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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

Inleiding
Het reisverslag van Jan Govertz, een vicarius van de St. Hyppolituskerk in Delft die
in 1525 een pelgrimage naar Palestina heeft ondernomen, heeft tot op heden maar
weinig aandacht gekregen. Van het betreffende handschrift Göttingen, Bibliotheca
Academiae Georgiae Augustae, Cod. hist. nr. 823i. bevond zich sedert enige tientallen
jaren een kopie in het Archief van Delft, onder archiefnummer 177; 1-2, maar daarvan
is slechts zelden gebruik gemaakt. Alleen J. Bethlehem heeft over dit reisverslag een
uitvoerige doctoraalscriptie in het kader van het onderwijs in de historische taalkunde
aan de Universiteit van Amsterdam ingeleverd. 1 Ook heeft hij naderhand een groot
aantal woorden, aangetroffen in Govertz’ relaas en niet in de woordenboeken
geboekstaafd, in artikelvorm gepubliceerd. 2 Maar dat is alles.
Deze editie wil aan deze betrekkelijk grote onbekendheid een eind maken.

Jan Govertz en zijn reisverslag
Het is een bekend feit, dat zich in de latere middeleeuwen binnen het genre reisverhaal
een evolutie heeft voorgedaan van een objectief gehouden feitenopsomming naar
een subjectief getint reisverslag. Nog onlangs schreef Andreas Kluszmann in zijn
toelichting op de facsimile-uitgave van Bernhard von Breydenbachs Peregrinatio in
terram Sanctam over de meer dan 150 verslagen van reizen naar Jeruzalem:
‘Leider geben nur die wenigsten davon Auskunft über die tatsächlichen
Bedingungen der Reise. (…) Meist wurde nur ein kurzer Überblick über
die Reiseroute gegeben (…). Angaben über die Reisevorbereitungen und
die Anreise nach Venedig fehlten ganz oder wurden nur beiläufig gemacht
und persönliche Gedanken über das Erlebte ausgelassen. (…) Peregrinatio
in terram Sanctam von Bernhard von Breydenbach bildet hierbei eine
erfrischende Ausnahme.’ 3
Een echte uitzondering was dat reisverslag echter niet. Men kan stellen dat reeds
Burchardus de Monte Sion in zijn Descriptio Terrae Sanctae uit 1283, dus
tweehonderd jaar eerder, voorzichtig enige ruimte heeft geboden aan zijn persoonlijke
indrukken van het Heilig Land. Daarna kwamen die meer en meer in beeld: bij
Boldensele (1336), Ludolf van Suchem (1350) en Johannes Poloner (1421). En vanaf
ca. 1480 is het karakter van het reisverhaal in bovenvermelde zin geheel veranderd.
Bij Bernhard von Breydenbach (1481-1483), maar ook bij Felix Faber (1483), Jan
Aerts (1481-1484) en Claes van Dusen (1481-1495). Zij allen laten in hun verhaal
de reiziger op de voorgrond treden. 4
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‘Voegwoorden in zestiende-eeuws proza. Jan Govertz’ Reise naar Jerusalem en de Jordaan
(1525), Ms. Hist. 823i van de Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen.’ Doctoraalscriptie
UvA, april 1979. Enige materiële gegevens over het Göttingse hs. zijn overgenomen van
blz. 2 en 22 in deze ongepubliceerde verhandeling.
J. Bethlehem, ‘Een aanvulling op het Middelnederlandsch woordenboek’ in Voortgang 9
(1988), p. 233-251. Ook in digitale vorm: www.dbnl.org
Andreas Kluszmann M.A. ‘Bernhard von Breydenbachs Peregrinatio in terram
Sanctam’, p.II in: Die Reise ins Heilige Land von Bernhard von Breydenbach.
Unveränderte Faksimileprint. Saarbrücken 2008. Fines Mundi GmbH.
Een zeer apart geval vormt het verslag van de reis van Joos van Ghistele (1481-1485). De
teboeksteller Ambrosius Zeebout koppelt de nieuwsgierigheid van de reiziger aan zijn eigen
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Als het nu om de bovengenoemde ‘subjectieve kenmerken’ gaat, gooit ook het
reisverhaal van Jan Govertz hoge ogen. De lezer wordt gemakkelijk meegezogen in
zijn relaas van de turbulente tocht van Delft naar Venetië, de regeling van de riskante
overtocht naar Jaffa, en de gevaarlijke situaties waarin de pelgrim zich in Jeruzalem
heeft bevonden. Het verschil tussen dorre itineraria van Johan von Würzburg en
Eugesippus-Fretellus (beide 12e eeuw) en de spannende belevenissen van Govertz
(1525) is inderdaad meer dan levensgroot.
Govertz heeft herhaaldelijk zijn eigen optreden en zijn eigen ervaringen vermeld,
en in zijn reisverslag dus veel meer plaats gegeven aan de rol van de pelgrim-schrijver.
Een achttal passages verdient in dit verband een afzonderlijke vermelding:
Zijn zelfstandig optreden bij de boeking van de overtocht in Venetië (20r-20v);
De viering van Sacramentsdag in de S. Marco (30v sqq);
De rol die Govertz speelde bij de dood van zijn reisgezel Cornelis Bol uit
Haarlem (62v-63r);
Zijn initiërende rol om gehoor te krijgen bij Soliman de Grote en aan deze
heerser bijzondere bescherming te vragen voor hem en zijn medepelgrims (68r
sqq);
Zijn eigenzinnige belangstelling voor de Grieks-orthodoxe eredienst, waardoor
hij ongemerkt losraakte van de groep medepelgrims (113r-114r);
Zijn avontuur bij de Gulden Poort waarbij hij zozeer in levensgevaar verkeerde,
dat hij maar ternauwernood het vege lijf kon redden (114r-115r);
Zijn rol als waarnemer (later als secretaris) bij de ridderslag in de Grafkerk
(134r sqq);
De geestelijke bijstand die hij aan de stervende Ghyslant Jansdochter verleende
en zijn apaiserende rol, toen haar nog niet afgekoelde lichaam letterlijk buiten
de deur gezet dreigde te worden, alsmede zijn zorg voor een waardige lijkdienst
en begrafenis (151r-152r).
Het belangrijkste onderdeel van het bovenstaande is zijn beschrijving van de procedure
die gevolgd werd bij de verheffing tot ridder van het Heilig Graf. Bij mijn weten is
de informatie die Jan Govertz verstrekt, in geen enkel ander reisverhaal te vinden.
Hij kon alle formules en heel de lange, verheven voorbereiding op de ridderslag die
de functionaris uitsprak, van diens papier meelezen, kopiëren, en (vertaald) in zijn
reisverslag opnemen ‘want’ – zegt hij – ‘ick neffens die guardiaen op myn knyen
lach als al dit geschieden. Sacht ende hoordent alsoe geschyen’. 5
Enigszins terzijde van deze acht onderdelen moet een ander belangrijk aspect
genoemd worden: de bijzondere relatie die hij onderhoudt met de Amsterdamse
familie Opmeer en, in het verlengde daarvan, de aandacht die de vrouwen (en
kinderen) in zijn relaas krijgen. In dit verband mag zijn beschrijving van de viering
van Sacramentsdag in de S. Marco niet onvermeld blijven. Hoe vreemd keek men
aan tegen die vrouwen en kinderen in dit reisgezelschap:
Het was dien van Veneetgien seer vreemt van Heyndrick Opmeer met syn
huysvrou ende alle zyn kynderen om des te sien wasser groeten dranck,
want hy met syn kynderen beth besien worden dan alle onsse pellegroms.

5

zeer grote belezenheid in ruim 70 klassieke, laat-klassieke, vroeg-christelijke, middeleeuwse
en renaissancistische bronnen. Deze combinatie van curiositas en doctrina heeft niet alleen
een monumentaal, maar ook – in onze cultuurgeschiedenis – een blikverruimend en
grensverleggend boekwerk opgeleverd.
f. 135r.
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Men mosten volck met swepen ende houten opsmiten, souden wy anders
opten hoegen chore mogen geraecken.
Die moeder Lysbeth Jacops dochter met die kynderen werden gebrocht
op eenen groeten hoegen verheven stoel die al seer schoen behangen was
met gouden laeckenen opdat sy van out ende jonck wel besien souden
werden. 6
Ook elders in het reisverslag blijkt deze aandacht voor die nog ongebruikelijke
reisgenoten. Op weg naar Jeruzalem heeft Liesbeth Gerritsdochter veel te lijden van
de ondraaglijke hitte:
By dit casteel Latro staet een schoene put ende is seer soet water. Ende
by desen put staet een schoene groete boem in een groot viercant parck,
welcke parck rondtom opgestapelt leyt van groeten stenen. Hier traden
wy allegader van onze ezelen ende gingen onder desen boem leggen rusten,
alsoe wy altesamen seer muede waeren. Hier spracker veel hoer biecht
ende lieten ter ader. Ende bysonder Lysbet Gerrit Garstendochter van
Amsterdam, die lange tyt in groete banglicheyt [benauwdheid] lach, soedat
wy nyet en wisten sy soude doot gebleven hebben. Die vrouwen ontsetten
haer [verleenden haar bijstand] maer wat sy haer deden, sy bleef even
bang [benauwd] ende heel van haerselven. 7
Over de huisvesting in Jeruzalem biedt Govertz dit korte bericht met een mededeling
over de vrouwen en kinderen:
Ende als wy Godt gedanc hadden soe gingen wy altesaemen elcx nae zyn
logys. Die minnebroeders nae haer convent ende wy mannen nae dat
patriarchshuys, twelck staet dicht anden tempel van Calvarien. Die
vrouwen gingen in een groet regiment van een huys daer sommige susteren
in wonen, niet verde vant minnebroeders cloester. Hier sliepen die vrouwen
ende die kynderen van Heyndrick Opmeer van Amsterdam, ende waren
daer overdach als wy op geen plaetzen te besien en gingen dat heylige
lant. Wantet een sterck huys was met forse muyeren ombemuert, zoedat
geen Turcken lichtelyck by haer mochten coemen. 8
Dergelijke mededelingen zijn in de eerdere reisverhalen niet te vinden; alleen Felix
Faber (1483) maakt kort melding van de weerstand die de acht vrouwelijke
medepelgrims ondervonden, toen zij in Venetië scheep wilden gaan. Enige hooghartige
bedevaartgangers van adellijken bloede hadden onoverkomelijke bezwaren om samen
met hen te reizen.
Het reisverhaal van Jan Govertz nu mag een keerpunt op dit gebied heten. Vandaar
dat een afzonderlijk onderzoek is gewijd aan dit aspect van het pelgrimeren: vrouwen
op bedevaart naar Jeruzalem. Die studie is geplaatst na het relaas van Jan Govertz.

