvatoris templo, 
in quo resideo, paucis accipe. Fratemitas 
in quodam sacello, cui laici praesunt id 
parum frequentantes atque curantes, 
instituta atque inchoata est. Conveniunt 
tamen complures, magnam donariis et 
oblationibus devotionem ostendentes. Ego 
autem iam sex annos, magis quam antea, 
vertiginis quadam specie laboro. Invaluit 
quoque adeo adversa illa valetudo ut 
ñeque pedibus, ñeque equo, neque curru, 
neque navi aliquo proficisci, aut etiam 
frequenter in templo permanere valeam, 
nec latet te quod fuerim aliis temporibus 
principum negotiis et servitiis impeditus, 
de loco in locum proficiscens. Quare 
praedictum novum templum frequentare 
nequivi. Duo tamen miracula, quae coram 
vidi, manibus quoque tractavi, ne nulla 
hie facta amplius putares, ad te mitto. 

Anno Domini M D XI. Domicella Anna, 
filia Aleami van Bouloigne, uxor Cornelii 
Weyts, iam V menses et dimidium 
gravida, tempore quo dominicus adventus 
in carnema Christicolis recolitur, die 
lunae hebdomadae quatuor temporum, 

Joannes Coudenberghe aenTheodoricus 
Adam saluyt. 

Uwen brief is mij behandicht met som-
mighe voorwaer schrickelijcke miraculen. 
Nu van onze Sinte Salvatorskercke 
neempt oock met luttel woorden. De 
broederschap is begonst ende inghestelt 
in eene cappelle, daer de leecken toesicht 
over hebben, ende sien daer luttel naer 
om noch sij en draeghen gheen groote 
sorghe. Daer coempt nochtans veel volcs, 
met ghiften ende offerhanden groote 
devotie thoonende. Maer ick ben nu 
siecker teiren van ses jaeren lanck, van 
een ghedaente van swijmelinghe des 
hoofts. Ende dese sieckte is alsoo ghe-
wassen dat ick noch te voet, noch te 
peerde, noch te waghen, noch te schepe 
erghens reysen en can, jae ick en can 
oock dickwils in de kereke niet gheblij-
ven, ende ghij weet wel dat ick t'anderen 
tijden veele pleech te reysen van d'een 
plaetse tot d'andere tot affairen ende ten 
dienst van onse princen. Hierom ist dat 
ick de voorseyde kereke niet en hebbe 
connen hanteiren. Twee miraculen 
nochtans, die ick teghenwoordich ghesien 
ende met mijnen handen ghetast hebbe, 
seynde ick tot u, opdat ghij niet meer en 
meynt dat hier gheene gheschiet en sijn. 

Int jaer Ons Heeren 1511. Joencvrouwe 
Anna, dochter van Aleam van Bouloignie, 
huysvrouwe van Cornelis Weyts, vijf 
maenden bevrucht wesende, in den tijt 
als wij Christenen houden ghedenckenisse 
van de toecoempste des Heeren in den 
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mane circiter horam V. de lecto urinam 
factum surrexit et subito supina cadens 
in extasim quandam magnam atque 
incognitam incidit atque in ea permansit, 
noctu et interdiu omni sensu et membro-
rum usu destituta, vehementer laborans, 
ab hora V feriae II. ad feriae IUI. sep-
timam aut octavam usque, praesentibus 
domicella Iudoca, ipsius sorore, uxore 
Ioannis de Fresurs, et domicella Iacoba 
Henrici, vidua Wilhelmi de Veel, nepte 
ipsius, compluribus quoque aliis consan-
gineis et vicinis, necnon medicis et 
chirurgieis earn ob rem vocatis, qui omne 
remedium, turn sanguinis minutione turn 
aliis modis frustra inquirentes, dum 
adversae valetudinis continuationem 
considerarent animis constemati stetere 
omnes, magno quoque afficiebantur 
moerore et tristitia. Tandem dum nihil 
spei sibi putant reliquum esse, formi-
dantque non parum nepuer quo Anna 
gravida erat ante moreretur quam sacro 
baptismatis fonte ablueretur, in mentem 
venit sorori, cuius meminimus, in tali 
omni anxietate constitutae, ilium esse 
mercurii diem, quo Virginis VII dolores 
recordari et dominicam orationem Pater 
Noster et angelicam salutationem Ave 
Maria VII dicere consueverat, ut sacratis-
simae fraternitatis consors esset, visum-
que est Dei Matrem in huiuscemodi 
necessitate velle invocari. Quapropter 
confestim Cornelium aegrotatis maritum 
allocuta, admonuit templum Sancti 
Salvatoris acederet, ac curaret in altari 
Septem dolorum beatae Mariae rem 
divinam, quam missam dicimus, fieri, 
addens se sperare, quod mater omnis 
gratiae, tristium consolatrix, sororem 
suam ab omni prorsus aegritudine quam 
primum liberaret. Cuius consilio dum ille 

vleesche, des maendaeghs in de quater-
temperweke, is des smorghens ontrent 
den vijf uren van haer bedde opghestaen 
om water te maken ende is onversiens 
achterover gheslaghen ende in ommacht 
uut haerselven ghevallen ende is alsoo 
ghebleven nacht ende dach, berooft van 
alle ghebruyck der sinnen ende roeringhe 
der ledenen, groote pijne lijdende, van 
den vijf uren des maendaechs tot den 
seven oft acht uren des woensdaechs, 
daer teghenwoordich zijnde jouffrouwe 
Jozijne, haer suster, huysvrouwe van Jan 
de Fressurs, ende jouffrouw Jacomyne 
Henricx, weduwe Willems de Veel, hare 
nichte, ende seer veel andere maesschap 
ende ghebueren, jae oock medecijnen 
ende surgijnen die hierover gheroepen 
waren, die alle remedien, soo met bloet 
laten soo andere manieren, tevergeefs 
soeckende, als sij saghen het lang duren 
van dese quale stonden verbaest, oock 
seer benaut ende bedroeft. Ten lesten, 
alsser gheen hope meer en scheen te 
wesen ende vreesden seer dat het kint 
'tghene Anna draghende was sterven 
soude eert ghedoopt was, soo ist haer 
suster boven vermeit in den sinne ghe-
come als sij in dese benautheyt was, dat 
dit den woensdach was op denwelcken 
sij gewoon was te bedencken de seven 
weeën der heylighe Magnet ende seven 
Pater Nosters ende Ave Maria te lesen, 
opdat sij des heyliger broederschap 
deelachtich wesen soude ende 't heeft 
haer goet ghedocht de Moeder Gods in 
dusdanighen noot aen te roepen. Hierom 
aensprekende terstont Cornelis, den56 

siecken man, heeft hem vermaent dat hij 
gaen soude naer Sinte Salvatorskercke 
ende soude aldaer doen misse doen aen 
den autaer der seven weeën van Maria, 
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acquievisset, vix res divina incepta est, 
et Anna, non aliter atque ex suavi 
quodam somno evigilasset, omnis penitus 
doloris ac laesionis expers, sanitatem, 
sensuum quoque et membrorum usum 
recepit, ñeque postea in earn infirmitatem, 
quam etiam numquam antea perpessa 
fuerat, iterum incidit. Post tres autem 
menses e dimidium infantem masculum 
vivuum, omni ex parte perfectum, enixa 
est, quod omnes vehementer admiraban-
tur, praedicabantque non sine singulari 
adiutorio VII dolorum beatae Mariae id 
accidisse, maximasque deberé gratias. 
Quas dum negligentius agerent haberent-
que puellus, quem peperaret feria sexta 
ante Pentecosten infirmitate, qua prius 
mater percussa est, laboravit quoque 
eadem tribus aut quatuor diebus, non sine 
intermissione tamen. Quod diligenter 
considerans domicella Iudoca, recordata 
quoque tam egregii miraculi quod sorori 
suae contigerat, illud quoque nondum 
fuisse publicatum, vovit ipsum promul
gare, et curare pro puelli sanitate rem 
divinam fieri, aliqua quoque donari 
offerre. Quo voto emisso, mox ab omni 
adversa valetudine et dolore liberatus est. 

daerbijvoeghende dat sij hoepte dat de 
moeder aider gratiën, een troost van alle 
benaude herten, haere suster terstont van 
alle crencte soude ghenesen. Wiens raet 
soo hij dede, de misse en was naus 
begonst ende Anna, min oft meer dan 
oft sij uut eenen soeten slaep ontspron-
ghen waer, is, bevrijt zijnde van alle pijne 
ende hinder, gesont geworden met 
gebruyck van alle haer sinnen ende leden, 
noch sij en is naermaels meer in dus-
danighe sieckte, die sij oock tevoren noyt 
ghehadt en hadde, ghevallen. Ende naer 
drii maenden ende een half heeft sij een 
soontken, levendich ende volmaeckt van 
alle sijn leden, gebaert, waervan een 
ieghelijck hem seer verwonderden ende 
seyden dat dit niet sonder besundere 
hulpe der seven weeën der saligher 
Maghet Maria gheschiet en was ende dat 
men haer hierover groote dancsegginghe 
schuldich was. Int welck als sij onach-
saem waren, het kindeken dat sij gebaert 
hadde is 'svrijdaechs voor Sinxen ghe-
raeckt van deselve sieckte daer de moeder 
tevoren af gheraeckt hadde geweest, ende 
dat drii oft vier daghen, nochtans niet 
sonder ophouden tusschen beyen. Waerop 
juffrouw Jozyne wel lettende, oock 
ghedachtich gheworden zijnde 't schoon 
mirakel dat haer suster gheschiet was 
ende dat hetselve noch niet vercondicht 
en was, sij heeft belooft 'tselve te vercon-
dighen ende te doen doen een misse voor 
de ghesontheyt des kindekens, mitsgaders 
eenighe giften te offeren. Welcke belofte 
uutghesproken zijnde, is het kindeken 
terstont van alle sieckte ende pijne 
ontslaghen. 

Iuvenis quidam, filius Iacobi de 
Brouckere, parochialis ecclesiae Sancti 

Een seker joenckman, sone van Jacob 
de Broukere, woonende in de prochie van 
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Salvatoris Brugenis, infelici casu acutis-
simum cultellum in sui oculi dextri 
pupillam incautus trusit ad medium 
crystalloidos, in locum qui iris dicitur. 
Atque post chirurgicomm auxilium 
inquisitum non statim, sed virgineis 
doloribus voto emisso mox quern ex 
vulnere perdiderat visum oculus receptus 
tenet integrum, nullumque i l l ! ciccatrix 
remanens affert impedimentum. 

Sinte Salvatorskercke te Brugghe, hadde 
door een ongheluck een scherp mesken 
in den appel zijnder rechter ooghen 
onversiens ghesteken oft inghedout tot 
het middel van ft christalijne roxken, jae 
tot het croontken van den appel. Ende 
naer hulpe der surgijnen versocht niet 
terstont, maer als hij belofte ghedaen 
hadde tot de maechdelijck weeën terstont 
ft gesicht dat hij door de wonde verloren 
hadde heeft sijn ooghe gheheel vercregen, 
ende het litteecken dat daer overbleven 
is en mishant hem niet. 
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2.6 Brief 6. 1515, augustus 3 

Dirck Adamsz van der Burch aan Jan van Coudenberghe 

Theodricus Adae magistro Ioanni de 
Coudenberghe.Abbenbroucensidecano. 

Post debitam mei commendationem. 
Venerabiiis domine decane et praeceptor 
praecipue, viribus quibus possum me 
semper tibi commendare curavi, imprimis 
in meritis passionis Domini Nostri Iesu 
Christi, ex qua omnis nostra salus 
effluxit, et in qua omnes salvi fieri 
desideramus; necnon in meritis compas-
sionis dolorosissimae Virginis Mariae, 
quorum virtus iam ferme toti mundo 
multo omnium lucidissime declaratur, 
quibus quoque cultum honorem singu-
larem exhibere magnopere student 
universi. Narravit enim mihi coram in 
Templo nostro Antiquo praeses Delfensis, 
minores fratres per totam provinciam 
desiderare quotannis agere diem apprime 
festum. Audio quoque aliorum ordinum 
professoribus idem esse desiderium. 
Video etiam apud proceres et magnates 
huiusmodi cultum et devotionem indies 
crescere, adeo ut illustrissima domina 
domina Margareta archiducissa Austriae, 
singularem prae se ferens devotionem, 
postridie festivitatis Sacramenti templum 
nostrum accesserit, remque ibi divinam 
cum egregio cantu et decore fieri iusserit, 
cui dum genibus flexis supplex inter-
fuisset, iussit me advocari, obtulitque 
aureum cor X X librarum monetae 
Flandriae, quod voluit integrum divae 
Virgini in perpetuum servari. Exposui 
illi coram nonnulla miracula, misitque 
eodem die uxorem de Cyevers et plures 
alias nobilium coniuges in monasterio 

Theodoricus Adams aen meester Jan de 
Coudenberghe, deken van Abbenbroeck. 

Naer behoorelijcke recommandatien. 
Eerweerdighe heer deken ende bij
sonderen meester, ick hebbe altoos 
besorcht mij aen u te recommanderen met 
alle macht die mij moghelijck is, ten 
eersten in de verdiensten des lijdens Ons 
Heeren Jesu Christi, daer alle onse 
salicheyt uyt gevloten is ende door 
dewelcke wij alle tesamen begheiren 
salich te worden; mitsgaders ooc mede 
de verdiensten des medelijdens van de 
alderbedrucktste Maghet Maria, welcker 
cracht nu bijcans de gheheele werelt veel 
claerder wort verthoont, ende aen de
welcke alle menschen seer soecken eere 
ende sonderlinghen dienst te bewijsen. 
Want den president van Delft57 heeft 
mij selven in onse Oude Kercke verhaelt, 
dat de mindere broeders van sinnen sijn 
door hunnen gheheele provincie eenen 
jaerlijckschen feestdach te houden van 
de seven weeen. Ick hoore oock dat de 
professeurs van andere oordenen hetselve 
voorghenomen hebben. Ick sien oock dat 
dusdanighen dienst en devotie van daghe 
te daghe toeneemt, oock onder de edelen 
vorsten ende groote, soodat oock d'alder-
doorluchtichste vrouwe vrouwe Mar-
gariet58, aertshertoginne van Oostenrijck, 
sonderlinghe devotie betoonende, des 
anderen daechs naer ft Heylich Sacra-
mentsdach59 tot onse kercken ghecomen 
is, ende heeft aldaer een misse doen 
singhen met fraye musike ende ciraet, 
dewelcke als sij al knielende gehoort 
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sanctae Clarae ad visitandum illam 
venerabilem virginem Annam claris
simam, quam cum conspexerint et 
audierint, stupefactae et vehementer 
admiratae sunt de miraculo in ea facto. 

Apud nos calendis octobris agitur festum 
miraculorum, continuaturque celebritas 
XIII dies, quibus omnibus fit res divina, 
quam missam dicimus, mirum in modum 
solennis, et vesperi laudes decantantur, 
et fit sermo ad populum de passione 
Christi et de compassione Virginis et 
miraculis cotidie. Assignati quoque sunt 
redditus, quibus praedicta imperpetuum 
observantur. In principali festo datur 
Signum ad matutinas hora noctis XII. in 
memoriam captivitatis Christi et compas-
sionis dolorosissimae Matris, et consilio 
de ipso interficiendo initi tertiodecimo 
die, priusquem se pro nobis Deo Patri 
offerre voluit. Mitto igitur iterum nova 
miracula per magistrum Iudocum 
Corvinck, causae cleri Hollandiae procu-
ratorem, tanquam vera et indubitata 
miracula. Vale ex Delft, III. augusti anno 
M D X V . 

hadde heeft mij doen roepen, ende heeft 
gheoffert een herte van gout, wegende 
twintich pont Vlaemsche munten, het-
welck sij begheirden eewelijck bewaert 
te hebben ter eere van de Heylighe 
Maghet. Ick hebbe haer selve sommighe 
miraculen verhaelt, ende sij heeft den 
selven dach ghesonden de huysvrouwe 
van mijn heer van Cievres60 ende meer 
andere edelluyden huysvrouwen tot Sinte 
Clarenclooster om te besoecken die 
eerweerdighe maghet, de alderclaerste 
Anna, dewelcke als sij ghesien ende 
ghehoort hebben, sijn seer verwondert 
gheweest vant mirakel dat in haer 
gheschiet was. 
Bij ons hout men op den eersten dach 
van october den feestdagh der miraculen, 
ende de feest wort gecontinueert derthien 
daghen lanck, op alle welcke dagen men 
doet een seer solemnele misse ende 
t'savonts singt men 't lof, ende alle daghe 
doet men sermoon totten volcke van de 
passie Christi ende vant medelijden der 
Maghet ende van de miraculen. Daer sijn 
oock renten beset, opdat 'tghene voorseyt 
is eeuwelijck soude onderhouden worden. 
Op den principalen feestdagh luyt men 
totte mettenen 's nachts ten twelf uren, 
tot gedenckenisse van de gevanckenisse 
Christi ende van het medelijden der 
alderbedruckter Moeder, ende van den 
raet die ghehouden is van hem te dooden 
op den derthiensten dach, eer hij sijn-
selven God zijnen Vader opofferen wilde. 
Ick seynde dan wederom nieuwe miracu
len door mr Joos Corvinck61, procureur 
van de saken der clergyen van Hollant, 
als oprechte ende ongetwijfelde mira
culen. Blijft den Heere bevolen, uyt Delft, 
den derden augusti anno 1515. 
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127 Anno Domini M D XIIII, postridie 
soiemnitatis Pentecostés. Proba quaedam 
mulier, Petroneila appellata, orta ex pago 
Ormween Harleem Hollandiae propinquo, 
asseruit, promittens etiam iuramento si 
opus foret astruere, se morbo quem 
magnos morbillos appellant infectam 
fiiisse, amboque inde brachia sua riguisse, 
adeo ut manum ad faciem admovere 
nequiret, infirmitate quoque interdum ad 
inferiores partes descendente, bacillis 
debuisse uti, atque integrum annum 
morbo invalescente decubuisse, vita 
propemodum desperata. Quippe quae 
quatuor septimanas paucillulo aquae 
vitam dolorosam egerit, et tres hebdó
madas linguae usu privata, plerisque 
dubitantibus mentis nec etiam impos esset 
permanserit. Addiditque sic aegrotantem 
neptcm suam visitasse, talibusque verbis 
compellasse: 'Petroneila, si quis tibi 
superest intellectus, quoniam effari 
nequis, verbis meis arrige aures, et corde 
vove dominicae passioni et Septem 
Mariae doloribus Virginis. Spero quod 
sanitatem consequeris, quoniam filia mea, 
Clarissa, non sine miraculo a calculo 
liberataest1. Quae cum audisset, decrevit 
cotidie septies dicere orationem domi-
nicam cum angelica salutatione, et 
dominicana passionem, virgíneos dolores 
in Delft visitare. Mox lili lingua soluta 
est, et incolumis Delft perrexit, quae 
priusquam linguae usum perdiderat plura 
alia loca visitaverat, et nullam gratiam 
obtinuit. Testes sunt magister Wilhelmus 
de Terra Sanctae Annae, magister Theo-
doricus Petri, dominus Nicolaus Simonis, 
Theodoricus Harperi magister fabricae, 
et ferme totus populus. 

Int jaer Ons Heeren 1514, 's anderen-
daechs naer Sixen.62 Eene deghelijcke 
vrouwe Peeternelle ghenoempt, geboren 
binnen het dorp Orinween63 bij Haerlem 
in Hollant, heeft voor waer geseyt, bereyt 
oock dit op haren eet te nemen waert 
noodich, dat sij mette groote pocken 
besmet heeft gheweest, ende dat daeraf 
beyde haer armen stijf gheworden waren, 
sodat sij haer hant aen haer aensicht niet 
brenghen en conste, ende soo de siecte 
somtijts neder trock, dat sij ghenoodicht 
was stelten oft crucken te gebruycken, 
ende dat sij een gheheel jaer, de sieckte 
altoos groyende, te bedde hadde gelegen, 
cleyn hope hebbende van langher te 
leven. Want sij in seven weecken niet 
en hadde ghenomen dan een luttel water, 
leydende een leven vol smerte ende 
pijnen, ende hadde drie weken lanck 
berooft geweest vant ghebruck haerder 
tonghen, soodat oock sommighe twijfel
den oft er noch verstant in haer was. 
Ende seyden daerbij hoe dat dewijle sij 
aldus sieck was besocht is gheweest van 
haer nichte, dewelcke hadde haer met 
dese woorden aenghesproken: 'Peeter
nelle, indien ghij noch eenich verstant 
hebt, want ghij niet uutspreken en condt, 
soo luystert naer mijn woorden, ende 
belooft metter herten aen de passie Ons 
Heeren Jesu Christi ende aen de seven 
weeen der bedruckter Maget Maria. Ick 
hope dat ghij ghesontheyt becomen sult, 
want mijne dochter, sinte Clarasuster, niet 
sonder mirakel is van den steen verlost'. 
Dewelcke als sij ghehoort hadde, heeft 
bij haerselven ghesloten alle daghe te 
lesen sevenmael 't ghebedt Ons Heeren 
Jesu Christi met de engheische groete64, 
ende te besoecken de passie Ons Heeren 
Jesu Christi midtsgßders de maechdelijcke 
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weeën tot Delft. Terstont is haer tonghe 
losghemaeckt, ende sij is ghesont naer 
Delft ghereyst. Eer sij 't ghebruyck 
haerder tonghen ghemist hadde was sij 
noch gheweest besoecken vele ander 
plaetsen, ende en hadde geen gratie 
vercreghen. Hiervan zijn ghetuyghen: 
Wilhelm van de Landt van Sint Anne, 
meester Theodoricus Petri65, heer Nico-
laes Simoens66, Theodoricus Herpers67 

fabriickmeester, ende bijnae het gheheel 
volck. 

128 Virgo quaedam Leyns appellata filia 
Petri, L V annorum, multo tempore ex 
calculo dolores pertulit quam máximos, 
uti frequenter vidi et querelas audivi. 
Modeste tarnen divinae potestad se 
committens, mentis oculos ad dominicam 
passionem et Matris eius dolores erexit, 
nec frustra. Quippe quae dum vovisset 
ut supra, calculum argento omatum dum 
liberata foret offerre, in festo apostolorum 
Petri et Pauli Virginem Deiparam supplex 
salutans, cunctis magnopere stupentibus, 
emisit calculum magnitudinis ovi minoris 
gallinae. Nec memini me videre maiorem 
corpore cuiuspiam eiectum, quem testan-
tur qui videre recenter emissum, fuisse 
priusquam purgaretur quantitatis panis 
unius denarii. Et est istud omnibus 
virginibus nostris in beghinagio quae 
viderunt apprime cognitum. 

Een maghet met bijnaemen Leyns 
Peeterdochter, vijfenvijftich jaren oudt, 
hadde langhen tijdt van den steen seer 
groote pijne gheleden, ghelijck ick 
dickwils ghesien ende de dachte ghehoort 
hebbe. Maer nochtans stillekens haer in 
Gods macht bevelende ende overgheven-
de, heeft de ooghen haers herten tot de 
passie Ons Heeren Jesu Christi ende 
sijnder Moeder weedommen opgeheven, 
maer niet tevergeefs. Want soo sij belooft 
hadde als boven eenen steen int silver 
beslagen als sij verlost soude zijn op te 
offeren, op den feestdach der heyliger 
Apostelen Petrus ende Paulus68 de 
Godtbarende Maghet ootmoedelijck 
groetende, met groote verwonderinghe 
van een yeghelijck, is quijt geworden 
eenen steen gelijc een cleyn hinneney. 
Noch ick en can niet gedencken dat ick 
oyt grooteren ghesien hebbe die eenich 
mensche quijt gheworden was, die hem 
ghesien hebben soo hij eerst haer af-
ghegaen was eer hij ghesuyvert was, 
ghetuyghen dat hij soo groot was als een 
broot van een neghemanneken. Ende dit 
is alle onse maechden int bagijnhof diet 
ghesien hebben gheheel bekent. 
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129 Virgo quaedam, dicta Christina 
Nicolai filia, hydropica, annorum XLIII 
vel circiter, saepe mortis timoré extremo 
oleo uñeta fuit, et quatuor annos tantas 
poenas pertulit, quod semper timebatur 
quamprimum montura. In sacra autem 
septimana nulla vitae longions spes fuit. 
Quamobrem valde acceleravi afierre 
sacrum oleum, ne non uñeta e vivis 
excederet, et pluribus noctibus sequen-
tibus metuebamus ne morte praeveniretur, 
vigilantique diligentia ipsam custodie-
bamus. Saepe mentem ad passionem 
Domini et septem dolores divae Matris 
levavit pro sanitate recuperanda. Haec 
autem dum pridie solennitatis Purifica-
tionis intactae Virginis Mariae, ardentiori 
desiderio, valde tamen infirma, ad 
dominicam passionem et Mariae dolores 
mentem erigeret, certis se quibusdam 
votis astringens, videbatur sibi a capite 
ad pedes usque a quodam tangi, et omnia 
membra sua invenit alleviata. Confestim 
sunexit, ambulavit, visitavitque passio
nem Domini et VII Mariae dolores in 
Delft, obtulit gipsas, et hilari mente sana 
rediit. Eodem anno in eodem festo. 

13070 Eodem anno. Alardus Ghisberti, 
puer unius anni vel circiter, VI hebdó
madas ruptus, saepedicto invocato auxilio, 
statim sanatus est. 

Een sekere maecht, Christina ghenoempt 
Nicolaesdochter, watersuchtich, out 
driienveertich jaren oft daer ontrent, is 
dickwils om vreese van de nakende doot 
met de heylighe leste olie ghesalft, ende 
heeft vier jaren lanck soo groote smerte 
gheleden, dat men altijt meenden sij 
soude van stonden aen sterven. Doch in 
de goede weke en wasser gheen hope van 
langher te leven. Hierom ist dat men seer 
haestede om de heylige olie te halen, 
opdat sij sonder deselve niet en soude 
uuter werelt scheyden, ende veel naervol-
ghende nachten vreesden wij dat sij ons 
venaschen soude, ende daerom waeckten 
wij haer seer neerstelijck. Sij hief haer 
herte dickwils op tot de passie des Heeren 
ende de seven ween der heyligher Moeder 
om de ghesontheyt weder te crijghen. Soo 
dan als sij 's daechs voor Lichtmis
sedach69 met vierigher begheirten, 
nochtans seer cranck wesende, haer herte 
opheffende was tot het lijden Christi ende 
de weeen van Maria, haerselven met 
seker belofte verbindende, soo dochte 
haer dat sij van yemant geraeckt werde 
van den hoofde totte voeten, ende 
midtsdien ghevoelde sij dat alle haer 
leden verlicht waren. Sij is terstont 
opghestaen, sij is gaen wandelen ende 
besoecken de passie Christi ende de seven 
weedommen van Maria binnen Delft, sij 
heeft hare offerande ghedaen, ende is 
terstont ghesont, met blijden moet, 
wederom nae huys ghecomen. 

Binnen 'tselve jaer. Alaert Huybrechts, 
kint van een jaer oft daer ontrent, heb
bende ses weken ghescheurt geweest, 
aenroepende de hulpe boven diewils 
verhaelt, is terstont genesen. 
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13171 Quaedam honesta virgo vocata 
Catherina filia Florentii, XXIIII annorum 
vel circiter, rupta füit, omnibus annis 
magnas quoque poenas passa est. Haec 
audiens miracula dominicae passionis et 
septem dolorum Mariae facta, voto 
quodam se illis obligavit, et confestim 
cessarunt dolores, et integre se sanitati 
comperit restitutam. 

132 Quidam habens crura laesa, multis 
eruciabaturdoloribus, compluribus frustra 
medicamentis adhibitis. Hic memor 
dominicae passionis et VII Matris Mariae 
dolorum, vovit offerre cereum crus vel 
crura cérea, et statim coepit poena 
cessare, et exiguis viribus Antiquum 
Templum accessit, et postquam votis suis 
se absolvisset regressus est sanus. 

133 Wilhelmus Henrici, X V annorum, 
infectus est ex pestilentiali ulcere in 
dextro femore, adeo ut extremam sus-
ceperit unctionem, tamque febre agitatus 
ut mentis expers fieret et sensus. Dum 
autem chirurgicus ulcus aperuisset, alia 
septem accesserunt. Hic memor domini
cae passionis et compassionis Mariae, 
votum fecit, et statim crevit ulcus, et 
materia effluxit, ivissitque confestim 
dolore levatus ut votis satisfaceret, nisi 
a matre impeditus, quae dum petitionibus 
eius acquievisset, ulcere aperto, mire sane 
res, dum rediit se sanum comperit. Hoc 
anno. 

Een eerbare maget bij name Catharina 
Florisdochter, vierentwintich jaren out 
oft daer ontrent, was gescheurt ende lede 
alle jaer groote pijnen. Dese hoorende 
de miraculen ghedaen door het lijden 
Christi ende de seven weeën heeft haer-
selven aen die met een belofte verbonden, 
ende terstont hebben haer de pijnen ver
laten, ende vonde haer gheheel ghesont. 

Een seecker manspersoon, ghequetst zijn
de aen sijn beenen, wert met vele pijne 
gequelt, ende tevergeefs vele medecijnen 
gebruyckt hebbende, gedenckende het 
lijden Christi ende der seven weeën der 
Moeder Maria, heeft belooft een wassen 
been oft twee wasse beenen op te offeren 
ende van stonden aen begon de pijne op 
te houden ende met cleyn sterckte is totte 
Oude Kercke ghegaen endê als hij sijnde 
belofte volbracht hadde is hij cloeck ende 
ghesont wederom thuys gekeert. 

Willem Hendricksoon vijfthien jaren oudt, 
is van een pestilentiale sweire gheslaghen 
in sijn rechte dije soodat hij de leste sal-
vinghe ontfanghen heeft ende is alsoo 
mette coortse bevanghen dat hij sinneloos 
werde. Ende als den surgijn de sweire 
opengevliemt hadde, soo zijnder seven 
ander toeghecomen. Desen indachtich 
zijnde des lijdens Jesu Christi ende des 
medelijdens Maria, heeft belofte ghedaen, 
ende terstont is de sweire gherijpt ende 
de materie uutgheloopen, ende verlicht 
zijnde van de pijn soude terstont ghegaen 
hebben om sijne belofte te quijten, en 
hadde hetselfde sijn moeder niet belet, 
maer soo sij hem liet gaen omdat hij het 
seer ernstelijck op haer begeerende was, 
wederkeerende heeft hem ghesont 
ghevonden. Dit is binnen dit jaer gebeurt. 
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2.7 Brief 7. [1517, zomer - 1519] 

Dirck Adamsz van der Burch aan Jan van Coudenberghe 

Theodricus Adae Ioarnii de Couden
berghe. 

Redditae sunt mihi literae tuae, cum novis 
indulgentiis a summo pontifice Leone 
concessis, videlicet ad horas officii in 
festo Virginis de compassione comparen-
tibus, ad instar Visitationis Mariae: Item 
Omnibus Christif idelibus Septem dolores 
Virginis meditantibus et Septem Pater 
Noster et totidem Ave Maria legentibus, 
aut missam celebrantibus, aut cantantibus, 
aut audientibus, aut alios ad id agendum 
incitantibus: Septem annos et Septem 
quadragesimas, totiens quotiens id 
fecerint, acquirere valent'. Et a dominis 
nostris Traiectensi, Leodiensi, Tornacensi 
et Cameracensi et aliis episcopis, et 
eorem quemlibet quadraginta dierum, 
etiam totiens quotiens cum praefatis 
indulgentiis in praedicto exercitio mereri 
possunt, cumulative et extensive tarnen 
ad omnes episcopatus eas admittere 
volentibus, quae in praesenti se extendunt 
ad nonagentorum sexaginta dierum. Unde 
nostri Delffenses tuae paternitati mag-
nopere regratiantur. Certe divina inspira-
tione datae, et non immerito a rege nostro 
catholico desideratae, quae cum tot signis 
et miraculis in fraternitate factis, et quae 
in dies in omnibus locis in ea fiunt, 
mirabiliter devotos animos incitant, et 
corda hominum fortiter pulsant, de quibus 
miraculis tuae paternitati aliqua remitto. 

Theodoricus Adam aen Jan van Couden
berghe. 

Uwe brieven sijn t'mijnder hant gheco-
met, met nieuwe aflaten van onsen 
heylighen vader den paus Leo 7 3 ghejont, 
te weten voor deghene die hunselven 
laten vinden in de ghetijden op den 
feestdach der Maghet vant medelijden74, 
evenghelijck alsser ghegeheven sijn op 
den feestdach van de Visitatie van Onse 
Lieve Vrouwe75: 'Item noch alle Christ-
gheloovighen die de seven weeën der 
heyligher Maghet sullen betrachten ende 
seven Pater Nosters met seven Ave 
Marien lesen, oft die misse doen, singhen 
oft hooren sullen, oft andere tot sulcx 
verwecken sullen, winnen seven jaren 
ende seven quaremen, soo dickwils als 
elck dit doen sal'. Item van onsen heer 
bisschop van Uutrecht, Luyc ende 
Camerijc ende andere bisschoppen, van 
een yegelijcken onder dese sijn ooc 
ghejont veertien dagen, soo dicwils als 
sij iet vant voorseyde doende sijn, deselve 
elc uytstreckende tot de ondersaten van 
elcx bisdom, indien die eyghen bisschop
pen hierin verwillighen, die nu teghen-
woordelijck hun uytstrecken tot neghen-
hondert ende sestien daghen. Hierom 
bedancken uwe vaderlijckheyt seer onse 
inwoonders van Delft. Voorwaer dese 
aflaten sijn door Gods ingeven gejont, 
ende niet sonder redene van onsen 
catholijckenconinckbegheert, dewelcke 
ghevoecht met soo vele teeckenen ende 
miraculen, in de broederschap ghedaen 
ende die noch daghelijcx gheschieden, 



300 Bijlage 17. Brief 7. 

13476 Infans Ghijsberti nomine Alardus, 
unius anni; 
[135] Bertholomeus filius Pétri, XVIII 
annorum; 
[136] Ghijsbertus Iacobi, IUI annorum; 
[137] Ioannes Henrici; 
[138] Cornelius Iereonis, aetate V 
hebdomadarum, miserabil[i]ter rupti; 
[139]77 Katherina Florentii, honesta 
virgo X X I annorum, tribus annis; 
[140] Quirina filia Petri, longo tempore; 
[141] et Bartha uxor Pauli Pistoris, 
quinquagenaria, duobus annis ruptae et 
nimis cruciatae; 

voto facto ad dominicam passionem et 
Septem dolores Virginis, mira res, viscera 
emulsa78 ascenderunt et redierunt, et 
rupturae statim clausae sunt, et absque 
alio dolore et medicamine sanatae et 
clausae permanent. 

