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TER INLEIDING
Uit een vijftiende-eeuwsch handschrift
deelen wij het reisverhaal mede van een
vroegen pelgrim naar het „land van Oversee" 1). In aantrekkelijk Middeleeuwsch
Nederlandsch proza vertaald, is hier te lezen,
wat een zekere Thietmar van zijn reis in het
jaar 1217 in het „snood Latijn" dier dagen 2
had te boek gesteld.
van dezen Thietmar of GAGISTER THIETMAx, zooals hij ook wel genoemd wordt, is ons
helaas niets bekend dan de naam en het jaar
waarin hij de reis ondernam. Mogelijk was
hij een Duitscher, een Fries of een Franschman 3); het is in elk geval zeer waarschijnlijk,
dat hij in Frankrijk gereisd heeft. Zijn voornaam luidde misschien Gottfried, maar ook
dit is verre van zeker. In de tamelijk uitgebreide litteratuur van dien tijd komt, voor)

1) De naam dien Jacob van Maerlant gaf aan het Heilige
Land.
2) Zoo noemt de groote 16deeeuwsche humanist en dichter
Spieghel het Middeleeuwsch Latijn.
3)

De Nederlandsche naam zou veeleer Dietmar (of bij
verkorting Ditmarl) luiden.
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zoover wij weten, zijn naam nergens voor.
Wel blijkt uit zijn reisverhaal, dat hij een kerkeli)kmanwas.iemandvanuitgebreidekennis
en van beschaving, goed thuis in den bijbel
en met een levendige belangstelling voor
allerlei kleinigheden, die hij scherp weet
waar te nemen. Dat inderdaad 1217 het jaar
van zijn reis is geweest, staat vast. Niet
slechts noemt hij dat jaartal zelf, doch ook
allerlei kleine bijzonderheden in zijn verhaal
alsmede de toestanden, die hij in Acco en in
het Sinai-klooster veronderstelt en beschrijft,
wijzen duidelijk in die richting.
Zijn uitvoerig reieverhaal, dat niet veel later
dan 1217 moet zijn verschenen, is door hemzelf in het Latijn opgestelde). Na een proloog,
waarin hij zijn naam vermeldt, begint hl*)* zijn

bericht aldus: Anno igitur a Salvatore mundi

Halo MCCXFII cum eederrc in dccoii, que aatiquitud Ptolomaïda vocaóaEur, ubi antiquiEus yóolurra
1)

Een goede uitgave is: J. C. M. Laurent, Peregrinatores Medii Aevi Quattuor, Editio Secunda, Accessit
Mag. Thietmari Peregrinatio, Lipsiae, 1873. Men zie
over de handschriften, uitgaven en artikelen van en
over Thietmars Iter ad Terram Sanctam: R. Röhricht,
Bibliotheca Geographica Palaestinae, 1890, blz. 47 v.

Beelzebub colebatur, etc. (= in het jaar 1217 na
de geboorte van den Zaligmaker der wereld,
toen ik in Acco was, dat oudtijds Ptolomaïda
geheeten werd, waar oudtijds de afgod Beëlzebub vereerd werd, etc.).
De Nederlandsche reisbeschrijving, die
wij in dit boekje onder de aandacht van een
belangstellend publiek brengen, is grootendeels een vertaling van een groot stuk van
Thietmars verhaal, wiens naam echter niet
wordt genoemd. Slechts het slot is daaraan
niet ontleend, ofschoon wij het mogelijk
achten, dat voor de allerlaatste regels (die
stat Ebron etc.) materiaal van hetzelfde verhaal gebruikt is. Het geheel is echter geen
slaafsche navolging. Een vluchtige vergelijking van het begin van ons verhaal met dat
van Thietmar bewijst dit reeds: de eerste
zin van den Nederlandschen tekst is samengesteld uit zinsneden, die bij hem op verschillende plaatsen staan; de eerste helft van
den tweeden zin is slechts een korte mededeeling over een reis, waaraan Thietmar vele
bladzijden wijdt. Hier en daar heeft onze
auteur of vertaler ook iets ingelascht. Kortomp hij heeft gewerkt met verkortingen en
7

toevoegingen, met verplaatsingen en uitlatingen, omdat het hem, naar het schijnt,
alleen te doen was om een reis naar het
Sinaï-klooster en omgeving en om een pakkende beschrijving zonder vertoon van geleerdheid en onnoodige uitweidingen.
Deze bewerking heeft tot resultaat gehad,
dat onze reis van die van Thietmar herhaalde11)k afwijkt. Terwijl deze, (zie hierover blz.
10) een grooten omweg maakt van Acco
naar den Sinaï, zwijgt ons boekje daarover
in zeven talen. Terwijl Thietmar van den
Sinaï naar Acco reist (een tocht, dien hij niet
nader beschrijft; zelfs de reisroute geeft hij
niet aan), leidt ons boekje ons van den Sinaï
over Berseba (welke stad door den Magister
niet eens wordt genoemd), Hebron en
Bethlehem naar Jerusalem, met welk woord
het glorieuzelijk eindigt.
Toen Thietmar in 1217 „met sinen pelgrimmen" de reis naar Palestina ondernam,
behoorden hij en zijn makkers tot de tallooze
scharen van Middeleeuwers, die met eigen
Dogen het land begeerden te zien, waarvan
hun oor zooveel had gehoord en hun mond
zooveel had gesproken, het Heilige Land,
8

„door God bemind, door de engelen geprezen,
door de menschen vereerd", zooals men toen
placht te zeggen').
Zij landden in deco, aan de Middellandsche
Zee gelegen, in den tijd der Kruistochten een
vesting van den allereersten rang en een
beroemde havenstad. In 1217 was zij in het
bezit der Kruisvaarders, die haar op 26 Mei
1104 veroverd hadden, en afgezien van Benige
jaren (1187 tot 1191) onafgebroken in hun
bezit hebben kunnen houden tot op den
fatalen datum 18 Mei 1291, toen El~malik
El-asjraf Chalil, zoon en opvolger van sultan
Kalawoen, haar weer innam. Tot dat jaar
gold ze als bolwerk der Christenheid in het
Heilige Land, zoodat ook de pelgrimsschepen daar gewoonlijk hun passagiers aan
wal zetten. In 1217 was het dus een Christelïike stad, met een bisschop 2) en in het bezit
1) In de Historia Orientalis van Jacobus de Vitriaco,
een tijdgenoot van Thietmar, begint deze aldus: Terra
Sancta promissionis, Deo amabilis et sanctis angelis
venerabilis et universo mundo admirabilis, a Deo
electa etc.
2) Jacobus de Vitriaco was hier bisschop van 1212
tot 1228; in zijn werken noemt hij Thietmar niet.
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van vele kerken, waaronder er ook eene
was gewijd aan de heilige Katharina. De
Arabische geleerde Ibn Dzjoebair, die in 1185
Acco bezocht, noemt het dan ook verachtelijk
een stad „vol van varkens en van kruisen".
Van daar maakt Thietmar een reis door
het Noorden van Palestina: hij bezoekt
Nazareth, Kana, den berg Thabor, Naïn,
Endor, de zee van Galilea, Kapernaü*m, de
streek van Caesarea Philippi, en strekt zelfs
zijn reis uit tot Damascus, waar hij zes dagen
vertoeft en, naar hij zelf vertelt, gelegenheid
vindt om het leven en de gewoonten van de
Sarracenen te bestudeeren'). Hij keert dan
naar Acco, zijn punt van uitgang, terug om
daarna een veel grootere reis te ondernemen.
Zooals vele pelgrims in dien tijd deden,
knoopt hij aan de Palestijnsche reis eene naar
den Sinaï vast. In December 1217 verlaat hij
opnieuw Acco, trekt in zuidelijke richting,
den Karnrel voorbij, door de kustvlakte,
1)

Veel goeds deelt hij daarvan natuurlijk niet mede:
Vita eorurn eet cmmun a et lex corrupta. Een latere
Middeleeuwsche pelgrim, Ricoldus de Monte Crucis,
schrijft: Lex Sarraceizorum e.rt largo, confu.ra, occulta,
mendacistrima, irracionabilie et violenta.