Stijl en woordgebruik bij Govertz
6
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f. 30v.
f. 71r.
f. 87r.
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Over het algemeen staat de tekst van Jan Govertz tamelijk dichter bij de spreek- dan
bij de schrijftaal.
Dat blijkt al meteen uit de eerste, lange zin van zijn tekst, die ontspoort en verwordt
tot een welhaast exemplarische anakoloet. 9
[T] er eeren Gods ende tot love des Heyliger Drievoudicheyt ende doer
bede ende vermaninge van myn medebroederen ende susteren dat ick doch
soude achtervolgen ende bescryven die alreheylighste ende hooghste
pellegromagie des heylich graefs ons heeren Jesu Christi gebenedit, daer
ick Jan Govertz, priester van Gorcum ende vicarius [onderpastoor] in
Sinte Ypolitus kercke tot Delft over besich was om te bescryven tuschen
den wegen, bisonder van een eerwaerdigen heere ende biscop van Romen
Rycomanus genaempt die hem oetmoedelycken by ons voechden met vyf
dienaers ende met een doctor in medicinen ende reysden mit ons tot die
alreheylichste stede van Jherusalem als ghy hoeren sult int vervolch des
tegenswoordigen boecks, welcke biscop myn volherdich riet dat ick dit
boeck voleynden souden alsoe ick gegonnen hadde.
Hoe dicht Govertz’ tekst bij de spreektaal staat, blijkt ook onmiskenbaar uit het
relatief grote aantal gevallen van een z.g. apo koinou. Het zijn zinsconstructies waarbij
één woord, woordgroep of zinsdeel zowel bij het voorafgaande als bij het volgende
tekstdeel hoort en als een scharnier tussen beide delen fungeert. In het volgende
voorbeeld is dat de zinsnede mit veel woorden.
Daer waren die Paulinen met groeter hopen in ende haddent aldaer al in
stucken gesmeten, ende bewaerden dat closter seer scharpelycken want
als wyt bossche genaecten, soe worden wy gescudt [hardhandig aangepakt]
van drie gewapende mannen te paerden die ons examinerden waer wy
wilden ende van waen dat wy quaemen mit veel woorden lieten sy ons
voort passeren ten bosschevaert [naar het bos] ende sy nae dat closter. 10
Dicht tegen de gesproken volkstaal staan ook de volgende verschijnselen:
- De prolepsis: het geïsoleerd voorop geplaatste zinsdeel wordt met een
voornaamwoordelijk bijwoord herhaald.
Die moeder van dit fundelinckhuys daer spraecken wy tegens (…). 11
Ende die blauwe sarck daer die roffianen 12 op dobbelden, een stuck
daervan is den outaersteen, alsmen ons seyde. 13
- De repeterende parataxis.
In deser manieren voorts gaende soe zagen wy een schoene processie ende
was die abdie van Sinte Salvatoers by onse logys. Ende droegen dat heylige
sacrament mit alle hoeren costelycheyt omme. Enden abt was in syn
pontificael seer tryumphelyck. Ende synen staf van goude ende synen
9
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f. 2r.
f. 10v.
f. 36v.
schelmen, fielten
f. 104r.
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costelen mither worden voor hem gedragen ende alle die monnicken gingen
met uut, barende [dragende] waskersen in hoeren handen. 14
- De promotie tot zelfstandige zin van een mededeling die logisch gesproken in
ondergeschikt zinsverband thuishoort, telkens ingeleid met de consecutieve
koppelwoorden alsoe dat.
Onse capyteyn en wilde platuyt niet voorts zeylen sonder die ander drie
scepen van Veneetgien, overmits dattet alte sorrigghelycken was overmits
die zeerovers. Alzoe dat onse capyteyn onder alle woorden zeyden: ‘Ist
dat ick niet voorts en vare als die ander twe sceepen coemen, soe doet dat
u belieft’. 15
- Het onmiddellijk aan elkaar koppelen van allerlei mededelingen of van aspecten
van een bepaald bericht, zodat daarvan binnen één zinsverband een soort van
‘breiwerk’ ontstaat.
Buyten voor die westerdoere van desen kercke is die stede daer Maria van
Egypten haer gebet dede voor dat beelt van Onser Liever Vrouwen, doe
sy by die gehenckenysse Godts verstoeten wert doe sy ingaen woude inden
tempel, daer sy een troostelyck antwoort ontfinck van Maria ende ginck
inden tempel als ander menschen.
- De discrepantie tussen werkelijk en verzwegen onderwerp in elliptische constructies:
Sittende over maeltyt soe quam op ons caemer Bartholomeus onsen
troesman, opdat wy souden mit hem gaen om te sien den hertoch van
Veneetgien over tafel sittende eten. 16
- De talloze gevallen van incongruentie tussen onderwerp en persoonsvorm:
Sal ick verclaeren hoe ende in wat manieren die guardian des heyligen
berchs van Syon die ridderen slaen inden tempel des berch van Calvarien
op dat heylige graef Christi Jesu gebenedyt. 17
- De rechtstreekse wending tot de lezer.
Hiervan genoech, nu gae ick voort. 18
- De directe vraagstelling aan de lezer.
Waeromme? Wat isser geboert? 19
- Dezelfde rechtstreekse vraag, gevolgd door een keuvelend ‘Mer’ (‘Nou…’).
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f. 36v.
f. 154v.
f. 39r.
f. 3r.
f. 39v.
f. 76r.
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Wat ysser gebuert? Mer een steylen hoege berch is gescoert ende is
nedergevallen op dit derp alsoe dat al huysen, uutgesondert een huys,
onstucken gevallen zyn ende alle die menschen daeronder versmoert. 20
- De identificatie van de w en de v die overal in de tekst voorkomt, 21 alsook de typisch
Hollandse uitspraak varsch broet, varsch water, eenen scarpen wech, scarpe bergen.
Voorts biedt zijn reisverhaal meer dan eens de weergave van gevoerde gesprekken
of verhoren in de directe rede, zoals in de passage waarin hij op levendige wijze de
confrontatie met een roversbende verhaalt:
Daer was een out man met een grysen top aldaer sy algader veel van
hilden die ten best altyt sprack ende het woort voerden. Ende vraechden
ofter geen verraet onder ons en schoel, of wy nyet gecoemen waeren om
haer te verspyen of dat wy geen loese brieven by ons hadden. Daer wy op
antwoorden: ‘Neen. Ist dat ghy ons nyet en geloeft wy willen ons gaeren
gevangen geven. Brengt ons daert u belieft ende wy sullent u al vertoenen
dat wy by ons hebben. Maer wy seggen u die rechtvaerdicheyt. Wy en
weten van geenen bedroch noch vanden oorloge die ghy onder malcanderen
hebt.’ Den oudtman sprack wederom ende vraechden of wy nyet te Roemen
en wilden den paeus te versoecken ende boven alle ondervraechden sy
naerstelycken oft wy geen papen op die wagen en hadden. Daer wy op
antwoorden ‘neen’, ende wy en wylden oeck te Roemen nyet, meer
eenstrecks nae Veneetgen toe ‘ende anders en sult ghy an ons nyet vinden’.
22

Ook het alleraardigst gezegde ‘almis te geven en armt nyet ende misse te hooren ledt
nyet’ 23 mag hier niet onvermeld blijven. De vrome verklaring van dit spreekwoord
biedt Govertz in de passage waarin hij verhaalt hoe zijn gezelschap, op weg van
Maastricht naar Aken, bij de Gulpenenberg ontkwam aan een hinderlaag van
struikrovers:
Ende reden desen mandach uut Mastricht ij milen toe Gulpen berch.
Gulpen berch ys een lelycke moortkuyl daer alle rabauwen ende scorluyne
[schavuiten] onderhouden zyn. Ende hiertoe waeren wy onbevrest van
snaphanen, maer daer werden wy gewaerscouwet van eenen ouden man
die met een vaetgen oly quam cruyden vanden berch, die ons seyden dat
die snaphanen ons verwachtende waren inden spelunck van Ghulpen
berch, ende hadden voetgangers opgehouden omdat wy nyet gewaerscoudt
en souden werden, ende dat sy ons soe overvallen souden. Maer tes anders
geluct ende dat overmits dat wy te Mastricht missen hadden gehoert ende
die reliquien gesien hadden.
Daerom ist een warachtich seggen van oudts ‘almis te geven en armt nyet
ende misse te hooren ledt nyet’, twelcke wy nu ondersoght hebben. 24
20
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f. 15r.
Meer hierover aan het eind van deze inleiding in de paragraaf ‘Deze uitgave’.
f. 12r.
‘een aalmoes geven maakt je niet armer en een mis bijwonen is geen tijdverlies’.
f. 6r-6v.
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De reisverslagen van Jan Govertz en van Arent Willemsz
Het is een opmerkelijk en intrigerend tweetal in de reisliteratuur, het verslag van Jan
Govertz en dat van Arent Willemsz inzake hun tocht naar Palestina. Beiden waren
Delftenaars en goede bekenden van elkaar. Beiden vertrokken eind april 1525 met
vijf andere Hollanders naar Venetië, waar zij zich voegden bij de ruim honderd
mannen (en enige vrouwen en kinderen) om daar de zeereis naar het Heilig Land
aan te vangen. Beiden keerden na hun gevaarlijke reis gezond en wel op 11 december
terug in Holland.
In beide relazen nu zijn niet alleen – vanzelfsprekend – de meeste feiten
overeenkomstig, ook woorden en zinnen zijn soms zo goed als gelijkluidend. Maar
er zijn daarnaast evenzovele verschillen. Het best laat zich dat verduidelijken door
enkele passages van de ene en de andere schrijver onder elkaar te plaatsen. Ze zijn
typerend voor het geheel:
(Govertz 33r:) Afteran dat heylige waerdige sacrament soe volchden die
hertoch van Veneetgien in syn pontificael op syn alrecostelyckste
toegemaect met een seer wonderlycken mytter op zyn hoeft. Dese
vreemicheyt zynts habyts en is myn nyet moegelyck om te scryven.
Achteran die hertoch volchden die Cingerie van Veneetgien, dat is die
wyse en vernufte weth van Veneetgen, seer costelycken gehabitueert mit
roet fluwel ofte root damast, roet carmezy ofte root scherlaecken. Ende
alle onse pellegeroms waeren gemengt eedel ende oneedel mits dese
raetsheeren. Ende die eerwaerdighe heeren setten die peregrinen op die
hoeger syde. Eelck raetheere nam een pellegroem byder hant. 25
(Willemsz 41:) After an dat heilige sacrament vollichden die hertooch van
veneetgien in sijn pontificael op sijn alre costelickste toe ghemaeckt mit
enen wonderliken myter op sijn hooft. Dese vreemdicheit sijn habyts en is
mijn niet mogheliken om uut te scriven.
Hyer na soe volchde die cingerie dat is die wijse ende vernufte wet van
veneetgien, mits oock alle onse pellegrums ende deden ons die ere als dat
wij musten ghaen op die hogher sijde van den raet, elcke raetsheer een
pellegrum neffens hem.
Het is duidelijk: de eerste alinea van drie regels zijn bij Govertz en Willemsz identiek,
de tweede alinea is bij Willemsz korter geformuleerd. Maar niet alleen zinnen of
alinea’s vertonen deze eenvormigheid, ook bij zinsgedeelten is dat het geval; ja zelfs
de afzonderlijke, bijzondere woordkeus vertoont her en der een frappante
overeenkomst.
(Govertz 24r:) Haer vleysch van haer ansicht, lichaem ende vueten liet
offet geweest waer [laat zich vergelijken met] geruect vleysch alsoe dat
heylige lichaem inden vueren geweest is.

25

f. 33r.
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(Willemsz 26:) (…) ende vleyschelike aensicht, twellick lyet offet gheweest
hadde vleysch, vueten ende handen alsoe dit heilige lichaem inden vuer
geweest is.
(Govertz 59v:) Ende daerentuschen gingen die Turcken door onse scip.
(Willemsz 63:) Ende daer en tusschen soe ghinghen die ander turcken in
onse schip.
Een tekenende passage inzake overeenkomst en verschil tussen Govertz en Willemsz
is deze:
(Govertz 123r:) In manieren als ick voor geseyt hebbe en heb ick nye
menschen gesien ofte gehoort die seyde dat hy al sulcken devoten kercke
in alle die werlt gesien heeft gelycken dat is die kercke te Bethlehem. Want
in dese kercke staen marmoeren kolummen seer suverlick ende costelycken
geseth ende geschikt, niet alleen nae die veelheyt, mer seer wonderlyck
nae die groetheyt.
(Willemsz 125-126:) In manieren als ic voer gescreven hebbe, soe en
hebbe ic nye mensche ghesyen ofte ghehoort, die seyde dat hij alsulken
devoten kercke in alle die werlt ghesyen heeft, gheliken dat is die kercke
te bethleem. Want in dese kercke staen marmoren kolummen gheset, seer
suverliken ende costeliken ghemaeckt, niet alleen na die veelheit mer
seer vreemt ende wonderliken na die grootheyt.
En zo zijn er talrijke andere tekstgedeelten in hun beider relaas: volstrekte gelijkheid
en variatie, groot of klein, wisselen elkaar af. De bredere aantekeningen, als eindnoten
na het verslag van Jan Govertz geplaatst, geven een vrij nauwkeurig beeld van de
twee verschillende versies. Met name de annoteringen bij de beschrijving van het
arsenaal te Venetië zijn met opzet zeer gedetailleerd, zodat ze – bij nauwgezette
bestudering – zeer verhelderend kunnen zijn over opbouw en stijl van de twee relazen.
Maar nog meer opmerkelijke verschillen, nu van zuiver inhoudelijke aard, verdienen
ruime aandacht.
Zoals hierboven is vermeld, staan bij Govertz enige passages waarin hij de
hoofdrol speelt en als handelende persoon in zijn verhaal optreedt. Bij Willemsz
blijken ze allemaal te zijn weggehaald. Zelfs uiterst zorgvuldig. Waar Govertz
bij zijn beklimming van de Calvarieberg zeer devoot opmerkt Hier tretet een
man an syn hert nye als mi schrijft Willemsz geheel onpersoonlijk Als dan soe
treetet een christen mensche ter herten ende wert heel ontroert. Het ‘mi’ van
Govertz is veralgemeend tot ‘een christen mensche’ bij Willemsz. 26
Govertz’ verhaal bevat een zeer lange passage die bij Willemsz ontbreekt. Het
is de uitgebreide navertelling van het conflict tussen de paus en de keizer, zulks
aan de hand van een boekwerkje dat de waard van ‘De Witte Leeuw’ aan Govertz
ter hand gesteld had. De geschiedkundige waarde ervan is echter zeer gering.
27