142 Maria, relicta Iacobi Arnoldi, magnis 
morbillis infecta per VII annos cum 
dimidio in uno latere et genu, et intimue-
runt ad quantitatem duorum capitum in 
uno humero et fronte, ita quod nec die 
nec nocte quiescere prae nimia passione 
valebat. Una nocte, et postquam quendam 
gementem bis audivit et dicentem: 'Vade 
ad dominicam passionem et Septem 
dolores, et gratiam invenies'. Et voto 
facto et adimpleto, sana effecta est. 

drijven wonderlijc aen ende verwecken 
alle devote herten, van welcke miraculen 
ic uwe vaderlijcheyt wederom eenighe 
seynde. 

Het ommundich kint van eenen Ghijs-
brecht, Alaert genoemt; 
item Bartholomeus Peeterssen, achtien 
jaren out; 
Ghijsbrecht Jacobs, vier jaren out; 
Jan Henricxssoon; 
Cornelis Janssen79, vijf weken out, 
jammerlijck ghescheurt; 
Catharina Florisdochter, eerbare maghet 
van eenentwintich jaren, drii jaren lanck; 
Quirijn Peeterdochter, langhen tijt; 
oock Baertha Pauwels Backersdochter 
van vijfthien jaren80, die beyde twee 
jaren ghescheurt waren ende seer ghepij-
nicht; 
alle dese belofte ghedaen hebbende tot 
de passie Ons Heeren ende de seven 
weeen der Maghet, wondere sake: het 
inghewant, uutgeruckt, is wederom 
opgecomen ende de scheuren zijn terstont 
ghenesen, ende sonder ander medecijnen 
zijn gheheylt, ghenesen, ghesloten, en 
blijven alsoo. 

Maria, achterghelaten weduwe Jacobs 
Arnoutsen81, was besmet met de groote 
pocken seven jaren lanck ende een half 
in eene zijde ende in haer knie, ende 
hadde geswillen soo groot als twee 
hoofden in d'eene schouder ende in haer 
voorhooft, soodat sij noch dach noch 
nacht rusten en conde van pijne. Eens 
op eenen nacht heeft yemant hooren 
suchten ende tweemaels seggen: 'Gaet 
tot de passie Ons Heeren ende tot de 
seven weeen'. Dus belofte ghedaen 
hebbende met woorden ende die volbracht 
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143 Beatrix, relicta Cornelii Florentii, 
ex negligentia non observans votum 
dominicae passioni et compassioni 
Virginis, per earn factum ex quo prius 
a morbillis sanata fuerat, Virginem 
rogavit ut aliquid recordationis voti non 
transgredienti daret. Et statim voto 
forsitan neglecto, XIIII fistulis velut ut 
vulgo diceretur sancti Quirini percussa 
est, et ex fluxu earum tantum debilitata 
fuit, quod in festo Palmarum nuper elapso 
extremam unctionem accepit, et in 
eandem debilitatem usque ad festum 
venerabilis Sacramenti mansit, et tunc 
altera die communicavit. Et recordata 
voti, imploravit Virginem, et ipso voto 
impleto cessavit praedictarum fistularum 
fluxus, et illico sana effecta est. 

144 Cornelius Comelii, infectus morbillis 
magnis, votum ad sanctum Iacobum fecit, 
et voto impleto magis aggravabatur. 
Mater eius hoc considerans, votum fecit 
ad dominicana passionem et septem 
Virginis dolores, ut imaginem ceream 
et frumentum in ponderatione fílii sui 
offerret, et gratiam si qua fieret publicare 
faceret. Et in ponderatione fílii sui 
evanuerunt omnes morbilli, et sanus 
effectus est. Sed quia exivit, et ecclesiam 

hebbende met den wercken, sij is ghesont 
gheworden. 

Beatrix, achterghelaten weduwe van 
Cornelis Florissen82, uut onnachsaem-
heyt niet onderhoudende de belofte aen 
de passie Ons Heeren Jesu Christi ende 
het medelijden der reynder Maget, die 
sij ghedaen hadde als sij eerst van de 
pocken ghenesen was, heeft de heylige 
Magnet ghebeden, dat sij haer yet soude 
toeschicken dat haer soude moghen doen 
ghedencken haer belofte om die niet te 
overtreden. Ende terstont als sij per 
avonturen haer belofte versuymt hadde, 
soo is sij gheslagen met veerthien 
fistulen, ghelijck die zijn die men 
ghemeynelijck van sinte Quirijn noempt, 
ende door het loopen derselver is alsoo 
machteloos gheworden, dat sij op Palm-
sonnendach83 lestleden het heylich olysel 
ontfanghen heeft, ende is in deselve 
machteloosheyt tot 's Heylich Sacra-
mentsdach ghebleven, ende des anderen 
daechs heeft sij ghecommuniceert. Ende 
haerder belofte ghedachtich wordende, 
heeft de hulpe der heyligher Magnet 
aengheroepen, ende de belofte volbracht 
hebbende is het vloyen der fistulen op-
ghehouden, ende sij is terstont ghenesen. 

Cornelis Cornelissen, besmet met de 
groote pocken, heeft belofte ghedaen tot 
sint Jacob, ende de belofte volbrocht 
hebbende wert meer beswaert. Sijn 
moeder hierop lettende heeft belofte 
ghedaen tot de passie Ons Heeren ende 
tot de seven weeen der heylige Maghet, 
dat sij een wassen beeldt ende soo veel 
terwe opofferen soude als haer sone 
soude weghen, ende dat sij de gratie, 
indien sij eenighe vercrege, soude doen 
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non fecit publicare gratiam sibi factam, 
redire coeperunt. 

14584 Wilhelmus Henrici, X V annorum, 
ulcere pestilentiali in femore dextro 
infectus, et ex febribus usque privationem 
sensuum debilitatus; 
[146] Machteldis, uxor Ioannis Andreae, 
ex eodem pestilentiali morbo in IUI locis 
infecta; 
[147] Henrica, filia magistri Ioannis 
Maris, percussa pestilentiali infirmitate; 

[148] Luta, uxor Barteldi Iacobi carpen-
tatoris, eodem pestilentiali ulcere infecta; 

[149] Ioannes Nicolai, febrem pestilen-
tialem continuam, quae in eum tantum 
invaluit per tres dies ut sensum amitteret; 

[150] et in eadem infirmitate Gertrudis, 
uxor Henrici Christiani, usque ad extre-
mam unctionem; 
invocato dominica passione et septeno 
dolore Virginis, omnes sani effecti sunt. 

151 Heildis filia Petri, ex nimia scabie 
leprosa iudicata; 

[152] Anna filia Erardi, per VII annos 
eodem morbo laborans et iudicata; 

[153] et quaedam matrona in Lyra, 
effecta scabiosa et ita deformis, ut 
omnium iudicio videretur leprosa; 
invocando dominicam passionem et VII 

vercondigen. Ende soo haren sone 
ghewegen wert zijn alle de pocken haers 
soons verdwenen, ende hij is ghenesen. 
Maer want hij uut de kercke ghegaen is 
ende en heeft de gratie die hem gheschiet 
was niet doen vercondigen, soo hebben 
sij beginnen weder te comen. 

Willem Henricxsoon, 15 jaren oudt, 
besmet zijnde van een pestilentiale sweire 
in sijn rechte dije, ende door coortse 
gecrenckt tot onsinnicheyt toe; 
Machtild, huysvrouwe van Jan Andries-
sen85, van deselve siecte op vier plaetsen 
geraect; 
Henricxken, dochter meester Jans 
Maris8 6, geslagen met de pestelentiale 
siecte; 
Lute Barteld Jacobsen raymakers huys
vrouwe, vant selve pestilential sweir 
geraect; 
Jans Nicolaessen, hebbende een conti-
nuele pestilentiale coortse, die so gewel-
dich over hem gheweest is drie daghen 
lanck dat hij sijn sinnen ghemist heeft; 
ende in deselve sieckte Geertruyd Hen-
dricx Christiaens huysvrouwe, cranck 
zijnde tot het heylich olysel toe; 
alle dese, aenroepende de passie Ons 
Heeren Jesu Christi ende de seven weeen 
der heyligher Magnet, zijn ghenesen. 

Heyltken Peetersdochter, overmits groote 
schorftheyt verwesen zijnde voor 
melaetsch; 
Anna Eraedsdochter, seven jaren lanck 
deselve sieckte hebbende, ende oock als 
sulcx verwesen; 
oock een matroone te Liere, schorft 
geworden, ende soo onsienelijck dat een 
yeghelijck seyde dat sij melaetsch was; 
aenroepende de passie Ons Heeren Jesu 
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Virginis dolores, mundatae sunt et 
permanent. 

15487 Andreas Andreae, III annorum, 
in Berckex submersus; 
[155] et Machteldis filia Georgii, in 
Sceplii submersa; 
invocata dominicain passionem et Septem 
doloribus Virginis, resuscitatae sunt. 

156 Aleydis, uxor magistri Ioannis Maris, 
XXIX annorum, ex calculo vexata usque 
ad mortem; 
[157] quidam iuvenis, filius Iacobi, ad 
meridionalem portam in Delft, eodem 
morbo vexatus per nimium clamorem et 
eiulatum; 
voto facto ad dominicam passionem et 
Septem dolores Virginis, liberati a 
calculis, sani effecti sunt. 

158 Quaedam matrona ex fossatis, vocata 
Margareta, uxor Thomae Theodrici, XLI 
annorum, impraegnata, praedicto morbo 
vexata et per sex septimanas intollerabiles 
poenas patiens, nihil capiens nisi serum 
acetosum, ut desperaretur de vita eius 
et extinctione pueri, attamen eiulando et 
vociferando invocavit dominicam passio
nem et Septem dolores Virginis, dicens: 
'0 dolorosa Maria, quantam gratiam 
ostendisti saepius in tuis miraculis, 
dignare mihi desolatae subvenire1, statim 
emisit VIII cálculos satis magnos et X L V 
alios, et postmodum enixa est puerum 
scitum, unde omnes mirabantur, quia in 
tanto tempore nihil comedit. 

Christi ende de seven weeen der heyliger 
Maget, zijn al tesamen genesen ende 
ghesont ghebleven. 

Andries Andriessen, drie jaren out, 
verdroncken te Bercker88; 
ende Machtild Jorisdochter, te Scheply89, 
oock verdroncken; 
als men voor hun aengheroepen heeft de 
passie Ons Heeren ende de seven wee-
dommen der heylige Maget, zijn weder
om levendich geworden. 

Aleyt meester Jans Mees90 huysvrouwe, 
neghenentwintich jaren oudt, ghequelt 
van den steen totter doot toe; 
een jongman, Jacobs soon, aen de 
Zuytpoort te Delft woonende, met 
hetselve quaet bevangen door al te 
grooten gheroep ende gheschrey; 
belofte gedaen hebbende aen de passie 
Ons Heeren ende aen de seven weeen 
der Maget, verlost van de steenen, zijn 
gesont geworden. 

Een seker matroone, ontrent de stadt-
vesten woonachtich, Magarita ghenaemt, 
huysvrouwe van Thomas Diericksen, 
eenenveertich jaren out, kint dragende, 
met de voorseyde siecte gequelt ende ses 
weken lanck onverdraeghelijcke pijnen 
lijdende, niet nuttende dan suere weye, 
soodat men den moet verloren gaf 
aengaende haer leven ende het leven 
haers kints, nochtans janckende, huylende 
ende tierende heeft sij aengheroepen de 
passie Ons Heeren Jesu Christi ende de 
seven weeen des Magets, seggende: '0 
weemoedige Maria, wat groote gratie 
hebdy dickwils ghetoont in uwe mira-
culen, gheweerdicht u mij desolate 
vrouwe bijstant te doen1, heeft terstont 
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159 Quaedam domus erat invasa incen-
dio, plures ita quod extinctores erant 
desperati, dicentes: 'Impossibile est estam 
domum salvari1. Et voto facto ad domi-
nicam passionem et Septem dolores 
Virginis, flamma amplius non invaluit, 
et domus conservata est. 

160 Maria filia Ioannis de Naeldwijck, 
XXVIII annorum, tribus diebus et III 
noctibus in partu laborans cum gravissimo 
dolore et poena, interdum sine spe, et 
tandem dixit: 'Si mors amarior est, quid 
agam in extremis?', et mox intellectum 
et sensum a mane usque ad quintam 
horam post prandium perdidit. Et matro-
nae circa ipsam existentes nil aliud 
expectabant nisi exitum animae suae. Una 
illarum matronarum, considerans factum, 
dixit ad alias: 'Faciamus votum, et 
invocemus dominicam passionem et 
Virginis dolores', et fecerunt sic. Et tres 
Pater Noster et tres Ave Maria lecti 
inmodico alleviata est, et completo 
Septem Pater Noster et Septem Ave Maria 
convaluit, et enixa est prolem sanam, in 
quantum fas est dicere humano more: 
quasi sine poena. 

acht steentkens, redelijck groot, ghelost 
ende vijfenveertich andere, ende daemaer 
heeft sij een fray kindt ghebaert, waervan 
een yegelijc verwondert was, omdat sij 
in soo langhen tijt niet ghegeten hadde. 

Een seker huys was van den brandt 
bevanghen, soodat vele die om te 
blusschen gecomen waren den moet lieten 
sincken, seggende: 'Het is onmogelijck 
dat huys te behouden'. Maer als men 
ghelofte gedaen hadde aen de passie Ons 
Heeren ende aen de seven weeën der 
Maget, soo en is de vlamme niet voort 
ghegaen, ende 't huys is behouden. 

Maria Jans van Naeldwijcx dochter, 
achtentwintich jaren oudt, drie daghen 
ende drie nachten in den arbeyt zijnde 
met de aldermeeste pijne ende smerte, 
somtijdts sonder eenighe hope, heeft ten 
lesten gheseyt: 'Is de doodt bitterder, wat 
sal ick in mijn uuterste maken?', ende 
terstont heeft sij haer verstant ende haer 
sinnen van smorgens tot vijf uren naer 
den noen verloren. Ende de matroonen 
die om haer stonden en verwachtende 
anders niet dan den uutganck der zielen. 
Een van dese matroonen, siende wat daer 
onginck, heeft tot die andere gheseyt: 
'Laet ons beloven ende aenroepen het l i j 
den Ons Heeren Jesu Christi ende de 
ween der heyligher Maghet' ende hebbent 
ghedaen. Ende als men drie Pater Noster 
ende drie Ave Maria ghelesen hadde soo 
is sij een luttel verlicht, ende als men de 
seven Pater Nosters ende de seven Ave 
Marien vervult oft uutghelesen hadde, 
soo is sij terstont ghesont geweest, ende 
is moeder gheworden van een ghe-sont 
kindt, soo veel als men op menschelijcke 
maniere segghen mach als sonder pijn. 
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161 Margareta filia Salomonis, X X X V I 
annorum, honesta matrona, mente capta, 
patre vovente ad dominicam passionem 
et virgíneos dolores, sana effecta. 

162 Nicolaus filius Georgii, in sinistra 
crure nimis vexatus, ut nec stare nec ire 
potuit; 
[163] alius quidam, in crure laesus et 
gravissimos dolores sustinens; 
medicorum solamine destituti, voto facto 
ad dominicam passionem et virgineos 
dolores, sani effecti sunt. 

164 Hildegundis filia Henrici Rolandi, 
iuvencula VIII annorum, ab infantia 
mirabili infirmitate vexata, vociferando, 
eiulando, cadendo, spumando, et quo 
crevit aetas, crevit et aggravata est ipsa 
infirmitas, in tantum quod nullus apud 
illam esse voluit. Post multas peregrina-
tiones votum fecerunt ad dominicam 
passionem et irgineos dolores, et sana 
effecta est. 

165 Katherina filia Petri ex Watheringa 
decem spinteras deglutivit, et per tres dies 
nimis passionata, voto facto ut supra, 
evomuit et sana effecta est. 

166 Quaedam iuvencula Anna vocata, 
filia cuiusdam viri, transiens ad hortum, 
nihil videns tarnen sentiens se trusam, 
cecidit in fossam, et cogitando seipsam 
submergere, prae timore matris, apparuit 
ibi quoddam caput cornutum, unde 
nimium perterrita, fecit votum ut supra, 
et mox elevata est et portata ad XIII 

Margriet Salomonsdochter, sesendertich 
jaren oudt, een degelijcke matroone, 
sinneloos gheworden zijnde, soo haer 
vader belofte dede tot de passie Ons 
Heeren ende de maechdelijcke weeen, 
is tot haer sinnen gecomen ende genesen. 

Claes Janssen91, seer gequelt in sijn 
slincker been, soodat hij noch gaen noch 
staen en conde; een ander, int been 
ghequetst ende seer groote pijne lijdende; 
als dese beyde van medecijnen troost 
verlaten waren, belofte ghedaen hebbende 
aen de passie Christi ende aen de maech
delijcke weeen, zijn ghesont gheworden. 

Hildegund Henricx Roelansdochter, een 
jonghedochterken van acht jaren, was van 
haer onmondighe kindtsheyt af met een 
wonderlijcke crenckte ghequelt, roepende, 
huylende, vallende, schuymende, ende 
met de ouder de crenckte oock beswaert, 
soodat daer niemant bij haer en wilde 
wesen. Naer vele pellegrimmagien hebben 
sij belofte ghedaen tot de passie Ons 
Heeren ende tot [de] maechdelijcke 
weeen, ende sij is ghesont gheworden. 

Catharina Pietersdochter uut Wateringe 
heeft thien spellen ingeslict, ende drie 
daghen lanck veel lijdende, belofte 
ghedaen hebbende als boe, heeft se 
uutghespogen ende is genesen. 

Een jongh dochterken Anna genaemt, 
sekers mans dochter, doorgaende naer 
den hof, niemand en siende heeft ghe-
voelt dat sij gestooten werde, en in de 
gracht ghevallen ende denckende daer 
te versmooren, door vreese van haerder 
moeder, soo is aen haer verthoont een 
hooft met hoornen, waervan uutermaten 
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passum ab illa, cum tarnen nullum vidit 
aut percepit. Marina eius videns earn 
tremulam, quidnam accidisset interrogavit. 
Respondit: Timeo matrem meam, quia 
vestes meae madidae sunt1, et perscrutatae 
intactae inventae sunt. 

167 Iacobus Petri, mancus ex utraque 
parte, voto ut supra facto, recte ambu-
lavit. 

168 Ioannes Ioannis, per medium annum 
lecto decumbens tali languore, quod de 
momento in momentum exitus animae 
eius exspectabatur; 
[169] Cornelius Petri, X X V I annorum, 
duo apostemata circa fundamenta clunium 
habens, et consilio chirurgicorum scissura 
facta in una crurium, lecto decubuit, 
loquelam et sensus perdidit per V vel VI 
dies; 
[170] Machteldis, uxor Ioannis Andreae, 
per medium annum sexies vel septies in 
die circa regionem cordis extremam 
poenam laborans, ita ut prae nimio dolore 
nervi et venae cum carne contracti erant; 
[171] alia matrona, Georgia nomine, uxor 
Matthiae Ioannis, languore corrupta et 
lecto decumbens a sabbato post Nativi-
tatem Christi usque ad III hebdómadas 
in quadragesima; 
[172] quaedam honesta matrona, cum viro 
suo omnium membrorum incompos 
effecti per VIII septimanas; 
votis factis ut supra, sani effecti sunt. 

seer verschirckt zijnde heeft belofte 
ghedaen als boven, ende is terstont 
opgheheven ende veerthien schreen 
voorder ghedragen, daer sij nochtans 
niemant en sach noch ghewaer en werde. 
Haer nichte siende dat sij beefde, 
vraechde wat haer overcomen was. Sij 
antwoorder 'lek vreese seer mijn moeder, 
omdat mijn cleederen nat zijn', ende als 
men deselve ondersocht heeft zijn deselve 
ghevonden als ongeraeckt vant water. 

Jacob Pietersen, van beyde zijden creupel, 
belofte als boven ghedaen hebbende, 
heeft recht gegaen. 

Jan Janssen, een half jaer te bedde 
ligghende van soo grooten sieckte, dat 
men van oogenblick tot ooghenblick sijn 
affscheyden verwachte; 
Cornelis Petersoon, sesentwintich jaren 
oudt, hebbende twee aposteunen ontrent 
sijn fondament, als d'een been ghevliemt 
was heeft te bedde ghelegen vijf oft ses 
dagen lanck, sonder sprake, verstant oft 
gevoelen; Machtildt Jans huysvrouwe92, 
een half jaer lanck ses oft seven maels 
des daechs ontrent de frontieren des 
herten een uuterste pijne lijdende, soodat 
door de alte groote pijne de zenuen ende 
aderen met het vleesch ghespannen oft 
ghecrompen waren; 
een ander matroone, Jorijn ghenaemt, 
Matthijs Janssen huysvrouwe, met sieckte 
bevanghen, te bedde ligghende van 
saterdach naer Kersmisse tot drie weken 
in den vasten; een eerbare vrouwe, met 
haren man wesende machteloos ghewor-
den aller hunder lendens, acht weken 
lanck; alle dese belofte ghedaen hebbende 
als boven, sijn ghesont gheworden. 
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173 Quaedam mulier, habens filium 
quadam infirmitate velut epilepsia ut 
putabatur gravatum, voto ut prius facto, 
sanus effectus est. 

174 Cornelius Christiani, habens ulcus 
in gutture; 
[175] Cornelius Cornelii, XVI annorum, 
tumidus in lingua IUI diebus, ita quod 
nec comedere nec bibere potuit; 
[176] Aleydis filia Nicolai, squinanciae 
morbo laborans; 
votis ut supra factis, convaluerunt. 

177 Quaedam Petronella ex Schevening-
he, relicta Iacobi, X L V annorum, laesa 
XIIII annis vermicriminali morbo in ore 
suo, qui ad scapulas et brachia et faciem 
se ampliavit et extendit, et ita intumuit 
quod ex oculis videre non potuit, et erat 
quasi excoriata per duos annos et eo 
amplius, quae nullo medicamine mederi 
potuit. Tandem de nocte in visione ad 
praedictum votum mónita, et illo facto 
et impleto, poenae cessaverunt, et mun-
data et sana effecta est. 

178 Ioannes filius Hermanni, V annorum, 
cadens de solario, in tantum laesus et 
contritus est ut omnia signa mortis in 
eum apparuerunt, ad praefatum votum 
sanus effectus est. 

Een sekere vrouwe, hebbende eenen sone 
beswaert zijnde met een vallende sieckte 
soo het scheen, belofte als boven ghedaen 
hebbende, is gesont geworden. 

Cornelis Christiaensen, hebbende een 
gheswil oft sweire in de kele; 
Cornelis Cornelissen, sesthien jaren out, 
met een opgheswollen tonghe vier dagen 
lanck, soodat hij noch eten noch drincken 
en conde; 
Aleyt Nicolaesdochter, van de squinan-
chie sieck siende; 
alle dese, beloften als boven ghedaen 
hebbende, zijn gesont gheworden. 

Een sekere Peternelle van Schevelinghe, 
achterghelaten weduwe van Jacob, 
vijfenveertich jaren oudt, seven jaren 
bevanghen van de hayrworm in haren 
mondt, dewelcke hem uutstreckte tot de 
schouderen ende armen, ende verbreydde 
hem oock int aensicht, soodat sij uut 
haren ooghen niet sien en conde, ende 
sij was als ghevilt twee jaren durende 
ende meer, noch en conde met eenighe 
remedien geholpen worden. Ten lesten 
op een nacht in visioen vermaent tot 
belofte als vooren, ende die ghedaen 
hebbende ende voldaen, soo hebben de 
pijnen haer verlaten, ende sij is suyver 
ende gesont gheworden. 

Jan Harmanssoon, vijfjaren out, vallende 
van den solder, was alsoo ghequetst ende 
gheplettert datter allerhande teeckenen 
der doot in hem gesien werden, doende 
de belofte voorschreven, is ghesont 
gheworden. 
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AFKORTINGEN 

De mirakelverhalen worden geciteerd als volgt: 

J Mirakelen van Maria Jesse (Bijlage 1.1) 
K Mirakelen van het heilig Kruis 'mitten hair'(Bijlage 1.3) 
N Mirakelen van Maria ter nood Gods (uitgegeven door Oosterbaan in 'Kroniek1, 

86-184; zie voor de nummering van deze verhalen de Concordans, hierna, p. 
310) 

Z Mirakelen van Maria van zeven smarten (Bijlage 2) 

Verder worden de volgende afkortingen gebruikt: 

A B H Archieven afkomstig uit het archiefdepot van het Bisdom Haarlem (de 
stukken die betrekking hebben op Delft zijn inmiddels overgebracht naar 
GAD, waar zij kunnen worden opgevraagd onder de nummers uit Ver-
hoofstad, Inventaris) 

A R A Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage 
DTB Doop-, Trouw- en Begraafboeken 
GAD Gemeentelijke Archiefdienst Delft 
OBC Oud-Bisschoppelijke Clerezij 
RAU Rijksarchief in de provincie Utrecht, Utrecht 
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CONCORDANS 

In deze concordans worden de nummers (N) van de mirakelverhalen van O.L.V. ter 
nood Gods gerelateerd aan de pagina's (P) waarop zij zijn te vinden in de door 
Oosterbaan verzorgde editie 'Kroniek van de Nieuwe Kerk'. 

N P N P N P 

1 86-87 31 109-110 61 142-143 
2 87-88 32 110-111 62 143-145 
3 88 33 111-112 63 145-147 
4 88-89 34 112-113 64 147-148 
5 89 35 113-114 65 148-149 
6 90 36 114-116 66 149-150 
7 91 37 116-117 67 150 
8 91-92 38 117-118 68 151-152 
9 93 boven 39 119 69 152 
10 93 onder 40 119-121 70 152-153 
11 93-94 41 121-123 71 153-154 
12 94-95 42 123-124 72 155-157 
13 95-96 43 124-125 73 157-160 
14 96-97 44 125-126 74 160-161 
15 97-98 45 126-127 75 161-163 
16 98-99 46 127 76 163-164 
17 99 47 127-128 77 164-165 
18 100 48 129 78 165-167 
19 100-101 49 130-131 79 167-169 
20 101 50 131 80 169-170 
21 101-102 51 131-132 81 170 
22 103-104 52 132-133 82 170-173 
23 104 boven 53 133-134 83 174 
24 104 onder 54 134 boven 84 174-176 
25 105 boven 55 134-136 85 176-178 
26 105 onder 56 136-137 86 178-179 
27 106 57 137-138 87 179-180 
28 106-107 58 138-139 88 180-181 
29 107-108 59 139-140 89 181-183 
30 108-109 60 140-142 90 183-184 
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NOTEN 

Noten bij hoofdstuk 1 

1 Zie bij voorbeeld Demm, 'Zur Rolle des Wunders1, 316. 
2 Over de middeleeuwse kritiek: Van Herwaarden, Pelgrimstochten, 143-158. 
3 Over het intellectuele debat omstreeks de tijd van de Reformatie: Eire, War against the idols, 

passim. 
4 Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, 173. 
5 Post, Kerkelijke verhoudingen, 399: 'Het verrichten van bedevaarten stond in de zestiende eeuw nog 

in ere. Bij het gewone volk was de critiek van Erasmus nauwelijks doorgedrongen'. Zie ook Van 
Herwaarden, Pelgrimstochten, 156-158. 

6 Frijhoff, 'Van "Histoire de 1'Église" naar "Histoire religieuse"', passim. Over het problematische 
karakter van de termen 'volkscultuur' en 'mentaliteit' bij voorbeeld: idem, Cultuur, mentaliteit: 
illusies van elites?, 21-33 en Lauwers, '"Religion populaire", culture folklorique, mentalités'. Zie 
ook Schmitt, '"Religion populaire" et "culture folklorique'". Kritisch over de 'Franse school': Clark, 
'French historians and early modern populär culture' en Van Engen, The Christian middle ages as 
an historiographical problem'. 

7 Zie Christian, Local religion in sixteenth-Century Spain, 3. Het door Christian gehanteerde en met 
succes toegepaste begrip 'locale religie' is mijns inziens te prefereren boven de omstreden en 
beladen term 'volksreligie'. 

8 Een uitgebreide bibliografie in Rooijakkers en Van der Zee ed., Religieuze volkscultuur, 142-171. 
Kenmerkend voor de benadering is de ondertitel van deze bundel: De spanning tussen de voorge
schreven orde en de geleefde praktijk. 

9 Over deze benadering bij voorbeeld de inleiding door Vroom en Tennekes op de bundel Contextua-
liteit en christelijk geloof, 7-15. Zie ook Clark, 'French historians and early modern populär culture', 
passim, en Van Engen, The Christian middle ages as an historiographical problem', passim. 

10 Oppel, 'Exemplum und Mirakel', 110. Spangenberg, Maria ist immer und überall, 47-59. 
11 Hierover: Vauchez, La sainteté en Occident, 540-541. Spangenberg, Maria ist immer und überall, 

16. 
12 Enkele voorbeelden: Finucane, Miracles and pilgrims en Sigal, L'homme et le miracle. De door 

Verrycken opgestelde 'exhaustieve vragenlijst' is bij mijn weten niet door haar toegepast in een 
onderzoek van één of meer mirakelboeken. Verrycken, 'Naar een analysemodel', 213-215,223-227. 

13 Head, Hagiography and the cult of the saints, 289-291. 
14 Finucane, Miracles and pilgrims, 191-202. 
15 Zie bij voorbeeld Bredero, Christenheid en Christendom in de middeleeuwen, 15, 292-299. 
16 Head, Hagiography and the cult of the saints, 102-105, 172-181, 282. Over de verering van de 

eucharistie bij voorbeeld: Snoek, De eucharistie- en reliekverering in de middeleeuwen. 
17 Van Herwaarden, Pelgrimstochten, 143-158. 
18 Harmening, 'Fränkische Mirakelbücher'. 
19 Christian, Local religion in sixteenth-Century Spain. 
20 Vauchez, La sainteté en Occident. 
21 Post, Kerkelijke verhoudingen, 468-469. 
22 Zie bij voorbeeld de bibliografie bij Berbée, '"Bedevaart" en "pelgrimstocht" in Nederland', 171 en 

de noten 12-14. 
23 Van Herwaarden, 'Geloof en geloofsuitingen' en Van Herwaarden e.a., Santiago de Compostela. 
24 Van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten. 
25 Zie respectievelijk Mirakelboeck Onser Liever Vrouwen t'Amersfoert, Mirakelen van Onze Lieve 

Vrouwe te 's-Hertogenbosch, 'Het mirakelboek van het heilig Hout te Dordrecht', 'It Boalserter 
mirakelboek' en Jappe Alberts, 'De verering van Sint-Eusebius'. 
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26 Zie bij voorbeeld Verhoeven, 'De cultus van het heilig Hout te Dordrecht' en Nissen, 'De heilige 
vriend Gods Sint Eusebius'. 

27 Uitgegeven in Bijlage 1.1, in het vervolg aangehaald als J. 
28 Uitgegeven in Bijlage 1.3, in het vervolg aangehaald als K. 
29 Uitgegeven in Bijlage 2, in het vervolg aangehaald als Z. 
30 Uitgegeven door Oosterbaan in 'Kroniek', 86-184, in het vervolg aangehaald als N. 
31 Uitgegeven door Oosterbaan in 'Kroniek'. De laatste informatie die wordt gegeven in de hand die 

het merendeel van het handschrift heeft vervaardigd, heeft betrekking op het jaar 1516. Over deze 
bron hierna, p. 22 met noot 8. 

32 Zie de literatuurlijst, in voce Oosterbaan. Het werkmateriaal van Oosterbaan berust bij de Gemeen
telijke Archiefdienst te Delft. 

Noten bij hoofdstuk 2 

1 Informatie, passim. Het verslag over het bezoek aan Delft op p. 322-339. 
2 In Blockmans e.a., Tussen crisis en weivaart', 44-45, wordt voor het platteland een gemiddelde van 

5, voor de steden van 4,5 bewoners per haardstede gehanteerd. Ibidem, 51, wordt voor Delft in 
1514 een bevolkingscijfer van 12.298 genoemd. Dit is inclusief Delfshaven, waar 117 huizen 
stonden. De Vries, The Dutch rural economy, 75, gaat steeds uit van meer dan vijf bewoners per 
haardstede. 

3 De Vries, The Dutch rural economy, 75. 
4 Dordrecht komt niet voor in de Informatie, maar aangenomen mag worden dat ook deze stad meer 

dan 10.000 inwoners telde. Blockmans e.a., Tussen crisis en welvaart', 43-51. 
5 Rotterdam: Informatie, 459-469; Schiedam: Ibidem, 469-478; 's-Gravenhage: Ibidem 339-346. 
6 Delft was het bolwerk van de anti-Beierse Kabeljauwen. Brokken, 'Het beleg van Delft in 1359'. 

Over de motieven voor de partijkeuze van Delft: Idem, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten, 260-263. 