10

langs Caesarea naar Joppe, zwenkt daar in
zuidoostelijke richting via Rama af naar
Bethlehem, komt tegen zijn bedoeling in
Jerusalem, en gaat dan via Jericho naar de
Jordaan en de Doode Zee. Oostelijk hiervan
trekt hij door het oude Moab en begint dan
een gevaarlijken tocht door een woest gebied:
hij reist door Edom naar de Roode Zee (de
golf van Akaba, Aelanietische Golf), en vandaar naar den Sinaï (zie voor zijn reisroute
het schetskaartje op pag. 11).
Daar bezoekt hij allereerst het Sinaikloodter, waar de reliquieën van de heilige
Katharina worden bewaard. Deze leefde in
Alexandrië, een stad in Egypte, werd om
haar geloof in den kerker gesloten, waar ze
door haar geloofsijver velen tot bekeering
zou hebben gebracht, en is op 25 Nov.
312 onthoofd. Haar ontzielde lichaam werd,
naar men vertelt, door engelen naar een der
toppen van het Sinaï- gebergte overgebracht
en later naar dit klooster, dat dan in de
litteratuur van de laatste eeuwen ook wel
Katkarina-kloodter genoemd wordt. Het is ons
echter gebleken, dat die naam in de oude
geschriften niet voorkomt. In werkelijkheid
12

was het gewijd aan de Transfiguratie, of
zooals de Grieken zeggen aan de Metamorfose. dat is : aan de Verheerlijking op den
Berg (Matth. 17:1 v. v.; Markus 9 : 2 v.v.;
Lucas 9:28 v.v.).
Dit klooster is tusschen de ontzagwekkende rotsgevaarten van het granieten Sináïgebergte gebouwd in een eenzaam en woest
dal, aan den voet van den dzjebel (_ berg)
Moesa. Het ligt op 1528 meter hoogte, terwijl sommige omringende bergen meer dan
2600 meter bereiken. Het is gebouwd in den
vorm van een onregelmatigen vierhoek van
ruim 100 meter in het kwadraat en omringd
door zeer hooge, uit blokken graniet gebouwde muren. Het ziet er uit als een ouderwetsche vesting (van niet sterke ligging,
omdat de omringende berghellingen het
klooster al te dicht naderen) en bevat binnen
zijn grijze muren, behalve de cellen en kamers
voor de monniken en de gasten, een oude
kerk, een driebeukige basiliek, waarvan in
ons reisverhaal nader sprake is; verder een
bibliotheek met honderden belangrijke handschriften, een knekelhuis en een moskee,
waarvan echter onze pelgrim niet rept, omdat
13

zij pas in de veertiende eeuw gebouwd is.
Het klooster is de Grieksch~orthodoxe
belijdenis toegedaan; oudtijds echter hadden
allerlei Christelijke belijdenissen, zooals van
de Syrische Christenen, de Kopten, de Armeniërs, de Latijnsche Christenen (RoomschKatholieken) daar ook hun heilige plaatsen
en kapellen, zooals zulks bijvoorbeeld ook in
de Heilige Grafkerk te Jerusalem het geval
is. Het klooster is namelijk zeer oud, volgens
de monniken reeds uit 527. Ofschoon dit
jaartal niet juist kan zijn, mogen we aannemen, dat het uit de zesde eeuw dateert. Het
heeft vele beroemde bisschoppen gehad,
waaronder er zijn, die in de kerkgeschiedenis
een leidende rol hebben gespeeld. Bisschoppen van Pharan (= het gebied waarin het
klooster ligt) worden in legenden reeds in
plm. 400 genoemd, in geschiedkundige documenten sinds plm. 500. Er zijn van het
Sinai-klooster niet minder dan 56 bisschoppen (abten) bij name bekend. In den tijd van
Thietmar was een zekere Simeon daar bisschop (van 1203.-1253); tegenwoordig is dit
een zekere Porphyrios III, die sinds 29 Juli
1926 in functie is. In den laatsten tijd wonen
14

de bisschoppen echter niet meer bij den Sinaï,
maar in Kaïro. Aan het hoofd van het klooster
staat dan een overste (prior; Arabisch:
wakil), terwijl een oikonomos (oeconoom,
beheerder) voor den goeden dagelijkschen
gang der zaken zorg draagt.
De monniken behooren allen bij de Orde
van den Berg Sinaï, die ook elders, b.v. in
Kaïro, kloosters heeft. Zij zijn tegenwoordig
allen Grieksch-orthodox en meerendeels uit
Griekenland afkomstig, gedeeltelijk ook wel
uit Rusland, Roemenië en andere landen.
Hun getal bedraagt in den laatsten tijd om
en bij de 20. Burckhardt trof er in 1816 23
aan. In 1217 zal het getal wel grooter geweest zijn.
In den tijd dat ons verhaal speelt, behoorde
de geheele Sinaï aan het klooster, tenminste
in naam en op papier. In een bul van paus
Honorius 111 van 6 Augustus 1218 (als datum
wordt ook wel 25 Juli 1217 opgegeven), vernieuwd op 20 Januari 1226, worden de rijke
bezittingen van de Orde opgesomd. Deze lagen, behalve in de omgeving van den Sinaï,
ook in Egypte, Palestina, Syrië, Kreta.Tegenwoordig is het klooster zeer verarmd; de
15

bezittingen zijn gedecimeerd, de inkomsten
gering.
Naar oude gewoonte verbindt Thietmar
met het bezoek aan het klooster een bestij~
ging van den aangrenzenden dzjebel Moeda
(zie schetskaartje), die volgens de overlevering de Sinaï of Horeb uit Exodus zou zijn,
de berg van de wetgeving dus, en ook
de berg van de verschijning Gods aan den
profeet Elia (I Koningen 19); bovendien
wijzen de monniken vele uit Exodus bekende
plaatsen in de buurt van het klooster. Deze
overlevering is zeer oud: reeds Silvia of
Aetheria (385 of iets later) bericht, dat de
heilige plaatsen van de Mozes- en Eliageschiedenissen in deze streek gelocaliseerd
werden. Of dit inderdaad de berg van de
wetgeving is, valt te betwijfelen; vele geleerden hebben gedacht aan den dzjebel
Serbal, die noordwestelijk van den dzjebel
Moesa ligt, of aan den Ras es-safsaf (zie
schetskaartje), dan wel aan veel dichter
bij Palestina, dus meer noordelijk gelegen
bergen.
De hoogste top van het Sináï-schiereiland
is de dzjebel Katerin (2606 meter), zuidelijk
16
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van den dzjebel Moesa, ook wel voor de
plaats der wetgeving gehouden. Deze berg
is door onzen pelgrim wel gezien, maar niet
bezocht. Hij ligt eenzaam, is onbewoond en
moeilijk toegankelijk. Een levendige beschrijving van het veelomvattende uitzicht
op den top geeft J. L. Burckhardt (Reisen
in Syrien, Pala stina und der Gegend des
Berges Sinai, zweiter Band, 1824, blz. 916
v. v.), die dezen berg in 1816 beklommen
heeft'). De monniken vertellen, dat hier het
lichaam van de heilige Katharina Benige
eeuwen na haar dood ontdekt zou zijn.
Nadat hij dit alles heeft bezocht, keert hij
naar Acco terug, langs welken weg weten
wij niet.
-

Het verhaal van Thietmars reis moet in
1)

Uit de vele reisverhalen, die dit gebied betreffen,
noemen wij behalve dat van den grooten pionier
Burckhardt: E. H. Palmer, Der Schauplatz der vierzigj.hrigen Wustenwanderung Israels (Fuszreisen in
der Sinai-Halbinsel), Duitsche vertaling, Gotha, 1876;
A. Keller, Naar den Sinai, Nederlandsche vertaling,
Nijkerk, 1908. Voor geschiedkundige bijzonderheden
is het beste boek: Lina Eckenstein, A History of
Sinai, Londen, 1921.
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de Nederlanden wijd verbreid zijn geweest,
dat blijkt uit het bestaan van Benige bewerkingen. Dat is ook begrijpelijk, omdat er
weinig heiligen in Nederland zoo groote en
algemeene vereering vonden als Katharina
van Alexandrië.
Hoewel geen oudere handschriften van de
Nederlandsche bewerking zijn bewaard dan
van de 15 d ` eeuw, is het zeer wel mogelijk,
dat het Latijn van Thietmar al veel vroeger
is vertaald. In het woordgebruik en den
zinsbouw van den tekst dien wij hier uitgeven, is niets te vinden, dat ons zou verbieden, dit Nederlandsche proza in een
vroegeten tijd, zelfs in de 13d` eeuw te stellen.
Zekerheid is met het oog op den taalvorm
niet te krijgen, omdat er van het proza uit
dien vroegen tijd heel weinig is bewaard.
Van belang voor de tijdsbepaling is echter
het feit, dat het verhaal van de reis naar den
Sinaï in het handschrift is verbonden met een
volledige legende van de heilige Katharina
in een vorm, die overeenkomt met een algemeen verbreide Lati)nsche legende van de
12d° eeuw, en niet met de zeer gevarieerde
vormen, waarin de geboorte, bekeering en
19

dood van Katharina in latere eeuwen, na de
13de, werden beschreven.
Het bestek van ons boekje zou verre
worden overschreden, wanneer wij de volledige litteraire geschiedenis van de legende
gingen uiteenzetten. Dat zou alleen zin
hebben bij een uitgave van het heele handschrift, waarin wij deze curieuze „pelgrimaedse" hebben ontdekt.
Het handschrift, dat in particulier bezit is'),
is een klein boekje in perkament gebonden,
van 96 dubbele bladzijden. De eerste 88
bladen, papier, zijn met een andere hand geschreven dan de laatste 8, van perkament,
een afzonderlijk handschriftje bevattende
„Van Sinte Katherina translatie van den
berghe van Synay", dat met het omvangrijke
eerste niets anders gemeen heeft dan den
gemeenschappelijken perkamenten band.
Met deze „translatie" wordt bedoeld de
overbrenging van het lichaam der heilige van
1)