Maar er zijn ook lange tekstgedeelten die bij Govertz ontbreken maar wél bij
Willemsz te lezen zijn.
Het meest in het oog springende hiervan is het afsluitende hoofdstuk. Terwijl
Govertz de terugreis van Venetië naar Holland afdoet in één enkele zin (niet
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meer dan 30 woorden) heeft Willemsz daaraan meer dan zes bladzijden besteed
(ruim 1500 woorden), dus in omvang circa vijftigmaal zoveel. 28
Iets dergelijks doet zich voor inzake de voorbereiding en toebereidselen tot deze
pelgrimstocht, zij het in bescheidener verhouding. Wat Govertz afdoet in ruim
150 woorden, vertelt Willemsz in ruim achtmaal zoveel aan tekst, te weten ca.
1250 woorden. 29
Willemsz’ tekst vertoont eveneens een aantal kleinere, soms onbenullige passages
met mededelingen over het een of ander die niet bij Govertz zijn te vinden,
bijvoorbeeld over een ‘avondje uit’ van de twee reisgenoten in Diest, waar ze
bij een neef van Willemsz, een kartuizer monnik, guet tzcyer maeckten [het erg
gezellig hadden]; over het maaltje rijpe kersen dat de pelgrims, vertrokken uit
Maastricht, van de bomen plukten; over de nauwe vochtige straten in Venetië;
over het feit dat hij in de Grafkerk te Jeruzalem niet de mis die Govertz opdroeg
op het Heilig Graf bijwoonde, maar wel die van een andere reisgenoot, bisschop
Rycomannus. 30
Voorts heeft Willemsz meer dan eens de volgorde der mededelingen gewijzigd.
Het meest in het oog springend is de verplaatsing van de lijst der pelgrims: bij
Govertz zijn hun namen vermeld voordat ze uit Venetië naar Palestina
vertrokken, bij Willemsz is die lijst geplaatst als afsluiting van het reisverhaal,
na zijn thuiskomst. 31 Ook allerlei andere, korte, berichten heeft Willemsz elders
in zijn relaas verplaatst, bijvoorbeeld over de boom nabij Bethlehem waaronder
Maria met haar kind gerust zou hebben, alsook over de steenakker daar in de
buurt. 32
Eveneens moet hier melding gemaakt worden van een enkele plaats waar Govertz
uiterst summier, op het onbegrijpelijke af, enkele feiten noemt, die door Willemsz
als het ware gefatsoeneerd zijn tot zinvolle mededelingen: over de privileges
die de paus verleende aan de stad Venetië. 33
Een enkel woord over de appendix in beider verhalen, de beschrijving van de
tocht naar de Jordaan mag niet ontbreken. Geen van beiden heeft deze reis
ondernomen; de beschrijving is ontleend aan een ander reisverhaal. Welk dat
is geweest, is niet onomstotelijk vast te stellen, maar niet onwaarschijnlijk was
Govertz’ en Willemsz’ bron de reisbeschrijving van Jan de Heuter. Hij
pelgrimeerde naar Palestina in 1521 – dus slechts vier jaar vóór Jan Govertz en
Arent Willemsz – samen met de schilder Jan van Scorel en met Lambert Varick,
de pastoor van de St. Hyppolituskerk in Delft, waaraan Jan Govertz als vicarius
was verbonden. 34 Een exemplaar van dat reisverslag berustte
hoogstwaarschijnlijk in het archief van de St. Hyppolituskerk, maar het is
sedertdien verloren gegaan. 35
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Ten slotte verdienen de volgende tegenstrijdigheden ruime aandacht:
a. Jan Govertz maakt een vergelijking met een Delftse situatie, waar Arent
Willemsz een andere locatie verkiest te noemen. Na aankomst voor de kust van
Palestina heet het bij Govertz: Ende lagen omtrent soe verde vant Heylige Lant
als die Hoornebrugge verscheyden leyt van Delft. Arent Willemsz schrijft echter:
Du selste weten dat wij legghen mitten schip voer Jaffa ghelijc ofte wij laghen
een quartyer mijls voer scheveninck van t stranghe [strand] in hollant. 36
b. Govertz vergelijkt de Probatica piscina te Jeruzalem met de Hofvijver in
Den Haag, een vergelijking die bij Willemsz geheel ontbreekt. 37
c. Evenzo noteert Govertz over de plazante hoef [tuin] te Murano, waar de
jongelui met de pinksterdagen samenkomen om daar veel plezier te maken: In
gelyckenis te sprecken als die gemeent van Delft tot Conicksvelt gaen inden
paesch heyligen dagen. Bij Willemsz is van deze vergelijking geen sprake. 38
d. Nog twee andere vergelijkingen met Delft – beide keren betreft het een
geschatte afstand – vinden bij Willemsz geen tegenhanger. 39
e. Daarentegen biedt Arent Willemsz deze vergelijking met Delft, die bij Govertz
ontbreekt: Ende dit was een maniere om syen [zien] ghelijck bij ons die
ghildekaersen ghedroghen worden voer dat heilige sacrament in onse stede van
delft van die oude kercke in die nyuwe kercke. 40
Kortom, deze voornoemde vergelijkingen en al de hierboven geciteerde passages
maken het onvermijdelijk de vraag te stellen hoe de verhouding tussen de twee relazen
is in te schatten. Kan een van deze twee aanspraak maken op het eerstgeboorterecht?
En zo ja, welk? En als een van die twee is overgeschreven van het andere, in welke
mate? Welke rol heeft of hebben de afschrijver(s) in de loop der jaren gespeeld? Al
deze vragen kunnen vanzelfsprekend alleen bij benadering en met de nodige gissing
beantwoord worden. De bovenstaande omstandigheden dienen daarbij als
uitgangspunt.
Enerzijds mag het hoogstwaarschijnlijk heten, dat Govertz, als geletterde
geestelijke, zijn verhaal oorspronkelijk zelf op papier heeft gezet, anderzijds dat het
verhaal van Willemsz niet door deze Delftse barbier zélf is geschreven en geredigeerd,
maar wel onder zijn ogen is genoteerd. Hij zelf schijnt aanvullingen in het bewaard
gebleven manuscript te hebben geplaatst, terwijl het verhaal van Govertz enkel in
kopie is overgeleverd. 41 Dat is – vermoedelijk pas jaren later; ca. 1540 – genoteerd
door een kopiist met de initialen R.W.C. 42 Govertz heeft deze kopie denkelijk niet
onder ogen gekregen, want de onbegrijpelijke mededeling over de Venetiaanse
privileges is ongecorrigeerd gebleven.
Voorts lijkt het ‘eerstgeboorterecht’ van Govertz’ verhaal zeer waarschijnlijk. Het
is immers bij een latere herschrijving gemakkelijker alle passages waarin Govertz
zichzelf een grote rol had toebedeeld, te schrappen, dan om in een goedlopend,
afgerond verhaal alsnog diens handelingen in te lassen. Daarentegen konden de
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passages die bij Willemsz soms veel uitgebreider zijn – bijvoorbeeld het laatste
afsluitende hoofdstuk over de terugreis – heel gemakkelijk aan zijn relaas worden
toegevoegd.
Diezelfde waarschijnlijkheid van Govertz’ prioriteit mag gelden wanneer men let
op de passages die bij Govertz een ietwat chaotische en ongeordende indruk maken,
maar bij Willemsz keurig en ordelijk onder woorden zijn gebracht. De logische
verplaatsing van sommige mededelingen naar elders (bijvoorbeeld het langere
tekstgedeelte over de voorbereidingen en de toebereidselen tot de reis) past eveneens
in dit patroon. 43 Het zou toch getuigen van een vreemde tekstbehandeling, als Govertz
het reeds bestaande relaas van Willemsz zou verbrokkelen en bederven door her en
der korte of langere passages weg te halen uit hun logische verband en ze elders te
plaatsen.
Ook Willemsz’ verplaatsing van de lijst van deelnemers naar een appendix is
eveneens uit het oogpunt van een logische opbouw goed te verdedigen. Onmiddellijk
daarmee samenhangend is Willemsz goedgelukte indeling in verschillende
hoofdstukken, die bij Govertz een veel onevenwichtiger indruk nalaat.
Maar niet alles past zo naadloos in deze reconstructie van de gang van zaken. Het
blijft namelijk ietwat onzeker, of werkelijk sprake is geweest van een herschrijving
van Govertz’ bericht over de Venetiaanse privileges door de redacteur van Willemsz’
reisverhaal. De kopiist van Govertz’ relaas heeft op een paar plaatsen elders in diens
tekst enkele domme verschrijvingen op zijn conto geplaatst, en hij zou dus ook
eventueel aansprakelijk kunnen zijn voor deze verwarde, zelfs onbegrijpelijke passage.
Ook het lange maar eigenlijk niet ter zake doende relaas over de strijd tussen Frederik
Barbarossa en de paus kan gemakkelijk door de kopiist later zijn ingevoegd. Het is
evenwel waarschijnlijker dat de ordenende redacteur van Willemsz’ reisverslag het
heeft weggelaten, juist omdat het eigenlijk niet ter zake doet.
Aan deze weglatingen en verplaatsingen én aan de eerder genoemde veranderingen
van Govertz’ vergelijkingen met Delft moeten nog de volgende overwegingen worden
toegevoegd. Waar Govertz de geschatte afstand van het pelgrimsschip tot het strand
vergelijkt met ‘die van de Hoornebrug tot de stad Delft’, heeft de redacteur van
Willemsz’ verhaal die vergelijking veranderd in ‘een kwart mijl tot het strand van
Scheveningen’. Die wijziging bij de herschrijving is goed gekozen. Niet alleen blijft
aldus de maritieme situatie gehandhaafd, maar ook is de voor niet-Delftse lezers
onbekende Hoornebrug vervangen door een veel bekender situatie: het strand in de
buurt van ’s-Gravenhage. Ook de drie andere weglatingen van vergelijkingen met
Delft (f. 23r, 111r en 152r) passen in dat patroon: niet-Delftse lezers zouden met die
vergelijkingen weinig gebaat zijn geweest.
Daarentegen noemt Govertz wél de Haagse Hofvijver (82r) en Willemsz niét. Dat
zou kunnen wijzen óf op de plaats van herkomst van de herschrijvende redacteur
R.W.C. óf op de grote bekendheid van Den Haag als oude residentie van het Hollandse
gravenhuis – de Hofvijver grenst aan het oude grafelijke kasteel, het Binnenhof.
De vergelijking van de Venetiaanse witte waskaarsen met de Delftse gildekaarsen
geeft Govertz niet, maar Willemsz wel. 44 Een gegeven als dit geeft vaste grond aan
de veronderstelling dat Willemsz ook zijn eigen notities heeft laten gebruiken in de
herschreven versie van Govertz’ relaas. En deze omstandigheid nu – Willemsz noemt
iets wat bij Govertz ontbreekt – komt op tientallen plaatsen elders in zijn reisverhaal
voor; zie de desbetreffende bredere aantekeningen in de eindnoten. Telkenmale heeft
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de schrijver van Willemsz’ verhaal óók diens eigen aantekeningen geraadpleegd en
ze in de ‘gestripte’ versie van Govertz’ relaas verwerkt. Het resultaat is geweest dat,
inclusief de vele verfraaiingen en de menigvuldige kleine toevoegingen in de stijl,
de omvang van beider verhalen nagenoeg gelijk is gebleven.
Is het trouwens niet allerwaarschijnlijkst dat niet alleen Govertz, maar ook Willemsz
tijdens hun tocht allerlei notities heeft gemaakt? Notities die Willemsz niet helemaal
ongebruikt wilde laten? Zie in dit verband ook de hierboven gememoreerde opmerking
die Gonnet heeft gemaakt inzake de aanvullingen in margine in het manuscript met
Willemsz’ verhaal.
Al het bovenstaande in aanmerking nemend zou men de volgende reconstructie van
de gang van zaken kunnen maken:
1. Govertz heeft zijn persoonlijk getint verhaal geschreven aan de hand van zijn
reisnotities. In de allereerste zin van zijn relaas lezen we:
(…) die alreheylighste ende hooghste pellegromagie (…) daer ick Jan
Govertz, priester van Gorcum ende vicarius in Sinte Ypolitus kercke tot
Delft over besich was om te bescryven tuschen den wegen (…)
2. Dit verhaal is enkel in afschrift aan ons overgeleverd; de kopiist is niet altijd even
nauwkeurig geweest. 45 Vergelijk bijvoorbeeld de volgende twee zinnen. De afschrijver
van Govertz’ relaas noteerde:
Den xxij octobris quamen wy voor tlant van Slavonia, ende den xxiij ende
xxiiij dach en prophyteerden wy nyet veel gins ende veel zeylende. 46
Bij Willemsz luidt het veel begrijpelijker:
Den xxij dach quamen wij voert lant van slaffolonia ende vanden xxiij
dach ende vanden xxiiij dach en weet ic niet veel van te scriven, anders
dan wij vueren soe ghins ende soe weder, want wij gheene wint en hadden
die ons profyteerden. 47
3. Naderhand heeft Willemsz een geoefende schrijver opdracht gegeven om, onder
weglating van Govertz’ persoonlijke belevenissen, diens relaas te herschrijven en
het met gebruikmaking van Willemsz’ eigen notities te maken tot een
a. algemeen geldend, algemeen getint, algemeen geformuleerd;
b. fraaier gestileerd;
c. logischer geconstrueerd reisverhaal.
Drie voorbeelden mogen dit aantonen:
a. Dat algemene karakter wordt herhaaldelijk bewezen op plaatsen waar Arent
Willemsz – zoals gezegd: met weglating van alle persoonlijke belevenissen van Jan
Govertz – spreekt van ‘wij’ en ‘ons pellegrums’, terwijl het bij Govertz veelal luidt
‘ick’ en ‘mijn medebroeders’.
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b. Een goed voorbeeld van een door retoriek verfraaide stijl in Willemsz’ relaas staat
aan het begin van zijn beschrijving van de schone stad Venetië: 48
Al hadt ic hondert tonghen ende hondert monden ende een yseren stemme,
soe en mach icks niet uutspreken.
c. Een goed voorbeeld van de geordendheid en stroomlijning van Willemsz’ verhaal
is deze aanvangspassage van het derde bezoek aan de Grafkerk wanneer enkele
medepelgrims tot ridder geslagen zullen worden: 49
Du selste weten als dat ic tot elken inghanck des tempels wat sonderlancks
hebbe. Eerst soe hebbe ic verclaert die gheschicktenisse der heiliger
plaetsen mits oock die geschicktenisse des tempels. Ten anderen soe heb
ic verclaert die sceremonien die daer gheschyen inden tempel nacht ende
dach van die sevenderley kersten menschen ende diergheliken. Mer nu sal
ic ons verclaren den ridderliken staet hoe dat te wercke ghaet.
En aldus zou over de genese van beider verhalen gezegd kunnen worden: we hebben
te maken met een – om het met beeldspraak te formuleren – twee-eiige tweeling,
waarvan de een vanzelfsprekend na de ander ter wereld is gekomen. Ze zijn van
gelijk geslacht en vertonen veel gelijkenis, maar ook veel onderlinge verschillen: de
een heeft een wat glad, de ander een wat grof gelaat; de een presenteert zich als een
allemansvriend, de ander treedt op met een uitgesproken eigen karakter.
Los ten slotte van deze metafoor mag al het bovenstaande tot de volgende conclusie
leiden: Willemsz’ verhaal is mooi gepolijst, goed in elkaar gezet en weinig persoonlijk
van aard; Govertz’ relaas is ruwer en grover, maar tevens veel boeiender voor de
hedendaagse lezer door het sterk persoonlijk karakter ervan.