7 De Boer, Graaf en grafiek, 41-42. 
8 De Boer, Graaf en grafiek, 41-42 en 63-91. Over het endemische karakter van de pest in de late 

middeleeuwen Valk en Noordegraaf, De Gave Gods, 43-44. Zie echter ook de kritische aantekenin
gen van Rommes, 'Pest in perspectief, 251-253. 

9 Enqueste, 260-264. 
10 Noordegraaf, Hollands welvaren?, 28-34. 
11 'Kroniek', 232-233 en 240. De auteur lijkt zich voor de opname van deze gegevens in dit verder 

geheel aan kerkelijke zaken gewijde kroniek te willen rechtvaardigen door beide malen te wijzen 
op het grote aantal priesters dat overleed. Overigens zijn de pestjaren 1484 en 1492 voor Delft niet 
verwerkt in de bijlagen van Valk en Noordegraaf, De Gave Gods, 225-232. Over de bruikbaarheid 
van dat overzicht Rommes, 'Pest in perspectief, 253 noot 32. 

12 Volgens de pastoor van 's-Gravenhage waren daar in 1509 703 mensen gestorven, in 1513 624. De 
laatste plaag had er zelfs toe geleid dat 'thoff vertogen was'. Informatie, 340-342. Dat ook Delft 
werd getroffen blijkt uit enkele mirakelverhalen, hierna te behandelen in 6.8. 

13 Woltjer, 'Een Hollands stadsbestuur', 261. 
14 Kok, 'De sociaal-economische situatie in de zestiende eeuw'. Deze auteur meldt zonder bronverwij

zing dat Delft in 1552 liefst 6572 huizen telde, hetgeen zou impliceren dat de stad toen circa 30.000 
inwoners had. 

15 Burri, Die delfter Pest von 1557, passim. Over Pieter van Foreest en zijn tijd diverse artikelen in 
Houtzager ed., Pieter van Foreest. Zie ook Bosman Jelgersma, Vijf eeuwen Delftse apothekers, 43-
55. 

16 Blockmans e.a., Tussen crisis en welvaart', 51-56. 
17 GAD, ABH, inv. nr 542. Het stuk, dat geen datum draagt, moet zijn opgesteld tussen 1487 en 1492. 
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Er is, kennelijk als voorbeeld, een aflaat voor de kerk van Xanten in opgenomen uit 1487. Verder 
is sprake van Sixtus, voorganger van de zittende paus. Bedoeld moet zijn Sixtus IV (1471-1484), 
opgevolgd door Innocentius VIII (1484-1492). Als met de twee genoemde hongersnoden die van 
rond 1480 en 1490 zijn bedoeld, dateert het stuk van 1490 of later. 

18 Raue, De stad Delft, 185-189, geeft uitgebreide beschouwingen over de ontwikkeling van de 
indeling van drie tot zestien wijken, maar behandelt niet het stadium van vier kwartieren. 

19 'Kroniek', 226. 
20 Van der Borch tot Verwolde-Swemle, 'Wonen in Delft', 125. 
21 De Boer, 'Delft omstreeks 1400'. 
22 De rekeningen der grafelijkheid I, 189-190. 
23 De Boer, Graaf en grafiek, 298-301. 
24 De Boer, 'Delft omstreeks 1400', 95 en Idem, Graaf en grafiek, 274-278. Zie ook Diederiks en 

Jeurgens, 'Nijverheid versus milieu in Holland 1500-1900', 204. 
25 Noordegraaf, Hollands welvaren?, 83-85. 
26 De Vries, The Dutch rural economy, 69-70. 
27 Informatie, 355. 
28 Diepeveen, De vervening, 63 en passim. 
29 De Boer, Graaf en grafiek, 315, 325-327. 
30 Over het ontstaan en de betekenis van deze wateren: Winsemius, 'Delft en Hof van Delf, passim. 
31 Hoek, 'Delfshaven, de rivierhaven van Delft'. 
32 Concurrentie met het door de Hoekse voorman Willem van Duvenvoorde gesteunde Schiedam zou 

omstreeks 1350 zelfs een belangrijk motief zijn geweest voor de Delftse partijkeuze voor de 
Kabeljauwen. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, 260-261. 

33 De Vries, The Dutch rural economy, 43-49. 
34 Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, 261. 
35 Zie voor de ontwikkeling van bestuur en rechtspraak Van Leeuwen, 'Bestuurlijke en rechterlijke 

organisatie' en Downer, Inventaris der archieven van de rechterlijke colleges, 3-15. 
36 Willeman van der Burch, als schout aangesteld in 1408, moest vier vijfde van deze revenuen 

afdragen aan de graaf. Wat resteerde was voor hemzelf, zij het dat daarvan nog wel alle onkosten 
betaald dienden te worden. Hierbij moet vooral worden gedacht aan personeel, bij voorbeeld een 
klerk of een bode. Groot charterboek IV, 105. 

37 Postma, Het hoogheemraadschap van Delfland, 39-50. 
38 Wellicht vond de verkrijging van deze bevoegdheid plaats in de jaren 1398-1400. Tot december 

1398 zijn de inkomsten uit het schoutambacht van Delft namelijk opgenomen in de rekeningen van 
de baljuw van Delfland en Schieland. Vanaf 1400 blijkt de schout echter rechtstreeks rekenplichtig 
te zijn aan de graaf. J.C. Kort, Het archief van de graven van Holland, 128* en inv. nrs. 1916 en 
2028. 

39 Woltjer, 'Een Hollands stadsbestuur', 261-279. Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, 
253-256 en 274-277. 

40 Visser, 'Het Delftse stadsplan', 13-14. Graaf Willem V droeg in 1353 600 Hollandse ponden bij aan 
de aanleg van de vestingwerken, die (het is niet duidelijk of dit woord terugslaat op de werken of 
op de ponden) door zijn voorgangers reeds waren toegezegd. Groot charterboek II, 808. 

41 Brokken, 'Het beleg van Delft in 1359'. 
42 Groot charterboek III, 611. 
43 Het oudste handvest dat bewaard bleef, werd verleend door Willem II in 1246. Oorkondenboek van 

Holland en Zeeland II, nr.680. Over het ontstaan, de overlevering en de betekenis van dit stadsrecht 
Kruisheer, Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden, 31-39, 53-56, 59-62. In 1268 werd het 
stadsgebied door Floris V uitgebreid met de zogenaamde Oude Dïlf Deze kreeg dezelfde rechten 
als het eerder begunstigde deel van de nederzetting, dat blijkens deze oorkonde de Niewe Dilfwetd 
genoemd. Voor de localisering van deze plaatsaanduidingen bij voorbeeld Niermeyer, Delft en 
Delfland, 57-59 en Raue, De stad Delft, 181-195 (de tekst van de oorkonde op p. 220). Verdere 
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uitbreidingen van het stadsgebied vonden onder meer plaats in 1347 (ARA, Graven van Holland, 
inv. nr 220, f. 48), 1355 {Groot charterboek II, 837; uitvoerig besproken door Rauhe, De stad Delft, 
81-90), 1390 {Groot charterboek III, 553) en 1394 {Groot charterboek III, 611). 

44 Postma, Het hoogheemraadschap van Delfland, 50-64. 
45 Berends en Meischke, 'De bouwgeschiedenis van de Oude Kerk', 33-34 en Berends, 'De bouwge

schiedenis van de Nieuwe Kerk', 38-39. 
46 Soutendam, 'Stichting der Heilige Kruis-Kapel'. 
47 Lucas, T)e Sint Jacobs-kapel te Delft'. Oosterbaan, De Oude Kerk, 301-303. 
48 Vermaseren, Het klooster 'Sancta Maria in Monte Sion', 21-24. 
49 Vermaseren, Het klooster 'Sancta Maria in Monte Sion', 25-33. 
50 Vermaseren, Het klooster 'Sancta Maria in Monte Sion', 41-48. Over de organisatie en de redenen 

van het succes van het kapittel: Van Dijk, 'De bestuursvorm van het kapittel van Sion'. 
51 Oosterbaan, 'School en kerk', 196-197. 
52 Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 
53 Jongkees, Staat en kerk, 94 en 253-256. 
54 Oosterbaan, De Oude Kerk, 311-312. 
55 Hierover diverse artikelen in Rothfusz en Rozemond ed., De kartuizers en hun Delftse klooster. 

Over de opgravingen in 1959 Vos, 'Het kartuizer klooster'. 
56 Koorn, Begijnhoven, 6-7. 
57 Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 111-114. 
58 Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 227-229. 
59 Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 293. 
60 Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 393. 
61 Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 359. 
62 Van Heel, 'De Clarissen van Delft». 
63 Oosterbaan, Zeven eeuwen, 144-147. 
64 Obreen, 'Koningsveld'. 
65 Over de middeleeuwse geschiedenis van de Delftse gasthuizen Oosterbaan, Zeven eeuwen, 1-158. 
66 Oosterbaan, Zeven eeuwen, 91-92. 
67 Oosterbaan, 'De vroegste geschiedenis van het meisjeshuis'. 
68 Oosterbaan, Zeven eeuwen, 46-50 over medisch personeel, 63-68 over de gasten. 
69 Zie 5.1.1. 
70 Bosman-Jelgersma, Vijf eeuwen Delftse apothekers, 12. 
71 Houtzager, 'Aspecten van de verzorging van ouden van dagen'. 
72 Oosterbaan, De Oude Kerk, 297-320. 

Noten by hoofdstuk 3 

1 De ouderdom van de Oude Kerk is niet precies bekend. Bij opgravingen tijdens een restauratie 
tussen 1949 en 1961 zijn restanten blootgelegd van een tufstenen bouwwerk. Dit kan weliswaar niet 
veel jonger zijn dan 1200, maar er werden ook sporen aangetroffen van een voorganger. Zie 
Berends en Meischke, 'De bouwgeschiedenis van de Oude Kerk', 32-33. Dit uiterst beknopte en 
nauwelijks geannoteerde artikel is gebaseerd op een naar verluidt veel omvangrijker maar onvol
tooid manuscript van Meischke. In afwachting van de (nooit gerealiseerde) editie daarvan liet 
Oosterbaan in De Oude Kerk annotatie achterwege in hoofdstuk II, dat handelt over de bouwge
schiedenis. Een goed en controleerbaar overzicht van het ontstaan en de groei van de kerk is dus 
nog altijd niet voorhanden. 

2 ARA, Archief graven van Holland, inv. nr. 196, f. 1. Uitgegeven door Hingman, 'De stichting van 
de Nieuwe Kerk te Delft'. 

3 In de periode 1393/1394-1400 blijkt Henricus van den Zande pastoor van zowel de Oude als de 
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Nieuwe Kerk. Als de in 1381 getroffen regeling inderdaad is geëffectueerd, moet hij ook toen al in 
functie zijn geweest. Oosterbaan, De Oude Kerk, 127-128. Tegen deze voorstelling van zaken pleit 
een suppliek van hertog Albrecht aan paus Bonifacius IX, te dateren tussen november 1389 en juni 
1390. Hierin verzoekt hij Henricus van den Zande te mogen begiftigen met een beneficie, non 
obstante quod ecclesiam parochialem in Purmer et capellam in Wassenaer dicte dyocesis noscitur 
obtinere, cum ceteris non obstantibus ut supra. Hier is dus geen sprake van het personaat van de 
kerken in Delft, of dit moet zijn besloten in de term cum ceteris. Van Riemsdijk, De tresorie en 
kanselarij, Bijlage X, p. 416. 
Zie hiervóór, p. 11, afb. 2.1. De daarop aangegeven parochiegrenzen zijn gereconstrueerd in Muller, 
De indeeling van het bisdom, 267-270. 
Wel waren er kapellen bij kloosters en gasthuizen. Ook hier kon men ter kerke gaan, sacramenten 
ontvangen of begraven worden. Het uit handen geven van dergelijke rechten was een zaak van de 
pastoors van de parochiekerken. Zij liepen hierdoor offergaven mis, maar lieten zich financieel 
schadeloos stellen. Zie bij voorbeeld Oosterbaan, De Oude Kerk, 303-312. 
Over de memoriemeesters, die het fonds beheerden waaruit de zielmissen werden betaald, Ooster
baan, De Oude Kerk, 341-342. 
De zeven getijden werden in de Oude Kerk ingevoerd in 1450 of 1451, in de Nieuwe Kerk in 1456. 
In 1462 werd ter ondersteuning van de noodlijdende fundaties een zuster- en broederschap 
opgericht, die beide parochies bestreek. Het lidmaatschap werd aantrekkelijk gemaakt door de 
verlening van diverse aflaten. Oosterbaan, De Oude Kerk, 224-231. 
De titel 'Kroniek' is niet afkomstig van de auteur zelf, maar is in veel latere hand aangebracht op 
het schutblad, wellicht evenals de band uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Het handschrift 
berust in Londen, British Library, Additional Manuscripts, nr 25.050. Het is deugdelijk uitgegeven 
door Oosterbaan in 'Kroniek', en bestaat uit de volgende onderdelen, (de nummers verwijzen naar 
de pagina's in de editie): 
a. Vidimus uit 1465 van een oorkonde uit 1387 betreffende een visioen, voorafgaand aan de 
stichting van de Nieuwe Kerk, en elf wonderen van Maria ter nood Gods (32-44); zie hierna, 3.3.1. 
b. Aflaten, 1390-1512 (44-72). 
c. Legende betreffende de stichting van de kerk en de verkrijging van het beeld van Maria ter nood 
Gods (73-85). 
d. Mirakelverhalen over dit beeld, 1381-1516 (86-184). 
e. Kroniek van de kerk, 1381-1511 (185-256). 
De onderdelen a en b zijn in het Latijn, de overige in het Middelnederlands. De tekst is door één 
hand geschreven, met uitzondering van vele marginalia en enkele addenda, aangebracht door 
Michiel Vosmeer (1545-1617); over hem Bijlage 2, Inleiding. 
N 90 (1516) is niet gedateerd volgens de in Delft gebruikelijke boodschapstijl, maar naar een 
winterstijl. Als de datum niet teruggaat op een voorliggende akte, maar is aangebracht door de 
samensteller van de kroniek, kan dit een aanwijzing zijn dat hij een geestelijke was, die de door het 
bisdom Utrecht gebruikte kerststijl hanteerde. Zijn grote aandacht voor de bouw en de inrichting 
van de kerk lijken echter meer te wijzen op een functie als kerkmeester, een wereldlijk functionaris. 
Tussen 1299 en 1311 wordt als pastoor van de Delftse kerk een zekere Simon genoemd, blijkens 
zijn zegel een telg van het geslacht Van der Made. Oosterbaan, 'De Oude Kerk te Delft in de 
dertiende eeuw', 152 en noot 3, met alle vindplaatsen. Van de nobilis Bartholomeus van Noordwijk, 
als persoon vermeld van circa 1318 tot 1342, het jaar van zijn dood, wordt in een pauselijke 
oorkonde van 1325 gezegd dat zijn voorouders de kerk hebben gesticht en dat zijn oom het 
patronaatsrecht bezit. Oosterbaan, De Oude Kerk, 118-119. Dit maakt het aannemelijk dat hij een 
neef was van Willem, de laatste Van der Made die dit recht kon uitoefenen. Met diens overlijden 
in 1330 stierf de rechte mannelijke lijn van het geslacht uit, waarop zijn lenen vervielen aan de 
graaf. Een aantal lenen werd teruggekocht door verwanten. ARA, Archief graven van Holland, inv. 
nr 243, f. 84 en 89v. Zie ook Oosterbaan, 'De Oude Kerk te Delft in de dertiende eeuw', 146-147, 
noot 8. 
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11 Als persona vermeld van 1342 tot 1348, overleden in 1376. Oosterbaan, De Oude Kerk, 119-120. 
12 Zie voor soortgelijke pogingen van de Rotterdamse magistraat Ten Boom, De Reformatie in 

Rotterdam, 49-60. 
13 ARA, Archief graven van Holland, inv. nr 244, f. 10-lOv: 'zo en zullen wi onse ghifte van der 

kerke van Delf of van andren provenden daer die ghifte of an ons comt of afcomen zal binnen 
onser stede voirs. niemende gheven hi en zi uut den palen van Noirt-Holland gheboren ende die zal 
wonachtich wesen binnen onser stede van Delf, ten ware of wi of onse nacomelinghe of een broeder 
of zuster of vrouwe te Hollant sijns begheerden of in horen dienste hebben wilden'. 

14 'Item so wie die Oude Kerc van Delf gegheven wert, dat die persoenre te Delf zijn woenstat houden 
sel so langhe als hi leven sel'. 'Dit sijn alsulke gebreke', 205. 

15 Jongkees, Staat en kerk, 288 en noot 6. Oosterbaan, De Oude Kerk, 130-132. 
16 Egidius Joye, vooral bekend als cantor van Philips van Bourgondië, wordt als pastoor vermeld van 

1465 tot zijn overlijden in 1483. Jongkees, Staat en kerk, 288 en noot 5. Oosterbaan, De Oude 
Kerk, 132-135. Zijn opvolger Johannes Loesschaert wordt als zodanig genoemd van 1484/1485 tot 
en met 1490. Oosterbaan, De Oude Kerk, 135. Anthonius Mettenye komt als pastoor voor vanaf 
1494/1495. In 1522 overleed hij; er zijn geen aanwijzingen dat hij zijn personaat eerder beëindigde. 
Oosterbaan, De Oude Kerk, 135-136. 

17 Oosterbaan, De Oude Kerk, 139-141. 
18 Oosterbaan, De Oude Kerk, 141-146. 
19 Oosterbaan, De Oude Kerk, 147-150. 
20 Noordeloos, Pastoor Maarten Donk. 
21 Oosterbaan, De Oude Kerk, 163-167. 
22 Nolet en Boeren, Kerkelijke instellingen, 326-327. 
23 Synoniem met perpetuus vicarius of 'vice-cureit' worden in de dertiende en veertiende eeuw in de 

Delftse bronnen gebruikt: plebanus (b.v. 1265; Oosterbaan, Zeven eeuwen, Bijlagen, p. II—III), 
perpetuus capellanus (b.v. 1324; Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 51, regest 90 en 91) en 
'parochiepape' (b.v. 1327; GAD, Archief Oude en Nieuwe Gasthuis, inv. nr. 516, p. 17). 

24 In enkele rekeningposten uit het begin van de zestiende eeuw worden de twee kapelanen en de 
vice-cureit samen aangeduid als 'die drie capellanen'. GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. 
nr. 29, f. 294 en 473. 

25 Over Henricus van den Zande: Oosterbaan, De Oude Kerk, 127-128. Over AHaert van der Stege: 
'Kroniek', 102 n. 35. De laatste was voor hij pastoor werd van de Nieuwe Kerk vice-cureit van de 
Oude Kerk. In een lijst van geestelijken uit 1395/1396 wordt hij genoemd als vice-cureit van Delft, 
samen met zijn collega Jacobus Lamberti. Oosterbaan, De Oude Kerk, 129 kon niet uitmaken wie 
aan welke kerk was verbonden. Met Jacobus Lamberti zal echter bedoeld zijn Jacob van Oudewater, 
die in 1398 of 1399 als vice-cureit getuige was bij de optekening van een mirakel in de Nieuwe 
Kerk (N 15). 

26 Jongkees, Staat en kerk, 288-289. 'Kroniek', 134-135 noot 111. 
27 ARA, Archief kapittel St. Maria op het Hof, inv. nr. 264. 
28 ARA, Archief kapittel St. Maria op het Hof, inv. nr. 263. 
29 ARA, Archief kapittel St. Maria op het Hof, inv. nr. 264. 
30 RA Utrecht, Archief Domkapittel, inv. nr. 2464 nr. 16 f. 14. 
31 Oosterbaan, De Oude Kerk, 137. Zie ook Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 215, regest 406 

(1504, april 16). 
32 ARA, Archief kapittel St. Maria op het Hof, inv. nr. 265 en 268. 
33 ARA, Archief kapittel St. Maria op het Hof, inv. nr. 270 en 271. Jongkees, Staat en kerk, 274 wijst 

erop dat de Nieuwe Kerk nog voorkomt op een uit het midden van de zestiende eeuw daterende lijst 
van kerken, waarvan de landsheer het patronaatsrecht bezit. Ook op een soortgelijke oudere lijst uit 
of van kort na 1514 figureert de Nieuw Kerk. ARA, Archief Grafelijkheidsrekenkamer, Registers, 
inv. nr. 655 bis, nr. 1, f. 40v. 

34 Oosterbaan, De Oude Kerk, 137. 
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35 Holtkamp, Register, 78-79. Hieruit is bekend dat Hugo de Groot werd opgevolgd door Simon 
Leseure, die al in 1513/14 blijkt te zijn overleden. Hij zou zijn opgevolgd door 'Engelbertus 
Theemsece'. Juister lijkt de lezing in ARA, Archief Grafelijkheidsrekenkamer, Registers, inv. nr 655 
bis, nr 1, f. 40v: mr Engebrecht van Heymstede, proost van Maastricht. Van hem is niet eens 
bekend tot wanneer hij in functie was. In 1540/1541 is sprake van een opvolging van Engelbertus 
Leseure door Wilhelmus Savons, waarbij de aantekening is gevoegd: Ista ecclesia est obtenta bona 
fide ad usum filii magistri Gerardi Mulert. Deze zoon, Arnestus genaamd, was student te Leuven 
toen hij in 1554 afstand deed van de cure ten behoeve van Pouwels Cornelisz Graefmaker, beter 
bekend als Taphaeus. Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 272, regest 159. 

36 Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 291, regest 265 (1572). Zie ook Noordeloos, Cornelius Musius, 
141-142. Verdere bronverwijzingen bij Oosterbaan, De Oude Kerk, 206 noot 351. 

37 'Kroniek', 212. 
38 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 31, f. 159r. 
39 N 71 (1507) en N 74 (1509): 'beide cappelanen'. Daarentegen N 21 (1407): de persoon en 'sinen 

cappellaen'. Hiermee kan echter ook de vice-cureit zijn bedoeld. 
40 Post, Kerkelijke verhoudingen, 427-429. Vroom, 'De moer de heilighe kerc tot hullip (ge)gheven', 

59-61, en Idem, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, 23-36. Ten Boom, De Reformatie in 
Rotterdam, 60-64. 

41 GAD, Archief stadsbestuur, inv. nr. 89. 
42 GAD, Handschriften, inv. nr 37 A 25, f. 12-14. 
43 GAD, ABH, inv. nr. 613, f. 2. 
44 Oosterbaan, De Oude Kerk, 327. 
45 Het aantal van drie bij voorbeeld in GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 3 (rentenboek 

1400), f. 49 (1407); GAD, ABH, inv. nr 549 (kasboek 1417/1418), schutblad. 
46 GAD, ABH, inv. nr 556, f. 5. 
47 ARA, Archief graven van Holland, inv. nr 196 f. 1. Zie ook Oosterbaan, De Oude Kerk, 327-331. 
48 Zie bij voorbeeld 'Kroniek', 32-33 (1387), 98-99 (1399), 122 (1464), etcetera. 
49 GAD, DTB, inv. nr 90 (grafboek Nieuwe Kerk), lijst van kerkmeesters van 1489-1571 op p. 3-8. 
50 In november 1452 waren Claes Dammesz, Jan Vrankenz en Pieter de Heuter gekozen tot kerkmees

ters van de Oude Kerk. Op 1 mei, de gewone datum voor de magistraatskeuze, werden de eerste 
twee 'an den recht ghezet' en vervangen door Daem Bertelmeesz en Claes Floris Hartz. GAD, ABH, 
inv. nr 555 (kasboek 1452/1453), f. 13. Een soortgelijke situatie in 1457/1458: Ibidem, inv. nr 556, 
f. 5, en in vele andere jaren. 

51 Oosterbaan, De Oude Kerk, 328-330. De rekenplichtigheid van de kerkmeesters is echter niet te 
bewijzen. Zie ook hierna, 9.1. 

52 GAD, ABH, inv. nr 563, f. 19 en inv. nr 564, f.l2v. Zie ook de verordening bij Fruin, 'Het oudste 
der tot dusver bekende keurboeken van Delft', 344. 

53 GAD, Doop-, trouw- en begraafboeken, inv. nr 90, p. 10-12. Zie ook Oosterbaan, De Oude Kerk, 
349-353. 

54 Van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, 257-258. 
55 Een overzicht van hun taken bij voorbeeld in Oosterbaan, De Oude Kerk, 366-370. Hoewel het 

bronnenmateriaal betreffende de Nieuwe Kerk veel beperkter is, komt daaruit wel naar voren dat de 
organisatie en de taakverdeling binnen de parochie nagenoeg hetzelfde moeten zijn geweest. 

56 Oosterbaan, De Oude Kerk, 170-186. 
57 Oosterbaan, De Oude Kerk, 231-238. 
58 Over hem Bijlage 1, Inleiding. 
59 Indien de notaris voor de datum van de jaarwisseling de Kerststijl hanteerde, wat voor een 

geestelijke van het bisdom Utrecht niet verwonderlijk zou zijn, dan dient de datering te luiden 1 
februari 1351. Als hij zich conformeerde aan de door het Delftse stadsbestuur gebruikte boodschap-
stijl, vonden de hier beschreven gebeurtenissen plaats op 31 januari 1352. Zie ook de datering in K 
49. 
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60 In 1390 bezocht hij Rome om de jubelaflaat te verwerven. Hij overleed op de terugreis. Kist, 'De 
oorsprong', 381-385. 

61 Het adellijk geslacht Van Coudenhoven ontleende zijn naam aan het gelijknamige goed, ten 
zuidwesten van de stad Delft. Hierover bij voorbeeld Van Dinther, 'Het geslacht Van Coudenhoven'. 
Catharina schonk op 19 mei 1354 een rente aan het gasthuis in Delft. GAD, Archief Oude en 
Nieuwe Gasthuis, inv. nr 516, p. 16. Op 3 juni 1359 verkocht hertog Albrecht 20 morgen land in 
Coudenhoven, dat na het beleg van Delft door haar was verbeurd. ARA, Archief graven van 
Holland, inv. nr 226, f. 30 (nr 149). Uitgegeven in Groot charterboek III, 96. 

62 Hierna, 4.2.4. 
63 Johannes van Braedbeeck was ook proost van Koningsveld geweest. 'Kroniek', 43 n. 33. 
64 Hierover nader in 4.2.4. 
65 'Kroniek', 32-44. Noch van de oorkonde van 1387, noch van de vidimussen van 1465 is een 

origineel of een ander afschrift bekend. 
66 'Kroniek', 73-80. 
67 Zie voor een ander voorbeeld van een legende die in twee bronnengenres en dientengevolge in twee 

sterk afwijkende lezingen is overgeleverd: Verhoeven, 'De cultus van het heilig Hout te Dordrecht'. 
68 Oosterbaan, De Oude Kerk, 298 en n. 6. 
69 'Kroniek', 85. 
70 'De venerabili virgine', 349. Ook andere informatie lijkt aan deze vita ontleend. Zo meldt de 

'Kroniek', 85 dat er ten tijde van het visioen al wel een begijnhof was, maar dat dit niet beschikte 
over een kerk noch een begraafplaats. Daarom werden de begijnen ter aarde besteld bij de Oude 
Kerk, naast de toren. In de vita lezen wij dat Geertruid begraven werd extra januam turris antiquae 
ecclesiae Delfensis, a parte meridionali, quia carebant Beghinae tune propria ecclesia et coemete-
rio. Zie 'De venerabili virgine', 353. Omdat hier sprake is van de Oude Kerk, hetgeen slechts zin 
heeft na de stichting van de Nieuwe, kan 1381 als terminus a quo voor de datering van de vita 
beschouwd worden. Vgl. Bredero, 'De Delftse begijn Gertrui van Oosten', 94, die via een andere 
weg tot dezelfde conclusie komt. Hij stelt vast dat er sprake was van animositeit tussen de beide 
kerken en aangezien klachten van de kroniekschrijver ook voorkomen in de vita zou de laatste 
geschreven zijn toen deze rivaliteit bestond, dus na 1381. Hiervóór is echter al aangetoond dat de 
informatie over het geringe aantal altaren niet noodzakelijk onjuist, laat staan tendentieus is. 

71 'Kroniek', 77-78, n. 12. 
72 GAD, Historisch-topografische atlas, Prentencollectie, 1351. 
73 Hij was een broer broer van Sasbout Vosmeer, de eerste apostolisch vicaris van de Noordelijke 

Nederlanden. Gerlach, Tiiman Vosmeer'. Over hun broer Michiel: Bijlage 1, Inleiding. 
74 RAU, Archief OBC, inv. nr 394. 
75 Tilman had zijn verhaal naar eigen zeggen ex archivis propriae ecclesiae et annalibus patriae. 

Misschien berustte in zijn tijd de akte van 1387 of de vidimus van 1465 in Keulen. Het is ook 
mogelijk dat Tilman zich gegevens uit het kerkarchief liet toesturen, bij voorbeeld door zijn broer 
Michiel, die in Delft woonde en met wie hij veel correspondeerde. 

76 De desbetreffende oorkonde van wijbisschop Folkerus is afgeschreven in 'Kroniek', 47-50. 
77 Reeds paus Urbanus VI (+ 1389, oktober 15) zou een aflaat ter bevordering van de bouw hebben 

gegeven. In de kroniek is deze niet opgenomen, quia iam nullius est roboris. Hij gold namelijk 
slechts tien jaar. 'Kroniek', 44. Op 20 mei 1390 gaf Bonifatius DC een aflaat ten behoeve van de 
kerkbouw. Ibidem, 44-47. 

78 'Kroniek', 84-85. Ook in de eigenlijke kroniek komt de auteur hierop terug, en wel in een paragraaf 
met het opschrift 'Van den gueden voirtganck der heelre steden doir dese kerek'. Ibidem, 192-193. 

79 Zie hiervóór, 2.4. Zie ook Hagemeijer, 'Devote vrouwen in Holland omstreeks 1400'. 
80 Maria wordt genoemd als enige patroonheilige in de wijdingsoorkonde van 1382 en in de aflaat van 

Bonifatius IX uit 1390. 'Kroniek', 44-50. 
81 'Kroniek', 194-195. De eerste vermelding van het dubbelpatronaat van de Nieuwe Kerk dateert voor 

zover mij bekend van 1400. ARA, Archief Geestelijk Kantoor van Delft, inv. nr 587. 
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82 Oosterbaan, 'De Oude Kerk te Delft in de dertiende eeuw', 149-150 en Idem, De Oude Kerk 17-18. 
Hij steunt vooral op twee zeventiende-eeuwse bronnen, namelijk Van Bleyswijck, Beschryvinge der 
stadt Delft, 133 en Vosmeer, Diva Virgo, 6. Slechts terloops noemt hij een m.i. zwaarwegend 
gegeven uit het aantekenboekje van de vice-cureit van omstreeks 1530, GA Delft, Archief 
Hippolytuskerk, inv. nr. 30, f. 19v-20: Summum altare dedicatum est Deo, in honorem sancti 
Hippolyti, patroni ecclesie, et sociorum, atque in honorem sancti Bartholomei apostoli et martyris, 
quondam patroni eiusdem ecclesie. Oosterbaan, De Oude Kerk, 18 en 21 n. 62. Niet gebruikt is een 
kroniekje van het begijnhof, in het Latijn geschreven door heer Petrus Daniels in 1420, slechts 
overgeleverd in een onvolledige achttiende-eeuwse vertaling van stadsbeschrijver Boitet. In een 
passage die betrekking heeft op de periode rond 1300, wordt vermeld dat het toezicht op de 
begijnen berustte bij de pastoor van de Bartholomeuskerk. GA Delft, Handschriften, inv. nr 38 C 
14, f. 27-29v, aldaar f. 28. 

83 Vosmeer, Diva Virgo, 6. De oudste vermelding van sint Hippolytus als patroon in een bul van 4 
september 1398: Henricus van den Zonde, rector parochialis ecclesiae Sancti Ypoliti de Delf. 
Repertorium Germanicum II, 427. 

84 'Kroniek', 196. Aleyd, voor het laatst in bronnen genoemd in 1414, was eerst gehuwd met Jan van 
Heenvliet, later met Jan van Cruiningen. Ibidem, 65 noot 168. De aflaten, opgenomen in een 
vidimus van 1414 door Gerard van Ockenberge, abt van Egmond: Ibidem, 64-68. Hieraan is 
toegevoegd een berekening van het aantal aflaatdagen dat door middel van het vereren van deze 
reliek was te verwerven, in totaal bijna 40.000. Ibidem, 68-69. 

85 'Kroniek', 220-223. 
86 Voor het vervolg Oosterbaan, De Oude Kerk, 52-58. 
87 GAD, ABH, inv. nr 557, p. 68. Het vervolg van de post luidt: 'dair sij toe behoeft hebben tot costen 

ende anderen dat dancbairlijken werken, comt 19 lb. 3 sc. gr.'. Oosterbaan, De Oude Kerk, 52 
citeert de post slechts tot en met 'hebben' en wekt zo de indruk dat de gezanten zelf degenen waren 
die de behoefte voelden relieken te verwerven. 

88 Vermaseren, Het klooster "Sancta Maria in Monte Sion", 76-79. 
89 Hij was bedienaar van een vicarie op het altaar van sint Nicolaas en van een kapelanie ter ere van 

de 11.000 maagden op het Sint Jacobusaltaar. In 1484/85 werden in beide beneficies nieuwe 
bedienaars geïnstitueerd, omdat zij vacant waren wegens overlijden. In de kapelanie werd hij 
opgevolgd door Wilhelmus Johannis Sonck, misschien zijn natuurlijke zoon. RAU, Archief 
Domkapittel, inv. nr 2464, rek. 1484/85, f. 20 en 21. Niet te verwarren met Jan Willemsz Sonck, 
kerkmeester van 1 mei 1458 (GAD, ABH, inv. nr 556 p. 5) tot zijn verkiezing tot burgemeester op 
1 mei 1459 (Ibidem, inv. nr 557, p. 5). 