In 1911 is het ter inzage gegeven aan Prof. Verdam,
die een groot aantal bijzondere woorden en woordverbindingen er uit putte voor het 1Tliddelnederl.
11 oordenboek, waar zij als uit „Hs. Kath." staan vermeld.

den top van den Sinaï, waarheen het door
engelen zou zijn gebracht, naar het klooster
aan den voet van den berg. Het verhaal dezer
„translacie" in ons tweede handschriftje
vertoont overeenkomst in vorm met dat van
den Nederlander Dorland, dief 1500 de geschiedenis van Katharina in het Latijn heeft
beschreven, met zeer opmerkelijke uitweidingen ook ten opzichte van de „translatie".
In het groote, eerste handschrift staat de
translatie beschreven op blad 78~79, ingevlochten in het reisverhaal'), en wel in een
zeer beknopten, eenvoudigen vorm van
ouderen datum.
Het reisverhaal staat van blad 74 tot blad
87, onmiddellijk na het verhaal van den dood
der heilige. Het slot van ons handschrift
(blad 87--88) is aan het reisverhaal toegevoegd in later tijd dan 1217, het kan nl. zijn
overgenomen uit de Aurea Legenda (Gouden
Legende) van Jacobus de Voragine (t 1299),
waarmee het overeenkomst vertoont. Deze
toevoeging aan het einde van het reisverhaal
kan in denzelfden tijd zijn geschied als die
1)

Zie dus blz. 46 v.v. van deze uitgave.
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van de eerste 17 bladen van het eerste
handschrift, waarin de geboorte en de bekeering van Katharina worden verhaald
in een uitvoerigen vorm, die ná de Aurea
Legenda moet zijn ontstaan. Terwijl op
blad 20, in het tweede hoofdstuk van het
martelaarschap der heilige., die, gelijk gezegd,
den ouderen vorm van de vroege Lati)nschè
„passio" heeft, inleidende mededeelingen
worden gedaan over Katharina, alsof den
lezer van haar bestaan nog niets bekend was:
„In deser stat van Alexandriën was een
maghet van achtiep jaren seer scoen. Mer
dat noch meerre was ende beter is, want si
was inden kersten ghelove gheleert. Die
welpeer een enighe dochter was des conincs
Costus. Ende want hoor vader ghestorven
was so had si den naem verloren ende si
hiete Katherina"').
1)

Belangrijke verhandelingen over de legende van
Katharina van Alexandrië zijn: H. Knust, Geschichte
der Legenden der h. Kath. (Halle, Max Niemeyer,
1890) ; H. Varnhagen, Zur Geschichte der Legende
der Kath. von Alex. (Erlangen, Fr. Junge, 1891);
W. E. Collinson, Die Katherinenlegende etc. (Heidelberg, C. Winter, 1915).
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Het reisverhaal dat wij hier geven, is in
het handschrift in 9 hoofdstukjes gedeeld; het
achtste deelen wij gemakshalve in tweeën.
Van deze tien „hoofdstukken" komen er
zeven ook voor in een „wiegedruk" van het
einde der 15de eeuw i), berustend in de Bibliotheek van Haarlem. Er ontbreken daar het
exempel (hst. VI) en de eerste twee hoofdstukken 2), waarin de pelgrim zijn reis naar
het klooster en de regelen van het klooster
beschrijft. Het merkwaardige is, dat in het
Haarlemsche boekje in de andere hoofdstukken de reiziger met ongeveer dezelfde
woorden van Thietmar over zijn persoonlijke
ervaringen spreekt. We hebben Benige onduidelijkheden of fouten in het handschrift
door vergelijking met denHaarlemschen tekst
kunnen verbeteren, terwijl wij ook de mooie
titelplaat van ,,S. Katerina" met haar attributen 3 in onze uitgave hebben opgenomen.
)

i) Gheprent tot Antwerpen bij mij Govaert Bac.
2) Ook staat er hst. V na hst. V I I I .
3) Deze attributen zijn: de door Katharina in de discussie
verslagen keizer, het boek der wijsheid, het zwaard
als symbool van haar geest en woord, en het folterrad
(zie de titelplaat).
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Er is nog een handschrift van de legende
van Katharina, waarin de reis van Thietmar is
vervat, uitgegeven in de Dietsche Warande,
Nieuwe Reeks I, p. 361 (1876) door J. C. A.
H ezenmans. Hier ontbreken echter verschillende gedeelten van Thietmar, die wél in het
door ons uitgegeven handschrift voorkomen:
de translatie van ons hst. IV. het mirakel van
ons hst. V, de exempels van hst. VII (over
de vlooienplaag) en hst. VIII. Ook is de
tekst van de D. W. in vele opzichten slordig
van taal, terwijl sommige van de afwijkingen
in strijd zijn met het Latijn van Thietmar.
Als een voorbeeld noemen wij den aanhef
van ons hst. II, in den tekst van de Dietsche
Warande: „ .....want daer sijn ecaóelike
lewen", waarvoor in ons handschrift staat
eEadeliken, als vertaling van het Latijnsche
frequenter leones 1). Iets verder zijn de namen
Ietro, Nadab en Abiu, verknoeid tot Yewo,
Nadab en Abijn. In hetzelfde hst, staat in
de D.W. een vitte wech, in plaats van een
wijt wech (in het Latijn dpaEioea).
1)

Mogelijk heeft de uitgever de t verkeerd gelezen. Hij
heeft althans ook verderop in plaats van toepat een
onbegrijpelijk coepat gelezen.
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De beide handschriften komen echter
overeen in de korte beschrijving van den
terugweg van den Sinaï naar Jerusalem, die
bij Thietmar ontbreekt (ons hoofdstuk X en
in D.W. blz. 367).
Gelijk gezegd, is het Nederlandsche verhaal een bewerking, en meestendeels een
getrouwe vertaling van Thietmars Latijn.
Van dien Latijnschen oorsprong zijn in den
vlotten Nederlandschen zinsbouw maar
weinig sporen te vinden. Eenmaal betrappen
we den vertaler op een onmiskenbaar „latinisme", nl. in'hst. IV waar gezegd wordt:
„ .... dattet dat lichaem waer der saligher
Katherinen ende daer gheleit waer biden
handen der heiligher enghelen, tot welcc toeraóinghe ded eersarrcen mans, de biscop ende syn
moniken hebben dat lichaem devoteliken
ghedraghen in hoorre kerken" 1). De meeste
goede eigenschappen van het verhaal, van
den stijl in het bijzonder, zijn dus een verdienste van Thietmar. Evenwel de Nederlandsche bewerker heeft de beschrijving van
den tocht naar den Sinaï gelicht uit een veel
1)

In het Latijn: .... ad
venerabilLr et devoti

...

cuius etiam perruaeionem víri

.
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omvangrijker reisverhaal van Thietmar. Hij
heeft daarbij een gevoel voor compositie
getoond, dat voor de kunst van zijn voorganger niet onderdeed. Het levendige verhaal
van de reis is „doorspekt" met Benige „exempelen", die evenals de „translatie" in hst. IV
in verband zijn gebracht (of gelaten) met des
pelgrims bezoek aan de belangrijkste plaatsen bij en op den berg van Sinaï. Niet alleen
is door een en ander een practisch en leerzaam geheel geschapen voor den Middeleeuwschen devoten lezer én mogelijken
aspirant-pelgrim, maar ook kan onze litteraire smaak voldoening vinden in dit opmerkelijke staaltje van evenwicht in de
compositie van zoo verscheiden stof.
De tekst die hier thans volgt, is op enkele
plaatsen verbeterd vooral naar de gegevens
van het boek in Haarlem, of op grond van het
Latijn van Thietmar. De middeleeuwsche
interpunctie hebben we, behoudens enkele
onmisbare verduidelijkingen door een komma etc., gehandhaafd. Deelen van woorden
die waren afgekort en niet volkomen vanzelfsprekend waren, zijn gecursiveerd.
26

Handschrift van blz. 36.-40 hierna.
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Acco.

I. Int jaer ons heren gheboorte MCC ende
XVIJ was ic gheteykent tuitten cruce ons
heren in verlatenisse i) mynre sonden ende
voer pelgrimaedse mit minen pelgrimmen ten
heilighen lande waert te JeruzaleM 2 Ende
als ic alle die heilighe steden doorghewandert ende ghevisiteert hadde 3) soe hadde ic
alte 4) grote begheert te visitieren der saligher
Katherinen lichaem dat drupende is van
heilighen olye 5). Ende wantb) ic dat vuerichliken in minen ghemoede langhe tijt op gheset
had'). Soe beval ic mi altemael myn Biel
ende myn lichaem der gracien Gods ende
der hulpen der saligher maghet Katherinen.
Ende ic werf ontsteken mit also groter be)
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.