Deze uitgave
Deze uitgave is een geannoteerde transcriptie van Hs. Göttingen, Bibliotheca
Academiae Georgiae Augustae, Cod. hist. nr. 823i. Een fotokopie van dit hs. bevindt
zich in het Archief van Delft, archiefnr. 177; 1-2. De transcriptie is gemaakt naar
deze fotokopieën. Het hs. telt 161 folio’s, tweezijdig beschreven. Moderne foliëring.
De kopie van de (wellicht achttiende-eeuwse) titelpagina draagt het nummer 1.
Het hs. Göttingen is verworven op een veiling van Johannes Gaillard die op 24
november 1777 in Den Haag plaatsvond. Daarvóór was het in het bezit van een zekere
T.B. of F.B. De afmetingen h x b van dit hs. zijn 20 x 14,5 cm. Het is door één hand
geschreven in de littera cursiva currens. Het aantal regels per bladzijde vermeerdert
in de loop van het verhaal van 27 naar 30. Volgens Willem de Vreese in zijn
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta is dit hs. Göttingen pas ca. 1540 (dus zowat
15 jaar na de reis) tot stand gekomen.
Incipit: [T] er eeren Gods ende tot love des Heyliger Drievoudicheyt ende doer bede
ende vermaninge van myn medebroederen ende susteren dat ick doch soude
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achtervolgen ende bescryven die alreheylighste ende hooghste pellegromagie des
heylich graefs ons heeren Jesu Christi gebenedit,
Explicit: Als nu die pellegrums haer gewaschen hebben inden Jordaen ende haer
devotie gedaen hebben, soe keeren zy wederom den selfden wech die zy gecoemen
zyn nae Jerusalem tot op den berch van Syon, aldaer sy alsdan blyven eten ende
maecken goet chier, ende gaen dan rusten in haer logys. Ende daermede is die
Jordaensche reyse volbracht.
Dit hs. bevat een aantal onbeschreven gedeelten met onderscheiden bedoeling:
1. Vrijgehouden voor initialen, waarbij de representanten niet zijn ingevuld. In
deze transcriptie zijn ze de bedoelde letters telkens tussen haken geplaatst. Het
betreft de folio’s 2r, 4r, 27r, 59r, 63v, 73r, 110r.
2. Vrijgehouden voor initialen, waarbij de kopiist echter per abuis de bedoelde
letter wel, vet en groter geschreven, geplaatst heeft náást het vrijgehouden
gedeelte aan het begin van het eerste woord. Het betreft de folio’s 37r, 46v, 55r,
118r.
3. Gedeeltelijk vrijgehouden, waarbij de bedoelde letter wel, vet en groter, dus
veel meer dan als een simpele representant, is genoteerd, maar waaromheen
ruimte is vrijgehouden voor nadere versiering. Het betreft folio 126r.
4. Vrijgehouden voor illustraties, waarbij een gehele pagina blanco is gelaten.
Het betreft de folio’s 116r, 119r, 122r.
5. Vrijgehouden voor illustraties, waarbij een in grootte variërend deel van de
bladzijde blanco is gelaten. Het betreft de folio’s 17v, 73v, 76v, 81r, 82v, 83r,
84r, 84v, 86r, 93v, 95r, 96r, 97v, 98r, 104r, 105r, 105v, 106r, 107v, 108r, 120r,
124v, 125r, 131v, 132v, 133v, 134v, 135r, 139r, 145v, 149r. Al deze illustraties
zouden geplaatst zijn geweest in het gedeelte van het relaas over Palestina. Zulks
op de eerste en de laatste na: aan het begin van de namenlijst van de pelgrims
(17v) en bij het bezoek op Cyprus op de plaats waar St. Katharina in de kerker
gespijsd en gelaafd werd door een engel Gods (149r).
6. Ook de folio’s 158r bis en 158v bis zijn geheel blanco gelaten; waarschijnlijk
waren deze bedoeld als afscheidende schutbladen van het eigenlijke reisverhaal
en het ontleende stukje over de reis naar de Jordaan.
Er staat wij met één bovenpunt. De wisselende schrijfwijze van deze klank (y, ij, ij
met één bovenpunt) is geüniformeerd tot y. De u en v alsook de i en j zijn
genormaliseerd. Hoofdletters bij eigennamen zijn geplaatst naar de huidige regels.
In de opeenvolging der woordgroepen – Jan Govertz levert vaak eindeloos lijkend
‘breiwerk’ in almaar optredende parataxis – is daar waar het onvermijdelijk
voorkwam, een eigen zinsafbakening geplaatst, aangepast aan de huidige leesbehoefte.
Bij een mogelijke apo koinou is dat natuurlijk nagelaten.
Govertz gaf heel vaak weer dat zijn uitspraak van de w een klank was ergens tussen
de w en v in. Vandaar spellingvormen als geueest/geveest naast geweest, uas/vas
naast was, wan naast van/uan, en de opmerkelijk parallelle zinsneden een zeer vilt
voest volck / een woest wilt wolck (respectievelijk f. 67r en 160v). Wel het duidelijkst
is hun gelijke klankwaarde op te maken uit een geval van dittografie op f. 7v waar
men leest: Kersbyn wan van Collen. 50 In al dergelijke gevallen is de spelling
stilzwijgend genormaliseerd.
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Dat geldt ook voor de gestaarte ę (ę caudata) die enkele malen in het handschrift
voorkomt: f. 76r (Marię), f. 96r (Lucę), f. 98v (Marię). Dit schriftteken is zonder
nadere vermelding weergegeven als ae.
Deze stilzwijgende normalisering geldt eveneens voor de ff in begin-, midden- en
eindpositie, bv. ffrederik, taffel en halff, waar deze geminatie geen enkele
foneemwaarde bezit en slechts sprake is van een schrijfgewoonte in het zogeheten
Gotische schrift.
De ss die men regelmatig (maar lang niet altijd) leest in woorden als onsse,
gelessen, gewessen is daarentegen wel gehandhaafd, omdat Govertz (of de kopiist)
hier wellicht nadrukkelijk de stemloze spirant heeft willen weergeven. 51
Waar de ff wel, en de ss niet genormaliseerd is, vormt de ee op plaatsen waar men
een sjwa [ə] verwachten zou, een geval apart. Niet zozeer in woorden als tafeel,
gordeel, gescildeert of vergadeert vormt deze spelling een lastig te nemen horde,
maar wel in de negatie en…niet wanneer er als eerste lid van de ontkenning een staat
in plaats van en [ən]. In de voetnoot is deze vreemde spelling van het negatiepartikel
telkens gesignaleerd.
Naast deze spelling een in plaats van en [ən] alsook de -ee- in de reeds genoemde
woorden tafeel, gordeel, gescildeert en vergadeert mag ook de schrijfwijze edeel in
plaats van eedel of edel die op enige plaatsen voorkomt, merkwaardig heten. Alle
voornoemde gevallen van deze onverwachte spelling -ee- blijken (vooralsnog) de
oudste voorbeelden van een duidelijk palatale uitspraak van de sjwa te zijn. 52 Deze
-ee- vormde evenwel geen enkele belemmering voor het juiste tekstbegrip en werd
dus nergens gecorrigeerd.
Ook de dubbelvorm meer van het voegwoord maer, die de bijgeval sterk palatale
uitspraak weergeeft, kon zonder bezwaar gehandhaafd blijven. Hoewel deze spelling
eveneens erg hinderlijk voor een goed tekstbegrip zou kunnen zijn, namelijk op
plaatsen waar pas bij nader inzien meer niet als meer doch als maer verstaan moest
worden, is dit bezwaar eenvoudig ondervangen door in die gevallen telkens een
komma te plaatsen.
De tekst is noodgedwongen op veel plaatsen kritisch behandeld; toch zijn alleen
de overduidelijke verschrijvingen gecorrigeerd. Zie de lijst met emendaties.
De woordverklaring is zo beperkt mogelijk gehouden. Als deze of gene nu tóch
in een noot verklaard vindt wat al rechtstreeks bij lezing van het relaas volkomen
helder was, moet hij of zij daaraan geen aanstoot nemen, maar liefst bedenken hoe
prettig het is dat het eigen tekstbegrip zoveel groter is dan dat van anderen.
De bredere aantekeningen, die onmiddellijk volgen op de hoofdtekst, bieden veelal
de corresponderende varianten c.q. aanvullingen dan wel weglatingen in het
reisverhaal van Arent Willemsz. Ook de bronvermeldingen zijn daar gegeven.
De hoofdstuktitels en de tussenkopjes staan niet in het handschrift, maar zijn in
deze editie aan het reisverhaal van Jan Govertz toegevoegd.
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106-109 alsook in A. Weijnen, Bloemlezing van Zestiende-eeuwse Taal. Zutphen, 1960, blz.
14) vertoont deze eigenaardigheid.
In de genoemde deelwoorden gelessen en gewessen met behoud van de gerekte vocaal [e:].
Meer over zodanige vreemde spelling bij Gaspar, ‘De reductievocaal [ə]: enige opmerkelijke
verschijningsvormen en realiseringen, voornamelijk in de achttiende eeuw’ in Nederlandse
Taalkunde 12 (2007), 25 e.v.
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Inleiding door Jan Govertz
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[T] er eeren Gods ende tot love des Heyliger Drievoudicheyt ende doer bede ende
vermaninge van myn medebroederen ende susteren dat ick doch soude achtervolgen
ende bescryven die alreheylighste ende hooghste pellegromagie des heylich graefs
ons heeren Jesu Christi gebenedit, daer ick Jan Govertsz., priester van Gorcum ende
vicarius 1 in Sinte Ypolitus kercke tot Delft over besich was om te bescryven tuschen
den wegen, bisonder van een eerwaerdigen heere ende biscop van Romen Rycomanus
genaempt die hem oetmoedelycken by ons voechden met vyf dienaers ende met een
doctor in medicinen ende reysden mit ons tot die alreheylichste stede van Jherusalem
als ghy hoeren sult int vervolch des tegenswoordigen boecks, welcke biscop myn
volherdich riet dat ick dit boeck voleynden souden alsoe ick gegonnen hadde. Waerom
overmits dese ende meer anderen saken my daertoe porrende bescreven hebbe myn
reyse ende aventure van passaegie tot passagie, ende dat principalick om alle
christenmenschen tot devotien te trecken die dit tegenwoordigen boeck sullen lesen
ofte hoeren leesen. Het sal bysonder nudt ende seer profitelyck wesen den geenen
die tot Jherusalem