90 Oosterbaan, De Oude Kerk, 98 n. 122. 
91 In de Latijnse bewoordingen wordt gezegd dat de kerk insignis, ampla, speciosa et plurimum etiam 

ad instar cathedralis ecclesie adornata existit. Rome, Vaticaans Archief, Reg. Lat. 503, f. 65v-66r. 
Fotokopie in GAD, Werkmateriaal Oosterbaan. 

92 GAD, ABH, inv. nr 557, p. 43. 
93 GAD, Handschriften, inv. nr 38 B 11.15. 
94 GAD, ABH, inv. nr 540 (1460, december 12). De bisschop erkende dat de Oude Kerk 'insignis, 

ampla, spaciosa et plurimum adornata' was, maar ging niet zover de vergelijking met een kathedraal 
te trekken. 

95 'Kroniek', 220-221. 
96 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, f. 490 (1525). Deze post betekent m.i. niet, zoals 

Oosterbaan, De Oude Kerk, 58 meent, dat toen opnieuw relieken werden ingehaald. Gezien de 
datum moet het wel gaan om de voortzetting van de in 1461 gevestigde traditie. Daarnaast was er 
nog een reliekenprocessie op de zondag na Johannes Onthoofding (29 augustus). GAD, Archief 
Hippolytuskerk, inv. nr 30 (aantekenboekje vice-cureit, circa 1530), f. 18v. 

97 Rome, Vaticaans Archief, Reg. Lat. 578, f. 121v. Fotokopie in GAD, Werkmateriaal Oosterbaan. 
98 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 17. De schrijn woog 50 mark en de goudsmid kreeg 
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4 Rijnsgulden per mark verwerkt zilver. Vergelijk Oosterbaan, De Oude Kerk, 55, die meent dat 
Gerrit Jansz 4 Rijnsgulden in totaal kreeg. 

99 Van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, 156-157. 
100 GAD, ABH, inv. nr 541. Oorkonde met transfix. 
101 Visscher, 'Aflaatbrief (1476, mei 5). Een dag later gaf de wijbisschop een aflaat aan de Nieuwe 

Kerk ter gelegenheid van de wijding van het koor met het hoofdaltaar en het zuidelijk deel van het 
kerkhof. Hierbij werden ook de vereerders van de relieken bedacht. 'Kroniek', 60-62. 

102 Oosterbaan, De Oude Kerk, 55-56. De raadpleegde een fotokopie van dit document, afkomstig uit 
Stadsarchief Keulen, Notarieel Archief, inv. nr 13077, die berust in GAD, Werkmateriaal Ooster
baan. 

103 In 1463 was wel een zekere Pouwel Pouwelsz kerkmeester van de Oude Kerk. Hij vervulde 
dezelfde functie in 1477, was schepen in 1447 en 1448 en veertigraad in 1476. Zijn naam maakt het 
waarschijnlijk dat hij een eventuele zoon ook Pouwel zal hebben genoemd. Oosterbaan, De Oude 
Kerk, 99 n. 143. 

104 ARA, Archief abdij Egmond, inv. nr 136-140. Over deze stukken Van Gelder, 'Vijftiende-
eeuwsche kloosterzeden', 390-393. Dank aan prof. dr W.H. Vroom, die mij op dit artikel atten
deerde. Ten Boom, De Reformatie in Rotterdam, 24, vermeldt zonder bronverwijzing dat op Sint 
Laurensdag 1464 in Rotterdam relieken werden ingehaald vanuit Delft, 'waar zich in die tijd een 
soort van "depot" bevond, afkomstig uit Keulen'. 

105 Oosterbaan, De Oude Kerk, 57 en 'Kroniek', 222-223. 
106 Slechts incidentele schenkingen zijn bekend, bij voorbeeld uit GAD, ABH, inv. nr 558 (kasboek van 

de kerkmeesters van de Oude Kerk, 1463/64) f. 1: 'Lysbeth Qaes Pier Maertijns wijf heeft 
besproken een rinck, wairdich wesende omtrent enen nobel, dair of sel hebben die Oude Kerck ende 
Onse Vrouwe ende die relyquyen elx een vierendei, ende de relyquyen in die Nieuwe Kerck een 
vierendel'. 

107 GAD, ABH, inv. nr 542. Over dit stuk hiervóór, 2.1. 
108 Zie hierna, 4.1.1. 
109 Een bloemlezing van dergelijke keuren uit het midden van de zestiende eeuw bij Van Peer, 'Maria 

Jesse'. Een uitvoerige beschrijving van de Ommegang bij Oosterbaan, De Oude Kerk, 243-250. 
110 Zie bij voorbeeld de ordonnantie van 23 juni 1397, Groot charterboek III, 659-660. De 100 

stadsschutters ontvangen per jaar 4 pond Hollands per jaar. Bovendien krijgen zij bij ommegangen 
of andere gelegenheden waarbij zij worden ontboden geld voor een mengel wijn. 

111 Zie 2.2. Ook elders vielen jaarmarkt en processie samen. Zie bij voorbeeld Vroom, De Onze-
Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, 50. 

112 Van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, 279. In vele andere plaatsen ontstonden soortgelijke 
twisten over processies. Zie bij voorbeeld Roodenburg, '"Splendeur et magnificence'", 520 over 
onenigheid in 1498 betreffende de ommegang met Palmpasen in Amsterdam. 

113 Over deze kwestie Oosterbaan, De Oude Kerk, 257-262. Sacramentsdag werd gevierd op donderdag 
na de eerste zondag (zondag Trinitatis) na Pinksteren. 

114 GAD, ABH, inv. nr 573, f. lv. 
115 De bemoeienis blijkt uit een rekeningpost van 23 juli 1472, geciteerd in 'Kroniek', 227 n. 187. 
116 'Kroniek', 228. 
117 RAU, Archief Domkapittel, inv. nr 4258. 
118 Over deze betekenis van de processie: Scribner, 'Ritual and popular religion', 64. Volgens Zika, 

'Hosts, processions and pilgrimages', 40, trok men tijdens deze zogenaamde 'rogationes* rond de 
stad. 

119 GAD, ABH, inv. nr 561, f. 67r (1498): gecollecteerd 'in der kereken onder dat sermoen, want 
overmits tquaede weder zoe en ghinck men buten der kereken gheen prosessie'. Ook in het kasboek 
van de Nieuwe Kerk wordt herhaaldelijk geklaagd over 'seer quaet weer' op deze dag, bij voorbeeld 
in 1548 en 1549. GAD, ABH, inv. nr 596, f. 102r en v. 

120 Zie bij voorbeeld GAD, ABH, inv. nr 596, f. 112. 
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121 Hierover bij voorbeeld Roodenburg, '"Splendeur et magnificence"1, met verwijzingen naar de 
relevante literatuur. Oosterbaan, De Oude Kerk, 264-265 citeert een fraaie passage uit een 
keurboek, waaruit blijkt dat in 1468 door het stadsbestuur een processie werd verordonneerd 'omme 
den Heere te bidden dat hem believe ons in deze troublen tijt te verleenen rust ende vrede, ende dat 
wij moegen coemen tot enicheyt ende eendrachtigheyt in den ghelove'. 

Noten bij hoofdstuk 4 

1 Kerstiaen of Christianus komt ook voor in andere bronnen uit die tijd. In 1326 wordt hij voor het 
eerst genoemd, in 1355 wordt een door zijn overlijden vacante vicarie vergeven aan een ander. Zie 
J 1, met noot 14 en 15. Dit lijkt de chronologische betrouwbaarheid van het mirakelverhaal te 
staven. Overigens moet worden bedacht dat het in geschriften van hagiografische signatuur 
geenszins ongebruikelijk was om min of meer legendarische gebeurtenissen te verbinden met 
historische personen, dit ter verhoging van de geloofwaardigheid. Zie bij voorbeeld Delehaye, Les 
légendes hagiographiques, 19-20, 203-204 en 211-214. 

2 J 1. 
3 Vosmeer, Diva Virgo, 7. 
4 Berends en Meischke, 'De bouwgeschiedenis van de Oude Kerk', 34-35. 
5 Ibidem, 35. 
6 GAD, Archief Hippolytuskerk, inv. nr 30 (aantekenboekje van de vice-cureit, circa 1530), f. 17v: 

dominica post exaltatione sancte Crucis est dedicatio altaris Yesse in sacello. GAD, ABH, inv. nr 
562 (kasboek, aangelegd 1545), f. 17r: 'Incoempste voer de Jesse'. In GAD, ABH, inv. nr 581 zijn 
financiële gegevens van verschillende kerkelijke functionarissen opgenomen, onder meer van de 
rentmeester van het gilde van de boom Jesse van 1566 en 1571. Eerst in de zestiende eeuw is een 
institutie van een vicaris voor het altaar van Maria Jesse te vinden: RAU, Archief Domkapittel, inv. 
nr 2464, rek. 1539/40, f. 181v. 

7 Hiervóór, 3.3.3. 
8 Rome, Vaticaans Archief, Reg. Lat. vol. 71, f. 233r-233v. Een fotokopie hiervan berust in GAD, 

Werkmateriaal Oosterbaan. Een Middelnederlandse vertaling van deze bul in GAD, ABH, inv. nr. 
39. Een quadragene is een periode van 40 dagen. 

9 ARA, Archief graven van Holland, inv. nr 2030 (rekening van de schout van Delft, 1404/1402) f. 
8: 'Item ghegeven mijnre vrouwen in hair selfs hant doe men den Ommeganc dede tot Delf, 1 oud 
scild, facit 20 sch.'. 

10 Een soortgelijke regeling signaleerde Vroom, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, 47. 
11 J5. 
12 GAD, ABH, inv. nr. 548 f. 3r. Ibidem, inv. nr 551, p. 76: 'onse beghijn gegeven ...'. 
13 GAD, ABH, inv. nr 553, p. 55: 'den twie beghinen betalt ...'. Betaling vond plaats in twee 

termijnen, namelijk op Sint Petrus Banden (1 augustus) en op Maria Lichtmis (2 februari). Volgens 
het rentenboek dat werd aangelegd in 1400 bedroeg het jaargeld van de begijn toen 12 pond 
Hollands, vanaf 1404 14 pond en sinds een niet genoemd jaar 16 pond. GAD, Kerkmeesters vóór 
1572, inv. nr 3, p. 27. 

14 GAD, ABH, inv. nr 561, p. 147. Voortaan werden zij betaald in vier termijnen, namelijk Pasen, 
Pinksteren, Ommegangsdag (zondag na 12 juni) en Kerstavond. Van slechts een enkeling is de 
naam bekend. In 1452/53 wordt genoemd 'Bely Pietersdochter die begiin'. GAD, ABH, inv. nr 555, 
p. 49c. In het mirakelboek van het heilig Kruis 'mitten hair' worden in 1511 vermeld Dorothea en 
Jannetje. K 62. 

15 Zie hierna, 9.2.2. 
16 Van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, 153-154. Volgens hem was dit 'een belacchelijcke 

inventaris van de accoutrementen en toestellen waermede sij dese Lieve Vrouwen en hare outaren 
als toneelspeelders (sonder yemandt met dese glijckenisse te willen insulteren) naer geiegentheydt 
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van saken met veranderinge van habiten plegen op te schicken'. 
17 GAD, Archief stadsbestuur, inv. nr 93 (1348, februari 21), met transfix waarin Philippus, provisor 

en deken van Rijnland, verklaart dat Nicolaus de Scouden, clericus, akkoord is gegaan met deze 
voorwaarden (1348, juli 10). Kopie in GAD, Archief Hippolytuskerk, inv. nr 17. Uitgegeven in 
Groot charterboek II, 730; V[an] R[hijn], Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, 56-57; 
Van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, 154-155; Boitet, Beschryving der stadt Delft, 183-
184. 

18 GAD, Archief Oude en Nieuwe Gasthuis, inv. nr 516 (cartularium), p. 23-24 (1369, oktober 14): 
'Item den gheselscap van Onser Vrouwen een pont sjairs, ende daerom wil ic wesen int ghilde'. 

19 Rome, Vaticaans Archief, Reg. Lat. 69 f. 114v-115r. Ik raadpleegde een fotokopie in GAD, 
Werkmateriaal Oosterbaan. In dit stuk is sprake van mensen die unam confratriam in honore et sub 
vocabulo beate Marie virginis ad altare eiusdem beate Mariae, situm in parrochiali ecclesia sancti 
Ypoliti martiris, de novo inibi ordinäre, ac pro divini cultus et devocionis augmento, quod singulis 
veneris vespero et sabbati diebus perpetuis futuris temporibus in dicto altari una missa solemniter 
cum nota decantetur, ordinäre proponunt. 

20 GAD, ABH, inv. nr 554, p. 48: 'Onser Vrouwengilde is sculdich der kerken 12 postulaetsgld., 
daerof zullen gaen 6 gulden voer een latrun [= lectriin = lessenaar] op Onser Vrouwencoer, die zij 
betaelt hebben'. 

21 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 7 (verpachting van land, 1551-1558). 
22 De rekening betreffende de bouw van het altaar is overgeleverd in GAD, Archief Hervormde 

Gemeente, zonder inv. nr. 
23 Vosmeer, Diva Virgo, 7. 
24 Smit, 'Hagepreeken en beeldenstorm te Delft', 216. 
25 De uitgeweken claris Anneke Melaens verklaarde dat de geuzen hadden 'gebriseert alle die belden, 

in den kerken ende godshuysen gevonden'. Volgens Anneke Hoveniers waren 'alle die belden van 
den kerken binnen der stadt van Delft ontwee gesmeten'. Van Vloten, 'De beeldstorm te Delft in 
april 1573', 185-189. 

26 Volgens een" vriendelijke mededeling van prof. dr W.H. Vroom van het Rijksmuseum te Amsterdam 
zijn van een dergelijke voorstelling in de Noordelijke Nederlanden geen parallellen bekend. Ook in 
internationale context zou dit een bijzonder vroeg voorbeeld zijn. 

27 K 5. 
28 Bij voorbeeld in het rentenboek uit de vijftiende eeuw, GAD, Handschriften, inv. nr 37 D 12, f. 23: 

'Item is men sculdich erflic te setten een penninckaers voir theilige Cruys mitten haer alle dage, 
ende des vrydages drye, in memorien van Willem Storm Zibrantsz, van welker memorien hi 
tgodshuys wel geloont heeft'. 

29 Oosterbaan, De Oude Kerk, 124. Zie ook hierna, p. 53. 
30 In 1434/35 wordt betaald voor 'ijserwerc an theylich Cruus'. GAD, ABH, inv. nr 551 p. 56. In 1502 

worden giften geboekt 'voer den bast ende tsulveren Cruysen'. GAD, ABH, inv. nr 561, f. 7r. 
31 Zo bevatte de 'gulden sybory', waarschijnlijk de gouden monstrans die ook in de Ommegang werd 

meegedragen, een relikwie van het heilig Kruis. GAD, ABH, inv. nr 551, p. 75. 
32 K 61 (1487): gelofte aan het heilig Kruis, 'staende in Onser Liever Vrouwen Capelle'. K 62 (1511): 

visioen van het Tieylighe Cruys mitten haer, dwelck men eert tot Delft in Onser Vrouwen capelle'. 
Misschien mag hieraan een argument worden ontleend dat de cultus inderdaad in 1412 begon, 
omdat kort daarvoor een nieuwe Mariakapel was gebouwd. Zie 4.1.1. 

33 K 62. 
34 Van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, 154. 
35 De zeven smarten waren: Simeons voorspelling (in sommige reeksen de besnijdenis), de vlucht naar 

Egypte, het verlies van de twaalfjarige Jezus, de ontmoeting met Jesus op zijn weg naar het kruis, 
de kruisiging, de kruisafneming en de graflegging. Oosterbaan, 'De zeven smarten van Maria te 
Delft', 94. 

36 Zie bijvoorbeeld 500 Jahre Rosenkranz en Scherschel, Der Rosenkranz. Over de aflaten die aan 
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dergelijke broederschappen waren verbonden in kort bestek Van Herwaarden, 'Middeleeuwse aflaten 
en Nederlandse devotie', 51-57. Over de typologie van broederschappen Trio, Volksreligie als 
spiegel van een stedelijke samenleving, 1-12. 

37 De statuten bij Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, 213-216. 
38 Oosterbaan, 'De zeven smarten van Maria te Delft', 94-96. Daar ook verwijzingen naar alle 

relevante, maar merendeels zeer oude literatuur. Recenter is Stellingwerff, 'Een Vlaamse vredes
beweging uit 1482*. De geschiedenis van de broederschap ontbeert nog altijd een grondige, moderne 
beschrijving. 

39 De spieghel der menscheliker behoudenesse, 258-260. 
40 Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove III A, 125-130. 
41 Brandenbarg, Heilig familieleven, 102-106. 
42 Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, 196. 
43 Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, 7-13. 
44 Quodlibetica decisio. 
45 Miracula confraternitatis septem dolorum beatissimae Virginis Mariae. 
46 Zie voor een overzicht en de datering Bijlage 2, Inleiding. 
47 Van Coudenberghe, Ortus, progressus et impedimenta. 
48 Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, 195-198. 
49 Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, 188-190. 
50 Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, 227. 
51 Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, 228. 
52 Over hem hiervóór, hoofdstuk 3, noot 16. 
53 Van den seven droefheden (Campbell, Annales, 655) en Van de seven droefheden (Ibidem, 1781 = 

III 655a). 
54 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, p. 154. 
55 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, p. 164. 
56 GAD, ABH, inv. nr 561, los vel tussen f. 16 en 17. 
57 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, p. 238. Hij ontving per gewijd altaar drie 

goudgulden. 
58 GAD, Archief Hippolytuskerk, inv. nr 30, f. 17v. 
59 Z 52. 
60 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, f. 213v. 
61 In 1506 en 1507 werden onder de inkomsten van Maria van zeven smarten ook de gaven tijdens de 

Ommegang genoteerd. Zij zijn hier echter veel hoger dan in de rubriek 'Ommegang'. Waarschijnlijk 
zijn in het eerste geval de schenkingen gedurende de gehele feestperiode genoteerd, en in het 
tweede geval alleen die op de Ommegangsdag zelf. Ook bij de najaarsprocessie werden gewoonlijk 
de giften van de volledige tweeweekse plechtigheden geboekt in één post. 

62 GAD, Archief Hippolytuskerk, inv. nr 26. Uitgegeven in Oosterbaan, 'De zeven smarten van Maria 
te Delft', 121-125. 

63 Als noot 62. 
64 GAD, ABH, inv. nr 566, f. llr-v. 
65 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, p. 294. 
66 Ibidem, p. 295. 
67 Ibidem, p. 296-297. 
68 Lucas 2 : 25-35. 
69 Rijksprentenkabinet Amsterdam, inv. nr O.B. 2123. Afgebeeld in Hollstein, Dutch and Flemish 

etchings, engravings and woodcuts XIII, 65 nr 1, die het wapen van Kleef aanziet voor dat van 
Gouda. In het onderschrift is de naam Jezus afgekort tot Ihs. 

70 Rijksprentenkabinet Amsterdam, inv. nr 1912:385. Zie ook Hollstein, Dutch and Flemish etchings, 
engravings and woodcuts XIII, 158. In het oog springende afwijkingen van de vorige prent: 
soberder uitvoering, andere tekst, wapen van Gouda in plaats van Kleef, centrale voorstelling 
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gespiegeld, medaillon linksonder gespiegeld. 
71 Rijksprentenkabinet Amsterdam, inv. nr O.B. 2124. Zie ook Hollstein, Dutch and Flemish etchings, 

engravings and woodcuts XIII, 65 nr 2. De tekst luidt: 'Eert Iesus passie ende die ween van Marien, 
doer welck te Delft weel miraculen ghescien'. De prent is wel beschouwd als een afbeelding van het 
altaar van Maria ter nood Gods in de Nieuwe Kerk, dat in 1501 werd aanbesteed (hierna, 4.1.4). Zie 
Kronenburg, Maria's heerlijkheid 5, 654-655; 'Kroniek', 252 noot 300, Van der Burg, 'Het altaar'. 
Gezien de expliciete verwijzing naar de zeven smarten van Maria en haar mirakelen is het 
waarschijnlijker dat de prent moet worden geplaatst in de context van haar verering in de Oude 
Kerk. Volgens dr P.CJ. van Dael te Amsterdam lijkt de afbeelding eerder een fantasievoorstelling 
dan een getrouwe weergave van een bestaande altaartafel. Graag dank ik hem voor deze vriendelijke 
mededeling, en voor zijn verwijzing naar het aangehaalde artikel van Van der Burg. 

72 Over de verschillende functies van religieuze prenten bij voorbeeld Van den Berg en Rooijakkers, 
'Een prentenmaker zonder pers', in het bijzonder 269-271. 

73 Van den seven droefheden, f. 1. 
74 'Kroniek', 80-81. 
75 Loomis, White magie, 49 en 56-57. 
76 Kronenburg, Maria's heerlijkheid in Nederland 6,378-379. Zie ook het verhaal over het Mariabeeld 

in de Sint Martinuskerk te Venlo, Ibidem 498. 
77 Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam, 22-23. Brugman, Vita alme virginis Lidwine, 14-

15. 
78 Zie Carasso-Kok, Repertorium, nummers 55,58 en 59. De Middelnederlandse versie (nr 55) werd 

te Delft gedrukt in 1487 en 1490. 
79 De term 'statie' heeft wellicht niet zozeer te maken met de processie, als wel met het zogenaamde 

'voorstaan'. Het beeld bleef dan enige tijd, meestal de hele week na de plechtigheid, op een 
gemakkelijk bereikbare plaats staan, alvorens het werd teruggezet op zijn vaste plek. De ontvangen 
offergaven tijdens deze staties zijn geboekt in GAD, ABH, inv. nr 596, f. 95r-103v. Zie hierna, 9.3. 

80 Gehouden op woensdag in de quatertemperdagen voor Kerstmis. De quatertemperdagen waren vier 
periodes van elk vier vastendagen, verspreid over de vier seizoenen. De winterse vielen vlak voor 
Kerstmis, namelijk op de woensdag tot en met zaterdag na sint Lucia (13 december). Kruitwagen, 
'De Gulden Mis'. 

81 Zie over dit 'afsetten' ook Vroom, De Onze-Lieve-Vrouwekerkje Antwerpen, 51. 
82 N 5: 'die suster die Onse Vrou bewairde, gehieten Kathrijn Lieveziel'. Van een andere bewaakster, 

namelijk 'Erm, de maecht die in de capelle plach te sitten', werd door de kerkmeesters van de 
Nieuwe Kerk een legaat geboekt in 1530/31. GAD, ABH, inv. nr 596, f. 179r. 

83 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 31, f. 2r. 'die maechden die voer Onse Lief Vrou 
sitten van haer jaerghelt 37 s. 4 d.'. Ibidem, f. 7r: 'die maechden in die cappel van haer dienst dat 
sij tot twie mael sjaers ontf., comt 2 lb. vijf s. gr.'. 

84 GAD, ABH, inv. nr 596, f.51r en 64r. 
85 'Kroniek', 187-188. Dit kruis werd gewoonlijk ook meegedragen als een dankprocessie werd 

georganiseerd na een wonder. Zie bij voorbeeld N 3, 27, 28, 30-34. 
86 'Kroniek', 195. 
87 'Kroniek', 50-52. Aldaar, 50: ymago Domini Nostri Jhesu Christi in sepulchro quiescentis et ymago 

gloriosissime Virginis Maria, vulgariter dicta ter noot Godes, in capella eiusdem beatissime Virginis 
Marie. 

88 'Kroniek', 255-256. 
89 'Kroniek', 195. 
90 'Kroniek', 188-190 noot 20. 
91 Uitgegeven door Oosterbaan in 'Kroniek', 259-260 (met de foutieve datering 23 in plaats van 13 

februari). In dit stuk wordt Johannes kanunnik van Sint Marie in Utrecht genoemd en schrijver van 
de paus. Er is sprake van een altare in honorem et sub vocabulo beate Marie Virginis en een 
confratriam in honorem et sub vocabulo predictis. 
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92 'Kroniek', 226. 
93 'Kroniek', 69-70. 
94 'Kroniek', 252-253. Over een vermeende afbeelding van dit altaar hiervóór, 4.2.3. 
95 RAU, Archief OBC, inv. nr 453. Beschreven en uitgegeven in bijlage 1. 
96 Zie hiervóór, 3.3.1. 
97 Op 15 september 1371 gaf hertog Albrecht, graaf van Holland, aan Philips van Polanen en zijn 

erven het patronaatsrecht van twee prebenden, in de kerk te Delft gesticht voor het heilig Kruis door 
meester Martijn van Zoutbomel. ARA, Archief graven van Holland, inv. nr 226 f. 108. Op 27 maart 
1395 stichtte de notaris een vicarie ter ere van sint Agnes op het door hemzelf gefundeerde altaar 
van het heilig Kruis in de Oude Kerk. De eerste bezitter werd zijn zoon Fredericus de Branden-
borch. Blijkens deze akte had hij ook een dochter, Christina genaamd. ARA, Huis Duivenvoorde, 
inv. nr. 629. 

98 Oosterbaan, 'Kroniek', 98. 
99 Boitet, Beschryving der stadt Delft, 97-100. Jan Vosz wordt zonder functie genoemd als getuige in 

een oorkonde van 31 augustus 1360. Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 66 regest 163. 
100 Hoewel deze opmerking in een ander lettertype staat, namelijk lopend in plaats van het verder 

gebezigde boekschrift, moet het een aantekening zijn uit de tijd waarin het handschrift werd 
vervaardigd. Hij is namelijk genoteerd op een lege regel, terwijl elders de wonderen direct achter 
elkaar zijn geschreven. 

101 De nummers 1-4 zijn vastgelegd door Martinus van Zaltbommel, evenals het document waarin de 
nummers 1-5 waren opgenomen. De nummers 6 en 9 werden opgetekend door Gijsbrecht Willem 
Yewijnsz. 

102 Zie 4.1.1. 
103 RAU, Archief OBC, inv. nr 453. Beschreven en uitgegeven in bijlage 1. 
104 K 48, 57, 58, 60, 61 en 62. 
105 K 61. Zie ook K 62. Andere voorbeelden van vastlegging op verzoek van de pelgrims: K 14,36 en 

37. 
106 Hiervóór, 4.1.3. Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, 7-39. 
107 Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, 7-178. 
108 De datering van de brieven wordt besproken in de inleiding op Bijlage 2, een editie van de Delftse 

wonderverhalen. 
109 Een lijst van bezittingen van Aem Heynricsz en twee van zijn zoons bij Hoek, 'Eind vijftiende 

eeuws landbezit'. 
110 Als zodanig genoemd in Hoek, 'Repertorium op de lenen van de hofstad Binckhorst', 247-248. Hij 

was gehuwd met Maria Duyst van Voorhout en overleed kinderloos. 
111 Van der Krogt en Hoek, 'Stamreeks Van der Burch', 44-49. 
112 Het land in Groeneveld werd op 26 november 1531 verkocht door Marytgen Cornelisdr, die het had 

geërfd van haar oom Dirck Aemsz, priester. Zij zal dus een natuurlijke dochter zijn geweest van 
Dircks broer Cornelis, die priester was. GA Haarlem, Familie Van Sijpesteyn, inv. nr 1474 (regest 
57). Met het land in Wateringen werd Dirck Aemsz beleend op 17 maart 1506, als opvolger van 
zijn overleden vader. Hoek, 'Repertorium op de lenen van de hofstad Van der Wateringe' (1966) 
490 en (1988) 247. Bovendien wordt hij herhaaldelijk genoemd als belender van land in 't Woud 
in Hoek, 'Acten betreffende 't Woud', 582-585. 

113 Hij wordt voor het eerst als meester vermeld in een register van lijfrenten van de Nieuwe Kerk. Van 
februari 1497 tot augustus 1507 worden betalingen geboekt aan 'meester Dirc Aemsz, priester'. 
GAD, ABH, inv. nr 597, f. 34v. 

114 Dit stuk werd op 19 november 1611 op verzoek van twee leden van de familie Van der Burch 
beschreven door notaris Gijsbrecht Ruysch. GAD, Archief familie Van der Burch, inv. nr la, f. 34-
35v. 

115 Holtkamp, Register, 190. Deze Boeckel overleed in 1531 op de terugreis van een bedevaart naar 
Jeruzalem. Van der Krogt en Hoek, 'Stamreeks Van der Burch', 46 en 50. 
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116 Onjuist is de bewering van Muusse, "n Familieboek van Sorgen', 144, dat Aem Hendricksz 
ambachtsheer van 't Woudt was en het patronaatsrecht van de kerk had. Dit recht was al in 1277 
geschonken aan de parochianen. GAD, Kerkeraad 't Woudt, inv. nr 1, p. 149-151. Zie Oorkonden-
boek van Holland en Zeeland II, 349. 

117 GAD, Charters Oud-Katholieke kerk, zonder inv. nr (1515, december 11). 
118 Zie hierna, p. 1, en Bijlage 2, brief 6. 
119 Hij presenteert zich als zodanig in een door hemzelf uitgevaardigde oorkonde van 22 april 1530. 

GAD, Handschriften, inv. nr 38 A 12: Theodricus filius Ade de Wouda, vicecuratus ecclesie 
parrochialis sancti Ypoliti martiris in Delfft'. Hij kan dit ambt op dat moment niet langer dan vijf 
jaar hebben bekleed, want nog in 1525 werden anderen als zodanig vermeld. Oosterbaan, De Oude 
Kerk, 137. 

120 Bijlage 1.2. 
121 In de rekeningen van de officiaal van de aartsdiaken is hierover geen uitsluitsel te vinden. De eerste 

proclamatie voor een kapelanie op een altaar dat duidelijk was gewijd aan Maria van zeven smarten, 
dateert van 10 april 1543. Dan wordt Jacobus Michaelis opgevolgd door Arnoldus Pauli. RAU, 
Archief Domkapittel, inv. nr 2464, rek. 1542/43, f. 262v. 

122 Zie 9.4.3. 
123 Hiervóór, 4.1.3. 
124 Bijlage 2, brief 1. 
125 GAD, ABH, inv. nr 561, p. 100: 4 lb. Hollands aan de 'sinte Ieronimus bruers van die historie van 

den seven ween twee werven te verscriven in twee quinternen tot groote boock' (1503/04). GAD, 
Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, p. 295: 15 stuivers voor drie boeken 'van niewe 
hystorie van seven ween' (1508). Ibidem, p. 296: 7 sc. Vlaams voor perkament om 'die histori van 
die seven ween' te noteren (1510). Ibidem, p. 352: aan de broeders van Sint Hiëronymus 'van een 
boeck van die seven [ween] ende van ander hystorie'. 

126 Zie bij voorbeeld Z 128 en 129. 
127 De nummers 85 en 94, die vrijwel zeker op dezelfde gebeurtenis betrekking hebben, komen zelfs 

voor in dezelfde brief aan Jan van Coudenberghe. Verder zijn de nummers 130,131 en 133 uit brief 
6 nagenoeg identiek aan 134, 139 en 145 uit brief 7. 

128 Van Coudenberghe, Miracula confraternitatis septem dolorum Virginis Mariae. Ik raadpleegde een 
fotokopie van het exemplaar uit de KB Brussel, mij vriendelijk ter inzage gegeven door J. 
Stellingwerf! te Amstelveen. Deze bundel was een uitgebreide versie van een reeds omstreeks 1496 
verschenen boekje met wonderverhalen uit Abbenbroek en Haamstede, waarschijnlijk samengesteld 
door de dominicaan Michiel Fransz, de geadresseerde van de daarin opgenomen brieven. Miracula 
confraternitatis septem dolorum beatissime Virginis Marie. 

129 De editie van 1519: Van Coudenberghe, Miracula confraternitatis VIIdolorum. Alleen de Leuvense 
Universiteitsbibliotheek bezat hiervan een exemplaar. De editie van 1619: Colvenerius, Miracula. 
De vertaling van 1622: Stratius, O.L. Vrouwe der seven weeën. 

130 Zie 4.1.3. 
131 Z 126. Dit verhaal komt uitgebreid ter sprake in 8.3. 
132 Bijlage 2, brief 6. 
133 Bijlage 1.2. 
134 Z 23. Hoe het beeldje er precies uitzag, bij voorbeeld als een pièta, al dan niet met zwaarden in de 

borst van Maria, wordt niet vermeld. 
135 'Kroniek', 86-184. 
136 Bij het aantal van 53 zijn inbegrepen de elf verhalen, die in 1387 in één akte werden opgenomen, 

hierna te bespreken. In slechts zeven van de 51 verhalen van 1464 en later wordt geen notaris 
vermeid. 

137 N 51. 17 maal werden verklaringen afgelegd onder ede, 23 maai werd op een andere manier de 
goede trouw uitdrukkelijk betuigd. 

138 Dat soms enige bewerking is toegepast kan bij voorbeeld worden afgeleid uit het verhaal over 
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Katrijn Dircxdochter uit Abbenbroek (N 15). Aan het slot daarvan wordt vermeld: fEnde dat dit 
aldus gesciet is, hebben die ouders dit getuycht op horen eedt voir meester Mairtijn van Bommel, 
notarius, ende heer Jacob van Oudewater, doe ter tijt prochiepaep, ende oeck mede die goodshuys-
meesters van derselver nyewer kercken'. Omdat de notaris niet in de eerste persoon wordt aangeduid 
en vanwege de formulering 'doe ter tijt' mag worden aangenomen dat dit verhaal een vrije weergave 
is van een notariële akte. In N 60 zijn de getuigen 'om der cortheit aftergelaten'. 

139 N28. 
140 N87. 
141 'Kroniek', 83-84: 'Ende soe watter tot kennes van den persoenre deser kercken, of capelaen of 

godshuysmeeesteren geopenbairt worde met getuygen, die hebben sij doen bescriven ...'. 
142 In 15 verhalen was de pastoor getuige, in 22 de vice-cureit, in 33 één of twee kapelanen. 
143 Dit is inclusief de elf verhalen die in 1387 werden opgenomen in één notariële akte. In de 51 

verhalen van 1464 en later wordt slechts zeven maal geen kerkmeester als getuige vermeld. 
144 N71, 72. 
145 'Kroniek', 32-42. Zie ook 3.3.1. 
146 'Kroniek', 44-47, aldaar 44: Cum ... in ecclesia parrochiale beate Marie de Delft ... Deus multa 

miracula operetur, et ad eam propter populi illarum precium devocionem non modica confluere 
consueverit et confluat multitudo, .... 