1. aflaat, vergeving.
2. afgekort als Ihrl'z.
3. Aan die reis wijdtThietmar in het Latijnsche origineel
vele bladzijden.
4. zeer.
5. In het klooster van den Sinaï; en vgl. aanteekening 76.
6. omdat of nadat.
7. van plan geweest was.
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gheerten soe dat ic niet en ontsach enighe
perikel of misval die mi beieghenen 8 ) mocht.
Want ic uutsettede 9) myn leven ter loot of
der ewigher ghevanghenisse of den vloeden
of enighe ander aventuren. Hier om nam ic
den wech aen vander stat Accon 10) die welneer li) gheheten was Iotholomayda daer
van outs gheofent 12) was die afgod Beelsebub 13) daermen inden ewangelie 14) of leset
dat hi God was van Accaron. Want daer is
noch die toern in die haven dier selver stat
die gheheten is die toern der vlieghen 15). In
welker stat Ionathas, Iudas Machabeus
brueder mit bedrieghenisse ghevanghen was
ende van Triphone Boot gheslaghen 16). Mer
daer is noch een ander stat Accaron 17) die
een is wanden vijf steden der Phylistinen 18 ).
Van der voorseider stat Accon aennam 18 ic
den wech 20) ende veynsde mi inden habite 21
als een Griex monic mit enen langhen baerde.
)

)
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8. overkomen.
9. stelde blootaan. Een der vele eigenaardige ongescheiden
samengestelde werkwoorden in dezen tekst. Waarschijnlijk naar Latijnsch model (in dit geval staat daar
exponebam).

10. Zie over Acco in den tijd van de kruistochten de
inleiding en (zeer uitvoerig) vele passages in F. Wilken,
Geschichte der Kreuzziige, of in eenig ander boek over
de kruistochten. Deze oude stad ligt aan de Palestijnsche
kust, even benoorden den Karmel. Zij komt onder dien
naam reeds voor in het Oude Testament, waar zij gerekend wordt bij het gebied van den stam Aser, en in
andere geschriften van nog ouderen datum. Ptolemaeus
Philadelphus (285-246) gaf haar den naam Ptolema s,
in Handelingen 21:7 genoemd als een stad, waar Paulus
op een reis naar jerusalem één dag vertoefde. In Middeleeuwsche geschriften komt de spelling Ptolomayda meer
voor. In den nieuweren tijd is ze bekend onder den naam
Acre, St. Jean d'Acre, Akka; de eens beroemde haven
is nu vervallen en de stad zonder beteekenis, omdat
ze geheel overvleugeld is door het iets zuidelijker gelegen
en als havenstad zeer modern geoutilleerde Haifa.
De spelling Iotholomayda komt voor rekening van den
Nederlandschen vertaler.
11. weleer.
12. geoefend= vereerd.
13. Volgens 2 Koningen 1:2 v. was Ba .lzebub de god
van Ekron, een stad in de vlakte der Filistijnen gelegen
(ten 'Westen van Jerusalem). De schrijver verwart hier
Ekron enAcco. Ba .lzebub of Beëlzebub kan beteekenen
heer van de vliegen en zal wel een opzettelijke verbastering zijn van Ba.lzebul = heer van de aarde (in het
Nieuwe Testament Beëlzebul, Mattheus 10: 25 e. e.).
14. = bijbel? (want deze mededeeling staat in het Oude
Testament).
15. Op een plattegrond van Acco uit de 13de eeuw (van
Marino Sanudo; te vinden o.a. in B. Meistermann, Guide
(Zie voor aanteekeningen 15-21, blz. 33).
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In de woestijn.

II. Hier is te weten dat die weck der woestinen
daermen doerreyset totten berch van Synay
is vol perikelen. Want daer syn stadeliken 22)
leuwen 23) welker voetstappen ic daer versche
sach. Ende scadelike wormen) ende reghen.
Want alset reghent soe versament dat water
Boer die berghen ende vervollet die woestine
mit also groter overvloedicheit dat nyement
dat perikel ontgaen mach. Daer is oec alte
grote betten dat si die daer voor bi liden 25)
dwinghet tot ghebrecke. Daer syn oec moerdenaers van Arabien ende boude winen 26)
welker moort men seer ontsiet 27 ). Des somers
en mach nyement die woestine doorliden.
Daer syn oec luttel voghelen in mer voor
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deTerre Sainte, 1923, blz. 632, en in B.Kugler, Geschichle
der Kreuzzuge, 1 891 , blz. 230) staat in de haven een toren
van drie verdiepingen, aangeduid als turri. muircarum =
toren der vliegen. De Arabische Middeleeuwsche litteratuur over Acco, die tamelijk uitvoerig over stad en haven
handelt, noemt, voorzoover ons bekend, den toren niet.
16. Hier zinspeelt de schrijver op een verhaal, dat uitvoerig wordt medegedeeld in 1 Maccabeën 12:39 v.v.,
13:1 v.v., en door Flavius Josephus in Joodsche Oudheden, XIII, 10 en 11. Jonathan was de zoon van
Mattathias en de broeder o.a. van den bekenden Judas
Maccabeus ; hij werd door een zekeren generaal Tryphon, die zich als zijn vriend voordeed, in Acco gevangengenomen en (niet te Acco, zooals onze tekst verhaalt,
maar) ergens ten Oosten van de Jordaan in Gilead, in
het jaar 143 vóór Chr., ter dood gebracht. De stad in
Gilead, waar deze verraderlijke daad geschiedde, wordt,
in het boek der Maccabeën (I, 13:23) Baskama genoemd; door Flavius Josephus (XIII, 11) Baska; de
ligging is niet nader bekend.
17. Accaron = Ekron, zie aanteekening 13. Onze
schrijver schijnt hier de fout, die hij gemaakt heeft (vgl.
aanteekening 13) te willen herstellen. Of is in het Latijnsche origineel, waaruit deze passage letterlijk overgenomen is, de geheele zin een glosse van een overschrijver?
18. Deze vijf steden zijn: Gaza, Askalon, Asdod, Ekron
en Gat.
19. Zie aanteekening 9.
20. Deze reis begon in December 1217. Welken weg de
reiziger van Acco naar het Sinaï-klooster volgt, blijkt
uit onzen Nederlandschen tekst niet; hij liep als aangegeven op ons schetskaartje, zie blz. 11.
21. vermomde mij in mijn uiterlijk.
22. steeds, herhaaldelijk.
23. Vroeger kwamen leeuwen in Palestina, Syrië en
omliggende landen veel voor, zoodat ze in den bijbel dan
(Zie voor aanteekeningen 23.--27, blz. 35).
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den berch van Synay is een slechte 28 ) ende
wijt weck daer Moyses woede die kudde
syns swaghers 29) Ietro doe hi den bossche
sach barnee 30). Daer vochten oec die Hebrey
teghen Amalech doe Moyses badt inden
berch van Synay ende Aaron ende Ur syn
armen op hielden 31). Die kinder van Israel
die maecten daer oec dat ghegoten calf ende
aenbedent 32). -- Item dat vuer verteerde daer
oec Nadab ende Abiu ). mer inden voet des
berghes Synay in die stede daer dat bossche
stoet dien Moyses waende 34) dat hi bernde
ende verwonderde dat hi onverbrant bleef 3 ).
Daer is ghetymmert een suverlike 36) kers
ieder eren onser vrouwen der heiligher
maghet Marien 37 ). Van binnen is si verciert
mit marmorsteen ende mit lode ghedecket
ende heeft binnen veel lampen 38). Dese kerke
heeft een bisscop 39 ) ende moniken, religiose
mannen van Arabien ende van Grieken in
een grote convente 40) Gode seer devoteliken
dienende. Ende si leven in groter abstinencien 41) welke 42) die bisscop besorcht in tijtliken 43) ende in gheesteliken 44) ende alle dese
hebben enen hof die mit eenre vaster ende
yseren poorten ende mit eenre sterker ende
34

ook dikwijls genoemd worden. In den tijd van de kruisvaarders zijn ze er vrijwel uitgeroeid. Nu zijn ze geheel
verdwenen.
24. kruipende gedierten, zooals slangen enz.
25. voorbijtrekken.
26. De schrijver ziet in dien naam het bijv. nw. boude
brutaal (Latijn: Boidewini).
27. Thietmar heeft het hier over de bedoeïenen,
woestijnbewoners, die in tenten leven en nog al eens gevaar opleveren voor de reizigers. Ze zijn er tegenwoordig
nog in aanzienlijken getale.

28. effen. In het Latijn staat hier juister : schoone en
wijde vlakte.
29. = verwant.
30. Exodus 3: 1. „En Mozes hoedde de kudde van
jethro, zijnen schoonvader, den priester in Midian; en
hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam
aan den berg Gods, aan Horeb".
31. Exodus 17: 8-16. Na den uittocht uit Egypte streden
de Israëlieten onder aanvoering van Jozua tegen de
Amalekieten. Mozes, A.ron en Hur (in onzen tekst Ur
genoemd) klommen „op de hoogte des heuvels", waar
Mozes zijn handen ophief. Zoolang hij dit deed, had Israël
de overhand. „Doch de handen van Mozes werden zwaar;
daarom namen zij eenen steen en leiden die onder hem, dat
hij daarop zat; en A.ron en Hur onderstutten zijne handen, de een op deze, de ander op de andere zijde; alzoo
waren zijne handen gewis totdat de zon onderging".
32. Exodus 32.
33. Leviticus 10 (Nadab en Abihu, die „vreemd vuur"
voor het aangezicht des Heeren brachten, werden door
vuur van den hemel verteerd).
34. Waarvan Mozes meende dat...
(Zie voor aanfeekeningen 35—.44, blz. 37).