1

kapelaan, onderpastoor
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geweest zyn die by aventuren in haer memorie ontfangen zullen zomige notabile
dingen die haer vergeten zyn ende niet op gelet en hebben. Item soe wie daer
begeerlyck is dese reyse te beginnen ende te voleynden sal lichtelycken bekennen
wat hem van noode sal zyn op desen lange wech te lande ende ock te water, twelck
ick bescryven ende besluyten sal in seven articulen. [002]
Hier nae volgen die seven artikelen 2
1 Artikel
Sal zyn hoe ende wat manieren 3 ick gereyst hebbe uut die stede van Delft uut
Hollant tot die alrevermaerste coepstadt van Venetgien.
2 Artikel
Hoe ende in wat manieren ick myn gehadt hebbe 4 den tyt die ick binnen Veneetgien
lach. Ende hoe wy overdracht gemaeckt hebben int generael tegens den patroon om
met een crakoon 5 te zeylen van Veneetgien over dat groete meer tot Japha toe. Mits
ock verclarynge van onse hoeftgelt mit veel nyuwe vreemdicheiden daer by die ick
gesien hebbe, bysonder den tyt die ick te Veneetgien lach stille. Item van die groete
eere ende reverentie die den peregrinen angedaen werdt opden heyligen waerdigen
sacramentsdach van die Cingerie 6 in Sinte Marcus kercke, processionaliter volgende
dat heylige sacrament. Notae: eensdeels sal ick ock verclaeren eenige seden der stede
van

2
3
4
5
6

hoofdstukken, boekdelen [naar lat. articuli: afdelingen]
Lees: ende in wat manieren.
wat ik beleefd en hoe ik geleefd heb [WNT VI, kol. 218-219]
kraak, een koopvaardijschip
Signoria [stadsbestuur]
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Veneetgen, haer circumstantien mit veel properheyden &c.
3 Artikel
Sal ick achtervolgen bescryven ons aventuer op dat meer. Ende bysonder dat
aventuer dat wy hadden in die haven van Japha den tyt dat wy stylle lagen voor dat
Heylige Lant.
4 Artikel
Sal ick verclaren die maniere alzoe wy dat Heylige Lant betreden hebben mitten
trosch ende schare der Turcken, voorts rydende op die ezelen tot Jherusalem toe,
mits ock die circumstantie der heyliger stede van Jherusalem. Ende dat wesen der
heyliger plaetsen, hoe ende in wat manieren wy derselfde plaetsen gevisiteert hebben
alsoe wel binnen den stede van Jherusalem als daer buyten. Item dat reyden over den
berch van Olyveten tot Betphage tot Betanien. Voorts tottet casteel Magdalum &c.
Immers ock 7 die alderheylichste stede Bethlem. Ende bysonder vanden heyligen
preciosen eerwaerdigen tempel die tot Bethlem staet, wiens costelyckheyt ende
schoenheyt te boven gaet alle tempelen die in kerstenryck staen derf ick seggen &c.
5 Artikel
Sal ick verclaeren hoe ende in wat manieren die guardian des heyligen berchs van
Syon die ridderen slaen [003] inden tempel des berch van Calvarien op dat heylige
graef Christi Jesu gebenedyt. Ende hoe die peregrinen ten selfden dagen middachmael
eeten opten berch van Syon in cenaculo 8 domini.

7
8

Zeker ook
De tweede letter van dit woord is een zogeheten gestaarte e, die ae representeert.
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Dat is der selfder plaetse daer die gebenedide soen Godts syn avontmael gegeten
heeft met synen lieve discipulen ende ingestelt heeft dat heylige gebenedide sacrament.
Twelcke den peregrinen toegelaaten weren tot drie diversche reysen. Ten eersten als
sy eerst binnen Jherusalem comen. Ten anderen als sy wederom van Bethlehem
coemen. Ten derde ende ten laesten als die guardiaen die ridderen geslagen heeft
&c.
6 Artikel
Sal ick achtervolgende bescryven die maniere hoe wy wederom uut Jherusalem
gereden zyn nae Japha.
7 Artikel
Ende ten laesten hoe wy geseylt zyn uut den haven van Japha nae Veneetgien toe.
Ende van Veneetgien elck syn wech kiesende nae synen landen. Ende hoe ick myn
selven gestelt heb opten ganck met myn geselscap tot Hollant. Ende hiermede zal
dit boeck hebben syn slot mit Godt.
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Van Delft naar Venetië
Vertrek uit Delft; aankomst in Maastricht
[O]m te coemen totten eersten artikel soe sult ghy weeten dat inden jaer Ons Heeren
mvc ende xxv den xxijen april reysde ick Jan Govertz. van Gorcum, priester ende
vicarius in Sinte Ypolitus kercke tot Delft, nae den heyligen grave. Ende aldereerst
van Delft ij mylen tot Rotterdam, van Rotterdam iij mylen tot Dordrecht, aldaer ick
verwachten mynen medebroederen die belooft hadden ter selfder stede van Dordrecht
te compareren den xxiijn aprilis alsoe sy deden. Ende waeren dese naegescreven:
meester Arent Willemsz., barbier van Delft, meester Adrian Bartholomeusz., barbier
van Alckmaer, heer Gerbrant Vechterz. van Haerlem. Een coerte wyle met
malcanderen goet tsier gemaect inden Hollantsche tuuyne, ende gingen mit ons vyfen
[004] te scepe van Dordrecht den xxvjen apriel, ende seylden van Dordrecht v mylen
totten Oudenbusche, vande Oudenbusch reden wy voorts desen nacht iij milen tot
Bergen. Meer nyet sonder vrese der snaphanen, 9 want wy saegen enygen te paert
laveren over die heyden ende dick om onse wagen, meer door Godts gratie reden wy
vast voeren tot dat wy quamen binnen Bergen onbeschadicht des morgens omtrent
vij uren. [005] Ende gingen aldaer

9

rovers
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te scepe ende seylden van Bergen vj milen tot Antwerpen. Ende namen 10 ‘In die
seepketel’ omtrent ix uren snaves.
Wy lagen binnen Antwerpen stille tot den xxviijn april toe, want wy ons binnen
desen tyden versaegen ende onderleyden 11 van als wat ons van noode was. Ende
bysonder waren wy al seer sorchwendich om onse gelt daer te banck te stellen, ende
want die bankier te veel wilde hebben, soe waeren eenyghe die hoer gelt mit hoer
lyf aventuerden. 12 Aldus en leydt ick nyet veel op die banck alsoe wy mosten geven
een ygelyck voor elcken ducaet xlvj stuvers. Ende een ygelyc was naerstich om hem
te onderleggen vant ghene wat hem van noede was &c. Van staphen, buschen &c. 13
Dirck Jacopz. vande Goude, Wyllem Harmansz. Ramp van Haerlem, Pieter Aertsz.
van Dordrecht, dese drie voechden hem met ons, ende huerden mit ons achten den
xxix april een wagen van Antwerpen ij milen tot Lier, van Lier i mile tot Berloe, van
Berloe vj milen tot Dyest. [006]
Aldaer wy den nacht rusten ende tsanderdachs misse gehoort hebbende reden mit
die wagen van Dyest iij milen tot Hasselt [007] van Hasselt iiij milen tot Maestricht.
Ende sliepen desen nacht inden ‘Gulden Rynck’ by Sinte Servaes kercke, welcke
kercke al met loot gedeckt is. Ende ons werde daer eenige schoene reliquien getoent
in manier naegescreven.

De kerkschatten en relikwieën te Maastricht
Neffens den hoegen outaer staet een camer daer ons in vertoent wert eenen
wonderlycken

10
11
12
13

Scil. logies.
de eerste toebereidselen maakten
hun leven in de waagschaal stelden [door contant geld bij zich te dragen in plaats van
wisselbrieven]
pelgrimsstaffen; draagbare vuurwapens [of pelgrimstekens?]
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slotel die geen kunstenaer bekennen en kan van wat stof ofte materie die selfde slotel
gemaect is. Welcke slotel gebrocht is uut den hemel vanden heyligen engel tot Sinte
Servaes nae Sinte Pieters doot &c.
Ons werden vertoent Sinte Servaes biscopsstaf ende zyn palster 14 daer hy mede
tot Jherusalem geweest is, ende mit desen selfde staf geslagen heeft opter aerden
daervan gecoemen is een schoene fonteyne &c.
Ons werde ock vertoent den appe 15 ofte coppe daer Sinte Servaes uut plach te
drincken daer veel menschen gesontheyt doer vercregen hebben mits dat sy uut den
coppe gedroncken hebben. Ende wy droncken uuten selfden coppe &c.
Noch soe heeft ons een canonick 16 geleyt beneden den hoogen chore in een ander
suverlycken capelle [008] aldaer wy allegader vp onse knien neder vyelen ende die
canonick las confiteor in manieren als een priester syn misse begint. Dits een usancie
aldaer alsoe dat die coster deser capelle geen reliquien ymaent en moet toenen, ten
sy sake dat daer een ander doem heer 17 present is.
Inden eersten soe werden ons vertoent dat heylige hoeft van Sinte Servaes, verciert
met veel costelycke gesteenten. Bysonder eenen zmaragd daer Maximianus keyser
by synen tyden voor doedt [009] te geven drie dusent guldens

14
15
16
17

pelgrimsstaf
Wellicht een verschrijving voor de nappe. AW 4 heeft enkel coppe.
Er staat canonck. Dezelfde schrijfwijze staat ook even verderop in deze zin.
Priester die verbonden is aan de domkerk of kathedraal.

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

5v
ende was boven maten seer schoen &c.
Soe werde ons vertoent een outaersteen daer Sinte Servaes misse op placht te doen
als hy was reysende achter lande &c.
Soe werde ons vertoent Sinte Servaes dagelicxe kelcke ende zyn heylige daechs
kelck daer hy misse mede plach te doen. Maer waren beyden zeer kleyn van prysen
&c.
Soe werden ons vertoent eenen schoenen arck die gevonden is geweest inder aerden
die daer gelegen hadde over drie hondert jaer, in welcke arck besloten was Sinte
Servaes biscopsstaf ende palster. Ende oock mede syn cleyderen, welcke cleyderen
nu besloten syn in een ander plaetse &c. Welcke cleyderen men nyet en toent dan
eens omden seven jaeren. Ende daerom en konden wy daertoe nyet geraecken om
die te sien.
Soe werden ons vertoent een styck van Ons Liefs Heeren rock. Wy saghen een
schoene monstrantie daer in was schoen suverlick haer van Maria gebenedyt. Ende
haer van Sint Jan evangelisten hooft &c.
Soe werden ons vertoent een stuck vanden arck Noe. Ende stuck van Maria
Magdalenen hoeft. Ende den geheelen rechterarm van Sinte Thomas aldaer hy mede
tasten die wonden Ons Heeren Jesu gebenedyt opten
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heyligen berch van Syon.
Op dese plaetse saghen wy meer ander reliquien daer ick nyet of en scryf. [010]
Als wy nu misse gehoert hadden ende dese heligen reliquien gesien hadden soe
hebben wy ons voort gestelt op die reyse ende huerden eenen wagenen die ons soude
voeren tot Colen toe.

Van Maastricht via Aken naar Keulen; overvallers onderweg
Ende reden desen mandach uut Mastricht ij milen toe Gulpen berch. Gulpen berch
ys een lelycke moortkuyl daer alle rabauwen ende scorluyne 18 onderhouden zyn.
Ende hiertoe waeren wy onbevrest van snaphanen, maer daer werden wy
gewaerscouwet van eenen ouden man die met een vaetgen oly quam cruyden 19 vanden
berch, die ons seyden dat die snaphanen ons verwachtende waren inden spelunck
van Ghulpen berch, ende hadden voetgangers opgehouden omdat wy nyet
gewaerscoudt en souden werden, ende dat sy ons soe overvallen souden. Maer tes
anders geluct ende dat overmits dat wy te Mastricht missen hadden gehoert ende die
reliquien gesien hadden. Daerom ist een warachtich seggen van oudts ‘almis te geven
en armt nyet ende misse te hooren ledt nyet’, twelcke wy nu ondersoght hebben. 20
Want overmits dat wy soe lange toefden ende nyet en quaemen soe werden sy graem
ende sloegen

18
19
20

schavuiten
kruien
‘een aalmoes geven maakt je niet armer en een mis bijwonen is geen tijdverlies’, hetgeen
wij nu [op waarachtigheid] getoetst hebben.
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den armen wichteren 21 die sy opgehouden hadden veel slagen ende sloegen een arm
bloet 22 een resse 23 met glasen ontween. Ende dese wichteren vertelden ons al haer
geschiedennissen. Dit gehoert hebbende rekende wy ons geluck ende maeckten ons
rede om ons selven te bescermen ende tegens haer te vechten oft van noode geweest
hadden. Ende rede tot op dat hoechste vanden berch ende aldaer coemende sagen
wy die snaphaenen laveren over die heyde ende waren met hem sessen wel opgeseten
ende toegerust te paert. Waerdoer wy bevrest werden ende reden wederom in ons
voorscreven logys ende huerden aldaer met malcanderen xxx cloecke mannen uuten
dorpe die met ons gingen met haer bussen ende staven om ons alzoe te geleyden.
Ende wy sagen dick die snaphanen voor ons ende dan weder achter ons ryden maer
sy en dorsten ons nyet bestoecken ende reden aldus totdat wy quamen binnen Acken
inden herberch ‘Inden Pellicaen’ aldaer wy onssen troesluyden betaelden. Gulpenberch
leyt ij milen van Aken. [011]
Te Aken ghingen wy inder kercken van Onsse Lieve Vrouwen die daer veel
versocht werdt ende bysonder vanden Hongerschen die daer te bevaert coemen met
groeten hopen als wy sagen, ende bleven desen dach binnen Aken stille leggen ende
besagen die stat wel door.