147 Zie 3.3.2. 
148 N 1 en 4. 
149 N 1. Voor de weglating van N 4 kon ik geen motief achterhalen. 
150 'Kroniek', 113. 
151 'Kroniek', 145. 
152 Zie 4.1.1 en de inleiding op bijlage 1. 
153 Zie 4.1.3. 
154 Over de rivaliteit tussen beide kerken: Oosterbaan, De Oude Kerk, 298-300. 
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1 Ward, Miracles and the medieval mind, 215-216. Zie ook Sigal, L'homme et le miracle, 182: 
Timportant n'est pas qu'un miracle ait eu effectivement lieu, mais surtout qu'ii ait été diffuse'. 
Harmening, 'Fränkische Mirakelbücher', 48: 'Was wir Wunder nennen ist das, was für ein solches 
gehalten wird: also eine Setzung des religiösen Gemüts'. 

2 Een beknopte en degelijke geschiedenis van het denken over wonderen bij Kee, Miracle in the early 
Christian world, 1-41. 

3 Zie voor de term 'Fiktionsverdacht' Spangenberg, Maria ist immer und überall, 16, waar hij is 
toegepast op de Marialegenden uit de twaalfde eeuw. 

4 Over het gebruik van de term 'concurrentie' in dit verband Assion, 'Geistliche und weltliche 
Heilkunst in Konkurrenz'. 

5 In de door Finucane onderzochte Franse en Engelse mirakelboeken uit de twaalfde en dertiende 
eeuw werd medische hulp in slechts 10% van de genezingswonderen vermeld. Finucane, Miracles 
and pilgrims, 59. 

6 Chirurgijns: N 13, 73, Z 6, 30, 83, 110, 123, 133, 169. Medici: Z 38, 45, 64, 68, 98, 103, 117, 
124, 125, 162, 163. Het Latijnse woord medicus kan ook 'geneesheer' in het algemeen betekenen, 
maar het voorkomen van het woordpaar medici et chirurgici (Z 33, 79, 82; zie ook Z 7: physicos 
et chirurgicos) wijst toch eerder op het aangeven van een onderscheid met chirurgijns. 

7 Van Herwaarden, 'Medici in de Nederlandse samenleving', 348-350. Zie ook Van Leeuwen, 
'Opvattingen omtrent ziektes en zieken', 137-141. 

8 'Meesteren van cyrurgien: N 53, 63, 75, 79. 'Meesters van medianen': K 15, 25, 38, 40, 41, N 28. 
9 K I , 22, 41; N 66, 69, 75. Uit het woordpaar 'meesters en chirurgijns (K 61) mag wellicht worden 
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afgeleid dat met de aanduiding 'meester' zonder meer gewoonlijk een medicus werd bedoeld. 
10 Verlamming: K 40; N 49. Borstkanker: K 41. Waterzucht: Z 38. Meer kwalen: Z 45. 
11 K 15; Z 38, 98, 103, 117. 
12 K 25, 38. 
13 Zweren: Z 133, 169. Steen: N 55, 63. Verwonding: N 13. Doorn: Z 30. 
14 N13. 
15 Z 30. 
16 K 45. 
17 Z 83. 
18 N 78. 
19 N 79. 
20 N 73. 
21 N 49. 
22 N 41. 
23 N 63. 
24 K 40. 
25 N15. 
26 Bosman-Jelgersma, Vijf eeuwen Delftse apothekers, 10-11 en 22. Zie ook hiervóór, 2.4. 
27 Vergelijk Finucane, Miracles and pilgrims, 61, waar een soortgelijke praktijk wordt beschreven. 
28 K 47. 
29 K 15; J 8. 
30 Finucane, Miracles andpilgrims, 63-64. Harmening, 'Frankische Mirakelbücher', 76. Van Leeuwen, 

'Opvattingen omtrent ziektes en zieken', 158-161. 
31 Z103. 
32 N 63. Zie ook N 64, waar een meester wel kan vaststellen dat een jongetje lijdt aan steen, maar 

deze niet weet te localiseren. 
33 K 25; zie ook K 33. 
34 N 53. 
35 N 41. 
36 Z110. 
37 N 88. 
38 N 68. 
39 K 41. 
40 N 56. 
41 N 55. 
42 Finucane, Miracles and pilgrims, 67-69. 
43 Van Herwaarden, 'Medici in de Nederlandse samenleving', 359. Een afwijkende interpretatie van de 

desbetreffende passage bij Van Leeuwen, 'Opvattingen omtrent ziektes en zieken', 158. 
44 N 75. 
45 Over dit ritueel bij voorbeeld Walker, Unclean spirits. 
46 N 40. 
47 J9. 
48 K 37. 
49 Z 69. Zie ook Z 67, waar exorcisme wordt aangeduid als 'proeven' (experimenta). 
50 K 43; zie ook K 42; N 31; Z 1, 10. 
51 Z 127; zie ook Z 47, 63, 164. 
52 Z109. 
53 Z122. 
54 Van Heeringen, Koldeweij en Gaalman, Heiligen uit de modder, 80-81 en 112-113. 
55 N 7. 
56 K 21. Deze kapel is waarschijnlijk ook bedoeld in Z 37, waar sprake is van een bezoek aan 'Sinte 
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Coraelis, niet verre van Delft' (Sanctum Corneïium houd longe a Delft). 
57 Sabbe, 'Le culte marial'. 
58 Volgens een mirakelverhaal uit Coutances uit het begin van de twaalfde eeuw werd een man die 

durfde te beweren dat Maria van Bayeux dezelfde was als Maria van Coutances daarvoor gestraft 
met een gebroken been en verlamming. Aangehaald bij Vroom, De financiering van de kathedraal-
bouw, 139. Ik kan niet meegaan met de bewering van Rendtel, Hochmittelalterliche Mirakel-
berichte, 101-102, dat in de loop van de middeleeuwen dergelijke voorstellingen verdwenen. 

59 Zie ook Sigal, L'homme et le miracle, 216-223. 
60 N8. 
61 Zie Mirakelen van Onze Lieve Vrouwe te 's-Hertogenbosch, 169-646, waar 461 tussen 1382 en 

1388 gedateerde verhalen zijn opgenomen. 
62 N6. 
63 N 11. 
64 N10. 
65 Concurrentie tussen verschillende culten in hetzelfde heiligdom lijkt nergens te hebben bestaan. 

Sigal, L'homme et le miracle, 220-221. 
66 N 90. 
67 N 56. 
68 N 57. 
69 J 1; N 30, 65. 
70 Z 2: ad se rever sus. 
71 N 82. 
72 Z 142. Zie voor 'stemmen' ook N 1, 6, 31. 
73 Z 61: visionem. 
74 Z 119: videbatur sibi admoneri. Zie ook Z 39, 69, 91; N 47. 
75 J 8; N 35. Zie ook N 26, 32, 50. 
76 N 75. 
77 N 15, 16, 18, 65. 
78 Z 118. Zie ook Z 52, aangehaald in 4.1.3. 
79 K 62. 
80 N 65. 
81 N 61. 
82 N 1, 82; N 1; Z 142. 
83 N 20. 
84 N 55. 
85 N 15. 
86 NI. Een poging tot identificatie van de oude man wordt in het verhaal niet gedaan. Gregorius van 

Tours interpreteerde zeven eeuwen eerder een soortgelijke verschijning als een engel, waaraan men 
ook hier zou kunnen denken. De Nie, 'Een ontzagwekkende man', 87-89. 

87 N 6, 20, 35, 49, 75, 82. 
88 J 1; N 47. 
89 N 30. 
90 Zie 3.3.1. 
91 K 43; N 41, Z 37, 63, 88, 109. 
92 K 15, 30, 33, 34, 40, 41, 45, 46; zie ook N 79. 
93 K 60. 
94 K 35; Z 22. 
95 Z117. 
96 K 58; N 69. 
97 N 71, 76, 78; Z 70. Zie ook N 39, 62. 
98 N 80. 
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99 N 62, 69, 71, 78. 
100 K43, 44. 
101 Z 127, 126. 
102 Z 13. Van de genezing van de man is geen verslag overgeleverd. 
103 Z 50. Zijn eigen genezing is misschien het onderwerp van Z 27. 
104 N 8, met verwijzing naar N 3. 
105 Z 89, met verwijzing naar Z 87. 
106 N 12, 29, 33, 83, 86, 87; Z 8, 25, 33, 131. 
107 N33. 
108 N87. 
109 Zie 3.3.1. 
110 N4. 
111 K47. 
112 K49. 
113 Z 40. Blijkbaar was dit een vaste marktdag, want volgens een verhaal over het heilig Kruis ging in 

1432 een vrouw uit het Noordeinde op die dag naar de markt (K 57). 
114 K 61. Er wordt niet bij verteld waar Jan van Marick zijn informatie kreeg, in zijn woonplaats of in 

het bedevaartsoord. Een priester met de naam Henrick Tou heb ik voor deze periode nog niet 
kunnen plaatsen in Delft. Ook Van der Krogt en Hoek, 'Stamreeks Van der Burch', waarin de naam 
Tou veel voorkomt, noemt hem niet. Zie voor raadgeving door een niet met name genoemde 
geestelijke K 37. 

115 K49. 
116 Zie ook Head, Hagiography and the cult of the saints, 15-16. 
117 Sigal, L'homme et le miracle, 60-68. Het was ook mogelijk de relieken over te brengen naar een 

plaats waar hun wonderkracht nodig was, bij voorbeeld naar bedreigde landerijen van een klooster. 
Zie hierover de recente studie van Head, Hagiography and the cult of the saints, 172-181. 

118 Sigal, L'homme et le miracle, 65-68, 80-82, 312-313. 
119 Sumption, Pilgrimage, 140. Iemand die een gelofte deed, bedreef in feite handel. Hij beloofde een 

goed of een dienst te leveren, als eerst door de wederpartij een prestatie was verricht. In sommige 
verhalen lijkt zelfs sprake te zijn geweest van loven en bieden. Jan van Marick uit Cuyk, die aan 
een fistel leed, zegde toe het heilig Kruis in de Oude Kerk een pond was te zullen schenken als hij 
genas. Toen dat niet hielp beloofde hij twee pond was, eveneens zonder resultaat. Ook na een 
toezegging van drie pond werd zijn bede niet verhoord, maar toen hij verklaarde vier pond was te 
zullen schenken begon de fistel te genezen (K 61). 

120 Zie hierna, 5.4. 
121 Zie hierna, hoofdstuk 8. 
122 K62;Z10. 
123 Zie 7.12. 
124 N 5. Zie ook N 3, 19, 21, 24, 25; J 3, 4. 
125 J7. 
126 J 1. 
127 N 18, 30, 47. 
128 N50. 
129 J5. 
130 Z13. 
131 Z 129. Zie ook Z 132, 133. 
132 K15. 
133 Z70. 
134 Z 33. Zie ook N 51; Z 30, 40, 50, 95. 
135 K25. 
136 J 5; K 15, 25, 47; N 5, 21, 36, 38, 41, 51, 88; Z 102, 132, 133. 
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137 Over dit ritueel bij voorbeeld Parmentier, 'Incubatie in de antieke hagiografie'. Middeleeuwse 
voorbeelden bij Sigal, L'homme et le miracle, 134-144. Vergelijk echter Head, Hagiography and 
the cult of the saints, 165-167, die geen incubatie aantrof in bronnen uit dezelfde periode, 
afkomstig uit de streek rond Orléans. 

138 J 8. Het wonder waarvoor een dankprocessie zou worden gehouden was J 7. De Oude Kerk was 's 
nachts gewoonlijk gesloten. Uit een reglement voor de onderkoster van circa 1510 blijkt dat hij 
moest toezien op het sluiten van de deuren. GAD, ABH, inv. nr 547 f. 2v. De kapel van Maria ter 
nood Gods werd ook van tijd tot tijd gesloten. (N 38). Vergelijk echter N 5, waarin een vrouw al 
vóór de bewaarster arriveert bij het altaar kan komen. In de mirakelboeken van Amersfoort, 
Bolsward, Dordrecht en 's-Hertogenbosch komt incubatie in het geheel niet voor. 

139 Beek, Waanzin in de middeleeuwen, 222. 
140 N 9; zie ook N 11. 
141 J 9. Met een paasbord (van pax = vrede) werd de vredeskus doorgegeven. Nadat de priester er een 

kus op had gedrukt werd het doorgegeven om door de overigen te worden gekust. 
142 Z61. 
143 Z 69; zie ook Z 116 en N 88. 
144 J 1. Zie ook K 47; N 12, 30, 56, 69. 
145 N82. 
146 Z25. 
147 Z 37. Zie ook K 53 en Z 100, waar ten bate van kinderen die aan epilepsie lijden geloftes de hulp 

van sint Cornelis in niet nader genoemde heiligdommen wordt aangeroepen. 
148 N 32, 33, 34, 35, 39, 40, 43, 62, 70, 71, 78. In de door Sigal bestudeerde mirakelverhalen uit de 

elfde en twaalfde eeuw is het gebed op de knieën nog uiterst zeldzaam. Toen bad men meestal 
languit op de grond liggend. Sigal, l'Homme et le miracle, 126-127. 

149 N67. 
150 N 70; zie ook N 32, 78. 
151 N79. 
152 Zie bij voorbeeld Troelstra, Stof en methode der catechese, 127. 
153 Z127. 
154 K20. 
155 N38. 
156 Vooral in de verhalen over Maria Jesse lijkt bij de - overigens niet in de directe rede geplaatste -

weergave van de aanroeping steeds zorgvuldig de rol van Maria als middelaarster en van God of 
Christus als bewerker van het mirakel te zijn benadrukt. In J 3 wordt Maria gebeden 'dat si van 
haren gheminden sone Jhesum desen doden kinde tleven weder wilde verwerven'. Zie ook J 1 en 
4. Vergelijk Ohler, 'Alltag im Marburger Raum', 31-32, die in de mirakelverhalen over sint 
Elisabeth slechts zelden een verwijzing naar God aantrof. 

157 Z 158: O dolorosa Maria, quantam gratiam ostendisti saepius in tuis miraculis, dignare mihi 
desolatae subvenire. 

158 Zie hierover Van Uytfanghe, Bijbel en hagiografie, 356. 
159 N45. 
160 Vauchez, La sainteté en Occident, 538-540 constateert dat tussen de twaalfde en de veertiende 

eeuw de visie dat de heiligen slechts middelaars waren in alle lagen van de bevolking lijkt te zijn 
doorgedrongen. Van Uytfanghe, Bijbel en hagiografie, 358-377 probeert dit reeds voor de 
Karolingische tijd aan te tonen door het kwantificeren tellen van de gegevens die erop wijzen of 
God dan wel de heilige werd aangeroepen, als bewerker van het wonder werd beschouwd, of werd 
bedankt. De resultaten zijn echter niet duidelijk en mede gezien het topische karakter van de meeste 
voor deze werkwijze in aanmerking komende gegevens voor discussie vatbaar. Vergelijk ook Idem, 
'Het "genre" hagiografie', 80-81. 

161 N 63. Zie ook N 68: 'O maget Maria, door dat beelt ter Noot Goodts in der nyewer kercken ghi 
hebt so menich mensch vertroost. Wilt doch mijn kint vertroesten ende gesontheit verwerven an 
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uwen lieven soen Jhesum'. 
162 Zo bad Allairt Jansz: 'O Maria, moeder Ons Heren Jhesu Christi, ist mij salich, ic bid u dat ghi 

uwen soen Jhesum voor mij bidden wilt dat ic doch mach gaen mit een stock sonder cricken, ende 
winnen mijn broot ter eren Goods' (N 78). Jan Pietersz de leertouwer vroeg: 'Wilt mij doch gracie 
ende gesontheit verlienen tot mijnre salicheit' (N 75). 

163 Zie ook hiervóór, 5.2. 
164 Sigal, L'homme et le miracle, 75-77. Vauchez, La sainteté en Occident, 538-539. Zie ook Z 126, 

uitvoerig te bespreken in 8.3. 
165 Z160. 
166 Zie bij voorbeeld Vauchez, La sainteté en Occident, 617: 'Sur le merveilleux au Moyen Age, il 

n'existe pas, à notre connaissance, de synthèse valable'. 
167 N 56 en 57. 
168 N 48; zie ook N 66; Z 22, 30, 92, 119, 122. 
169 N77. 
170 K37. 
171 Z 129: omnia membra sua invenit alleviata. 
172 Z 166: elevata est. 
173 N78. 
174 Z112. 
175 Z52. 
176 Z76. 
177 N64. 
178 N85. 
179 N89. 
180 K15. 
181 Zie ook hiervóór, 5.1.1. 
182 K62. 
183 Z 24: contra naturam. 
184 N36. 
185 Oosterbaan, 'Kroniek', 231-232. 
186 Zie hierover 6.1. 
187 Sigal, L'homme et le miracle, 68-73, 315. Finucane, Miracles and pilgrims, 8, 75-76 spreekt dit 

tegen. 
188 Andere gebruikte termen zijn 'rechtevoert', 'cortelicke daerna', 'luttel tijts daerna', Tiaestelic', 'mittien', 

'sonder enich vertreck of vertoefnisse' of 'soe geringhe als ... doe ...'. In de Latijnse versie van de 
verhalen over O.L.V. van zeven smarten: incontinenti, subito, sine mora, penitus, statim, continuo, 
mox, e vestigio, quam primum, confestim, extemplo, immédiate, illico en confestim. Een in de 
context veelzeggende variant wordt gebruikt in het verhaal over de claris Anna, die van steen 
verlost werd binnen de tijd dat men de psalm Miserere mei Deus kon lezen (Z 126). 

189 Hierbij dient te worden aangetekend dat in andere verhalen uitdrukkelijk sprake is van een 
geleidelijke verbetering. Zie K 39, 41,1; Z 11,13,17, 28,29, 32, 89; N 14,17,49. Hiervoor bleek 
reeds dat soms nog medische hulp nodig was. 

190 N31. 
191 K 47. Over controle bij voorbeeld Finucane, Miracles and pilgrims, 100-101 (met enkele kostelijke 

voorbeelden) en Sigal, L'homme et le miracle, 149-155. 
192 N18. 
193 N78. 
194 K46. 
195 N12. 
196 N26. 
197 Z8. 
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198 Z164. 
199 K42. 
200 N 61; zie ook N 12 en N 18, hiervoor aangehaald. 
201 N 50; zie ook Z 83. 
202 Z60. 
203 Z92;J5B. 
204 N5. 
205 Soutendam, 'Het oudste keurboek van Delft', 398: 'Voirt wat minne yemants kindt verlaghe, die 

moet die poort ruymen een jair, ende quam sij binnen dier tijt binnen, men souder over rechten'. Zie 
ook Fruin, 'Het oudste der tot dusver bekende keurboeken van Delft', 294. 

206 N45. 
207 N82. 
208 N64. 
209 N87. 
210 J4. 
211 N62. 
212 N14. 
213 K43. 
214 Zo reeds Hoppenbrouwers, 'Maagschap en vriendschap', 102-104 en Frijhoff, Cultuur, mentaliteit: 

illusies van elites? 17 en 41 noot 33. 
215 Z 35: ut decet. 
216 N43. 
217 N3. 

Noten by hoofdstuk 6 

1 Zie bij voorbeeld de medisch-historische studie van Fehlmann, Das Mirakelbuch Anno II. 
2 Zie over deze aanpak Finucane, Miracles and pilgrims, 103. 
3 Zie hiervóór, 4.2.3. 
4 K4. 
5 K10. 
6 N61. 
7 Z52. 
8 J5. 
9 Bovendien is er één wonder waarin sprake is van een man die lijdt aan 'gicht* waardoor hij geen 

van zijn leden kan verroeren (N 76). 
10 N4. 
11 N 30. 
12 N 18; zie ook N 17 en J 8. 
13 Latijn: contractiones of torsiones: Z 4, 105, 113 en 119. 
14 Z19. 
15 Z79. 
16 Z 170: nervi et venae cum carne contracti erant. 
17 Z 93. 
18 In N 14 wordt onmachtigheid vermeld als gevolg van koorts. Elders gingen er niet nader genoemde 

ziektes aan vooraf (N 17, 26, 47, 50, 60). 
19 
20 
21 
22 

Z119. 
N 12. 
N 18. 
N65. 
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23 N 56. 
24 Zie ook Sigal, L'homme et le miracle, 246-247. 
25 K 61. 
26 Z143. 
27 N 73. 
28 Z28. 
29 Z 32. 
30 N 13. 
31 Z 39. 
32 N 75. 
33 Z 47; Z 59. 
34 Z 75: natam. 
35 Z 96. 
36 Z 66; zie ook Z 71. 
37 Z117. 
38 Z 11: materia se divertit. 
39 K 24, 41. 
40 K 17: 'lazerie'. 
41 Z 151: ex nimia scabie leprosa iudicata; Z 152 en 153. 
42 Z 177: vermicriminali morbo. 
43 Z 38; zie ook Z 129 en Z 45. 
44 Z 57: effluxit aqua. 
45 Z 51. 
46 Op 25 maart 1415 gaf Hertog Willem toestemming aan de verwanten van Burchman Symonsz, die 

'zeer gebreclic ende cranc is van zynne', om de patiënt zo nodig vast te binden of op te sluiten. 
Groot charterboek IV, 324. Zie ook Memorialen van het HofV, 590 (1441, augustus 19). 

47 Fruin, 'Het oudste der tot dusver bekende keurboeken van Delft', 340. Soutendam, 'Het oudste 
keurboek van Delft', 410. Zie ook Van Leeuwen, 'Bestuurlijke en rechterlijke organisatie', 28-29. 

48 N 7. Zie ook K 21, K 53. 
49 N 16. Zie ook Z 100, 173. 
50 Z 8; zie ook Z 164. Epilepsie was ook een beletsel om priester te. kunnen worden. Post, Kerkelijke 

verhoudingen, 70. 
51 Z 37. 
52 Z 58. 
53 K 60. 
54 N 48. 
55 N 69. 
56 N 81. 
57 K 58. 
58 Z2. 
59 Z 54. 
60 Z 80. 
61 Over deze tegenstelling bij voorbeeld Beek, Waanzin in de middeleeuwen, 250. 
62 Z18. 
63 J 9. Zie over dit verhaal ook 5.1.2. 
64 K 37. 
65 N 40. 
66 Zie 5.1.2. Over het beeld van duivels en demonen recentelijk Van Moolenbroek, 'Omgang met de 

duivel, demonen en doden', 132-136. 
67 N 15. 
68 Z 37: 'sij heeft het kindeken in gaen ende comen drii aencomende sieckten sien hebben' (eundo et 
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redeundo tres excessus viderit). 
69 Z15. 
70 Z 69. Zie ook Z 67, waar het exorcisme wordt aangeduid als 'proeven' (experimenta). 
71 K 23. Zie Spierenburg, De verbroken betovering, 68-69 en Van Moolenbroek, 'Omgang met de 

duivel, demonen en doden', 139-142 en 145. 
72 Z 24. 
73 Z 21. 
74 Z 35. 
75 Z 20. 
76 Z104. 
77 Z106. 
78 Z 107, 131; Z 135, 56. 
79 Z 34, 17. 
80 Z 24: prae clamoribus. 
81 N 72. 
82 Z126. 
83 Zie ook N 63, K 50, Z 128. 
84 N 55; K 52; Z 128. 
85 K 59. 
86 K 54. 
87 K 50. 
88 Z158. 
89 N 66. 
90 Z118. 
91 K16. 
92 K9. 
93 K 6, 10, 18. 
94 K 36. 
95 K 22. 
96 K 31. 
97 Z 133 = 145. 
98 Z149. 
99 Z 45. 
100 Z105. 
101 N14. 
102 N54. 
103 N2. 
104 N10. 
105 N 53; zie ook N 46, Z 1, 82. 
106 K47. 
107 Z95. 
108 J 1. 
109 Noordegraaf en Valk, De Gave Gods, 15-16. 
110 Z 133 = 145. 
111 N31. 
112 Z 81: pestilentiali veneno percussa est in collo. 
113 N77, Z148. 
114 Z146. 
115 Z 149: febrem pestilentialem. 
116 N83. 
117 N77. 
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118 N 31, noot 58. 
119 N 77 en Z 81. Vergelijk Noordegraaf en Valk, De Gave Gods, 225-230, Bijlage 1. 
120 Z115. 
121 A 499 en H 475. 
122 D 1, 10, 11, 16, 35, 38, 39, 97 en 128 (= 129). 
123 Z 7: morbo variolorum magnorum seu Hispanicorum; o.a. Z142: magnis morbillis. Over verpleging 

van lijders aan deze ziekte te Delft Oosterbaan, Zeven eeuwen, 66-67, 79-83. 
124 Z13. 
125 Z142. 
126 Z127. 
127 Z44. 
128 Z125. 
129 Z 73: morbo ficoso laborans. 
130 N53. 
131 K 20; N 38. Zie ook N 86. 
132 N14. 
133 Z59. 
134 N35. 
135 Z26. 
136 N79. 
137 Z 116: 'loop', fluxum. 
138 Z 12; Z 48. Beide malen in Latijn: fluxus sanguinis. 
139 K8. 
140 Z3. 
141 K31, 32. 
142 K3, 11, 27. 
143 Z9. 
144 Z36. 
145 Z160. 
146 K20. 
147 Z5. 
148 N3. 
149 Z85 = 94. 
150 Z87. 
151 N71. 
152 J 4. Over het schouwen van drenkelingen door de baljuw van Delfland te Pijnakker bij voorbeeld 

GAD, Archief stadsbestuur, inv. nr 1481 (1477). 
153 N19. 
154 J3. 
155 N74. 
156 Z65. 
157 N43. 
158 Zusje: N 60; vaders: N 21, 71; moeders: N 29, 34, 87. 
159 J6;N74. 
160 N80. 
161 Z88. 
162 N89. 
163 K39. 
164 Z22. 
165 N5. 
166 K57. 
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167 N 62; zie ook Z 178. 
168 K14. 
169 N39. 
170 Z 109. Ongevallen waarbij mensen geen verwondingen opliepen, maar ongedeerd bleven, komen 

aan de orde in de volgende paragraaf. 
171 Z30;K26. 
172 N29. 
173 J7. 
174 Z165. 
175 Z121. 
176 NI . 
177 K62. 
178 Z10. 
179 N28. 
180 Z166. 
181 Z120. 
182 N84. 
183 Z 99; zie ook Z 29. 
184 N 36, zie hiervóór, p. 90. Zie ook Z 159. 
185 N8. 
186 K7. 
187 J5. 
188 Z29. 
189 Zie bij voorbeeld Sigal, L'homme et le miracle, 271-273. 
190 Z 42. Zie ook Z 41, over de genezing van een koe. 
191 Z 53, 109 en 112. 
192 N 39, 62; Z 9, 53, 70 
193 Finucane, Miracles and pilgrims, 73-74. 
194 Z 178: omnia signa mortis. 
195 N37. 
196 Z 70: nee verbum out signum ab eo obtinere ullum, sed quasi mutus et mortuus iacebat. 
197 N85. 
198 Z 53: extra sensus mortuo simili. 
199 Vauchez, La sainteté en Occident, 546, 551-552. 
200 Zie hiervóór, paragraaf 5.3. Vergelijk Vauchez, L'homme et le miracle, 546-550. 
201 Zie respectievelijk Mirakelboeck Onser Liever Vrouwen t'Amersfoert, 'It Boalserter mirakelboek', 

'Het mirakelboek van het heilig Hout te Dordrecht' en Mirakelen van Onze Lieve Vrouwe te 's-
Hertogenbosch. 

202 Finucane, Miracles and pilgrims, 59,103. Op pagina 59 betrekt de auteur dit cijfer ook op de twee 
volgende eeuwen, maar uit zijn studie blijkt niet dat hij daarvoor inderdaad cijfermateriaal bijeen 
heeft gebracht. 

203 Sigal, L'homme et le miracle, 288-293. 
204 Vauchez, La sainteté en occident, 544-552. 
205 Ook in later tijden lijkt een percentage van ongeveer 90 normaal te zijn geweest. Van de 814 

mirakelverhalen over Mariahilf in Wenen, gedateerd tussen 1689 en 1775, hadden volgens de door 
mij gehanteerde indeling 718 betrekking op medische zaken, oftewel 88%. Friess en Gugitz, 'Die 
Mirakelbücher von Mariahilf, 101-105. 

206 Vauchez, La sainteté en Occident, 546-550. 
207 Sigal, 'Maladie, pèlerinage et guérison', 1528. 
208 Sigal, L'homme et le miracle, 255-259. 
209 Sigal, 'Maladie, pèlerinage et guérison', 1527-1528. Idem, L'homme et le miracle, 256. Rouche, 
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'Miracles, maladies et psychologie de la foi', 322-323. Ohler, 'Alltag im Marburger Raum', 110. 
210 Vauchez, La sainteté en Occident, 545-546. 
211 Zie hiervóór, 5.1.3. 

Noten by hoofdstuk 7 

1 Zie voor strafbedevaarten Van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, in het bijzonder 7-28. 
2 Over het onderhoud van de wegen in Delfland: Postma, Het hoogheemraadschap van Delfland, 

320-325. 
3 Een kaart van het verspreidingsgebied van de verering van het heilig Hout in Dordrecht: Verhoeven, 

'De cultus van het heilig Hout te Dordrecht', 217. Voor de verbreiding van de verering van O.L.V. 
van 's-Hertogenbosch: Mirakelen van Onze Lieve Vrouwe te 's-Hertogenbosch, 72-73 en bijlage 
6, 684-688. 

4 Van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, 689-703. Deze auteur vond slechts twee vonnissen uit 
Brielle en één vonnis uit Leiden waarin een bedevaart naar O.L.V. ter nood Gods in Delft werd 
opgelegd. Ibidem, 725 en 728. Eenmaal werd door het hoogheemraadschap van Delfland een 
bedevaart naar Maria ter nood Gods opgelegd. Ibidem, 426-427 noot 19. 

5 Koora, Begijnhoven, 103. 
6 Hiervóór, 4.2.3. 
7 Zie bij voorbeeld ook Finucane, Miracles and pilgrims, 114-117, 155. 
8 'Spuelre' bij een drapenierster, dus iemand die met een spoel werkt. 
9 Hiervóór, 5.6. 
10 Nissen, 'Bedevaart is lekenzaak', 52. 
11 Finucane, Miracles and pilgrims, 142-143. 
12 Sigal, L'homme et le miracle, 259-260. 
13 Koch, 'De positie van vrouwen', 162-164; Simons, 'Een zeker bestaan', 131-133. 
14 Koch, 'De positie van vrouwen', 163-164. 
15 Sigal, L'homme et le miracle, 259-262. Zie ook Finucane, Miracles and pilgrims, 143-151. 
16 Zie hiervóór, 6.13. 
17 N 42. 
18 Waar een ander individu al dan niet zelfstandig optreedt als initiatiefnemer, is dit in de meeste 

gevallen ook een vrouw. Zie bij voorbeeld N 5 (min), N 35 (dochter), N 40 (echtgenote), N 71 
(buurvrouw), N 74 (dienstmeid), N 77 (stiefmoeder); een man in N 19 (oom). 

19 Z 65. Zie ook N 22, 29, 34, 44 etcetera. 
20 Zie ook Sigal, L'homme et le miracle, 263, waar de percentages respectievelijk 48, 22 en 30 waren. 

Vergelijk echter Ohler, 'Alltag im Marburger Raum', 30-31. Deze constateert op basis van de 
mirakelen van sint Elisabeth in Marburg, dat onder de getuigen bij de optekening van de verhalen 
vrouwen juist in de minderheid waren. 

21 Finucane, Miracles and pilgrims, 184-186. 
22 Dit lijkt te worden bevestigd door de gegevens uit Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-

Hertogenbosch, 92-94. De uitgevers vonden bij telling van de hoofdpersonen 68% mannen 
tegenover 32% vrouwen, bij telling van de initiatiefnemers 50% mannen, 27% vrouwen, 15% 
ouderparen en 8% anderen. Ook na toepassing van deze correctie bleken mannen dus te domineren, 
hetgeen te maken kan hebben gehad met de gemiddeld grotere afgelegde afstand. Zie daarvoor de 
kaart, Ibidem, 684. 

23 Medische factoren kunnen uiteraard buiten beschouwing worden gelaten. 
24 Hierna, 9.2.3. 
25 Ohler, 'Alltag im Marburger Raum', 30-31. 
26 Het is te betreuren dat Finucane en Sigal de sexe van de initiatiefnemer niet hebben verdisconteerd 

in hun beschouwingen over de mirakelboeken. Sigal bleef staan bij de hiervóór aangehaalde 
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constatering dat kinderen vaker werden begeleid door moeders dan door vaders. 
27 Zie bij voorbeeld Hagemeijer, 'Devote vrouwen in Holland omstreeks 1400', passim. Bange, Dresen, 

Noël, 'De veranderende positie van de vrouw', 32-34. 
28 Zie 2.4. 
29 Zie bij voorbeeld Van Dijk, 'Hagiografie van de heilige Barbara', passim. Stutvoet-Joanknecht, Der 

byen boeck, 143-153. 
30 Van Herwaarden en De Keyser, 'Het gelovige volk in de late middeleeuwen', 405-507. 
31 Zie ook de suggestie in deze richting van Van Herwaarden, 'Middeleeuwse aflaten en Nederlandse 

devotie', 55. 
32 Z118. 