35

hogher mueren omme bemuert is om die
vrese 45) wanden beesten dier woestinen. Dat
selve hof onthoutse 46) al, mer die woninghe
syn ondersceiden also datter twe een oude
ende een ionghe te samen wonen, opdat die
ionghe den ouden helpen mach. Sie hebben
hoor slaep stede hoor outaren hoor bedehusen
een yghelic bisonder; mer si hebben een
ghemeen 47 ) grote ende principael kerke tot
welken si inder nacht alle te samen comen
te metten 48 ). Si doen des nachts den dienst
hoechtideliker 49) daades daghes*10). Si hebben
alle enen ghemenen reventer 51) groot ende
scoen mer alleen een langhe tafel inden
reventer gheset aen welken hoor bisscop
sit int eynde ende die ander al om ende om
twe ende twe etende sonder tafelakenen op
die blote tafel. Om den anderen dach ende
in hoechtiden eten si in den reventer. Om
den anderen dach eten si in hoorre woninghe
water ende broot. Ic at mit hem in horen
reventer; si eten sedeliken sonder losse 52)
ende si drincken altoos water, dan b3) in luttel
hoechtiden ghebruken si een luttel wijos 54).
Si hebben goede vischen ende ghenoech van
die rode see 55 ). Si hebben tamelic broot,
36

35. Exodus 3 : 2. „En de Engel des Heeren verscheen hem
in eene vuurvlam uit het midden van een braambosch;
en hij zag, en ziet, de braambosch brandde in het vuur
en de braambosch werd niet verteerd".
36. mooie.
37. Hier beschrijft de auteur reeds een gedeelte van het
klooster op den Sinaï. In een kleine kapel naast de kerk,
welke kapel waarschijnlijk dateert uit de zesde eeuw na
Chr., wijst men de plaats waar Mozes den brandenden
braambosch zag; zij geldt als de heiligste plek van den
geheelen berg. De kerk zelf is gewijd aan de Verheerlijking op den Berg, maar wordt ook wel Maria-kerk
genoemd. Op den bisschopszetel in de kerk ziet men een
voorstelling van Maria met het Kindeke Jezus, die in den
brandenden braambosch zit.
38. Dit is nu nog het geval. Drie mooie kroonluchters
en meer dan honderd kostbare lampen, gedeeltelijk uit
struisvogeleieren vervaardigd, hangen zeer laag van de
zoldering neer.
39. Van 1203 tot 1253 was hier een zekere Simeon
bisschop.
40. gemeenschap, kloostergemeenschap, klooster.
41. onthouding.
42. nl. de monniken.
43. Buiten het klooster ligt een tuin, die zeer beroemd
is. Hij maakt vooral in het voorjaar met zijn cypressen,
oranjeappelboomen, wijnstokken, perzikboomen en ver.schillende groenten en bloemen in deze grijs-grauwe
omgeving een feërieken indruk. Dikwijls wordt hij geplunderd door bedoeïenen, zoodat dan de broeders hun
eigen groenten van de dieven voor goed geld moeten terugkoopen.
44. nl. zaken.

45. kan gevaar en vrees beteekenen.
46. herbergt.
(Zie voor aanleekeningen 47-55, blz. 39).
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rapen ende olijs ghenoech ende dadelen. Si
en eten nymmer meer vleisch 56 ). Si worden
armeliken ghecledet ende ghespiset ende si
rusten als op der bloter aerden sonder vederen of plumen ende sonder stroe. Si hebben
matten die brenct men hem van Babilonien 57).

-47. gemeenschappelijke.
48. de vroegste dienst.
-49. met meer plechtigheden.
50. Deze nachtelijke godsdienstoefeningen zijn nu nog
in zwang.
51. eetzaal.
52. voorlezing.
53. behalve.
54. Tegenwoordig is niet slechts vleesch, maar ook wijn
in het klooster verboden. Maar de monniken en gasten
drinken wel een soort brandewijn, uit dadelen gestookt,
en volgens reisverhalen uit de laatste eeuwen maken
velen daarvan dikwijls een al te rijkelijk gebruik.
55. De kust van de Roode Zee (Golf van Akaba, Golf
van Suez) is niet ver van het klooster verwijderd. Maar
de wegen daarheen, vooral die naar de Golf van Akaba
(Aelanietische Golf), zijn zeer moeilijk te bereizen. Burckhardt vertelt, hoe hij met een paar visschers, vroeger
van beroep roovers, van het Sinai- klooster naar de golf
van Akaba trok -- een gevaarlijke en avontuurlijke reis.

56. Dat is nu nog het geval, zie aanteekening 54.
57. = Egypte of Kairo.
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Het klooster gezien van den dzjebel Moesa.

III. Dit is -van Moyses bossche.
Inden beghin des cloosters is oec die stede
daer dat bossche stoot b 8), welke stede is
eerliken bereit 58) ende wort waerdeliken
gheëert van allen menschen beide vanden
Sarracinen 60) ende vanden Kersten.
Ende in dien seleen clooster onder ghedeilt.
Niement en daró 1) daer ingaen noch bisschop
noch kersten mensche noch Sarricine dan
ongheschoeyt 62). Die grote soldaen 63) die
coninc van Babilonien 64 ) was doe ter tijt oec
selve daer ende hi eerde oetmoedeliken die
stede ende ghinc daer in mit bloten voeten.
Ende ic aenbede daer oec mit bloten voeten.
Dat bosche is weck ghenomen ende onder
die kersten ghedeelt voor helichdom mer
40

58. De kapel van den brandenden braambosch is achter
de apsis van de kerk, zie aanteekening 37.
59. met eerbiedenis ingericht, gewijd (Latijn: bonzorifce
praeparatue).

60. = Oosterlingen.
61. mag.
62. Dit is nu nog voorschrift, wel in aansluiting aan
Exodus 3:5, waar God tot Mozes zegt: „Nader hier
niet toe; trek uwe schoenen uit van uwe voeten; want
de plaats waarop gij staat is heilig land".
63. = sultan.
64. = Egypte. In dezen tijd heerschee over Egypte
El-malik El-adil (gestorven 31 Aug. 1218), broeder van
den beroemden Saladin. De mededeeling van Thietmar
dat zelfs een sultan deze plaats bezocht, moet geloofwaardig geacht worden, daar vroeger niet alleen
Christenen, maar ook Mohammedanen en zelfs Joden
veelvuldig naar het klooster reisden. De namen Mozes
en Sinaï zijn heilig voor de aanhangers van al deze
Godsdiensten.
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totter ghelikenisse des bossches is ghemaket
een gulden bossche van gulden platen 65).
Ende dat heelde ons heren van goude boven
dat bossche. Ende Moyses heelde van goude
staende ter rechter hapt des bossches ende
ontscoeit hem 66). Daer staet oec een ander
Moyses heelt an die luchters') side des
bossches als 68) ongheschoyet ende mit bloten
voeten daer hem die here die bootscap gaf
tot pharaon den coninc van Egipten, van dat
volc uut Egypten te leiden, in welken noch
ghetoent worden stenen die in hem hebben
ghemaelt 69 ) als een ghelikenisse des bossches,
die oerbaerliken 70) sijn tot menigherhande
siecten.
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65.
66.
67.
68.
69.
70.

Nu is het van zilver.
zich.
linker.
evenzoo.
geteekend.
nuttig.
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IV. Van Sinte Katherinen lichaem ende haer
tombe.
F1 is te weten dat inder selver kerken
int hoghe teghen den suden is gheset der
saligher maghet Katherinen tombe 71 ). Die
tombe is cort vanden alren witsten marmorsteen edeliken bereit welcs overdecsel verheven is als van een kisten ende men luketse
op ende men slutetse toe. Doe die bisscop
mijn begheert verstaen hadde ende die
sake 72) mynre coemsten, soe bereide hi hem
mit devocien ende mit ghebede ende mit
sanghe ende mit ontsteken lichte ende wiroec
ende ghinc totten sarke der saligher maghet
Katherinen ende oploke 73) die sarke ende hi
hiete mi daer insien. Ende ic sach claerliken
van aensicht tot aensicht sonder twivel dat
lichaem der saligher Katherinen ende ic cussede hoor hooft al bloet 74) . Die leden ende
dat ghebeente hanghen noch te samen mit
aderen 75) ende drieen inden olye 76). Want
die selve olye drupet van allen den leden
bisonder ende niet") vander tomben recht als
sweet wandes menschen lichaem inden bade
uutgheeft dropelen vanden sweetgaten. Hier
ist te merken$) dat also die passie der saligher
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71. De kerk bevat een marmeren sarcophaag, waarin
nu nog slechts hoofd en hand van de heilige Katharina
van Alexandrië, naar men zegt, rusten. Joos van Ghistele,
die van 1481,--1485 een „excellent groot zeldzaem
ende vremt voyage" maakte, zag, naar hij zegt, nog
het hoofd en deelen van rechter- en linkerarm. In
de Bedchr jvinghe vaiz een pel,gerimaieche reyee van Ieru-