21
22
23

lieden
een arme kerel
resem, aaneengesloten rij
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Wy waren int tsheren huys daer ons die plaetze getoent werdt daer alle conningen
van desen landen haer croen ontfangen moeten ende is een schoene heerlycke sael
&c. [012]
Buyten die stadt van Aken in een dorp gelegen an die suydtsyden waren wy ende
saegen aldaer een wonderlyck gevaert van stoven. Daer is een groete put viercant
mit houten tralien besloeten ende heeft haer conduyten loepende zeer vremdt tot alle
die stoven in die huysen daer rontomme leggende. Dit water is siende 24 heet alzoe
dat ghy die heeten nyet verdragen en moecht. This ock swinters ende soemers even
hiet alzoe dat dese baetstouven seer vreemt syn om sien, ende brachten aldus desen
dach door.
Des anderdachs des Heylich Cruys vient, 25 den tweden dach in mey, stonden wy
vroch op en hoorden misse ende versochten Onse Lieve Vrouwe mit elck een waslicht
in onsse hant. Ende daernae reden wy uut den stadt van Aken mit onse troestluyden
die wy aldaer gehuyrt hadden met ons te reysen om ons te geleyden tot binnen Colen.
Ende alsoe geringen al wy 26 buyten Aken waren gereden omtrent eenen vierendeels
mils weechs, soe sagen wy die snaphanen voor ons ryden. Dese snaphaenen waeren
seer wel bekent want dat heel lant omtrent Colen, Aken ende Antwerpen, ymmers

24
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26

ziedend
vondst, vinding
En zo gauw als wij
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ock Maestricht 27 of gequelt ende bysonder die coepluyden. Daer werter ons drie of
genoemt binnen boven alle boven 28 Kersbyn van 29 [C]o[l]en, Peterken van Gelre
ende Heynken van Aken. Ende reden aldus voert nae Colen ende die snaphaenen
reden altyt omtrent ons, somtyts voor, somtyts achter ende somtyts verscheyden van
malcanderen. Ten laesten quammer een van hem allen van achteren ryden, eerst of
hy van Aken gecoemen hadde, ende was al bedect voor syn ansichte als sy
ghemeenelyck altyt ryden. Ende reed voorby ons stap voor stap ende doersach onse
oordinantie wel ende reet by onsen troestman die voor ons reet te paert ende was ock
bestopt als hy was. Die snaphaen vraechden onse trosman wat wy voor luyden waren
ende waer wy hene wilden ende liet syn oghen vast ommegaen, maer onsen trosman
gaf hem geen antwoort. Ende dit siende dat hy geen antwoort van hem creech, styt
hy syn paert met spoeren ende reet met groeter vliticheyt voorhenen. 30 Maer wy
hilden onsse pat altoes. Ende dit boerden ons dicke 31 maer wy hielden altyt goede
ordinantie want wy wisten dat wy verspiet waren al van Antwerpen of. Ende reden
aldus voort totdat wy quamen op een half ure ryden an 32 Colen daer 33 staet een
herberch met twe of drie huysen ende aldaer geefmen gemeenlyck die trosluyden

27
28
29
30
31
32
33

in ieder geval ook Maastricht
Versta: boven alle boeven.
Dittografie. Er staat kersbyn wan van [c]o[l]en.
vooruit
En daar hadden we groot plezier om
Versta: van.
alwaar
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haer gelt ende ryden voert nae Colen, maer wy baden haer dat sy met ons wilde
binnen Colen gaen ende daer haer gelt ontfangen, wy soudent haer eerlyc loenen,
alsoe sy deden. Ende wy lieten een van ons troesluyden te paert voor hen reyden om
die poorten open te houden wantet laet was, maer hy hadde al te laet gecoemen,
hadde gedaen een van onse broederen, 34 Rauwert Ellertz van Amsterdam, die die
poorte nae ons ophielt want hy wiste dat wy dien avont coemen souden. Ende als wy
genaecten die poorten van Colen soe openbaerden hem die snaphaenen weder die
dus lange wech geweest hadden, ende meenden ons noch te verraschen, hadden wy
onsen trosluyden int dorpe laeten gaen. Ende quaemen desen avont binnen Colen
onbescadicht ‘Inden Wildeman’ ende gaven aldaer onsse troesluyden haer gelt van
Aken ist x milen tot Colen. [013]

Keulen; bezienswaardigheden aldaar
Des anderdachs den derde in mey ende was Heylich Cruysdach stonden wy op ende
dancten God dat hy ons beschermt hadde voer dengeenen die ons lagen geleyt hadden
om ons te bederven van Antwerpen of tot Colen toe, want wy hadden groet gelt by
ons ende daer warender veel in die geen gelt op die banck geset hadde maer haddent
al by ons. Maer als wy nu misse gehoert hadden, soe gingen wy inden dom aldaer
wy seer naerstelycken

34

als een van onze medepelgrims niet handelend was opgetreden
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visiteerden die heylighe waerdige Drie Coningen. Ende des noens waeren wy genoet
in bursa huys vanden regent Rauwert Ellertz, onse medebroeders oem, ende maecten
aldaer goet cier. Als nu die maeltyt gedaen was soe ginck die regent met ons ad
virgines aldaer hy ons dede vertoenen veel heylichdoems &c.
Ten eersten soe wert ons vertoent een vanden vermisten ses cruycken daer Jesus
gebenedyt van water wyn maeckten ende was schoen wit albasteren. Voorts soe
quaemen wy in die helich doemze capelle die uutermaeten seer schoen ende
suyverlicken is verciert met veel costelycke cyraetgie 35 van menygereley properheyt.
Inden eersten dat hoeft vanden heiligen maget Ursula. Ende het gebeent van haer
rechterarme ende den selfden rinck die Conanus syn bruyt Ursula om haren vinger
gesteken heeft ende zy droechse menigen tyt. Ick hadde den selfden rinck mede an
myn vinger. Noch veel hoefden van Sint Ursula geselscap op welcke hoefden wy
merckelyc sagen liggen geronnen bloet. Ende eenige hoefden hadden noch schoen
haer ende deser gelycken veel. [014] Noch soe sagen wy mede dat hoeft van een
heilich bischop van Bazel. [015] Ende mits desen soe werdt avent ende sliepen tnachts
‘Inden Eekelboem’.
Den iiij dach in mey hoerden wy misse inden

35

pracht, luister
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doem aldaer ons vertoent werdt die heylige Drie Coningen hoer gebeenten ofte
lichaem.

Van Keulen de Rijn af naar Oppenheim; krijgsgerucht
Desen vierden dach in mey tsavonts als die clock seven geslagen was soe syn wy
met ons ix tsceep gegaen [016] den Ryn op van Colen iiij milen tot Bon, van Bon vj
milen tot Andernaken, 36 aldaer wy snachts sliepen. [017] Ende vueren voort den vn
dach in mey nae die noen omtrent drie uren van Andernaken iij milen tot Covelens,
37
aldaer wy desen nacht sliepen. Eer ghy in die stadt van Covelens compt soe gaet
ghy over een lange brugge, gemaect van steen, lanck iiijc treden, mit xiiij bogen,
elcke boech alsoe wyt datter een groet scip daer passeren mach.
Den vj dach in may des morgens op negen uren voert gevaren den Ryn op van
Covelens ij milen tot Boppaert, 38 van Boppaert ij milen tot Sinte Geveer, 39 van Sinte
Geveer iiij milen tot Binge, 40 aldaer wy desen nacht sliepen. Desen dach waeren wy
in een stedeken gheheeten Rensch. 41 Aldaer droncken wy gesoden Rynsche wyn
alsoe gheluu als was ende alzoe dick als bastart 42 ende coesten den quaert voor iij
stuvers. Een ygelyck volden syn vleche 43 want wy noyt alsoedanige wyn en
gesmaecte. [018] Opten Ryn leggen veel propere
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Andernach am Rhein.
Koblenz.
Boppart.
Sankt Goar.
Bingen.
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zoete, ‘volle’ wijn, vin moelleux.
Lees: volden syn vlesche (vulde zijn fles).
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stedekens wel bemuert ende alle die huysen syn met schaelgen gedect, maer van
binnen synt al lelicke nestkens &c.
Den vij dach in may ende was sonnendach stonden wy op ende hoorde misse. Ende
saghen opten Ryn een vremt gevaert van een stoel ende staet seer genoechelyck int
anscouwen onder den wyngaert ende notenboemen in een platte valey, daer den
keyser den possessie vanden Ryn ontfangt. Desen stoel staet op xiiij palvernen 44
ende men climpter op met trappen. [019] Desen dach vueren wy voert nae Mens 45
en is van Binge iiij milen tot Mens.
Desen dach hoerden wy een seer ovel geruft 46 van tromelen, bussen ende schieten,
alzoe dat wy ons selven wilden bergen int coeren ende onder den wyngaert, maer
nochtans met cruupender harten gingen wy vast voert totdat wy quamen des avonts
te viij uren in een dorp daer wy gaeren gebleven hadden, maer overmits datter wel
drieduysent bueren Lutheranen lagen soe en kunden wy daer geen logys crygen.
Alsoe dat wy uut desen van dit dorp gingen een mile tot een ander dorp aldaer wy
oeck geen logys en konden crygen. Alsoe waren dese bueren verspreyt. Aldus soe
gingen wy noch voort met vreesen tot een stedekin genaempt Ellfel 47 aldaer wy

44
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Dit woord, dat ‘pijlers’ moet betekenen, is nergens opgetekend. AW 10 heeft pilaernen.
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desen nacht bleven.
Wy saghen desen dach den bischop van Trier die ons moetende op den Rijn en
vuer nae Colen. Den viij dach in mey vueren wy van Ellfel ende quamen omtrent
tien uren voerden noen tot Mens aldaer wy tesamen middachmael teerden.
Aldus soe waerender eenyge van ons bruederen die dese reys wilden staken want
soe langer soe meerder quaede tydinge hoerden. 48 Want die Paulinen [020] met
groeter hoepen op die beenen waeren, waerom wy geen raet en wysten om voert te
raecken. Ende soe wye wy vraechden raets, elck ryet ons weder thuys te keeren
wanter eenen slach geslagen souden werden daer wy doer soude moeten passeren.
Aldus twifelende mosten wy dat een ofte dat ander kiesen. Eenen kuert beraet, goet
beraet: wy staken malcanderen dat hart onder den riem ende vueren met eenen moet
nae de middach van Meens iij milen tot Openen. 49

Van Oppenheim over land naar Ulm; confrontaties in de boerenkrijg
Den ix dach in may reden wy metten wagen van Openen iij milen tot Worms, van
Worms vj milen tot Spiers, 50 aldaer wy desen nacht bleven ‘Inden Kanne’. Den x
mey gelyck gegaen te voet beginnende grote milen van Spiers iij milen tot Bruzel in
Swaven. 51 Aldaer en wilden sy ons in die stadt nyet hebben