Noten by hoofdstuk 8 

1 Bovendien is in vijf verhalen waarschijnlijk impliciet sprake van weging. Zie noot 13 en 14. 
2 N74. 
3 Van Booma, 'Het wegen', 56-59. Soortgelijke teksten van Nederlandse herkomst zijn mij niet 

bekend. 
4 K9. 
5 K 3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 50. Zie ook 

de posten in de rekeningen van de abdij van Rijnsburg, waar sprake is van uitgaven voor wijn 'om 
die heiligen mede te wegen'. Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg II, 821 (1452/53) 
en o.a. 810, 862, 1045-1046. 

6 K 21; zie ook 27, 30. 
7 K27. 
8 K 54; zie ook 53, 55. In twee verhalen is vanwege dubbelzinnige formuleringen niet duidelijk of 

een kind of het Kruis werd gewogen: K 19, 51. 
9 N 82; zie ook 73. 
10 N 13; zie ook N 20, 62 en Z 144. 
11 N 90; zie ook N 14, 62. 
12 Muller, Schetsen uit de middeleeuwen, 253-254. 
13 N 14; zie ook N 6 en 22. Op grond van de overeenkomst in formulering kan wellicht geconcludeerd 

worden dat sprake was van weging in J 2, N 4 en N 11, waar werd toegezegd het kind te offeren. 
14 In enkele gevallen lijkt de aard van de offeranden erop te wijzen dat er gewogen werd: N 4 (kind 

offeren met was en zilver), 42 (bedevaart met wijn, was en koren), 45 (bedevaart met was en 
zilver). 

15 K 19, 21, 27, 31, 32, 33, 35. Zie bij voorbeeld Van Booma, 'Het wegen', 46-47. 
16 N 90. 
17 N 73. 
18 K 38; Z 144. 
19 GAD, ABH, inv. nr 59, f. 278v. 
20 Z 41. 
21 K 20. 
22 N 60. 
23 K 62. Soms is niet duidelijk of sprake is van een beeld of een schilderij. Een vrouw uit Engeland 

liet een 'imaginem' maken dat in de kerk werd geplaatst (Z 80) en van Willem Gijsbertusz stond in 
de Oude Kerk eveneens een 'imago' (Z 121). Dit woord kan zowel een twee- als een driedimen
sionale afbeelding aanduiden. 

24 K 23, 60 (handen). K 52; N 61, 65; Z 132 (benen). K 14 (hoofd). K 24 (borst). Z 95 (oog). Z 84 
(hart). 

25 K17. 
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26 K 41. 
27 K 47. 
28 K 49. 
29 K 54; Z 101. 
30 Z 128. Zie ook K 59. 
31 N 66. 
32 J 7. 
33 Z121. 
34 N 32. 
35 N 30. Zie ook J 8; N 47, 56, 57; Z 61. 
36 N 12, 61. 
37 K 37. 
38 K 61; N 35, 67; Z 105. 
39 N 41, 77. 
40 N 14, 16, 60. 
41 Het schenken van een kaars van de eigen lengte komt in geen van de Delftse verhalen voor. Vgl. 

Sigal, L'homme et le miracle, 98-99, die dit gebruik typisch noemt voor het Rijnland en de 
kustgebieden van de Noordzee. 

42 K 47. 
43 Z 70. 
44 K 42. 
45 N 11. 
46 J5. 
47 Z 29. 
48 Z 48. 
49 Z 80. 
50 N 41, 77. 
51 N 55. 
52 N 63. 
53 N 66. 
54 N 75. 
55 Slechts in een enkel geval lijkt een auteur zich niet te baseren op het verhaal van mensen die het 

cultuscentrum bezochten, maar op elders of van anderen verkregen informatie (Z 23, 93). 
56 Alleen een bedevaart werd beloofd in K 34; N 26, 33, 34, 53, 54, 58, 64, 71, 79, 85. Vooral in de 

mirakelverhalen over O.L.V. van zeven smarten is vaak geen enkele informatie over de dankbetui
ging voorhanden, zodat wij niet meer weten dan dat men een gelofte aflegde en een bedevaart 
maakte. 

57 N 67; zie ook Z 114. 
58 N 72, 80, 81, 82, 84. 
59 N 66, 78. 
60 N 14. 
61 K 47. 
62 Z 13, 77, 102, wellicht ook 127. 
63 N 72. 
64 N 1. 
65 N 6. 
66 Over dit gebruik: Boeren, Étude sur les tributaires d'église. Zie ook Sigal, L'homme et le miracle, 

84-86. 
67 Vauchez, La sainteté en Occident, 532-533. 
68 N 12, 18, 38, 41, 55, 59, 62, 68, 73, 75, 76, 90. 
69 N 73. 
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70 
71 

N 12. 
N 18. 

72 J 6, 7; N 37. Er waren ook mensen van wie niet duidelijk is of zij toezegden jaarlijks één of alle 
plechtigheden mee te maken. (K 53; N 40, 65, 74; Z 66, 73, 99). 

73 N 48, 49. 
74 N 15. 
75 N 37. 
76 N 38; zie ook N 40, 80. 
77 N 41. 
78 N 68. 
79 In Delft bestond voor zover dat valt na te gaan niet de mogelijkheid de aangegane verplichtingen 

af te kopen, zoals bij voorbeeld in Ronse, waar sint Hermes werd vereerd. Beek, Waanzin in de 
middeleeuwen, 234. 

80 N 10, 11. 
81 K 58. 
82 N 60. 
83 N 22, 17. 
84 N 17. Zie ook N 73. 
85 'Wollen': Z 95. 'Wollen ende barrevoef: K 2, 4, 13, 23, 36, 41, 57, 58; N 8, 10, 11, 12, 27, 29, 40. 

'Linnen': N 45; Z 61, 66, 73). 'Linnen en barrevoets': N 37; Z 60. 
86 N 76. 
87 Middelnederlandsch Woordenboek, 'iijnwaet' en 'linijn'. 
88 Middelnederlandsch Woordenboek, 'wollijn'. 
89 N 37; Z 60. 
90 N 73. 
91 Z 69. 
92 Z 99: sola lorica ferrea indutus. 
93 Zie bijlage 1, na J 1. In het mirakelboek van het heilig Kruis wordt van een man gezegd dat hij ten 

bate van zijn vrouw een bedevaart beloofde 'om bate ende boete wille sijns wijfs' (K 4). Het woord 
'boete' betekent hier niet 'penitentie', maar 'verbetering'. Dit blijkt onder meer in een volgend 
verhaal, waarin sprake is van iemand die voor een ander een offerande toezegde 'also verre als die 
sieke mensche beteringhe ende boete creghe' (K 8). 

94 Z114. 
95 K 14. Zie ook K 37. 
96 Z 87. Zie ook Z 92. 
97 Z 94: ne ingratitudinis arguerentur. 
98 K 25. 
99 Z 13 (de genezing van grote pokken) en 143 (de straf). 
100 K4. 
101 K18. 
102 K 28; zie ook K 26. 
103 Z125. 
104 N 15. 
105 J5. 
106 K29. 
107 N89. 
108 Z105. 
109 Z29. 
110 N28. 
111 Zie ook hiervóór, 5.4. 
112 Z126. 
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113 Z144. 
114 K36. 
115 Sigal, Llwmme et le miracle, 148-149. 
116 Z14. 
117 Z 55. Zie ook K 5, reeds aangehaald in 4.1.2, waarin een vrouw wordt gestraft omdat zij het haar 

van het beeld heeft afgeschoren. 
118 GAD, ABH, inv. nr 561, f. 213r. 
119 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, p. 166. 
120 Z 48 (in brief van 19 juni 1509). 
121 Z 120: in fidele testimonium, perpetuam quoque rei memoriam. 
122 Z 25: in memoriam. 
123 N 3. Zie ook hiervóór, p. 95. 
124 Mirakelen van Onze Lieve Vrouwe te 's-Hertogenbosch, 391-392. 
125 Zie over deze twee versies 4.2.4. 
126 N16. 

Noten bij hoofdstuk 9 

1 Zie voor de taken en bevoegdheden van de kerkmeesters 3.2. 
2 Downer, Inventaris der archieven van de rechterlijke colleges, 24. 
3 De rekeningen van de kerkmeesters van de O.L.V.-kerk in Antwerpen werden soms slechts eens 

in de vijf of zes jaar afgehoord, hetgeen bij Vroom de vraag deed rijzen of wel elk jaar een 
rekening werd opgemaakt. Vroom, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, 29 en 114, noot 33. 

4 Voorbeelden van rekenplichtigheid der kerkmeesters aan hun opvolgers bij Post, Kerkelijke 
verhoudingen, 427-429. 

5 Oosterbaan, De Oude Kerk, 347-348. 
6 Zie 3.2. Over de verkoop van renten als financieringsinstrument voor een kerkfabriek: Vroom, De 

Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, 91-94. 
7 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 3 en Handschriften, inv. nr. 37 D 12. 
8 GAD, ABH, inv. 573. 
9 GAD, ABH, inv. nrs 563-564. 
10 De Boer, 'Delft omstreeks 1400', gebruikte deze bron voor een reconstructie van de vermogens

positie van de inwoners der Oude-Kerkparochie. De inning van het kerkgeld was geen eenmalig 
fenomeen. In kasboeken uit 1434/1435 en 1438/1439 worden incidenteel ontvangsten uit kerkgeld 
genoemd. Zie GAD, ABH, inv. nrs 551 en 552. 

11 GAD, ABH, inv. nrs 599 en 598. 
12 GAD, ABH, inv. nr 597, achterin, apart gefolieerd 1-12. 
13 GAD, ABH, inv. nr 600. 
14 GAD, ABH, inv. nr. 596, respectievelijk f. 1-49 en 50-312. 
15 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 31. 
16 Al deze kasboeken berusten in GAD, ABH. Het betreft de inv. nrs 548 (1408/09-1409/10), 549 

(1417/18), 550 (1421/22), 551 (1434/35), 552 (1438/39-1439/40), 553 (1446/47), 554 (1447/48), 
555 (1452/53), 556 (1457/58), 557 (1458/59), 558 (1463/64), 559 (1467/68) en 560 (1474/75). De 
laatste twee zijn beschadigd, waardoor veel rubrieken ontbreken die in de andere kasboeken wel 
voorkomen. 

17 Alle vier registers berusten in GAD, respectievelijk ABH, inv. nr 561 (1495-1504); Kerkmeesters 
vóór 1572, inv. nr 29 (1504-1527); ABH, inv. nr 632 (1527-1545); ABH, inv. nr 562 (1545-1572). 
Het derde is in de inventaris door Verhoofstad ondergebracht bij de 'Stukken waarvan niet is 
gebleken tot welk van beide archieven zij behoren'. Het is echter onmiskenbaar afkomstig van de 
Oude Kerk. De waterschade is waarschijnlijk behandeld met beenderlijm en tannine, waardoor zelfs 
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met een kwartslamp of andere hulpmiddelen niets meer leesbaar is. Vriendelijke mededeling van F. 
Verboom, restaurator van het Gemeentearchief te Delft. 

18 Een soortgelijke bronnensituatie met vergelijkbare problemen wordt beschreven voor Haarlem door 
Vroom, 'De moer de heilighe kerk tot hullip (ge)gheven', 61-62. 

19 1 pond = 20 schellingen a 12 penningen; oftewel 1 pond = 240 penningen. In de kasboekjes van de 
Oude Kerk van 1408/09 tot 1474/75 wordt gerekend in ponden Hollands è 30 groten (1 pond 
Vlaams = 8 ponden Hollands). In het kasboek van 1495-1504 worden de eerste twee jaren 
Hollandse en Vlaamse ponden door elkaar gebruikt, maar vanaf 1 april 1497 wordt alles genoteerd 
in Vlaamse ponden. 

20 Ter verduidelijking dient te worden opgemerkt dat in alle grafieken het op de X-as gegeven jaartal 
betrekking heeft op het tweede kalenderjaar van het boekjaar. Een aanduiding als 1450 betreft dus 
het boekjaar 1449/50. Omwille van de overzichtelijkheid zijn de offergaven voor de zogenaamde 
grote (zilveren) en de kleine (gouden) monstrans weggelaten. De eerste bevatte een relikwie van het 
heilig Kruis, de tweede een stukje van het kruis van Andreas. Beide komen in de kasboeken voor 
vanaf 1435, maar brachten samen ternauwernood evenveel op als de relikwieën.. 

21 Uit de vijftiende-eeuwse kasboekjes blijkt dat toen aan Maria Jesse vier tot vijf maal zoveel werd 
geschonken als aan het heilig Kruis. Toen in 1464 de relikwieën voor het eerst werden meegedragen 
ontvingen deze weliswaar meer dan het heilig Kruis, maar nog altijd slechts een derde van Maria 
Jesse. 

22 Zie 4.1.1 en 4.1.2. 
23 Het boekjaar 1449/50 is buiten beschouwing gelaten, omdat na juni geen afdrachten zijn genoteerd. 
24 Soms wijkt het door de kerkmeesters genoteerde totaal een fractie af van de door mij berekende 

som van de netto afdracht en de onkosten. Ik ben er steeds van uitgegaan dat de laatste twee correct 
zijn geweest en dat de pro forma berekening van het totaal onjuist was. Zie voor de aard van de 
onkosten 4.1.1. 

25 'Kerstant Jan Muisz sel doen Fyen Claes Pieter Dircsz een bedevaert Onser Vrouwen in die Oude 
Kerke mit hem XX, voir Sinte Jansmisse in den jair X, elcs offerende 1 gr.'. GAD, ABH, inv. nr 
548, p. 25. 

26 GAD, ABH, inv. nr 632, f. 278v. 
27 GAD, ABH, inv. nr 561, f. 210r-213r. 
28 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, f. 154r. Dit bedrag was ontvangen tot 'Onser 

Vrouwendach toe anno XVc ende vijf. Het is niet duidelijk welke dag hier wordt bedoeld. Omdat 
de kerkmeesters de in Delft gebruikelijke boodschapsstijl hateerden, komen komen alle Mariafeesten 
tussen Maria Boodschap (25 maart) 1505 en Maria Lichtmis (2 februari) 1506 in aanmerking. 

29 In de eerste tien jaren vertonen de inkomsten uit de verschillende categorieën nogal sterke 
schommelingen, waardoor de lijnen door elkaar lopen en het beeld erg onoverzichtelijk wordt. 
Daarom is het vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde weergegeven. 

30 Zie hiervóór, 4.1.3. 
31 Oosterbaan, 'De Zeven Smarten van Maria te Delft', 98. 
32 Dat vrouwen hogere bedragen schonken, zou misschien kunnen worden verklaard door hun langere 

levensduur. Mannen lieten vaker een weduwe achter, aan wie zij geld nalieten, terwijl vrouwen die 
geen man meer hadden meer aan de kerk konden schenken. 

33 Zie hiervóór, 7.4. 
34 GAD, ABH, inv. nr 562, f. 65r-70v. 
35 GAD, ABH, inv. nr 596, f. 51r-74v. 
36 GAD, ABH, inv. nr 596, f. 51r-74v. 
37 Korte tijd was het Mariabeeld zelfs ondergebracht in het minderbroedersklooster. Zo werd op 

Hemelvaartsdag 1536: 'ontfangen als Ons Lief Vrouw int broerhuys stont 3 lb. 19 sa'. GAD, ABH, 
inv. nr 596, f. 109r. 

38 GAD, ABH, inv. nr 596, f. 51 en 64. 
39 Alleen in 1529/30 zijn voor beide kerken de uitgaven bekend. De kerkmeesters van de Oude Kerk 
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boekten meer dan 12 pond aan onkosten, hun collega's in de Nieuwe Kerk ruim 8 pond. 
40 Hierover 4.1.4. Tijdens de Ommegang werd behalve voor Maria ter Nood Gods eerst sinds 1539 en 

dan nog slechts incidenteel gecollecteerd voor andere objecten, namelijk het heilig Kruis en het 
heilig Sacrament. 

41 Zie 3.3.2. 
42 GAD, ABH, inv. nr 558, f. 32. 
43 Tot 1497 was deze taak toevertrouwd aan heer Dirck, daarna aan heer Huych Woutersz. GAD, 

ABH, inv. nr 561, p. 146. 
44 GAD, ABH, inv. nr 561 f. 9r. Zijn afdrachten zijn geboekt Ibidem, f. 9r-llv en GAD, Archief 

kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, f. 27r-31r. 
45 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, f. 147. 
46 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, f. 32-36. 
47 Op sint Jeroensdag (17 augustus) 1511 noteerden de kerkmeesters bij de ontvangst van tien 

schellingen, dat zij er zeventien hadden gelaten aan de hoofdmannen van het Sint Jeroensgilde. 
GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, f. 34. Op Maria Presentatie (21 november) 1512, 
toen het Sint Annagilde een statie had gehouden, ontvingen zij 4 schellingen, 'nadat wij in jair 
voirgeleden gecordert siin'. Ibidem, f. 35. 

48 Over de term 'statie' 4.1.4. 
49 Bij voorbeeld op Paasavond 1508, toen voor 10 sch. l i d . wijn werd gekocht, maar slechts 9 sch. 

werden opgehaald. GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 2, f. 49. 
50 In 1496 was met Pasen voor meer dan een pond wijn gebruikt. Het volgende jaar was dit terug

gebracht tot ruim veertien schellingen, waarop werd aangetekend: 'Waerom ons nu dunckt datter 
min wijns ghebesicht is ende meer wijngelts inghecomen is dan dair plach, dat compt overmits dat 
wij die cruycken met den wijn in onts kerckencamer ghesloten ghehouden hebben ende temet die 
wijn selver uutghelevert hebben ende dat oeck dairop ghehouwen hebben dat wij selver met de 
borden ghestaen hebben om te ontfanghen dat wijnghelt onder dat monighen'. fn 1498 was de 
consumptie opnieuw meer dan een pond, waarop spijtig werd genoteerd: 'ende die kerckmeesteren 
hadden den wijn altijt in haer camer besloten'. Blijkbaar hebben zij toch een manier gevonden om 
het verbruik terug te dringen, want later werd nooit meer dan driekwart pond uitgegeven aan wijn. 
GAD, ABH, inv. nr 561, f. 59. 

51 Oosterbaan, De Oude Kerk, 231-233. Wolfs, Middeleeuwse dominicanenkloosters, 15. 
52 De broeder die preekte besliste dit waarschijnlijk niet zelf. Met kerst 1496 stelde de gardiaan de 

opbrengst ter beschikking van de kerk, want hij 'wilde niet ghehengen dat men bidden soude voir 
de broir die de passy predicte'. GAD, ABH, inv. nr 561, f. 50r. 

53 Zo bij voorbeeld met Kerst 1507: Dirck Adamsz 'wouder noeyt of hebben ende wij [i.e. de 
kerkmeesters] baden: geeft u aelmisse of verdient dat aflaet tot dat bitter lyden Ons Lyefs Heeren 
ende zijnre bedroefde of lyeve moeder'. Behalve meer dan een pond aan geld werd toen ook een 
gouden ring ter waarde van 19 schellingen opgehaald, alsmede een rozenkrans ter waarde van liefst 
3 pond. De totale opbrengst van de rondgang was meer dan 5 pond. Ter vergelijking: toen met 
Kerstmis 1512 de president van de minderbroeders observanten preekte, bedroeg de opbrengst 
slechts ruim drie schellingen. GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, f. 39. Tussen 1503 
en 1513 stelde Dirck Adamsz tenminste veertien maal de collecte tijdens de passiepreek ter 
beschikking van Maria van zeven smarten. 

54 GAD, ABH, inv. nr 561, f. 50r. 
55 GAD, ABH, inv. nr 632, f. 30v. 
56 Vroom, De financiering van de kathedraalbouw, 290-299. 
57 Een imposante lijst van aflaten voor de begunstigers van de Dombouw is opgenomen in de kroniek 

van de Nieuwe Kerk. 'Kroniek', 62-64. 
58 RAU, Archief Domkapittel, inv. nr 429 (1460, april 22) en GAD, ABH, inv. nr 565 (1481, mei 23). 

Vergelijk voor de fluctuaties in de koers bij voorbeeld een notitie aangaande de betaling in 1497: 
'IIII gouden beyersgulden, te weten XVI phillipsstuvers voir den gulden gherekent, mar dat zekerste 
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en tbeste is, dat men altijt sendet gouden beyersche guldens, want men mit ander geit zoe wel niet 
betalen en mach'. GAD, ABH, inv. nr 561, f. 98. 

59 GAD, ABH, inv. nr 551, p. 62. 
60 GAD, ABH, inv. nr 632, f. 7v. 
61 Blijkens de fabrieksrekeningen van de Dom betaalde de Oude Kerk tot en met 1523 vrij regelmatig. 

Daarna zijn alleen nog in 1526 en 1529 ontvangsten geboekt. RAU, Archief Domkapittel, inv. nr 
651-8 (rekeningen 1521-1532). 

62 GAD, ABH, inv. nr 561, f. 27r-32r. 
63 De lage opbrengst van de collectes op Witte Donderdag en Goede Vrijdag is opvallend. Op deze 

dagen werd immers de communie uitgereikt. De meeste parochianen lijken te hebben volstaan met 
de verplichte Paascommunie. Als zij op de minder hoge feestdagen al ter kerke gingen, voelden zij 
zich kennelijk minder geroepen een grote offerande op de collecteschaal te deponeren. Zie ook Post, 
Kerkelijke verhoudingen, 405-409. In de Sint Jacob in Brugge werden op Goede Vrijdag juist de 
hoogste collecteopbrengsten geboekt. Toussaert, Le sentiment religieux, 129-140, vooral 135. 

64 GAD, ABH, inv. nr 596, f. 75r-94v. 
65 In 1480/81 werd 2 rijnsgulden en 5 stuivers betaald, door de kerkmeesters van de Dom geboekt met 

de aantekening dat dit overeenkwam met 3 postulaatgulden. Uit het ronde bedrag mag wel worden 
afgeleid dat het gaat om een pachtsom. Bronnen tot de bouwgeschiedenis, 16. 

66 In mei 1536, de maand waarin de stadsbrand woedde, is geen collecteopbrengst genoteerd. Om 
onbekende redenen ontbreekt juni 1552. De opbrengst van de collectes in het 'broerhuis' is 
inbegrepen bij de in de grafiek weergegeven bedragen. 

67 In de door Karei V verleende surséance van betaling uit 1537 wordt gemeld dat vele parochianen 
'als nu elders ter misse ginghen, veeltij dts frequenterende 't convent van de minrebroeders ofte 
andere godshuysen, ongebrant gebleven, sonderlinge soo binnen der voirsz prochiekercke seer 
weynigh plaetse was om parochianen huere devotie te plegen etc, duer twelcke oic die herten en 
affectieven der prochiekercke afgetrocken werde, soedat mitsdien die incompsten seer sober waren 
vallende'. Van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, 257. 

68 GAD, ABH, inv. nr 600. 
69 Enqueste, 263. 
70 Informatie, 323. 
71 Informatie, 347. 
72 Informatie, 349. 
73 ARA, Archief Grafelijkheidsrekenkamer, Registers, inv. nr 655 bis nr 1, f. 39v-41r. 
74 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 88. Hij noemt een bedrag van 194 pond, zonder te vermelden 

om welke ponden het gaat. Op p. 99 blijkt dat hij guldens oftewel ponden van 40 groten heeft 
gehanteerd. 

75 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 88. 
76 Vroom, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, 138 en 144. In deze rekeningen is het 

Brabantse pond gehanteerd als rekenmunt: 3 lb Brabants = 2 lb Vlaams. 
77 Als noot 76. 
78 Noordegraaf, Hollands welvaren?, 73 (grafiek 4h). Deze auteur gaat uit van 245 werkdagen per 

jaar. Ibidem, 60. De berekening luidt dan als volgt: 245 x 5 = 1225 stuivers = 2450 groten. Er gaan 
240 groten in een pond Vlaams. 

79 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 31, laatste, ongenummerde bladzijde. 
80 'Kroniek', 225. Het sacramentshuis werd gekocht door de kerkmeesters van Hillegersberg, het hout 

door het klooster Sion. 
81 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, f. 176. Een beschrijving van het geleverde bij 

Oosterbaan, De Oude Kerk, 85. 
82 'Kroniek', 250-251. 'Gereet' = geregeld. 
83 Berends en Meischke, 'De bouwgeschiedenis van de Oude Kerk', 35. 
84 Zie hiervóór, 4.2.1 en 4.2.2. 



346 Noten bij hoofdstuk 9 

85 Berends/Meische, De bouwgeschiedenis van de Oude Kerk', 36. 
86 Zie 4.1.3. 
87 Vroom, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, 106. 
88 Over de eerste symptomen van deze veranderende religieuze instelling in Delft bij voorbeeld Kok, 

'Opkomst van het protestantisme', 108-110 en Oosterbaan, 'School en kerk', 113-117. 
89 Vroom, De financiering van de kathedraalbouw, 300-321. 
90 Mol, 'Friezen en het hiernamaals', 56-58. 
91 Vroom, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, bij voorbeeld 51, 58-60 en 143-144. Zie ook 

Tanner, The church in late medieval Norwich, 88-89. 
92 Vroom, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, 59. 
93 GAD, Archief stadsbestuur, Tweede Keurboek, f. 305v. Vgl. Oosterbaan, De Oude Kerk, 367-368. 
94 Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis IV, 18-19. Ten Boom, De Reformatie in Rotterdam, 

79. Oosterbaan, 'School en kerk', 113 en 118 noot 80. 
95 GAD, Archief kerkmeesters vóór 1572, f. 39 (Kerst), 45 (Goede Vrijdag), 56 (Pasen) en 63 

(Hemelvaartsavond). 
96 Oosterbaan, 'School en kerk', 116. Zie ook Ibidem, 113-120, 150-160,192-200. Zie ook idem, De 

Oude Kerk te Delft, bij voorbeeld 286 noot 451. 
97 Ten Boom, De Reformatie in Rotterdam, 80-81. 
98 Oosterbaan, 'School en kerk', 114. 
99 Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis, V, 348-352. 
100 Oosterbaan, De Oude Kerk te Delft, 249. 
101 Vroom, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, 59. 

Noten bij Bylage 1 

1 De identificatie van de hand van Vosmeer impliciet in de editie van Van Heel, 'De "Miraculen van 
Onser Vrouwen"', 219. Uitvoeriger Oosterbaan in 'Kroniek', 7-9 en Idem, 'De zeven smarten van 
Maria te Delft', 117. 

2 Over Johannes Faber (Smit) uitvoerig Oosterbaan, De Oude Kerk, 163 - 167. 
3 RAU, Archief OBC, inv. nr 384. Hetzelfde wonderverhaal is door Michiel Vosmeer ook toegevoegd 

aan zijn exemplaar van de kroniek van Jan van Leiden, KB Brussel, ms. 8343 f. 113. Oosterbaan, 
Oude Kerk, 118 en 188 n. 26. Een foto van deze passage berust in GAD, Werkmateriaal Ooster
baan. 

4 De door Vosmeer gegeven versie van het wonder is ook overgeleverd in een handschrift, dat dateert 
uit de zeventiende eeuw, wellicht een afschrift van het onderhavige. GAD, Handschriften, inv. nr. 
37 A 34.5. 

5 'Naedien ick dit voors. mirakel had geschreven uit een boucke, toebehoort hebbende ons moye 
Aeffgen Jan Zasboutsdr ...'. Deze woorden hebben uitsluitend betrekking op het wonder van O.L.V. 
van zeven smarten, niet op de tekst als geheel. Ten onrechte is hieruit wel afgeleid dat Vosmeer het 
onderhavige handschrift van Eva Sasbout kreeg. Van Heel, 'De "Miraculen van Onser Vrouwen"', 
219-220; 'Kroniek', 7-8 en Oosterbaan, De Oude Kerk 240. 

6 Tilman Vosmeer werd in 1580 in Keulen tot priester gewijd. In 1583 werd hij lector in het 
Kruisherenklooster aldaar. Over hem Gerlach, 'Familie en jeugdjaren van Sasbout Vosmeer', 27-45, 
en Idem, Tilman Vosmeer (1556-1634)'. 

7 Het gebedenboekje van Eva, dat bewaard bleef in Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht, 
Collectie Bisschoppelijk Museum Haarlem, handschrift 107, bevat niets van deze aard. 

8 Een kladversie van de vertaling is bewaard gebleven. RA Utrecht, Archief OBC, inv. nr 454. 
9 Vosmeer, Diva Virgo. Ik raadpleegde het exemplaar in de KB 's-Gravenhage, 3030 G 10. Dezelfde 

uitgever had in 1613 de editie verzorgd van de Homiliae van Vosmeers oom Adam Sasbout (1516-
1553), samen met een door Michiel Vosmeer vervaardigde levensbeschrijving van deze minderbroe-



Noten bij bijlage 1 

der. De contacten met Gualterus liepen waarschijnlijk via Michiels broer Tilman, die langdurig in 
Keulen vertoefde. 

10 V[an] H[eussen], Historia episcopatuum, 1,384-385. V[an] R[hijn], Oudheden en gestichten van 
Delft en Delfland, 8. 

11 Van Heel, De "Miraculen van Onser Vrouwen'". 
12 Richtlijnen, 11-13. 
13 'uter Haghe*: uit 's-Gravenhage. 
14 Oosterbaan, De Oude Kerk, 117-118 en 188 n. 24 en 25, wees op de mogelijkheid dat het hier gaat 

om Christianus, kapelaan te Delft, die in 1326 van de officiaal van de aartsdiaken ten Dom opdracht 
ontving Arnoldus de Herenthals in het bezit te stellen van de kerk te Pijnacker. Arnoldus was in dit 
pastoraat de opvolger van Johannes de Beke, waarschijnlijk de kroniekschrijver. De desbetreffende 
oorkonde is door Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 51, regest 92 foutief gedateerd 9 in plaats 
van 10 januari 1326. 

15 Een priester Christianus Christiani is op 2 januari 1353 (uitgaande van de Delftse boodschapstijl) 
executeur testamentair van Willem Koerdsz, priester: GAD, Archief Oude en Nieuwe Gasthuis, inv. 
nr 516, p. 19-20. Op 30 september 1355 geeft graaf Willem V aan Johannes Hert een vicarie op 
het altaar van sint Jacobus in de Oude Kerk te Delft, vacant door het overlijden van Christianus: 
ARA, Collectie Schotel, inv. nr 15 (7) f. 199. 

16 'opboerde': opbeurde. Dit verwijst naar het heffen van de hostie, de zogenaamde elevatio. 
17 'rechtevoirt': onmiddellijk. 
18 Zondag 14 juni 1327. 
19 Over Martinus van Zaltbommel hiervóór, p. 53. 
20 Zie voor Jan Vosz hoofdstuk 4, noot 99. 
21 'vrienden': verwanten. 
22 Woensdag 24 december 1365. 
23 'Ruven': Ruiven, ambacht ten zuidoosten van Delft. 
24 'si en vant dair gheen lijf an': zij kon er geen teken van leven in bespeuren. 
25 Maandag 14 augustus 1374. 
26 De reden hiervoor was dat een drenkeling eerst geschouwd diende te worden door de magistraat. 

Zie 6.13. 
27 Het Noordeinde ligt in het verlengde van de Oude Delft en strekt zich uit tot aan de Haagpoort. 
28 'achterwors': 'achterworte', kruidenbier. 
29 Donderdag 8 september 1373. 
30 Wellicht dezelfde als de Hildegunt Jansdochter die in nr 2 voorkomt, en dan (1365) een zoontje van 

drie en een dochtertje van vijf jaar oud heeft. Het oudste kind zou dan zijn geboren omstreeks 1360, 
het hier voorkomende meisje circa 1374. 

31 Zondag 11 november 1386. 
32 'ghevaer': vriendin of petemoei. 
33 Maandag 24 juni 1387. 
34 'alte': zeer. 
35 Willem Willemsz Naghel, schepen in 1366 en 1375. Boitet, Beschryving der stadt Delft, 100-101. 

Krijgt op 10 december 1362 samen met zijn broer IJsbrand toestemming van hertog Albrecht, graaf 
van Holland, tot het stichten van een vicarie. ARA, Archief graven van Holland, inv. nr 226 f. 79v. 
Koopt 21 januari 1374 een rente, die blijkens een verklaring van 3 februari 1374 ten goede dient 
te komen van jonkvrouw Katrijn van Beveren, non in Koningsveld. Drossaers, Delftsche Staten
kloosters, 70, regest 182-183. Krijgt 2 november 1390 van paus Bonifacius IX toestemming bij het 
door hemzelf gestichte Heilige Geesthuis een kapel te bouwen: Rome, Vaticaans Archief, Reg. Lat. 
2 f. 161v-162r (een fotokopie van deze passage berust in GA Delft, Werkmateriaal Oosterbaan). 
Verbindt zich circa 1390 als clericus redditus aan het kartuizerklooster bij Geertruidenberg. 'Klein 
monasticon' 166. Schenkt aan de prior van deze kartuize het begevingsrecht van bovengemelde 
vicarie. ARA, Archief graven van Holland, inv. nr 228 f. lv (1391, januari 29). Op 28 maart 1412 
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bepaalt de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim dat de kapelanie wordt gevestigd op het 
altaar van sint Antonius in de kapel van het Heilige Geesthuis. Muller Fzn, Regesten II, nr 1870. 
Zie over zijn verdere aktiviteiten voor het klooster, waar hij nog in 1433 aan was verbonden, 
Sanders, Waterland als woestijn, 62, 68, 77-78, 95, 133, 136. 

36 'begonde': waarschijnlijk van 'begomen', regelen, er zorg voor dragen. 
37 Zaterdag 20 juni 1388. 
38 'krodewagen1: kruiwagen. 
39 Vertaling: 'Over de voorgaande mirakelen berust een akte bij de kerkmeesters*. 
40 Zondag 15 juni 1432, de dag van de Ommegang. 
41 'Berkenrijs': buurtschap bij Oostvoorne. 
42 Meester Gijsbrecht Willemsz is 2 mei 1408 getuige bij een mirakel in de Nieuwe Kerk, als kapelaan 

van pastoor Allaert van der Stege. Hij is bedienaar van vicarieën op het heilig Kruisaltaar in de 
Oude Kerk sinds 1405/1406 en op het altaar van Maria in het Oude Gasthuis sinds 1407. In 
1419/1420 wordt hij vermeld als provisor en notaris. Zie 'Kroniek', 103 en n. 42. 