saleni ....., welcke reyee gedaen heeft den Edelen Heer
Ieronimue Schept van Erffort int Jaer 1615, staat (ongenummerde bladzijden) : „Soo worde ons ghetoont de
Reliquien van Sinte Katerine, de selve die daer zijn. Te
weten : haer hooft ende den slincker arm, vande welcke
ooc eenige stucken ontbraken, en insghelijcks sommighe
andere leden van den rechter arm, anders geen bescheyt
en conde wy daer af sie. Maer om warachtelick te
spreken van,hare Reliquien int generael, dat waer difficil
om doen, de Jorgianen [= Georgiërs] seggen dat sy den
rechterarm hebben. Insgelijcks segghen de Heeren van
Rodes dat sy oock eenen arm hebben, ende meer andere
seggenvan gelijcken, waerom men het Godt bevelen sal".
De pelgrim van 1217 zag blijkens onzen tekst meer, want
hij spreekt van haar lichaam.
72. oorzaak.
73. = look op, deed open (Latijn: aperuit).
74. = bloot = zooals het daar lag.
75. zenuw, pees (Latijn: ne,
76. De bedoeling is hier, dat de olie uit het lichaam van
de heilige kwam. Afscheidingen van lijken golden in de
oudheid wel als geneeskrachtig en heilig. Reeds in de
oude Egyptische litteratuur zijn daarvoor bewijzen te
vinden. De olie-afscheiding behoorde bij het lichaam
van de heilige Katharina reeds tot het verleden, toen
oos van Ghistele (einde 15de eeuw) het klooster bezocht; hij zag, naar hij schrijft, het hoofd en deelen van
rechter- en linkerarm en vertelt dat daaruit vroeger
medicinale olie droop. Daarmede in overeenstemming
is de mededeeling van Ieronimus Scheyt van Effort
(Zie voor aanleekeningen 76-78, blz. 47).
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maghet vertellet dat hoor lichaem ter stont
nader marteliep vanden heilighen enghelen
over ghedraghen ende gheset is int hoechste
des selven berghes Synay 79). Ende doe ic
vraechde vander translacie of overvoeringhe
vanden berch inder voorseider kerken Soe
seide mi die leitsman die mi op den selven
berch leide dat daer een heremijt alleen sat
inder selver siden des berchs van Synay in
een ander berch 80) van dien berch daer dat
lichaem der saligher maghet Katherinen
vanden enghel[en ghel]eit wert 81) ende hi sach
dicwile beide des daghes ende des nachtes
vuer ende veel claerheit des lichtes in dier
steden ende omtrent dier steden daer dat
heilighe lichaem was. Hier of verwonderde
hi hem ende en wiste niet wat dit veesen
mocht: hi clam neder toeter kerken in die
voete des berghes van Synay ende seidet den
bisscop van dier steden ende den moniken
dat visioen dat hi dicwile sach. Ende hi
wisede hem die stede daer bijt ghesien hadde.
Die bisscop gheboot te vasten ende als die
voldaen was, soe Glommen si te samen op den
berch in processien oetmoedeliken ende ynnichliken tuitten heremijt die hem die stede
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(1615) : „De broeders seyden ons oock, dat in oude tijden
uyt de Reliquien placht overvloedelijck olie te druypen
die seer sonderlinghen ende Medicinael was, maer nu
ter fijt so en gheschiet dat so merckelijck niet, want
haer Reliquien nu al drooch ende bloot ligghen."
77. Het woord is in het handschrift wat onduidelijk,
maar in het Latijn staat: noit de turnba.
78. opmerken.

79. Hier doelt de schrijver op den dzjebel [= berg]
Katerin, zuidelijk van het klooster (zie schetskaartje
op blz. 17).
80. Hier beteekent bercb éen hoogte en nietgebergc te zooals
drie woorden verder.
81. Dit moet zijn: van den engbelen gbeleit werf.

47

wisede. Ende als si daer ghecomen waren
soe vonden si een lichaem mer si en wisten
niet welcs 82) het was of waer of bi 83) wien
of wanneer of hoe dattet daer neder gheleit
was. Des verwonderden si hem alte seer:
siet so stoot bi hem een heremijt van riper
outheyt ende een eersaem persoen van Alexandrien 84) alsoe als Abbecuc die propheet
voormaels ghesent wort tot Daniel in die cule
der leuwen ende also bi den haer 85) was dese
heremijt hier totten berch van Synay bider
gracien Gods ende bi mirakel over ghesent
die die twivelachtighe 86) seker makede. Ende
seide hem mit claerre stemmen dattet dat
lichaem waer der saligher Katherinen ende
daer gheleitwaer biden handen der heiligher
enghelen, tot welcs toeradinghe S') des eersamen mans de biscop ende syn moniken
hebben dat lichaem devoteliken ghedraghen
in hoorre kerken. Want die stede in welker
dat lichaam wanden enghelen gheleit was die
was also ontoeganckelic ende onbewoent
om ghebrec des waters 88 ). Ende dat heilighe
lichaem is boven dat choor teghen den suden.
Die tombe is vort want dat selve lichaem nae
maten cleyn was, daer bider gracien Gods
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82. wiens (lichaam).
83. door.
84. Een stad in Egypte, aan de Middellandsche Zee
gelegen, waar de heilige Katharina in 312 (volgens de
overlevering op 25 November, den nu nog bij de Katholieken aan haar gewijden dag) den marteldood stierf.
85. Toespeling op een verhaal uit een apocrief aanhangsel van het boek Daniël (in de Grieksche vertaling
van het Oude Testament), volgens hetwelk de profeet
Habakuk door een engel bij de haren werd gegrepen
en uit Palestina plotseling naar Babylonië werd overgebracht, naar Daniël in den leeuwenkuil. Habakuk had
juist een nap met brood en een kruik met wijn bij zich,
die hij aan maaiers op het veld zou brengen. Daarmede
kon hij toen Daniël verkwikken (Bel en de Draak, vers
33 v.v.). Op dit curieuze verhaal doelt ook Joos van
Ghistele, als hij beschrijft hoe hij Acharon (= Ekron, zie
aanteekening 13) bezoekt, „waar Abacuc van den
Enghele by synen hayre ghenomen was ende wart
ghevoert te Babylonien".
86. twijfelaars.
87. en door dit advies van dien eerwaardigen man. Zie
Inleiding blz. 25.
88. De dzjebel Katerin is de hoogste berg van het geheele Sinai- schiereiland (2606 meter), eenzaam en
moeilijk toegankelijk. Volgens de monniken zou hier het
lichaam van de heilige Katharina eenige eeuwen na haar
dood ontdekt zijn.
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ende overmits die verdienste der saligher
Katherinen grote ende ontellike mirakelen
gheschien; want ter stont doe ic daer was soe
gheschiede dit edel mirakel: Een monic van
dien clooster die olye sonde brenghen totten
convente die makede sinen weck door die
woestyn ende hi viel onder die moordenaers
die een vanden camelen mitten ghehelen last
roefden ende doe si vanden monic een stic
weghes ghegaen waren mitten kameel soe
ondeden 89) si dat vat op dat si een luttel
olien namen tot horen eten. Ende siet voor
olye vloeyde daer nut puer bloet. Als die
rovers dat saghen soe bonden si dat vat
weder toe ende brochten den roef ende den
kameel haesteliken weder totten monic ende
baden hem dat hi hem wat vanden olye
gheven wonde: die monic gundes 90) hem ende
ondede dat vat dat si te voren ondaen hadden,
ende daer si bloet uutghegoten hadden. Ende
siet si ontfinghen ter stont waerachtich ende
puer olye van des monics handen ende si
ghinghen verweert ende confuus wecksi).
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89. openden.
90. stond het toe.
91. Door deze en dergelijke wonderverhalen houden de
monniken van het zoo gevaarlijk gelegen klooster nog
ten huidigen dage de roofzuchtige bedoeïenen uit de
omgeving in toom. Dezen meenen ook, dat men in het
klooster het weer kan „maken" en koesteren derhalve
een bijgeloovige vrees voor de bewoners.
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V. Enen ander mirakel.
Een edel man wort 92) gheraden van enen
monic dat hi der saligher Katherinen lichaem
soude over voeren in een ander stede. Ende
doe hi hem 93) bereit had dat weck te nemen
ende hi mit veel gheselscaps ghecomen was
totter selver kerken 94) soe wert hi vander
hapt Gods wonderliken mer tot synre behoef 95) ontfermelike gheslaghen. Want een
sterke ende een doncker wint hinderde, ende
die donckerheden waren so groot datmense
tasten mocht, soe dat si hem beide inder
herten ende inden lichaem beletteden, op dat
hi dat werc der donckerheden 98) dat hi begonnen hadde niet en soude volbrenghen.
Daer gheschiede oec also grote aertbevinghe 97) soe dat die berghen vielen ende
toghen 88) den wercmeester der sonden bi nae
in perikel ende in enen val. Die val der berghen ende der stenen syn daer noch openbaer
tot huden 99) des daghes toe. Daer wort
openbaer van wat verdiepten dat die salighe
maghet ende die hoghe martelaersche 100)
Katherine bi horen scepper si. Ende die
rover die qualiken gheraden was, die wert
confuus ende ontsint 101) ende mit dwalenden
52