48
49
50
51

Het laatste woord van deze zin is later, met invoegteken, tussen de regels genoteerd.
Oppenheim.
Speyer.
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om der bueren willen die alle dat lant doer lagen verspreyt wel tot iij duysent toe,
[021] maer gingen seer vermoyt met vresen van Bruzel in Zwaven ij milen tot Bretten,
52
aldaer coemende en wilden sy ons efter 53 nyet in laeten. Ten laesten soe quam die
schout metten burgemeysteren ter poorten rydende mit hoeren paerden ende
examinerden ons ende hebben ons ten laesten in die stadt gelaeten ende logys gegunt
in ‘Die Crone’.
Den xj dach in maij reden wy met een wagen van Bretten ij milen tot Vayngen. 54
Tot Vayngen en bleven wy nyet lange, meer reden met scromender haerten voort
totdat wy genaecten dat cloester van Molborn [022] twelcke een schoene abdie is.
Daer waren die Paulinen met groeter hopen in ende haddent aldaer al in stucken
gesmeten, ende bewaerden 55 dat closter seer scharpelycken want als wyt bossche
genaecten, soe worden wy gescudt 56 van drie gewapende mannen te paerden die ons
examinerden waer wy wilden ende van waen dat wy quaemen mit veel woorden
lieten sy ons voort passeren ten bosschevaert 57 ende sy nae dat closter. 58Als ons
geseyt wort soe maeckten syt seer qualick in dat schoene covent, want alle die
monniken hadden sy daer uut gejaecht ende hadden al in stucken gesmeten al datter
int
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covent was, als wy saegen int wederom coemen vanden Heyligen Lande. [023] Sy
hadden alle die glassen ende doeren an stucken gesmeten ende alle die ysseren
clincken ende noesen [024] hadden sy met gewelt uut die posten gebrocken ende
alle des covents bryven ende bullen in duysent stycken gescuert. Wy waeren daer in
een caemeer daer wy tot onse aenclauwen 59 in die gescorden brieven gingen. Ende
hadden alle die beelden an duysent stucken gehouden. Dit placht een seer schoen
convent te wesen. Daer was naulicx een ambacht ter werlt oft twerdt daer geexperteert.
Ende onsen genadigen keyser Maximilianus placht in dit convent syn logys te hebben
als hy in Hoechduytschlant was.
Desen drie reysenaers 60 als ick u geseyt heb lyeten ons ten boschenwaert in ryden.
Als wy nu een stuck weegs in bosche gereden waren soe merckten wy dat ons die
drie reysenaers te paerde van verde achternae reden daer wy nyet wel int tevreden
en waeren, alsoe dat wy al vast scromende 61 voort reden totdat wy ten eynde des
bosschaegie waeren. Soe genaecten wy een platte pleyne heyde daer ghy boemen
noch huysen nochte hoeven en sacht, dan ghy 62 mocht sien sommige cleyne stedekins
van
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verts leggende. Dit was dat groete platte velt daer dat roscheer 63 op souden vergaderen
van Martinus Luchter tegens die biscopen van Colen, Mens ende Trier om aldaer
malcanderen te slaen ende te bevechten, daer bysonder die Paulinen, dat syn die
bueren, groete gereetschap op maecten want als ick voorseyt hebbe waeren sy int
getal wel sterck over die iij duysent man. [025] Aldus wasset voor ons seer periculoes
om den wech te gebruycken als ghy hoeren sult. Want als wy een stuck weechs
gereden waren op dese hey soe quaemen daer wel veertich bueren Paulinen gelyck
nae ons toe stoeten ende hilden onsse wagen stille staende. Ende vraechden ons met
felle woorden van waen wy quaemen ende waer wy heene wilden, daer wy hoer
vriendelyck besceyt op deeden alsdat wy quaemen uut Hollant ende wilden ten
heylige grave. Op deese reden ende meer ander hetsden sy driemael gemeyn 64 waerin
wy seer beangst en bevreest waeren ende dochten nyet veel om gelt ofte goet, hoewel
wy nochtans veel gelts by ons hadden, maer meenden daer dat lyf te laeten. Wy
sueten 65 ende sagen als een deel scapen onder die wolven want een ygelyck was rede
om ons ten eersten te pluysteren 66
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de cavalerie
Versta: ‘ontstaken zij allemaal tot drie keer toe in woede’. AW 12: ende hyelden wel tot drie
reysen toe ghemeyn.
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want elkeen stond klaar om ons maar meteen uit te schudden
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maer Godt waecten voor ons. Daer was een out man met een grysen top 67 aldaer sy
algader veel van hilden die ten best altyt sprack ende het woort voerden. Ende
vraechden ofter geen verraet onder ons en schoel, of wy nyet gecoemen waeren om
haer te verspyen of dat wy geen loese brieven by ons hadden. Daer wy op antwoorden:
‘Neen. Ist dat ghy ons nyet en geloeft wy willen ons gaeren gevangen geven. Brengt
ons daert u belieft ende wy sullent u al vertoenen dat wy by ons hebben. Maer wy
seggen u die rechtvaerdicheyt. Wy en weten van geenen bedroch noch vanden oorloge
die ghy onder malcanderen hebt.’ Den oudtman sprack wederom ende vraechden of
wy nyet te Roemen en wilden den paeus te versoecken ende boven alle
ondervraechden sy naerstelycken oft wy geen papen op die wagen en hadden. Daer
wy op antwoorden ‘neen’, ende wy en wylden oeck te Roemen nyet, meer eenstrecks
nae Veneetgen toe ‘ende anders en sult ghy an ons nyet vinden’. Het was heet weer
ende wy hadden onse vlesschen gevolt met goede wyn. Die droncken zy uuyt ende
wy lieten haer al nemen daer sy gadinge in hadden. Sy naemen ons bussen ende een
swaert [026] ende daertoe mosten wy haer eenen drinckpenning geven.
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Ende bevolen ons voert te ryden sonder ommezien ofte anders wilden sy ons qualick
tracteren indien sy ons nae dese ure bevinden conden &c. [027] Want in desen plaets
daer sy ons stille hilden staen daer souden sy in korte daghen den camp vechten.
[028] Aldus zo syn wy doer desen hoep gereeden totdat wy quamen tot Constadt 68
twelck versceyden leyt van Molborn iiiij milen.
Mits groter vresen ende anxte gecomen 69 binnen Constat aldaer wy desen nacht
rusten; van Constat i mile tot Esselinghen 70 aldaer wy tesamen wat teerden. Ende
overmits vrese dat wy die wech nyet mochten gebruycken om dat gebueft soe huerden
wy troesluyden die ons geleyden. Nyet verde van Eslinge by een boschange 71 hoerden
wy groet geruft van wapenenvolck. Ende van stonden an soe quamen der drie Paulinen
wel opgeseten te paert uut dat bossch nae ons stoeten. Maer onse troesluyden
spraecken haer alzoe dat sy wederom keerden sonder ons yet te misdoen, anders
hadden wy van die buyt gehadt. Aldus soe reden wy met groeten anxte van Eslingen
iij milen tot Gippingen. 72 Aldaer en maechten wy
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Cannstatt, thans een wijk van Stuttgart ten N.O. van het centrum.
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in die stadt nyet maer gingen voerts tot een boermans huys aldaer wy nyet veel voor
ons gelt en cregen. Den xiij dach in mey, alsoe drae als den dach op ginck, soe gingen
wy voort van Gippingen ij milen tot Ghyselingen. 73 Dits een sterck nest maer wy
mochten daer nyet in, meer gingen buyten om van Ghyselingen iij milen tot Olms 74
aldaer wy desen avont bleven ende werden bescreven ter herberch ‘In die Croen’,
welck een schoen herberch is aldaer wy tsaterdachts sagen vleys eten, daer wy nyet
in gesticht waeren, maer wy maecten goet chier met visch. 75

Van Ulm door het hooggebergte naar Trente
Den xiiij dach in mey stonden wy op ende hoerden tesaemen misse ende doersaeghen
die stadt van Olms twelck een schoene ryckelycke coopstat is. [029] Daernae gingen
wy van Olms v milen tot Memmingen aldaer wy quamen den xv dach in may des
morgens omtrent vj uren aldaer wy ombeten ‘Int Vercken’, alsoe wy desen voorleden
nacht een quaede leger gehadt hadden, maer wy hadden goede wyn voor quaelick
teeten &c.
Overmits die groeten heeten soe reden wy met een rolwagen tesamen voort van
Memingen

73
74
75

Geislingen.
Ulm.
maar wij deden ons te goed aan vis, wij onthaalden onszelf op vis.
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iiij milen tot Kempten aldaer wy gelegen waeren ‘Inden Clocke’.
Den xvj dach in mey gingen wy van Kempen ij milen tot Nestelbanck 76 aldaer wy
wat 77 ende sagen vertrecken nae Molborn tot wel xxiiij duysent Paulinen ende wy
gingen desen avont voort van Nestelbanck j mile tot Filft 78 aldaer wy desen avont
bleven om dat geboeft dat daer onderwech lach daer wy doer moesten.
Den xviijn dach in mey gingen wy voert van Filft j mil tot Rithen. 79 Eer ghy tot
Rithen compt soe passeert ghy over een lange bruch ende is een tol. 80 Soe wie daer
overgaet die moet daer geven eenen vyrart. [030] Die wech was soe slibberich alsoe
dat wyse nyet gebruycken en moechten maer wy gingen vast voert met groeten arbeyt
totdat wy quamen tot die slotel vant gebercht twelck is een heerlyck ende een seer
starck casteel gesloeten int gebercht twelck seer vremt is om sien. Ende dit casteel
wert nacht ende dach seer scerpelic bewaert van des keysers soudaniten. 81 In dit
casteel rusten wy ons ende droncken aldaer. Eens van dit castel j mil van Etterbanck
hier sach ick een vrou staen
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Versta: aldaer wy wat aten. Vgl. AW 14: hyer deden wij onse middachmael.
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smeden ende hielt haeren slach oppet ambelt gelycken die smits kenechts doen.
Twelck leet was om sien. Van Etterbanck j mil tot Lermyssen. 82 Tuschen dese weghe
soe passerden wy tusschen dat geberecht doer een pleyn lustich velt ende sagen van
verre op die bergen dat snee leggen seer vreemt. Ende wy en condes nyet geloeven
dat het sne was, maer lyepen eenige van ons luyden derwaert ende haelden haer
schoet vol snees ende gingen maelcander snee ballen twelck vreemt was voor ons
inden sommer. [031] Ende gingen in deser manieren voort tot dat wy quaemen tot
Lermissen aldaer wy desen nacht bleven. Den xviij dach in may des smorgens vroech
opgestaen te drie uren ende gingen voerts van Lermissen j mil tot Nazareth over den
Vernaert. 83
Den Varnaert is een groeten berch seer muyelyck om op te climmen. Ende is ock
een vint daer geen herbergen omtrent. 84 Aldus isset van noede ende raede een ygelyck
die desen berch bewandelen wil dat hy syn vlesche beth vollen dan wy gedaen hadden
want wy groeten dorst leeden ende nyemant van ons allen en hadde wyn
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twelck ons was groeten pyn &c.
Als wy nu voerts syn gecoemen tot een groot schoen dorp Thorns genaempt aldaer
wy onsen dorst lavede ende gingen voerts van Thorns j mil tot Yems, van Yems j
mil tot Landick, 85 aldaer wy bleven dezen nacht ‘Inden Gulden Leuwe’. Den xix
dach in mey alzoe ick nyet wel te pas was reedt ick met een paert van Landuck ij
milen tot Pruus, van Pruus een half mile tot Riel, van Riel ij mile tot Phons, aldaer
wy desen nacht bleven ‘Inden Arent’. 86
Den xx dach in mey reet ic voerts van Phons ij mile tot Sinte Niclaes berch. Eer
wy Sinte Niclaes berch genaecten soe reden wy over een lange brugge doer een starck
casteel ende alsdoen clommen wy den berch op totdat wy op dat hoechste waren,
aldaer een cleyn cappelleken staet, ghewyt inden eer van Sinte Niclaes, aldaer wy
allegader onse devotie deden ende songen dat carmen Gaude Pater Nicolai. [032]
Ende reden mits desen voerts tot Sinte Nicolaes derp toe ende gingen van Sinte
Niclaes derp iij milen tot Sevenkercken ende van Sevenkercken voerts gegaen tot
Schuyderns 87 aldaer wy bleven ‘In Keysers Wapenen’.
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Den xxj dach in meij gingen wy tsaemen van Scluyderns ij milen tot Flandres. 88 Ende
hier worden den wyn ende dat broot wat betercoeps. Ende wy aeten desen dach rype
carsen. In dit groete heerlycke dorp Flandres staet een schoene suverlicke kercke nae
welcke kercke gevlochten staet 89 een schoene pallaes ende hiet dat Keysers Hoef.
Den xxij dach in mey stonden wy vroech smorgens op ende gingen voert van
Flandres iiij milen tot Meranen 90 aldaer wy quaemen smorgens op acht uren ende
ombeten aldaer ‘In die Jaecht’ ende gingen voerts van Meranen iij milen tot Othenroy
91
aldaer wy sliepen ‘Inden Vogel Gryp’.
Desen dach waeren wy gepasseert voorby een desolate plaetze daer wylen een
dorp heeft gestaen twelck doer Godts verhengenys bederf int jaer van xvj. Ende dat
daerdoer want dat volck veel droncken was ende dansten opten heyligen kerschnacht.
Wat ysser gebuert? Mer een steylen hoege berch is gescoert ende is nedergevallen
op dit derp alsoe dat al huysen, uutgesondert een huys, onstucken gevallen zyn ende
alle die menschen daeronder versmoert.
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Den xxiijen dach in mey stonden wy des smorgens op te drie uren ende begonnen op
te climmen eenen groeten berch van Ontheroy een half groet mile tot Ypen. 92 Ypen
leecht op een seer hoeghen berch. Ende desen half mile moecht ghy nau gaen in twee
geslegen uren, al gaet ghy ock starck. Van Ypen j mile tot Calders, van Calders j
mile tot Termyn, 93 aldaer die peregrinen seggen datmen drinckt guede fyne wyn.
[033] Het is ock een seer mynlicken wech om te climmen tot Termyn. Wy ombeten
aldaer ende droncken vanden goeden wyn.
Desen dach gingen wy voorby een camps lants, daer sagen wy op staen terruwe,
rogge, appelen, peren ende druven twelck seer vreemt was om sien. Ende gingen
voorts van Termyn tot Sinte Michiels derp 94 aldaer wy snachts bleven.