43 Meester Philips betaalt in 1438/1439 voor de Oude Kerk het sint Maartensgeld aan de dom te 
Utrecht. Oosterbaan, De Oude Kerk, 365 en 374 n. 130. 

44 'swoer ten heilighen': legde de eed af op de relikwieën. 
45 'ontwarp': van 'ontwerpen', zich beginnen te bewegen. 
46 'Popswoude*: Abtswoude, buurtschap ten zuiden van Delft. 
47 'span': broche, speld. 
48 'heymelicheit': gemak, privaat. 
49 Zie ook K 37: in 1415 overwegen Delftse ouders eveneens hun bezeten zoon naar Oegstgeest te 

brengen. Heer Symon is blijkbaar een bekend duiveluitbanner. Zie 5.1.2. 
50 Zaterdag 14 juni 1438. 
51 'paes gaf: het paasbord rondgaf. Iedereen kust het paasbord (van pax, vrede) ter vervanging de 

persoonlijke vredeskus. 
52 Het clarissenklooster Sint Clara was gelegen aan de Geerweg, de huidige Kantoorgracht, in het 

noordoosten van de stad. 
53 'Ilpendam': boven Amsterdam, in Waterland. 
54 'graveel': steen in blaas of nieren. 
55 'duaale': doek. 
56 'Miserere mei Deus': Heer ontferm u over mij, de eerste woorden van een kort gebed. 
57 'souter': psalter, boek met de psalmen van David. 
58 'priem Beati Immaculati': ochtendgebed ter ere van de onbevlekte Maagd Maria. 
59 Zie over hem hoofdstuk 4.2.4. 
60 'negligent oft presumptuoes*: nalatig of afgaande op vermoedens. 
61 Over Jacobus Ridder de Kalkar, sinds 1507 wijbisschop van de Utrechtse bisschop Frederik van 

Baden (1496-1517), 'Kroniek', 69 n. 177. 
62 Als Graubijl of Gratubijl inderdaad 'gardiaen van Delff was, moet hij overste van het klooster van 

de minderbroeders observanten zijn geweest. In de lezing die Dirck Adamsz geeft van dit onderzoek 
(Z 126) wordt geen gardiaan van Delft genoemd, maar wel de prior van de predikheren in Den 
Haag. Een prior van deze of een soortgelijke naam is echter niet bekend. Zie Wolfs, Middeleeuwse 
dominicanenkloosters, 21. 

63 Jacob van Holy was een neef van Michiel Vosmeer. Hun moeders, respectievelijk Agatha en 
Margaretha Sasbout, waren zusters. Zie Gerlach, 'Het necrologium van Tilman Vosmeer'. 

64 Over Tilman Vosmeer Gerlach, 'Het necrologium van Tilman Vosmeer'. 
65 Bedoeld is de akte die is uitgegeven door Oosterbaan in 'Kroniek', 70-72. 
66 'wollen ende barvoet': in wollen (onder)kleding en barrevoets. Over dit gebruik 8.2. 
67 'in arbeit ghegaen': in barensnood verkeerd. 
68 'ghehinghenisse': beschikking, wil. 
69 'ghevreyst': van 'vreeschen' of 'vreischen', vernemen. 



Noten bij bijlage 1 

70 'buucevel': dit kan eenvoudige diarrhee zijn, maar ook dysenterie of cholera. 
71 'carbeel*: 'corbeel', ingekeepte balk. 
72 'thuus*: bedoeld is waarschijnlijk het gasthuis. 
73 'sinte Cornelysevel': vallende ziekte. 
74 'Hontsolredike1: Honselersdijk, waar een aan sint Cornelis gewijde kapel stond. 
75 'capelle opten Watersloet': aan de Watersloot in Delft stond een kapel, gewijd aan sint Cornelis. Zie 

Oosterbaan, De Oude Kerk, 301-302. 
76 'quarteyn': derden- of vierdendaagse koorts, een vorm van malaria. 
77 'vite': fijt. 
78 De betekenis van deze passage is duister. Zie over *bi der gheesten dwalen' 6.3.3. Misschien is er 

sprake van een verschrijving van *bi der seerten', hetgeen zovee betekent als 'vanwege de pijn'. 
79 'wort hem ... been': (letterlijk) 'werd hem onzichtbaar zijn arm in tweeën geworpen en bovendien 

een ontzaglijk gruwelijk lelijk been'. De betekenis van deze passage is niet helder. Duidelijk is 
alleen dat de man zonder aanwijsbare oorzaak een gebroken arm en een verwonding aan zijn been 
opliep. 

80 'ambocht': laatste oliesel. 
81 'eisen': priem, vooral gebruikt door schoenmakers. 
82 'dwalen': doeken. Geesteszieken werden vaak vastgebonden, vandaar ook de later gedane gelofte 

twee boeien te schenken. 
83 'lecte': misschien van 'laken', ontbreken. In elk geval is de strekking duidelijk: bedoeld wordt 

'mankeerde'. 
84 'opt hoghe lant': misschien is bedoeld Hoog-Harnas, ten westen van Delft. 
85 'pijnre': van 'pinen', arbeiden. 
86 'opt hoghe lant': vergelijk nummer 40. 
87 'heer Gillys, capellaen': blijkens de nrs 49 en 58 heette deze vicecureit Gillis Jacobsz. Hij wordt nog 

vermeid in 1452 als een van de drie kapelaans van pastoor Egidius Joye. GAD, ABH, inv. nr 555 
f. 93. 

88 Meester Jacob Obrecht zegelt een oorkonde van 22 april 1429. Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 
164-165, regest 154. 

89 De week na Pasen (16 april) 1430. 
90 'an den recht': in het stadsbestuur. 
91 'in die vasten des selven jaers': het is niet duidelijk welk jaar hier wordt bedoeld. In Delft was de 

boodschapstijl gebruikelijk, waarbij het jaartal werd gewisseld op 25 maart. In 1431 begon de 
vasten op 14 februari en viel Pasen op 1 april. De hele tussenliggende periode kan worden 
aangeduid met 'de vasten van 1431', maar ook alleen de tijd tussen 25 maart en 1 april. Een deel 
van de vasten van 1432 (5 maart - 20 april) viel echter ook nog in het boodschapjaar 1431. Bij 
mijn weten is noch voor Delft, noch voor andere plaatsen ooit onderzocht of de plaatselijke 
parochie en geestelijkheid zich conformeerden aan het gebruik van de wereldlijke overheid, dan wel 
of zij zich hielden aan de kerststijl van het bisdom Utrecht. In het laatste geval komt alleen 1431 
in aanmerking, en wel de gehele vastentijd. 

92 'nadat si dat kint begort hadde': nadat zij zwanger was geworden van dat kind. 
93 'gaedoeptet': bediende het de nooddoop. 
94 Vergelijk nummer 21. 
95 'garrede': bromde, knorde. 
96 17 aprü 1432. 
97 Jan Odsiersz, priester, koopt 20 juli 1437 8 hond land in Wateringen. Zie Drossaers, Delftsche 

Statenkloosters, 476, regest 66. 
98 Jan Jacob Jacobsz, schepen in 1433 en 1435. Boitet, Beschryving der stadt Delft, 108. 
99 Op 10 augustus 1452 krijgen de kerkmeesters van de Oude Kerk van het stadsbestuur verlof om toe 

te zeggen aan Florys Jan Ghijsenz en Matthijs Bertelmeesz dat dagelijks om 12 uur 's middags de 
grootste klok drie keer zal worden geluid. Op vrijdag wordt extra lang geluid, ter herdenking van 
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de passie. Oosterbaan, De Oude Kerk, 103, noot 224. 
100 Aelbrecht Vranckenz Pijn, kerkmeester in 1438, overleden vóór 1451. Oosterbaan, De Oude Kerk, 

83 en 111 noot 370. Voordien nog diverse koop-, verkoop- en sehenkingsacten bij Drossaers, 
Delftsche Statenkloosters, 156-157, regesten 114, 116 en 118 (1420) en 174, regest 207 (1437). 

101 Misschien dezelfde als Floris van Woude van Alkemade, burgemeester in 1445. Boitet, Beschryving 
der stadt Delft, 109. 

102 2 juni 1435. 
103 Akten van notaris Nicolaus Martinusz bij Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 368, regest 36 (1431, 

mei 23) en 'Kroniek', 260-262 (1432, juli 11). 
104 Johannes Dodonis, overleden in 1452/1453, wanneer hij als bedienaar van een vicarie ter ere van 

sint Agnes op het sint Eligiusaltaar in de Oude Kerk wordt opgevolgd door Wilhelmus Nicolai. RA 
Utrecht, Archief Domkapittel, inv. nr 2463, manuaal 1452/1453, f. 5. 

105 Pieter Jacobsz, kerkmeester in 1434,1438 en 1439. Oosterbaan, De Oude Kerk, 83 en 111 n. 369. 
Misschien dezelfde als Pieter Rijck Jacobsz, schepen in de jaren 1418-1421. Boitet, Beschryving 
der stadt Delft, 106-107 en Sernee/Drossaers/Feith, De archieven, 227, regest 53 (1420, maart 12). 
Deze zegelde nog een oorkonde op 9 februari 1431. Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 166, 
regest 163. 

106 Gerbrand Rijc Jacobsz, kerkmeester in 1434, 1457, 1459 en 1465; getijdenmeester in 1450; 
burgemeester in 1462; schepen in 1473 en 1474; veertigraad in 1476; overleden 1481. Oosterbaan, 
De Oude Kerk, 104 n. 235. Zegelt voordien nog een oorkonde van 26 april 1431. Drossaers, 
Delftsche Statenkloosters, 168, regest 170. 

107 Cornelis Gijsbrechtsz van Andel, kerkmeester in 1465 en 1487; schepen in 1467,1471-1474,1479, 
1482 en 1494; veertigraad in 1476; thesaurier in 1477 en 1488; burgemeester in 1480, 1481,1483, 
1484,1486, 1494 en 1496. Is in 1482 67 jaar. Oosterbaan, De Oude Kerk, 99 n. 140 en 213 n. 487. 
Blijkt overleden voor 4 augustus 1498, wanneer sprake is van zijn weduwe. Drossaers, Delftsche 
Statenkloosters, 211, regest 389. Geeft samen met zijn vrouw Geertruid Dirksdr 9Vi morgen land 
aan het kartuizerklooster ter dotatie van een cel. Ibidem, 514, regest 239 (1484, september 4). 

108 Meester Claes Mathijsz is ook getuige bij twee mirakelen in de Nieuwe Kerk. 'Kroniek', 143-145 
(1494, september 15) en 145-147 (1505, mei 20). Koopt een lijfrente in 1494, zegelt in 1494 als 
vice-cureit van de Nieuwe Kerk, en sticht daar in 1502 met anderen een vicarie op het altaar van 
Petrus en Paulus, waarvan hijzelf de bedienaar wordt. Hij overlijdt op 8 januari 1511. Ibidem, 144-
145, noot 132. 

109 Op 13 april 1467 dragen de kerkmeesters aan Adriaan Dirksz de kerksieraden over ter bewaring. 
GAD, Archief Kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 18. Op 24 mei 1476 wordt zijn aanstelling 
vernieuwd. Ibidem, inv. nr 1. Hij wordt door zijn opvolger aangeduid als heer Adriaen, waaruit 
blijkt dat hij priester was. Ibidem, inv. nr 9. 

110 'Ouderijselen*: misschien is bedoeld Ouderkerk aan de IJssel, of Overijssel. 
111 In 1440/1441 wordt Henricus Nicolai Tou geïnstitueerd als bedienaar van een vicarie ter ere van 

sint Martinus in de Oude Kerk. In deze functie laat hij zich in datzelfde jaar vervangen door zijn 
broer Nicolaus. RA Utrecht, Archief Domkapittel, inv. nr 2463, manuaal 1440/1441, f. 30. 

112 Tiem niet en porret': hem beweegt niets anders. 
113 Meester Jacob Willemsz Meeman is getuige bij een mirakel in de Nieuwe Kerk op 20 augustus 

1511. 'Kroniek', 170-173. Is in de Oude Kerk bedienaar van een vicarie op het altaar van sint 
Laurentius en van een andere, door hemzelf gesticht op het altaar van Maria. Vermeldingen in vele 
bronnen van 1479 tot en met 1516, het jaar van zijn overlijden. Ibidem, 171-173 noot 191; 
Oosterbaan, De Oude Kerk, 137-139; idem, 'De zeven smarten van Maria te Delft', 105-108 en 
noot 4. Maakt in 1505 deel uit van de bisschoppelijke commissie die de eerste wonderen van Maria 
van zeven smarten te Delft moet onderzoeken. Bijlage 2, brief 1. 

114 Meester Aelbrecht Bartelmeessoen betaalt namens de Oude Kerk het sint Maartensgeld aan de Dom 
te Utrecht in 1509,1511 en 1513, het jaar van zijn overlijden. Oosterbaan, De Oude Kerk, 197 noot 
191 en 192. Hij bedient in de Oude Kerk een vicarie op het altaar van sint Martinus van 1496/1497 
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tot 1513. RA Utrecht, Archief Domkapittel, inv. nr 2464, rekening 1496/1497, f. 14 en 1513/1514, 
f. 180. Koopt op 1 december 1495 een tuin met erf aan de Geerweg. Drossaers, Delftsche Staten-
kloosters, 431, regest 12. 

115 Van 1505 tot 1516 vermeid als bewaarder van de kapel waarin de relikwieën werden bewaard. GA 
Delft, Archief Kerkmeesters vóór 1572, inv. nr 29, f. 308. Heeft een vicarie op het altaar van sint 
Laurentius van 1492/1493 tot zijn overlijden in 1531/1532. RA Utrecht, Archief Domkapittel, inv. 
nr 2464, rekening 1492/1493, f. 16 en 1531/1532, f. 64. 

Noten bij Bylage 2 

1 Over deze boekjes 4.1.3 en 4.2.3. Van Coudenberghe, Miracula confraternitatis (1510). Deze bundel 
is een uitgebreide versie van een reeds omstreeks 1496 verschenen boekje met wonderverhalen uit 
Abbenbroek en Haamstede, waarschijnlijk samengesteld door de dominicaan Michiel Fransz, de 
geadresseerde van de daarin opgenomen brieven: Miracula confraternitatis. Over het verloren gaan 
van Van Coudenberghe, Miracula confraternitatis (1519): Oosterbaan, De zeven smarten van Maria 
te Delft', 101-102 noot 2. Van Coudenberghe, Ortus, progressus et impedimenta (1519). 

2 Colvenerius, Miracula CCX. Ik gebruikte het exemplaar KB 's-Gravenhage 3022 G 16. 
3 Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën. Ik gebruikte het exemplaar UB Utrecht, collectie 

Thomaassen, Weert, Vak 48/310. 
4 Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, Voorredene tot den leser, f. 2r. Waar de Nederlandse 

versie afwijkt van de Latijnse komt dit dus voor rekening van Stratius. Zie bij voorbeeld de 
varianten in de nummers 60, 86, 94,126,130,141,162. Opvallend is verder nummer 75, waar het 
Latijn heeft 'vulgo een wen', terwijl Stratius niet dat woord overneemt, maar het uitlegt als 'een 
groot uytwasch van vleesch'. 

5 Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, Voorredene totten leser, f. 4r. 
6 Onder meer te vinden bij Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, 253-256. 
7 Een vergelijking tussen de edities van 1510 en 1619 heeft uitgewezen dat deze voor zover met 

elkaar samenvallend nagenoeg letterlijk overeenkomen. Colvenerius verklaarde in zijn voorrede dat 
hij zich getrouw aan zijn origineel had gehouden en alleen aperte drukfouten had verbeterd. Dit 
blijkt correct. Mede omdat de uitgave van 1510 alleen de eerste twee brieven uit Delft bevat, is de 
gehele Latijnse tekst gebaseerd op de editie van 1619. 

8 Zekere doublures zijn 85=94, 130=134, 131=139 en 133=145. Misschien ook 88=154. 
9 Vanwege de problemen die WordPerfect heeft met het aanmaken van voetnoten bij teksten in 

kolomvorm, was het niet mogelijk letternoten aan de voet van de pagina's te plaatsen. Omdat een 
druk als Vorlage fungeerde is het aantal tekstkritische aantekeningen zo beperkt, dat verwerking 
daarvan in de eindnoten niet bijzonder bezwaarlijk is. 

10 Zo bij voorbeeld in nr 120: 'des vrijdaechs naer Sinxen', zonder dat duidelijk is in welk jaar dit 
verhaal zich afspeelde. 

11 David van Bourgondië, bisschop van Utrecht van 1455 tot 1496, oorkondde op 3 december 1494 
dat een door hem ingestelde onderzoekscommissie tot de conclusie was gekomen dat in Abbenbroek 
drie wonderen waren geschied door toedoen van Maria van zeven smarten. Deze zijn opgenomen 
bij Stratius, Onse L. Vrouwe der seven weeën, 7-13. 

12 Meester Nicolaas Simonsz, provisor van Delfland. Heeft een vicarie ter ere van Maria en Petrus op 
het Petrusaltaar in de Oude Kerk. RAU, Archief Domkapittel, inv. nr 2464, rekening 1493/1494, f. 
21 (institutie) en rekening 1518/1519, f. 260 (opvolging wegens overlijden). Volgens Oosterbaan, 
De Oude Kerk, 283 noot 372 is hij pas overleden in 1527. 

13 Meester Dirck Michielsz, deken van Delfland. Ruilt 31 december 1502 zijn vicarie op het altaar van 
sint Adrianus in de Nieuwe Kerk tegen een vicarie op het altaar van het heilig Kruis in de Oude 
Kerk, gesticht door Martinus Nicolaasz van Zaltbommel. ARA, Archief huis Duivenvoorde, inv. nr 
22. Opgevolgd wegens overlijden in 1538/1539. RAU, Archief Domkapittel, inv. nr 2464, rekening 
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1538/1539, f. 180v. Ongeveer tegelijkertijd opgevolgd als bezitter van een vicarie op het altaar van 
het heilig Kruis in de Nieuw Kerk. Ibidem, rekening 1537/1538, f. 164v. 

14 Meester IJsbrand Dircksz, doctor in de beide rechten, geeft in 1525, na 11 november, een gift bij 
testament aan de Oude Kerk. Oosterbaan, 'De zeven smarten van Maria te Delft', 105-106 noot 4. 

15 Zie K 61. 
16 Meester Johannes Goch, kanunnik van Oudmunster in Utrecht, overleden 6 juni 1559. Bezitter van 

een vicarie op het altaar van sint Johannes in de Oude Kerk. RAU, Archief Domkapittel, inv. nr 
2464, rekening 1500/1501, f. 16 (institutie). Bezitter van een vicarie op het altaar van sint Stephanus 
in de Nieuwe Kerk. Ibidem, rekening 1507/1508, f. 97v (institutie). Zie over hem verder Ooster
baan, 'De zeven smarten van Maria te Delft', 108 noot 1 en Hofman, 'Mr. Jan van Goch'. 

17 'squinantie': keelziekte, bij voorbeeld kroep of angina. 
18 Vergelijk nummer 143, waar zij weduwe van Cornelis Florissen wordt genoemd. 
19 'gescheurt': lijdend aan hernia, een breuk. 
20 'popelsye': apoplexie, beroerte. 
21 Meester Johannes Martinusz, vermeld als vicecureit vanaf 1502, overleden in 1508. Volgens het 

mirakelboek van de Nieuwe Kerk werd hij in 1477 op twaalfjarige leeftijd genezen van steen 
dankzij Maria ter nood Gods. In een aantekening aan het eind van het desbetreffend verhaal wordt 
vermeld dat hij aan de pest overleed toen hij circa 40 jaar oud was. Hij bezat een kapelanie ter ere 
van sint Anna in de Oude Kerk. 'Kroniek', 134-136 en noot 110. 

22 Meester Wilhelmus Buser pandt op 4 oktober 1483 van bisschop David van Bourgondië het ambt 
van procurator fiscalis en notaris van het bisschoppelijk hof. Muller, Regesten III, nr 4445. 

23 'Abson': Abtswoude. 
24 Het is onzeker met welke Hollandse plaats 'Wouden' of 'Wouda' kan worden geïdentificeerd. In 

aanmerking komen bijvoorbeeld 't Woud bij Delft, Gouda, Woerden, Hazerswoude, etc. 
25 Mattheus 11 vers 28, waar Christus de in het Latijn woordgetrouw overgenomen woorden bezigt. 

De Nederlandse vertaling is zeer vrij. 
26 Volgens de Latijnse tekst is zij niet 50 maar 40 jaar oud. 
27 In nummer 82, in de volgende brief, figureert misschien hetzelfde kind, maar dan inmiddels vijfjaar 

oud. 
28 Met 'Closester' kan bedoeld zijn Colchester (graafschap Essex, ten noordoosten van Londen) of 

Gloucester (graafschap Gloucester, aan de monding van de Severn, aan de zuidwestelijke grens van 
Wales). 

29 De nummers 81 en 82 ontbreken in de Nederlandstalige editie. 
30 Vergelijk nummer 72, dat wellicht hetzelfde kind betreft. 
31 Zie ook nummer 94, een doublure van dit verhaal. 
32 Aangenomen dat ook hier het jaar 1510 is bedoeld luidt de datering: zaterdag 7 september. 
33 'Onderscir', 'Onderstre' of 'Onderstir': Ouderschie, later Overschie. 
34 'Gregoriusdagh': zonder nadere aanduiding is niet uit te maken welke Gregorius is bedoeld. In 

aanmerking komen bij voorbeeld de bisschop van Tours (17 november), de paus (12 maart) en de 
bisschop van Utrecht (25 augustus). Overigens heeft de Latijnse tekst als datum Georgius- of 
Jorisdag, dat is 23 april, in 1510 een dinsdag. 

35 'Papson' = 'Abson' (nr 41): Abtswoude. 
36 Aangenomen dat ook hier het jaar 1510 is bedoeld, luidt de datum: zondag 26 mei. 
37 Zie ook nummer 154, misschien een doublure van dit verhaal. 
38 De plaats 'Backer' of 'Backex* is niet te identificeren. Wellicht is Berkel bedoeld. Zie ook nummer 

154, waar 'Bercker' of 'Berckex' wordt genoemd. 
39 'weymaent': juni. 
40 Zie nummer 87. 
41 Zie ook nummer 85, een doublure van dit verhaal. 
42 Volgens de Latijnse versie was Maria niet de dochter maar de vrouw van Floris. 
43 Aangenomen dat ook hier 1510 is bedoeld luidt de datum: dinsdag 24 december. 
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44 Hiermee wordt de kapel bedoeld van het Nieuwe of Sint Jorisgasthuis aan het Noordeinde, dicht bij 
de Haagpoort. 

45 Pinksteren viel in 1510 op 19 mei. 
46 Augustus 1511. 
47 Zie ook nummer 116, waar Catharina Hoochstraten zelf het voorwerp van een wonder is. 
48 Zie ook nummer 112, waar zij als dienstbode van Nicolaas Jansz betrokken is bij de genezing van 

haar broodheer. 
49 Nicolaas Hoyer verkreeg in 1493/1494 een vicarie, naar verluidt van geringe waarde, ter ere van 

sint Victor in de Oude Kerk. RAU, Archief Domkapittel, inv. nr 2464, rekening 1493/1494 f. 22v-
23. 

50 Bartholomeus Reinerusz, kapelaan in de Oude Kerk, stelt in april 1530 Johannes Nicolaasz in het 
bezit van een vicarie op het altaar van sint Laurentius. Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 539-
540, regest 363 en 365. 

51 'Eykenen': wellicht Eikenduinen bij 's-Gravenhage? 
52 Lees: Hellevoet, waarmee de parochie Nieuw-Helvoet wordt bedoeld. 
53 Zie ook bijlage 1.2, waar een andere versie van dit verhaal wordt gegeven door Michiel Vosmeer. 
54 Over hem bijlage 1, noot 61. 
55 'vermeerderinge': de Latijnse tekst heeft 'diminutionem', 'vermindering', wat logischer is gezien de 

context. 
56 'den': lees der. 
57 'president': gezien de context zal bedoeld zijn de gardiaan van het klooster van de minderbroeders 

observanten. 
58 Margaretha, aartshertogin van Oostenrijk, dochter van keizer Maximiliaan van Habsburg en Maria 

van Bourgondië, zuster van hertog Filips de Schone, was van 1506 tot 1515 regentes voor Karei V 
in de Nederlanden als vervangster van haar vader. 

59 Vrijdag 8 juni 1515. 
60 Willem van Croy, heer van Chièvres, maakte sinds 1493 deel uit van de hertogelijke raad. 
61 Meester Judocus Corvinck maakt sinds 1514 als notaris diverse akten op voor het convent van 

Maria in Galilea te 's-Gravenhage. Seraee/Drossaers/Feith, Archieven, 88, regest 145 (1514 
september 4), 88-89, regest 147 (afschrift van akte d.d. 1515 oktober 4) en 96, regest 179 (1529 
augustus 17). In 1532 wordt hij vermeld als pater van hetzelfde klooster. Ibidem, 97, regest 183 
(1532 april 6). In 1542/1543 wordt hij opgevolgd als vicaris aan het altaar van sint Barbara in de 
Oude Kerk. RAU, Archief Domkapittel, inv. nr 2464, rekening 1542/1543, f. 259. 

62 Maandag 5 juni 1514. 
63 'Orinween' of 'Ormween' bij Haarlem: misschien Overveen. 
64 De groet van de engel, 'Ave Maria'. 
65 Meester Theodoricus Petri heeft een vicarie op het altaar van sint Anna in de Oude Kerk van 

1503/1504 - 1535/1536. RAU, Archief Domkapittel, inv. nr 2464, rekening 1503/1504, f. 39 en 
1535/1536, f. 127. 

66 Heer Nicolaas Simonsz, niet te verwarren met provisor meester Nicolaas Simonsz, die deel 
uitmaakte van de in brief 1 genoemde bisschoppelijke onderzoekscommissie. Heeft een kapelanie 
ter ere van Maria in de Oude Kerk. RAU, Archief Domkapittel, rekening 1504/1505, f. 53 
(institutie). 

67 Dirck Harpersz Uytenbrouck of Van den Broeck, kerkmeester in 1514, schepen in 1522, 1523, 
1524, 1529, 1530 en 1532, weesmeester in 1527 en 1528, veertigraad in 1534. Overleden 8 
september 1535. Oosterbaan, 'Zeven smarten', 99 noot 1. 

68 Aangenomen dat dit wonder evenals het vorige geschiedde in 1514 luidt de dagtekening donderdag 
29 juni. 

69 Als hier evenals in nummer 127 het jaar 1514 is bedoeld, luidt de dagtekening woensdag 1 februari. 
70 Zie ook nummer 134, een doublure van dit verhaal. In de Nederlandse versie van 130 is de naam 

van de vader foutief vertaald als Hubertus in plaats van Gisbertus. 
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71 Zie ook nummer 139, een doublure van dit verhaal, waar de hoofdpersoon 21 jaar oud wordt 
genoemd. 

72 Zie ook nummer 145, een doublure van dit verhaal. 
73 Leo X, paus van 1513-1521. 
74 Vrijdag na de derde zondag in de vasten. 
75 O.L.V. Visitatie: 2 juli. 
76 Zie ook nummer 130, een doublure van dit verhaal. 
77 Zie ook nummer 131, een doublure van dit verhaal. 
78 In margine: 'evulsa'. 
79 In de Latijnse versie heet de vader niet Jan maar Jeroen. 
80 In de Latijnse versie is zij 50 jaar oud en de echtgenote van Paulus Backer. 
81 Marritgen Jacob Harnoutsz.weduwe koopt op 7 september 1509 een rente van twee pond Vlaams 

per jaar van Jan de Heuyter. Drossaers, Delftsche Statenkloosters, 529-530, regest 310. 
82 Zie ook nummer 13, waar haar man nog in leven lijkt te zijn. 
83 'Palmsonnendach': zondag voor Pasen. 
84 Zie ook nummer 133, een doublure van dit verhaal. 
85 Wellicht dezelfde vrouw als in nummer 170, waar zij echter lijdt aan een andere ziekte. 
86 Zie ook nummer 156, waarin meester Jan Mees (Latijnse versie: Joannes Maris) en zijn vrouw 

Aleyt voorkomen. 
87 Zie ook nummer 88, misschien een doublure van dit verhaal. 
88 Identificatie van 'Bercker' of 'Berckex' is onzeker. Zie ook nummer 88, waar 'Backer' of 'Backex* 

wordt genoemd. 
89 'Scheply': Schipluiden. 
90 Zie ook nummer 147 over hun dochter Henricxken. 
91 'Janssen': in de Latijnse versie heet hij de zoon van Georgius, Joris. 
92 De Latijnse versie geeft ook het patroniem van haar man, Johannes Andreasz. Wellicht gaat het hier 

om dezelfde vrouw als in nummer 146, die lijdt aan pestzweren. 
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N.B. In de noten voorkomende namen zijn niet geïndiceerd. De namen uit de Latijnse 
versie van de mirakelen van O.L.V. van zeven smarten zijn slechts opgenomen voor 
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J = Maria Jesse (Bijlage 1.1) 
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Z = O.L.V. van zeven smarten (Bijlage 2) 
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Aleyt, vv mr Jan Mees, Z 156 
Alijt Jansdochter, 107 
Aleydt, wv Laureyns, Z 105 
Aleyt Nicolaesdochter, Z 176 
Aleyt, vv Tielman, brouwer te Delft, 

111, Z 9 
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Alexander VI, paus, 44 
Alkemade, zie Kerstant, Machtelt 
Alkmaar, 71, 81, 108, 143-145, K 47 
Allaert Jansz, schipper, 70, 89, 92 
Allaert van der Stege, pastoor NK, 24 
Allart Dammasz, 94 
Altenberg, 35, 36 
Amersfoort, 4,109,117,118,125,127 
Amstelveen, 178 
Amsterdam, 8,14,77,92,100,107,114, 

115,125,137,143,145,178, Z10, 
Z 118 

Andel, zie Cornelis 
Andries Andriessen, Z 154 
Andries de pelsmaker, 29 
Anna, 89, 115, Z 166 
Anna, claris, 61, 106, 128, 151, 294, 

Z 126 
Anna, dv Aleam van Bouloignie, vv 

Cornelis Weyts, 289-291 
Anna Eraedsdochter, 102, Z 152 
Anna Nicolaesdochter, 102, Z 51 
Anneke Jans Mattheusdochter, 89, Z 76 
Anthonius Mettenye, pastoor OK, 46 
Antwerpen, 50, 51, 179, 182, 184 
Ariaen Rijckendochter, 78 
Ariaen Willemsdochter, 107, 143,144 
Ariaen Willemsz, 72, 146 
Arnhem, 5, 34, 78, 98 
Avemans, zie Nicolaas 
'Backer' (Berkel?), Z 88 
Backer, zie Baertha 
Baden, zie Frederik van 
Baerte, vv Dirck Willemsz, 76, 108 
Baertha vv of dv Pauwel Backer, Z141 
Balu, vv Jan Wiggersz, J 3 
Barbar, dv Margriet Heynricx, 94 
Barbara, wv Adriaen Janssens, 110, 

Z 125 
Barbel, vv Alard Florissen, 111, Z 5 
Barteid Jacobsen, zie Lute 
Bartholomeus Clayssone, 102, Z 57 
Bartholomeus Peeterssen, Z 135 
Bartholomeus Simonsz, zie Cornelia 

Beatrix, 105, Z 21 
Beatrix, wv Cornelis Florisz, 80, 84, 

101, 109, 148, Z 13, Z 143 
Beesd, 19 
Beieren, zie Albrecht, Jacoba van 
Belia, vv Nicolaas, 112, Z 65 
»Bercker' (Berkel?), Z 154 
Berkenrijs, J 6 
Bernardus Gualterus, 198 
Bisdomer, zie Ciaer 
Blankenheim, zie Frederik van 
Bleiswijk, K 13 
Blocqerie, zie Egidius de la 
Boekei Hendricksz, pastoor 't Woudt, 

59 
Bokellinus Beersz, 29 
Bolsward, 5, 109, 117, 125, 127 
Bonifatius IX, paus, 40, 41, 63 
Borsselen, zie Aleid van, Frank van 
Boudewijn Albout, baljuw Abbenbroek, 

110, 128, 153 Z 48 
Bouloignie, zie Aleam van 
Bourgondië, zie David, Maria, Filips 
Brabant, 125, Z 105, Z 112 
Braedbeeck, zie Johannes van 
Brakelman, zie Johannes 
Brielle, 86, 128, Z 121 
Brouckere, zie Jacob de 
Brugge, 23, 44, 46, 50, 228, 275, 

289-292 
Brussel, 25, 103 
Burch, fam. van der, 58 
Buser, zie Wilhelmus 
Busleiden, zie Frans 
Celia, 110, Z 44 
Christiaen Nicolaasz, 112, 113, Z 65 
Christiaentgen, Z 91 
Christian, W.A., 4 
Christina Nicolaesdochter, 84,88, Z129 
Cievres, vrouwe van, 294 
Daem Bertelmeesz, burgemeester, 25 
Dammaes, meester, 41 
Dammas, broeder, 81 
David van Bourgondië, bisschop Utrecht, 

24, 34, 44, 45, 59 
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David Jorisz, 183 
Delf, zie Dirc van 
Delfgauw, 8, 114, 117 
Delfland, 16, 17 
Delfshaven, 15, 102, Z 51 
Delft 
- Begijnhof, 18, 58, 59, Z 128 
- Delf, J 3 
- Diefkapel, 17 
- Dronckensteeg, 12 
- Ham, 95 
- Harmen Cockelaan, 12 
- Heilige-Geesthuis, 19 
- Heilige-Geestzusterhuis, 19 
- Hoge Land, K 40, K 46 
- Hopsteeg, 12 
- Jan Molslaan, 73 
- Kapellen 