92. = werd.
93. zich.
94. = de kerk in het Sinaï-klooster.
95. tot zijn nut.
96. het werk der duisternis.
97. De bijbel spreekt ook van aardbevingen in die
streek: Exodus 19:18, I Koningen 19:11, 12.
98. trokken, sleepten.
99. heden.
100. martelares.
101. geheel van streek.
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voetstappen is hi cume 102) totter kerken ghecomen. In welker kerken als hi weder tot
hem seleen quam soe berouwedet hem seer.
Ende dat en was gheen wonder: hi bescaemde hem der sonden dier dwaser vermetelheit. Hi vresede ende ontsach 103) den
almachtighen God tot enen wreker ende
beschermer. Daer om tot eenre boete der
versoeninghe beide 104) Gods ende 104) synre
maghet ende martelaerster soe gaf hi ter eren
Gods ende der heiligher Katherinen dier
kerken milde gaven, welke monicken die daer
noch dienen vriliken ghebruken.
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102. nauwelijks.
103. vreesde.
104. zoowel ~ als.
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VI. Exempel.
Doe een los) van Sinte Katherinen clooster
sonde laken brenghen van eenre stat tot
behoef der bruderen mede te Gleden, soe
vervolchden hem die moordenaers van den
Sarracinen ende ontnamen hem dat laken.
Ende doe si dat laken ontnomen hadden so
ghinc dese brueder totten rechter dier stat
ende seide hem wat hem ghevallen 106) waer
mer die moordenaers worden gheslaghen
mit herteliker blintheit 107 ) soe dat si niet en
mochten ontvlien ter tyt toe 105 dat si in Boer
eyghen persoen den rechter dat laken weder
broechten.
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105.
106.
107.
108.

iemand.
overkomen.
algeheele verblinding.
totdat.
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De dzjebel Katerin van den dzjebel Moesa gezien.

VII. Exempel.
Ende als ic biden voerseider moniken drie
daghen ghebleven was (want ic Bede vier
daghe bi hem) soe badt ic den biscop dat hi
mi enen leitsman gheven woude die mi
leide(n) 109) soude totter hoecheit des berghes
van Synay 110) daer Moyses die ewelii) ontfinc
vanden here ll2). Aldus dan ghinc ic tuitten
leitsman die mi vanden biscop verleent was
ende ic clam op inden berch. Desen berch is
seer hoghe ende verheven boven alle die
berghen ll3) dier provincien noch segghen si
dat daer God in woent 114) Dat toepat 115)
daermen bi op clymmet is ghemaket tuit
trappen ug) ende dat is also enghe ende also
58

109. Hs. leide.
110. In dien tijd behoorde de geheele berg Sina'i aan het
klooster.
111. wet.
112. Hier wordt de dzjebel Moesa bedoeld, zuidelijk
van het klooster gelegen, zie schetskaartje op blz. 17.
113. Dit is niet juist, want de hoogte van den dzjebel
Moesa (2292 meter) wordt aanzienlijk overtroffen door
die van den nog iets zuidelijker gelegen dzjebel Katerin
(2606 meter).
114. Volgens Exodus (19:20 v.v., e. e.) verscheen God
op den Sinaï aan Mozes.
115. pad erheen.
116. Deze z.g. pelgrimstrap, waarschijnlijk dateerende
uit plm. 600 na Chr., bestond uit ruim drieduizend
treden. Tegenwoordig verkeert ze in een erbarmelijken
staat; door de winterregens zijn de treden uitgesleten
en zelfs grootendeels geheel verdwenen.
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ofhellende: ten waer dattet 111 ) bi trappen
aldaer wanden heremijt ende van anderen
heilighen mit arbeyt uutgheset waer, nyement en soude daer op moghen clymmen.
Want die trappen dicwile overmits den
steenroetsen int hoghe harwaerts ende
derwaerts uutstaende tot ghelikenisse van
hoghen toornen ende en sijn sonder groten
arbeit niet uutghehouwen. Ic clam op bi
desen trappen toffer hoecheit des berghes
ende als ic op dat derden deel des berghes
opgheclommen was Soe want ic daer een
cleyn capellekijnll$) daer die salighe maghet
Maria haer sienliken 119) openbaerde den monicken die beneden den berch woenden in
deser manieren. Dese voorseide moniken syn
gheslaghen mit enere wonderliker plaghen
vander verhenghenisse 120) Gods opdat syn
goetheit ende syn moghentheit soeveel te
meer openbaer soude worden. Want tot
eenre tyt waren in die stede also veel vloen 121
ghegroeyet soe dat nyement in die stede en
mocht bliven. Hier om mit ghemenen rade
ende wille bereiden hem alle die menichten des
cloosters weck te gaen ende die vloen ende
die onverdrachelike plaghe te vlien. Nu isset
)
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117. als het niet.
118. Deze z.g. Maria-kapel bestaat nu nog en is in
ongeveer drie kwartier klimmens, van het klooster af
gerekend, te bereiken; de tocht is bezwaarlijk.
119. zichtbaar.
120. door de beschikking.
121. vlooien.

hoor ghewonte als wanneer si ordineren die
stede te verwandelen 122) van enigher noot
die hem dwinghet, dat si hoor clooster ende
hoor hof mit sloten vasteliken toesluten ende
si haesteden 123) hem die selve slotelen in die
hoecheit des berghes Synay neder te legghen
opdat si souden wech gaen. Mer doe si tot
des derden deel des berghes quamen daer
die capelghetymmertis, daer openbaerde hem
die salighe maghet Maria lichaemliken ende
vraechde werwaert si horen wech makeden
ende als si die sake des weghes 124) ontfanghen hadde seide si hem: „Keert weder,
want die plaghe is of ghenomen ende en sel
voort meer niet weder comen". Hier om
keerden si weder om ende daer en openbaerde niet éen vloe in dier steden 125).
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122. de woonplaats te veranderen.
123. Hs. haesten de (Latijn : fe t nabant).
124. aanleiding tot vertrek.
125. Een reiziger uit de vorige eeuw, aan wien de
monniken zeiden, dat er na die verschijning van Maria
nooit meer een vloo in het klooster gezien was, merkt in
zijn reisbeschrijving op: „maar gevoeld zijn ze wel, naar
ik getuigen kan".

VIII. Exempel.
Op een tyt doe si gheen olye en hadden hoor
clooster mede te verlichten noch ander lichten
soe scickeden 126) si anderwarf van daen te
scheiden wanthet is die sede wanden Grieken
dat si in hoerre kerken veel lichten hebben
ymmer sonder ghetal want hem duncket dat
si sonder veel lichten Gode niet waerdeliken
en moghen dienen. Ende als si aldus saghen
hoor licht ghebreken 127) soe voornamen 128)
si wech te gaen. Ende doe si in dier selver
manieren als si eerst deden tot dier steden
ghecomen waren daer si onse vrouwe van
aensicht tot aensichte ghesien hadden ende
ghehoort, soe wort onse vrouwe die salighe
maghet Maria ander warf van hem lichaem~
liken van hem bescouwet Ende als si verstaen hadde die sake van hooren wech gaen
so seide si hem: „Keert weder. Want die
crueke daer ghi die olye in pleghet te setten
die sult ghi vinden vervullet mit olye die niet
ghebreken 129) en se1 130).Want nymme[r] meer
en seldi 131) olye sien ghebreken van dier kerken!' Aldus keerden si weder omme ende nae
onser Vrouwen woort soe vonden si stadeliken 132) die cruke mit olye; dese cruke
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126. namen zich voor.
127. ontbreken.
128. namen zich voor (Latijn: proponebant).
129. ontbreken.
130. Dergelijke wonderen, die wel als voorbeeld hiervoor gediend zullen hebben, worden in het Oude Testament verhaald van Elia (I Koningen 17: 14 v.v.) en van
Eliza (II Koningen 4: 1 v.v.).
131. zult gij.
132. steeds.
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hebben si in groter waerdicheit ende ic
had van horen olye. Hier om dan want onse
lieve Vrouwe den voorseiden monicken gheopenbaert had, soe stichten si een kerke in
hoorre 133) Beren.

133. hare.
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Vlakte dicht bij het klooster.

IX. Hier nae clam ic op biden voor seiden trappen
ende ic ghinc door twe stenen poorten ende
ic quam tot des propheten Helyas Capelle 134)
ende toffer steden dienren biet Oreb daer
Helvas vastede XL daghen ende daer hi stont
int gat wanden steen om den here te sien ende
hi sach enen wint overlidende die berghen
ende die stenen braken ende die here en was
daer niet in. Daer nae quam die gheest der
beweghinghe ende der aertbevinghe ende
daer en was die here niet in. Daer nae vuer,
ende daer en was die here niet in. Daer nae
een wispelinghe 135) van enen suden wint
ende daer was die here in. Ende doe sprac
hi mit hem. Van dier steden clam ic op toffen
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134. Ook deze Elia-kapel is er nu nog (zie schetskaartje
op blz. 17) ; zij ligt op 2097 meter hoogte. Het verhaal,
dat nu volgt, is ontleend aan I Koningen 19. Alleen staat
hier niet dat Elia op den Horeb (= Sina') 40 dagen vastte,
maar op den weg daarheen (vs. 8). Echter zegt zoowel
het Oude Testament (Exodus 34:28; Deuteronomium
9:9, 18) als ook de Mohammedaansche overlevering,
dat Mozes hier eens 40 dagen heeft gevast. Het is niet
onmogelijk, dat de schrijver hier op Elia overbrengt wat
hij zich uit de geschiedenis van Mozes herinnerde of wat
hij van dezen had gehoord (of dat zijn berichtgevers de
vergissing begingen).
135. suizen (Latijn s bilus).

top des berghes Synay 136) daer is ghetymmert
Moyses Kerke daer hem die here die ewe
gaf ende beval hem vanden tabernakel te
maken ende vander arken ende daer vastede
hi ende sprac tuitten here als die een orient
tuit den anderen 137 ). In dier doren 138 ) van [der]
kerken is een steen daer verbarch hem
Moyses doe hi den here woude sien ende
seide „Toen mi dyn aensicht" mer die here
sprac: „Ic sel di tonen alle goet mer myn
aensicht en selstu 139) niet moghen sien, mer
stae int gat van desen steen ende als ic sel
overliden soe selstu sien myn rugghe" 140).
Moyses stont biden steen doe die here overleet 141 ) ende die steen wort ontbonden 142)
als was dat vanden vuer weec wort, ende
vanden anxte die Moyses ontfinc vander
glorien des heren die hi sach, soe druckede
hi hem seleen inden steen In welken ic noch
sach die litteikenen 143) die van sijnre ghelikenisse inghedruct was 144). Nochtans is die
steen alte seer hart ende en mach tuit ghenen
yser ontween 145) ghehouwen worden of
ghecloeft 146 ). Van der hoecheit des berghes
sach ic alle die provincie wijt ende breet al
om ende omme 147 ) ende mijn leitsman toende
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136. Dit laatste gedeelte van pim.1000 treden is buitengemeen steil; op den top (2292 meter) staan een kleine
Christelijke kapel en een kleine moskee, tegenwoordig
beide in vervallen .staat.
137. Exodus 19:24 v.v. Zie voor het spreken van aangezicht tot aangezicht: Exodus 33: 11 („ En de Heere
sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een
man met zijnen vriend spreekt"), Numeri 12 : 8, Deuteronomium 34: 10.
138. deur.
139. zult gij.
140. Dit verhaal staat in Exodus 33:12 v.v.
141. voorbijging.
142. werd week (Latijn reioluta).
143. duidelijke bewijzen, ook: lichaamsteekenen (vectigia
lineamentorum).

144. Hiervan staats niets in den bijbel.
145. in tweeën.
146. De schrijver bedoelt, dat dit niet mogelijk is (Petra
autem durirrima e$t et nullo ferro irecari potent).

147. Het uitzicht van den top van den dzjebel Moesa
is zeer omvattend: aan alle zijden hooge bergspitsen,
woeste dalen. Oostwaarts is bij helder weer de Golf
van Akaba te zien.
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mi van dier selver steden Helym 148 ) daer die
XII fonteynen ende die LXXIJ palmen
bomen ende die stede daer die kinder van
Israel eerst aten hemels broot" 9). Si segghen
dattet daer selden reghent mer die stede nat
wort wanden Jouwe des hemels. Ende het is
te weten doe ic daer was soe want ic daer een
luttel reghens als daer in vijf iaren te voren
niet ghereghent en had. Mer het is te weten
dat dese berch in dat meeste deel gheheten
werf Synay nochtans in enighen deel teghen
Egypten wort hi gheheten Oreb daer
Moyses mitter roeden sloch die steen Oreb
ende hi gaf water alle der menichte der kinderen van Israellso). Ende die biscop seide mi
dat die kinder van Israel een deel wanden
steen droghen 151) totten water der wedersegghinghe 152) ende dat deel voor al diende hem
ende gaf hem luden water overvloedeliken.
Ic sach oec die stede daer dat lichaem der
salighér Katherinen van den enghelen neder
gheleit was 153). Hier om als ic aldus was in
die hoecheit des berghes Synay ende aensach
die provincien die daer aen legghen ende ic
van veel dinghen vraghende gheleert was
van tuinen leitsman, soe clam ic tuit hem neder

72

148. Exodus 15: 27.
149. Exodus 16:4 v.v. (het verhaal over het manna).
150. Exodus 17: 1 v.v. Het granietblok, dat men nu
houdt voor den steen waaruit Mozes water sloeg, wordt
nauwkeurig en geestig beschreven door Burckhardt
(t.a.p., blz. 925 v.v.).
151. droegen.
152. Vgl. Exodus 17:7; Numeri 20: 1 v.v.; de plaatsnaam Meriba (Numeri 20:13) beteekent: twisting,
„wedersegghinghe". Volgens I Corinthe 10:4 is de rots
de Israëlieten op hun tocht gevolgd; een oude overlevering zegt, dat ze daarna weer naar haar oorspronkelijke
plaats teruggekeerd zou zijn.
153. Hij bedoelt den dzjebel Katerin, zuidelijk van den
dzjebel Moesa.
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vanden berch ende ben weder ghecomen
totter kerken der saligher Katherinen; mer
doe ic vier daghen bi hem gheweest hadde
Ende die biscop verstont vanden wille myns
wech scheidens So ghinc hi mit veel devocien
toffen sarke der saligher Katherinen Ende
doe kien op gheloken hadde soe gaf hi mi
vander olien der selver maghet. Voort meer
soe eerde hi mi mit sinen venieniTM) ende hi
gaf mi wechspise beide van vissche van
vruchten ende van brode Ende hi ghesondel 55) mi mit benedixen ende liet mi in
wreden. Aldus nam ic den wech weder aen
ende mitter gracien Gods quam ic ghesont
weder int Heilighe Lant.
Dit is die wech die men weder keert vanden
berch Synay tot Iherusalem 156 ).
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154. gebeden.
155. ten afscheid zegenen.
156. In het Latijnsche origineel van Thietmar staat:
naar Acco (zirreplo itaque itiinere Dei gracia et vita comite

ziccoiz incoIumir tim regretr<rus).
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In de woestijn.

X.

157 )

Doer dese langhe ende brede wostijn en
is niet seker 158 ) door te wanderen sonder
leyders der weghen om die woesticheit der
woestinen van XIII dachvaerden ende om
die grote menichte der quader ende der ombeschickeder 159 ) menschen die niet en wonen
in husen mer onder tabernakelen 160) van
vellen als wilneer die kinder van Israel in
dier selver woestinen wanderden. Want die
wateren en bleven daer niet langhe in die
stede die daerom legghen. Daer om verwandelen si hoor woninghe ende volghen 161 ) die
wateren. Si en bouwen noch si en eren 162),
selden eten si broet mer alleen vleysche der
beesten vander woestinen dat si iaghen ende
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157. Wat nu volgt, ontbreekt bij Thietmar; sommige
uitdrukkingen uit dit gedeelte vinden wij ook in Burchar)i
de 11loiite Sion Deecriptio Terrae Sanctae (plm. 1280),
XIII, 6, e. e., terwijl voor de allerlaatste regels materiaal uit Thietmars Peregrinat o schijnt te zijn gebruikt.
158. veilig.
159. onbeschaafd.
160. losse tenten.
161. H s.: 'loghen.
162. Zij zaaien noch ploegen.
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dat koken si op die steenen die heet ghemaket syn vander sonne. Si sijn sterc ende
wreet ende als wanhopich 163) hoer eyghen
leven niet te achten Ende al is dat sake dat
si veel quaets doen Boer die woestine nochthans deren si selden Sinte Katherinen pelgrimmen. Als dan een pelgrimme den rechten
weck houdet, soe sèl hi comen wanden eynde
der woestinen in die eerste stat van Iudea
die Barsabee 164) gheheten is: daer van twe
milen coemt men in die stat Ebron 165 ). Item
van der stat Ebron Boer V milen schoens
weghes dat is een half dach reyse soe coemt
men in Bethleem iuda 166 ) ende also voert in
die heilighe stat te Iherusalem.

163. Waarschijnlijk beteekent dit „~oo wanhopig dat
zij hun leven niet tellen."
164. = Berseba, de zuidelijkste stad vanWest-Palestina,
meermalen in het Oude Testament genoemd.
165. = Hebron.
166. Vgl. Mattheüs 2:5.
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