H. Kruiskapel, 17 
O.L.V. kapel, 17, 75 
St Corneliskapel, 17 
St Jacobskapel, 17 
St Joriskapel, zie Nieuwe Gasthuis 

- Kloosters 
Hieronymusdal, 17, 18 
Koningsveld, 19, 29 
St Agatha, 18, 25, 29 
St Agnes, 18 
St Anna, 18, 19, 58 
St Barbara, 18, 29 
St Bartholomeus, 18 
St Clara, 18,60,61,106,151,206, 

294, Z 126 
St Ursula, 18, 25 

- Koornmarkt, 12 
- Langendijk, 71 
- Marktveld, 21, 29, 115 
- Nieuwe Delft, 12 
- Nieuwe Gasthuis, 19,116,183, Z 99 
- Noordeinde, 107, 114, K 54, K 57 
- Oosteinde, 101 
- Oude Delft, 12, 18 
- Oude Gasthuis, 19, 71, 84, 183, J 8 
- Oude Langendijk, 90 

- Oudemannenhuis, 90 
- Peperstraat, Z 125 
- pesthuis, 19 
- raadhuis, 21 
- Raam, 12 
- Schie, 8, 19 
- Schiedamse poort, 8, 17 
- Schoolsteeg, 18 
- Varkenssteeg, 117, 146 
- Verwersdijk, 12, 76, 85, 141, Z 61 
- Vest, Z 158 
- Vismarkt, 82, 143, K 49 
- Voldersgracht, 12, 50, 90 
- Vondelingenhuis, 19 
- Watersloot, 17, 75, K 21 
- Zuideinde, 17 
- Zuidpoort, Z 157 
Deventer, 17 
Deventer, zie Jacob van 
Dierick, Z 80 
Dierick Ariaenssoon, Z 78 
Dierick Luytgin, zie Maria 
Diest, 81 
Dijkshoorn, 8, 17 
Dirc van Delf, 44 
Dirc Scaick, kapelaan NK, 25 
Dirck, wagenair, 114 
Dirck Adarasz van der Burch, meester, 

58-61,95,109,115,124,128,137, 
148,152, 153, 173, 208, Bijlage 2 
passim 

Dirck Aemszoon, 94 
Dirck Dammasz, 147 
Dirck Michielsz, priester, 230 
Dirck Willemsz, 76, 108, 134 
Doornik, 247 
Dordrecht, 5,8,14,100,109,114,117, 

125, 127, Z 93, Z 121 
Dorothea, 43, K 62 
Douai, 225 
Dudzele, 74 
Duncanus, zie Martinus 
Egidius de la Blocqerie, pastoor OK, 

23 
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Egidius Joye, pastoor OK, 34 
Egmond, abdij, 35 
Egmond, zie Gerrit van 
'Eykenen', 115, Z 120 
Elisabeth, vv Cornelis Simonssoon, 93, 

Z 2 
Elisabeth, wv Gijsbrecht, 77, 88 
Elisabeth, vv Jan Inghels, 93, Z 60 
Elisabeth van Gehe, 104, Z 54 
Elisabeth van Thüringen, 136 
Engeland, 62, 78, 115, 144, 151, Z 80 
Ermgard, dv Jan Danielsz, 115, 146, 

147, 151 
Eva Sasbout, 198 
Everaert Bisdomer, zie Ciaer 
Faber, zie Johannes Smit 
Fiegyn, 35 
Fierbois, 118 
Filips van Bourgondië, 16 
Filips de Schone, hertog van Bourgondië, 

44-46, 186 
Finucane, R.C., 3,4,71,118,119,133, 

136 
Floris, heer, vice-cureit NK, 25 
Floris Florissoon, 110, Z 73 
Floris Jan Ghisenz, K 58 
Floris Jansoen, K 62 
Floris van Woude, K 58 
Foreest, zie Pieter van 
Frank van Borsselen, 18 
Frankrijk, 45 
Frans Busleiden, 44, 46 
Frederik van Baden, bisschop Utrecht, 

59, 60, 64, 210, 225, 228 
Frederik van Blankenheim, bisschop 

Utrecht, 52 
Frederik van Heilo, 130 
Frederik Hondebeke, 183 
Friesland, 24, 51, 182 
Galenus, 70 
Geeraert Costini, 106, Z 34 
Gheertruyt, 149, 150, J 5 
Geertruyt, dienstbode, Z 68 
Geertruyt Arnautsdr, 77, 85, Z 61 

Geertruyt, vv Allart Dammasz, 94 
Geertruy Diericxdochter, Z 102 
Geertruyd, vv Hendrick Christiaens, 

Z 150 
Geertruyt, vv Jan Barentsz, 117, 146 
Geertruid van Oosten, begijn, 30-32 
Gheertruydt Willemsdochter, 58,77,89, 

115, 142, K 62 
Geertruidenberg, 78 
Geervliet, 15, 115, 151 
Gelre, zie Elisabeth 
Georgius Colvenerius, 225, 227 
Gherbrant Jacobsz, K 60 
Gerryt, meester, 71 
Gerryt Dammaszoen, 63, 78, 79, 145 
Gerrit Gerritsz van Egmond, 17 
Gerrit Jansz, goudsmid, 34 
Gheryt die Lanhe, 85 
Gheryt Stevensz, 94, 112, J 4 
Ghijs de mandenmaker, 70, 101, 140 
Ghijsbrecht Bartolmeusz uten Wilghen, 

J 6 
Ghijsbrecht Godevaertsz, visser, 80,104, 

K 6 0 
Ghijsbrecht Jacobs, Z 136 
Gijsbrecht Jacobsz, priester, K 58 
Ghijsbrecht Willem Yewijnsz, mr, 

notaris, J 6, J 8 
Gillys, kapelaan, K 48 
Gillys Jacobssoen, vicecureit, 81, 82, 

K 49, K 58 
Gisbertus Heerman, pastoor OK, 23 
Godfried Yerwerd, wijbisschop Utrecht, 

34 
Gouda, 14, 48, 91, 107, 108, 109 
Gouda, zie Jacobus Gerardusz 
Graefmaker, zie Pouwels 
Graubijl, gardiaan Delft, 208 
's-Gravenhage, 8,9,14,24,25,39,58, 

71, 74, 83, 86,111,114,124,145, 
172, 179, 183, 225, J 1, J 5, K 40, 
K 43, Z 14, Z 36, Z 109 

fs-Gravenzande, 178 
Grietgen, begijn, K 48 
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Grietgen, dv Neeltgen, 144 
Grietken Willemsdochter, 116, Z 99 
Groen, zie Philips 
Groeneveld, ambacht, 59 
Groot, zie Hugo de 
Haamstede, 45, 58 
Hair, zie Machteld Hugen van der 
Haarlem, 8,14,74,80, 83,86,92,104, 

125, K 43, K 44, Z 18, Z 69, Z126 
Habsburg, zie Maximiliaan van 
Hadewyg Jansdochter, 110, Z 3 
Hadewyt Geeraerts Henricsen, Z 101 
Hansken Claessoon, 102, Z 96 
Harmening, D., 4 
Head, T., 3, 5 
Hebron, zie Jacob Ridder 
Heel, Dalmatius van, 198 
Heerdinc, zie Aernt 
Heerman, zie Gisbertus 
Heilo, zie Frederik van 
Heiltgen, 71, J 8 
Heyltgen Jacopsdochter, Z 84 
Heyltken Peetersdochter, 102, Z 151 
Heiltje Pietersdochter, 102 
Helvoet, 74, Z 122 
Hendrick, Z 27 
Hendrick, molenaar, 80, Z 50 
Hendrick van der Burch, 58 
Hendrik Jansz, 100 
Henrick Roelans, 93, Z 164 
Heynric Symonsz, 112 
Henrick Tou, 82, K 61 
Henricus van den Zande, 21, 24 
Henricxken, mr Jan Marisdochter, Z147 
's-Hertogenbosch, 4,76,109,117,118, 

125, 127, 154 
Heussen, H.F. van, 198 
Hildegont Aernt Aerntssoens, K 48 
Hildegund Henricx Roelansdochter, 93, 

Z 164 
Hildegunt Jansdochter, J 2 
Hildegunt Jan Willemszdochter, 40,93, 

100, 116, 144, 149, 150, J 5 
Hodenpijl, zie Nicolaas van 

Hoeyer, zie Jan de 
Hoelcampgen, in Groeneveld, 59 
Holland, 7, 8, 9, 13, 17, 23, 103, 113, 

123, 124, 133, 138, Z 45 
Hollender, zie Symon 
Holy, zie Jacob van 
Hondebeke, zie Frederik 
Honselersdijk, 75, K 21 
Hoogstraten, Z 112 
Hoorn, 50 
Hugo de Groot, pastoor NK, 25 
Huych Pieter Hugenzoonsz, 88, 108 
Huych Woutersoen, 43, K 62 
Huizinga, J., 1 
IJsbrand van der Burch, 58 
IJsbrand van der Burch de jongere, 58 
IJsbrand Dircksz, priester, 230 
Ilpendam, 206 
Innocentius VIII, paus, 25 
Jacob, zie Peternelle 
Jacob Arnoutsen, 77, 109, Z 142 
Jacop Ballensz, 154 
Jacob de Brouckere, 291 
Jacob van Deventer, 11 
Jacob Gerrytsz, 78, 93, 98, 143 
Jacob van Holy, 210 
Jacob Jan, vice-cureit OK, 18, 29 
Jacob Cralinck, vice-cureit OK, 7, 11 
Jacob Lievynsz, 106 
Jacob van Mallenburch, 180 
Jacob Meman, priester, 230, K 61 
Jacob Obrecht, priester, K 48 
Jacob Pietersen, Z 167 
Jacob Ridder van Kalkar, bisschop van 
Hebron, wijbisschop van Utrecht, 53, 

208, 210, Z 126 
Jacob Willemsz, 53, 54, J 1 
Jacob Zuet, kanunnik Abbenbroek, 

provisor Putten, 71, 86, 110, 128 
Jacoba, zie Jacomijne 
Jacoba van Beieren, 16, 23, 24 
Jacobus, 29 
Jacobus Gerardusz Moen van Gouda, 

pastoor OK, 24 
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Jacobus Ruysch, kanunnik Hofkapel, 24 
Jacobus Stratius, 225, 227 
Jacomijne (Iacoba) Henricx, wv Willem 

de Veel, 290 
Jan Andriesz, zie Machtelt 
Jan Barentsz, 117, 146 
Jan van der Burch, 58 
Jan in Den Briel, 114, Z 121 
Jan Danielsz, 115, 151 
Jan Dierickssoon, Z 1 
Jan Doenz, kerkmeester, K 60 
Jan Franconssone, 106, Z 106 
Jan de Fressures 
Jan Harmanssoon, 116, Z 178 
Jan Henricxssoon, Z 137 
Jan Hilgenz, 75, 103 
Jan de Hoeyer, vice-cureit NK, 8, 11 
Jan Ydenz, 93 
Jan Inghels, zie Elisabeth 
Jan Yperman, 73 
Jan Jacobsz, goudsmid, 163 
Jan Jacobsz, schepen, K 58 
Jan Jansen, schoenmaker, Z 113 
Jan Janssen, Z 168 
Jan Janssen Mol, 107,150,151, Z 105 
Jan Jansz, 101, 147 
Jan Cornelisz, 72 
Jan Col, 29, 31 
Jan van Coudenberghe, 44-46, 58, 60, 

61, 153, Bijlage 2 passim 
Jan van Marick, 58, 81, 101, K 61 
Jan Maris zie Henricxken 
Jan Martenssone, 116, Z 42 
Jan Martijnsz, 72, 78 
Jan Mattheusz, 89, Z 76 
Jan Mees, mr, 156 
Jan Melisz van der Goude, 48 
Jan van Naaldwijk, zie Maria 
Jan Nicolaessen. 107, Z 149 
Jan Oudzyersz, priester, K 58 
Jan Palmaet, notaris, K 48 
Jan Pau Jansz, 92, 93, 100, 143, 145, 

146 
Jan Peeterssen, Z 7 

Jan Pietersz, 73, 77, 101, 144 
Jan Pouwelsz, 73, 105 
Jan Roemersz, 183 
Jan Sonck, priester OK, 33 
Jan Vosz, 54, J 1 
Jan de Wael, 113, K 39 
Jan Wiggersz, zie Balu 
Jan Willemsz, 93, 116, J 5 
Janneken Henricx Janssensdochter, 

Z79 
Jannetgen, 80, 104 
Jannetgen Dircxdochter, 85, 94 
Jannetyen, 43, K 62 
Jeruzalem, 4, 30, 74 
Jisbrant, schipper, Z 56 
Johanna, dv Hendrik Jansz, 100 
Johannes Brakelman, proost Konings 

veld, 29 
Johannes van Braedbeeck, abt 

Mariënweerd, 29 
Johannes Goch, 230 
Johannes Nicolaasz, zie Hansken 
Johannes Smit, pastoor OK, 24, 198 
Johannes de Witte, kanunnik Utrecht, 

52 
Joye, zie Egidius 
Joorijne, 115, Z 10 
Jooris Janssens, Z 64 
Joos Corvinck, 294 
Joost van der Burch, 58 
Joost Joostz van der Burch, 58 
Jorijn, vv Matthijs Janssen, Z 171 
Jozijne (Iudoca), vv Jan de Fressures, 

290-291 
Jutgen van der Burch, zuster St Anna, 

58 
Jutte Berwolts, J 4 
Jutte Hugendochter, J 4 
Kalkar, zie Jacob Ridder 
Kamerijk, 299 
Karei V, keizer, 45, 46, 59 
Catharina, vv Jacob, Z 94 
Catharina Cornelisdochter, 112,148, Z 87 
Catharina van Coudenhoven, begijn, 29, 31 
Catharina Florisdochter, Z 131, Z 139 
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Catharina van Hoochstraten, dienstbode, 
89, 110, Z 112, Z 116 
Catharina Pietersdochter, 114, Z 165 
Kathrijn Lieveziel, 51, 83 
Kathrijn Pietermans, 76, 145 
Katrijn Dircxdochter, 71,78,105,146, 

149 
Katrijn Ewoutdochter, 47 
Katrijn Jan Dircxz, 94 
Katrijn Mathijsdochter, 107 
Kats, 115, K 62 
Katwijk onder Pijnacker, 107, 110 
Kerstant van Alkemade, 41 
Kerstiaen, priester, 39, J 1 
Kerstijn, J 8 
Keulen, 32, 34, 35, 44, 198, 230 
Claer, vv Everaert Bisdomer, J 3 
Claes Bonifaesz, 81, 95, 153, 154 
Claes van der Burch, 58 
Claes David Vranckensoen, J 4 
Claes Dirksz, 115 
Claes Dircsz, J 2 
Claes Janssen (Georgii), Z 162 
Claes Cornelisz, 80, 104 
Claes Martijnsz, notaris, K 60 
Claes Mathijssoen, mr, kapelaan, K 61 
Claes Simonsz, K 58 
Clara, claris, 152, Z 126 
Clays van Scouden, 41 
Kleef, 48, 49 
Clementia Aernoutsdochter, Z 62 
Clementia Barbelsdochter, 110, 125, 

Z 125 
'Closester', Z 80 
Col, zie Jan 
Colchester, 104 
Colvenerius, Georgius, 225, 227 
Cornelia Bartholomeusdr, 70, Z 83 
Cornelia, vv Bartholomeus Simonsz, 

108, Z 81 
Cornelia, vv Damiaen, 102, Z 66 
Cornelia Cornelisdochter, 93, Z 92 
Kornelimünster, 75 
Cornelis de bakker, 76, 141 

Cornelis van der Burch, 58 
Cornelis Christiaensen, Z 174 
Cornelis Florisz, 82, 143, K 49 
Cornelis Florisz, zie Beatrix 
Cornelis Gijsbrechtssoen van Andel, 

kerkmeester OK, K 61 
Cornelis Hugenssoon, Z 108 
Cornelis Jan Dircxz, 114 
Cornelis Janssen (Iereonis), Z 138 
Cornelis Cornelissen, 74, 152, Z 144, 

Z 175 
Cornelis Lievensz, 93 
Cornelis Pietersoon, Z 169 
Cornelis Simonssoon, zie Elisabeth 
Cornelis Weyts, 289-291 
Cornelis Willemssone, Z 72, Z 82 
Cornelis Willemsz, 89, 94 
Cornelius Musius, pater St Agatha, 25 
Kortgene, 71, 72 
Corvinck, Joos, 294 
Coudenberghe, zie Jan van 
Coudenhoven, zie Catharina van 
Cralinck, zie Jacob 
Culemborg, K 24 
Cuyk, 58, 81, 101, K 61 
Lambert Willemsz van Varick, pastoor 

OK, 23, 24 
Laurens Dirksz, 112 
Leerbroek, 62, 81, 94 
Leiden, 8, 14, 35, 72-74, 85, 88, 93, 

103,105,106, 115, 124,138,146, 
J 9, Z10, Z 33, Z105, Z106, Z110 

Leyns Peeterdochter, 143, Z 128 
Leo X , paus, 226, 299 
Leonarda, Z 77 
Leuven, 225 
Lidwina van Schiedam, 51 
Lier, 182 
Lier, De, 102, Z 153 
Lievijn Adriaensz, 71, 72, 142, 146 
Lijsbet, J 4 
Lijsbet, dv Aechte, 146 
Lijsbet Aelbaerns, K 58 
Lijsbet Dammaes, J 5 
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Lijsbet Willemsdochter, 88, 104 
Lijsbet, dv Willem Allartsz, 114 
Lijsbet Wit, 107, 110, 140 
Lijsbeth, 94 
Lijsbeth van der Burch, 58 
Limoges, 75 
Loof de gorter, 87 
Loosduinen, K 19 
Luik, 23, 299 
Lute, vv Barteld Jacobsen, raymaker, 

Z 148 
Luther, 182 
Maasland, 14, 81, 83, 101, 124, 143, 

Z 39, Z 89 
Machteld Dirksdochter, 72, 105 
Machteld Hugen van der Haar, 103,154 
Machtelt, 39, 53, 54, 83, 85, 108, J 1 
Machtelt, vv Jan Hilgenz, 75, 103 
Machtelt, vv Kerstant van Alkemade, 

41 
Machtelt Cornelis Florisz, 82, 143, 

K 4 9 
Machtild, vv Jan Andriessen, 100,108, 

Z 146 
Machtild Jorisdochter, Z 155 
Machtilde, wv Cornelis Hugenssoon, 

Z 108 
Machtildt, vv Jan (Andreasz), Z 170 
Machuter, Z 30 
Made, fam. van der, 22 
Made, zie Maria van der 
Magdalena, K 48 
Mairtijn Jansz, 144 
Mallenburch, 180 
Malyon, zie Stephanus 
Marburg, 136 
Margaretha, vv hertog Albrecht, 40 
Margaretha, aartshertogin van Oostenrijk, 

59, 61, 128, 293 
Margaretha, in Wouda, 107, Z 45 
Margaretha van de Burch, begijn, 58 
Margaretha Sasbout, 198 
Margarita, vv Thomas Diericksen, 87, 
107, Z 158 

Margriet Dircksdochter, J 2 
Margriet Gielisdochter, 101, 142 
Margriet Heynricx, 62, 81, 94 
Margriet Salomonsdochter, Z 161 
Margriet, vv Willem Allartsz, 114 
Margriet Willem Jansz, 104,146, K 58 
Maria van Bourgondië, hertogin, 24,45 
Maria van der Burch, begijn, 58 
Maria Diericx Luytgins, Z 67 
Maria Enghelbertsdochter, 74,85,105, 

147, Z 69 
Maria, vv of dochter van Floris, Z 94 
Maria Ghison, Z 94 
Maria, Jan van Naaldwijksdochter, 87, 

111, Z 160 
Maria Cornelisdochter, Z 111 
Maria van der Made, 18 
Maria Peetersdochter, Z 4 
Maria Willemsdochter, Z 123 
Maria, vv Bartholomeus Clayssone, 102, 

Z57 
Maria, wv Jacob Arnoutsen, 77, 109, 

Z 142 
Maria, wv Philips Jacobs, 77,107,137, 

Z 118 
Mariënweerd, 19, 29 
Marijn Antonis Janssensdochter, Z107 
Marick, zie Jan 
Maritge Borger Joostendochter, 112 
Maritgen Jansdochter, 112 
Marritgen Heynricsdochter, 112 
Marritgen Jansdochter, 77, 94 
Marritgen Joestendochter, 100 
Marritgen, vv Claes Dirksz, 115 
Marritgen Willemsdochter, 72, 77, 88, 

101 
Marten, mr, vice-cureit, Z 29 
Martijn Claesz van Zantbomel, mr, 

notaris, 28, 42, 53, 54, 63, J 1, J 2 
Martinus Duncanus, pastoor OK, 24 
Mathijs Wiggersz, 107 
Matthias, wijbisschop Utrecht, 52 
Matthijs Janssen, zie Jorijn 
Maximiliaan van Habsburg, 24 
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Mechelen, 73, 77 
Mechteld, 117, Z 53 
Meyns, dv Willem Pennincsac, 90 
Melchtilt Diericxdochter, Z 103 
Meman, zie Jacob 
Mettenye, zie Anthonius 
Michiel Fransz van Rijsel, 44, 46, 58 
Michiel Vosmeer, 39, 42, 61,197-199 
Middelburg, 14, 102, Z 38 
Moen, zie Jacobus Gerardusz 
Molenbeek, 103 
Muiden, 83, 92, 100, 145 
Musius, zie Cornelius 
Naaldwijk, 75, 107, 110, 128, K 16, 

Z 160 
Naaldwijk, Jan van, zie Maria 
Nagel, zie Willem 
Neeltgen, Delft, 71, 72, 144 
Neeltgen, vv Lievijn Adriaensz, 71, 72 
Neeltgen, dv Loof de gorter, 87 
Niclaes Janssen, 89, Z 112 
Nicolaas, 105, Z 24 
Nicolaas, uit Nootdorp, 112, Z 65 
Nicolaas Avemans, 29 
Nicolaas van Hodenpijl, 31 
Nicolaes Hoyer, priester, 80,102, Z 117 
Nicolaes Simoens, priester, 230, Z 127 
Nieuwpoort, 72,106,125, Z 103, Z 104 
Nissen, P., 130 
Noblat, 75 
Noord-Holland, 23 
Nootdorp, 14, 135, Z 65 
Obrecht, zie Jacob, Willem 
Oegstgeest, 73, 74, J 9, K 37 
Oestgeest, zie Symon 
Ohler, N. , 136, 137 
Oosten, zie Geertruid van 
Oosterbaan, D.P., 5, 26, 30, 166 
'Orinween* (Overveen?), 80, 86, Z 127 
Orléans, bisdom, 3 
Osdorp, 178 
Oude Tonge, 80, 104 
'Ouderijselen', 81, K 61 
Overschie, 15, Z 86 

Palmaet, zie Jan 
Parijs, 45, 113, 150 
Paulus II, paus, 35 
Pauwel Backer, zie Baertha 
Pauwels, meester, 35 
Peeter Gillissoon, 148, Z 114 
Peeter Janssen, Z 32 
Peeternelle, 86, 109, Z 127 
Pennincsac, zie Meyns 
Peter, prior Altenberg, 35, 36 
Peternelle, wv Jacob, 102, Z 177 
Petronelle, vv Strevel, kleerwasser, 74, 

114, Z 109 
Philips Dircxz Vlasman, vice-cureit NK, 

25 
Philips Jacobs, zie Maria 
Philips Pieter Groenenz, mr, J 6 
Pieter, meester, vice-cureit OK, 183 
Pieter, meester, Schiedam, 71 
Pieter, meester, Veere, 71 
Pieter, zv Dirc de Wagenair, 114 
Pieter van Foreest, geneesheer, 9 
Pieter Gijsbrechtsz, 89, 108, 113, 150 
Pieter Hugenzoon, 88, 108 
Pieter Jacobsz, kerkmeester OK, K 60 
Pieter Jansz, 101 
Pieter Michielsz, kerkmeester OK, 

K 6 1 
Pieter van der Sluys, pastoor NK, 24, 

25 
Pieternelle Dirck Aemszoonsdochter, 94 
Pietertgen, 117, 146 
Pijn Albrechtsz, burgemeester, schepen, 

33 
Pijnacker, 72, 87, 94, 107, 110, 112 
Pius II, paus, 34 
Popswoude, zie Abtswoude 
Post, R.R., 4 
Pouwels Cornelisz Graefmaker, al. 

Taphaeus, pastoor NK, 25 
Putten, Land van, 71, 128 
Quirijn Henricxssoon, Z 86 
Quirijn Peeterdochter, Z 140 
Reimerswaal, 44,58,225,228,247,275 
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Rhijn, H. van, 198 
Richardis van Holland, 19 
Ridder, zie Jacob 
Rijsel, 44 
Rijswijk, 18 
Roemer Syvertsz, 183 
Rome, 35, 74, 75, 81, 116 
Rotterdam, 8, 14, 15, 71, 85, 94, 109, 

113,114,124,138,183, J 8, K34, 
Z 109, Z 115 

Ruysch, zie Jacobus 
Ruiven, J 2 
Santiago de Composteia, 4, 74, 75, 

Z 109 
Sasbout, zie Eva, Margaretha 
Scalck, zie Dirc 
Scheveningen, 80, 86, 101, 104, 110, 

111, 124, 142, K 20, K 60, Z 47, 
Z 62, Z 177 

Schiedam, 8, 14, 15, 51, 71, 83, 93, 
Z 9 2 

Schipluiden, 14, Z 155 
Schoonderloo, 15 
Scouden, zie Clays van 
Sigal, P.-A., 3, 4, 118, 119, 133 
Simon, broeder, 29, 31 
Symon Hollender, 35 
Symon van Oestgeest, heer, 73, 74, 

J 9 
Symon Willem Symonsz.z, J 3 
Sint-Annaland, 115, K 62 
Sion, klooster, 18 
Sloterdijk, 178 
Sluys, zie Pieter van der 
Smit, zie Johannes 
Sonck, zie Jan 
Spanje, 4 
Steenbergen, 14 
Steffenie, vv Jacop Ballensz, 154 
Stege, zie Allaert van der 
Stephanus, hertog Beieren, paltsgraaf 

Rijn, 34 
Stephanus Malyon, pastoor OK, 23 
Steven, meester, 'surgijn', 71 

Steven Florysz, 112, J 4 
Stijn Arleboutsdochter, K 48 
Stijn, vv Jan Pouwelsz, 73 
Stijn, vv Cornelis de bakker, 76, 141 
Stratius, Jacobus, 225, 227 
Strevel de kleerwasser, zie Petronelle 
Sumption, J., 82, 83 
Taphaeus, zie Pouwels 
Theodoricus Herpers, kerkmeester, 

Z 127 
Theodoricus Petri, mr, Z 127 
Thomas Diericksen, 87, 107, Z 158 
Thüringen, zie Elisabeth van 
Tielman, brouwer te Delft, 111, Z 9 
Tilman Vosmeer, 31, 32, 81,198, 210 
Tou, zie Henrick 
Trijntje, dv Claes Dirksz, 115 
Trijntje van der Burch, 58 
Utrecht, 25,34,140,173-176,180-183, 

197, 230, 247, 299, Z 126 
Varick, zie Lambert 
Vauchez, A., 4, 117, 118-120 
Veel, zie Willem de 
Veere, 71, 115, 146, K 62 
Veyngen Jansdochter, Z 63 
Vlaardingen, 148, 178, Z 114 
Vlasman, zie Philips Dircxz 
Voorburg, 105, 108, 109, 124, K 18, 

Z 15, Z 46, Z 56, Z 81 
Voorne, 93, Z 60 
Voorschoten, 105, K 23 
Vosmeer, zie Michiel, Sasbout, Tilman 
Vroom, W.H., 179 
Wael, zie Jan de 
Warmond, 178 
Wateringen, 59, 80, 104, 114. 146, 

K 33, K 58, Z 165 
Weyts, zie Cornelis 
Wilghen, zie Ghijsbrecht uten 
Wilhelm van de Landt van Sint Anne, 

Z 127 
Wilhelmus Buser, meester, 246 
Willem II, Rooms-koning, 19 
Willem IV, graaf Holland, 23, 26, 41 
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Willem V, graaf Holland, 23 
Willem, meester, Delft, 71, 72 
Willem Allartsz, 114 
Willem Gerytsz, 88 
Willem Ghijsbrechtsoon, 115, 153, 

Z 120 
Willem Hendricksoon, 77, 107, 108, 

Z 133, Z 145 
Willem Henricksen, 100, Z 119 
Willem Jans, vleeshouwer, 53, J 1 
Willem Jansz, zie Margriet 
Willem Jansz, 146 
Willem Jansz, snijder, 71 
Willem Naghel, 150, J 5 
Willem Obrecht, prior Sion, 33 
Willem Pennincsac, 90 
Willem de Veel, 290 
Wit, zie Lijsbet 
Witte, zie Johannes de 
'Wouda', 107, Z 45 
Woude, zie Floris 
Woudrichem, 23 
't Woudt, 58, 59 
Wouter, dominicaan, 183 
Wouter Willemssoon, 93, 103, Z 8 
Wouter Zoemer, 75, 80, 116 
Yerwerd, zie Godfried 
Yperman, zie Jan 
Zaltbommel, zie Martijn 
Zande, zie Henricus van den 
Zeeland, 71, 84, 89, 108, K 15, K 62 
Zeelander, zie Adriaen 
Zevenbergen, 114, K 14 
Zoemer, zie Wouter 
Zoetermeer, 80, 104 
Zuet, vv Gheryt die Lange, 85 
Zuidland, 77, 88 
Zwijndrecht, 71, 84, J 8 
[...] Jacobssoon, Z 157 
[...] wv Jan Martenssone, Z 42 
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, De bewering dat de Mariacultus in de loop van de middeleeuwen steeds minder was 
geconcentreerd in plaatselijke vereringscentra is in haar algemeenheid onjuist. 
Tegen: C Rcndtcl, Hochmittelalterliche Miraketberichte als Quette zur Sozial- und Mentalitdtsgeschichte 
sowie zur Geschichte da Wattfahrtwcsens (DOsseldorf 1985) 101-102 

De kroniek van de Nieuwe Kerk is geen stadsgeschiedenis* 
Tegen: B. Ebels-Hoving, 'Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering! in: 
B. Ebels-Hoving, CG. Santing en CP.H.M. Tilmans ed., Genoechlicke ende lustige historiën. 
Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving Ín Nederland (Hilversum 1987) 217-242, aldaar 220 

Het eerste deel van de mirakelen van O.L.V. van 's-Hertogenbosch ontbreekt; als 
Boek I kan niet worden beschouwd het gedicht dat voorafgaat aan het eigenlijke 
mirakelboek. 
VgL: Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603 H. Hens ca. ed (Tilburg 1978) 
25,41 

Het is onwaarschijnlijk dat de Vxta van Lidwina van Schiedam is bedoeld als het 
begin van een mirakelboek, bijgehouden in haar grafkapel. 
Tegen: Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam. De Middelnederlandse tekst naar de bewaarde 
bronnen uitgegeven, vertaald en van commentaar voorzien Ludo Jon gen en Cees Schotel m.m.v. Josephine 
Franken ed. (Schiedam 1989) 112 

Graaf Willem V van Holland is niet "waanzinnig1 geworden, maar werd getroffen 
door een beroerte. 
Tegen: F.P. van Oostrora, Het woord van ttr. Latratuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400 
(Amsterdam 1987) 9 en 309 noot 9 en 10 

De Amsterdamse directies voor de vaart op de Oostzee, Noorwegen en Rusland zijn 
niet ontstaan tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697), maar minstens tien jaar 
voor deze begon. 
Tegen: J.R. Bruijn, In een veranderend maritiem perspectief: het ontstaan van directies voor de vaart op 
de Oostzee, Hoorwegen en Rusland*, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9 (1990) 15-25 

Als in de nieuwe Archiefwet niet wordt vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn om 
- al dan niet gezamenlijk met buurgemeenten - een archivaris te benoemen, miskent 
de wetgever het belang van de totstandkoming van een 'dekkend net* van archieven. 

Historici en archivarissen dienen zich ervan te onthouden alle genealogen over één 
kam te scheren als tweederangs onderzoekers. 

Als keizer Jozef II niet werd gevraagd naar zijn oordeel over een opera van Mozart, 
maar over hedendaagse dissertaties, zou hij opnieuw uitroepen: Too many notes'. 
Vrij naar de film *Amadeust van Milos Forman 

Uit het feit dat in vele middeleeuwse kerken hondeslagers waren aangesteld, mag 
worden afgeleid dat het hondepoepprobleem reeds honderden jaren oud is. 

Stellingen behorend bij het proefschrift van G. Verhoeven, 
Devotie en negotie. Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen. 



• M 1 

Op basis van de gegevens over een viertal middeleeuwse 
culteii in Dellt (nl. die van Mariajesse, het Heilig Kruis, O.L.V. 
van Zeven Smarten en Maria ter Nood Gods) beschrijft de 
auteur de wisselwerking tussen de belangen van de pelgrims 
en die van kerken. Profiteerden de kerken, min of meer 
passu-f, van bestaande aandacht voor heiligen, wouderen en 
l>edevaai ten, of stimuleerden /ij de/ejuist door het organiseren 
van activiteiten en het bedrijven van propaganda? 
Aan de hand vaneen dossiervan 339 mirakelverhalen enerzijds, 
en van de kerkelijke imanciëleadministratieanderzijds, wordt 
gepoogd een beeld te krijgen van de betekenis van het geloof 
in wonderen voor de pelgrims, èn van de organisatie en ex
ploitatie urn de Delftse devoties door de parochiekerken. 
Aan het eind van het boek zijn in een bijlage ongeveer 250 