Van Trente naar Venetië
Den xxiiij dach in mey gingen wy uut ‘die Roese’ voort van Sinte Michiels derp ij
milen tot Trenten 95 aldaer wy te samen ghyngen teeren ‘In die Jaecht’. Het was opten
heilgen Assentionsavent 96 ende alle die Cruysdaghen door aetmen daer vleysch,
meer wy een wyldens nyet eeten. 97 Naedemael wy goet chyer gemaect hadden 98 soe
ghyngen wy sien Symeon dat kint van Trenten, twelck wy saegen seer schoen
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de vigilie van Hemelvaartsdag
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ende heel. [034] Onder al soe waeren by ons eenige pilgeroems die te Roemen wilden
die ons seyden, datter binnen Trenten was een man die den duvel lyf ende siel
opgegeven hadde, alsoe dat uut desen hem tot penitentie gegeven was dat hy souden
geven allen den ghenen hem biddende eenen cruysaert. Opdat wy dese man ock
souden sien soe syn wy gegaen tot desen mans huys aldaer wy hem saghen ende
baden hem om een alemisse, alsoe dat hy ons elcx gaf enen cruysaert. Ende alsoe hy
uut ons verstont dat wy ter heyligen grave wilden soe badt hy ons dat wy om Godts
willen voor hem wilden bidden. Ende scheyden alsoe van hem ende gaven dese
cruysaert weder om Godts willen.
Trenten is een bischopstadt seer machtich ende sterck ende daer loept een ryvier
doer. Ende alhier soe eynt dat gebercht ende groete milen ende compt voert in die
Lumbaertsche milen &c. [035]
Alsoe geryngen als 99 wy uut die poorten van Trenten quamen om te gaen nae
Veneetgien soe clommen wy op eenen hoegen seer zwaeren lastigen berch ende is
enen gladden steenroetzen die myn seer swaerlycken vil op te gaan want Sinte Niclaes
berch noch den Vernaert en hebben der nyet by. Ende gyngen voorts van Trenten v
milen tot Parden 100 ende gingen voort van
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Parden tot een dorp geheeten Lego 101 aldaer wy desen avent bleven.
Den xxv dach in mey ende was opten heyligen ascensionsdach gingen wy van
Lego x milen tot Elbuerch, aldaer wy missen hadden gehoept te hoeren, meer wy
quaemen al te laet wantter daer omtrent een manier is datmen maer eenen misse des
daechs en doet, hoe groet dat die feestdagen ock zyn. Voorts gegaen van Elburch v
milen tot Agringo, van Agringo v milen tot Spitaleto, 102 aldaer wy bleven desen
avent, ende des keysers landt eyndt aldaer. Want ons die ganck te suyer 103 viel soe
huerden wy een paert tot Passant toe. 104
Den xxvj dach in mey stonden wy op ende ick met sommige van onse broederen
reden te paert sonder ofsitten van Spitaleto xx milen tot Passant. [036] Meer eer wy
aldaer quamen reden wy doer een dorp Tsolangie genaempt, 105 aldaer wy sagen een
wonderlick slot van een steenroetze gemaect ende was seer hoech ende vremt om te
zien, ende is een tol ende mosten elcx geven een cruysaert alsoe wy te paert waeren.
Van hier soe reden wy een weynich voorts over eenen houten brugge aldaer wy van
tollen mosten geven noch een cruysaert. Ende in desen manieren soe quaemen wy
tot
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Passant toe. Ende maecte aldaer goet chier. 106 Ende ick met Willem Cornelisz. Bol
in Harlem huerden een carret voor ons beyden want hy al sieckelyck was [037] ende
reden tsaemen van Passant x milen tot Casteelfranco, aldaer wy desen nacht gelogeert
waeren ‘Int Swaert’. Casteelfranco is een suverlyck stedeken gelyck een casteel ende
heeft een voorburch seer lustich om sien.
Den xxvij dach in mey reden wy onder ons beyden voerts van Castelfranco x milen
tot Meysters, 107 aldaer wy een weynich teerden. Daernae soe gingen wy doer Meysters
een half uur gans omtrent der plaetzen daer die barcken lagen met groten hoepen
daermen die coopluyden mede in die stade 108 van Veneetgien voert ende weder uut.
Ende vueren mit desen barcken van Meysters v milen tot die coopstadt van Venetgen.
[038]
Aldaer wy quaemen desen xxvij dach in mey des avonts. Ende gingen ter herberge
‘In die Leeuwe Blanck’ tot Michiel, een duytschen troschman der peregrinen. [039]
Ons ander geselschap volchden achteran. Ende wy vonden aldaer veel eedel mannen
ende daer quamender ock veel nae ende menich ander pillegrom die mede nae
tHeylige Lant met ons wylden reysen uut diversche landen welcker naemen ende
toenaemen ick int langhe bescryven sal &c.
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En daar namen we het er goed van.
Mestre.
Lees: stede of stadt.
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Het verblijf in Venetië
Namenlijst der deelnemers
Dit zyn die naemen vanden pelgroms vanden heyligen landen int jaer 1525. [040]
Reverendus Dominus dominus Rycomanus, Episcopus Venefranus, vulgariter De
Buffolinis vocatus, Cives Romanus. 109 Desen eerwaerdigen biscop hadde bij hem
meester Gratie, doctor in den medicinen, heer Jan de Tapia, cappelaen, Johan
Buzemaer, camerlinck, Johan Handi, cock.
Heer Robbrecht van der Graft, couter van Vilyt uut Lyflant met vier eedelen:
Joncker Jan vander Rose.
Joncker Barent Inne. ]
]> broeders.
Joncker Heynric Inne.]
Heer Coenraet Willemsz.
Heer Jan Govertz., priester van Gorcum.
Heer Tomas Janssen van Antwerpen.
Meester Jacop Parys van Antwerpen.

109

De eerwaarde Heer de Heer Rycomanus, bisschop van Venafro, in de volkstaal Di Buffoli
genoemd; Romeins onderdaan. Venafro, een stad in Campanië, is het oude Venafrum; adj.
Venafranus.
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Heer Pouwels Anthonissen vander Veer.
Heer Pouwels Janssen van Wiskercken.
Heer Frans Sanchs. ]
]> uut Spangien.
Heer Jan Peltier. ]
Heer Anthonis Soffredi uut Burgongien.
Heer Geerlof, doctor in die godtheyt.
Heer Willem Neve. ]
]> uut Engelant.
Heer Thomas Duen. ]
Heer Wopkyn, pastoer tot Eymelyn in Vrieslant.
Heer Gerbrant Vechterz. van Haerlem.
Broeder Heyndrick Zittert van Ghulick.
Broeder Frans Dyert van Amersvoort.
Broeder Otto Langhevelt van Cleef.
Broeder Barnardyn van Ghualdo.
Broeder Thomas alias Schotus.
Broeder Bonaventura van Braugo.
Broeder Benedictus van Candien.
Broeder Syprian van Candien.
Broeder Engel van Cremona.
Broeder Benedictus van Cecilien.
Broeder Philips van Padua.
Broeder Barnardyn van Brische.
Broeder Machia van Cremona.
Hans Dirckz. Kueremuery van Middelburch.
Joncker Sap uut Vrieslant.
Joncker Frans van Diest. ]
]> van Mechelen.
Cornelis, syn dienaer. ]
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Heer Anthonis die baliu.
Pieter Maes van Brugge.
Joncker Arent Boomghaert.
Joncker Jan Palant.
Joncker Willem Scryvert.
Joncker Barent Ca.
Joncker Albert Nata. ]
Anthonis Conteryn. ]
Jan Maria. ] van Venetgien.
Loduwy Cremony. ]
Jacop Amaria. ]
Michiel, een hoeftboetgesel ]
Constantinus. ]
]> uut Spangien.
Maria. ]
Heer Barnaert van Beeme.
Heer Gwillibertus. ]
]> uut Francryck.
met syn dienaer. ]
Heer Philybert. ]
]> uut Hoechburgongien.
Collegyn. ]
Heer Jan Campegion. ]
Heer Jan die Vries. ]> van Gendt.
Lieven Doghen. ]
Heer Andries van der Carre.
Niclaes de Opers van Rijsel.
Franscois Gerardyn.
Niclaes Geoffroey.
Hermen Bossel uut dValckenborch.
Pieter, sijn medegesel.
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Hermen van Orto uut Alemangien.
Hugo Frod ende sijn ]
]> van Rijsel.
huysvrou Alkley. ]
Niclaes de Puys van Valenceen.
Jan Olyvir van Brugge.
Pieter Bloeme van Loe.
Jan Pingho Leuwe.
Goesen Heyndrixz. van tsHertogenbusche.
Quyryen Cornelisz. uut Nyeuwelant Zelant.
Hollant
Pieter Aertz. van Dordrecht.
Heyndrick Thomassen van Dordrecht.
Dirck Jacopz. van der Gouwe.
Meester Arent Willemsz., barbier van Delft.
Wouter Jeroensz. ]
]> van Leyden.
Claes Jansz. ]
Willem Cornelisz. Boll. ]
]> van Haerlem.
Willem Hermansz. Ramp. ]
Meester Adrian Bartholomeusz., barbier.
Symon Vaer, die scipper van Alcmaer.
Huych Gerytz. Foyt. ]
Jan van Eeden. ]
Gelis van Royen. ]> van Utrecht.
Gerbrant van der Duyst. ]
Henrick van Dockum. ]
Gellis, goutsmit van Franiken. ]> uut Vrieslant.
Gryet Yeffansdochter van Zneeck. ]
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Heyndrick Opmeer Pietersz. ende syn huysvrou ]
Lysbeth, Jacop van Campens dochter, ]
met hoer beyder soen ende twe dochteren: ]
Pieter Heyndrickz. Opmeer ]
Claertgen ende ] ]
]> haeren dochteren ]
Tryn ] ]
Gyslant Jansdochter, haer dienstmaecht ]
] >alle
Claes Pietersz. Verre. ] van
Tryn Groys. ] Amsterdam
Lysbeth Gerrytsdochter. ]
Claes Stansz. ]
Cornelis Gerritsz. alias Prins. ]
Ysbrant Tonisz. ]
Rauwert Ellertz. ]
Symon Taenisz. ]
Volkaert Claesz. ]
Jacop Cornelisz. ]
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Aankomst in Venetië; regeling van de overtocht
Om nu vorts te verclaeren dat anderde artikel des tegenwoordigen boecks twelck
alleen syn sal van die princelycke stadt van Veneetgen, voert zeylens totter heyligen
lant van beloeften toe &c.
Naedemael wy gecomen ware desen xxvij dach in mey met groeter tribulatien ende
arbeyt binnen den stadt van Veneetgien als ick op het langste in voorgande capittel
hebbe gescreven, vonden wy ter herberch alle desen voorseyden eedelen heeren,
mannen ende vrouwen. Ende voechden by ons een trouwelycken dick gemeyn
houdende 110 binnen den tyt dat wy te Veneetgen waren, soliciteerende om een goet
scip daer wy secuere soude mogen passeren over dat meer tot Jaffa toe. Wy mochte
onse optie hebben van twe scepen die koere. Dat een scip was een schoen nyeuwe
scip dat noch noyt gezeylt en had geweest, maer dat ander scip was out ende dyck
bezeylt ende kondich des meers. Ende ock wel versien met die alrecloeckste ende
wyste piloten daermen te Veneetgen oft wiste te sprecken. Mits desen ende meer
ander reden soe was onder onse broederen eenen groeten twyst, want die nacie van
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Versta: en wij voegden ons bijeen tot een getrouwe hechte gemeenschap
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Vrancrycke hadden dat nyeuwe scip gehuert ende wy Nederlanders waren beth gestelt
totten ouden scip, alsoe dat meester Arent Willemsz van Delft ende ick te samen
gingen totten dolphyn [041] vant oude scip ende accorderden voor ons tween hoofden
te betaelen tachtich gouden croenen tesamen, maer alle die anderen mosten betaelen
een ygelycken voor syn hoeft xlv gouden ducaten de sycro. 111 Ende mit desen soe
quamen wy allegader noch in een scyp.
Om verstant 112 te hebben van dit hoeftgelt ende compact te maecken metten patroen
dat gesciet aldus. Soe ondersoeckt ghy of die patroen boetgesellen ofte dienaers
genoech heeft om scip te regeren van Veneetgien ende voerts van haven tot haven,
van stede tot stede, daermen ancoemen mach, mit voorwaerden waert datter een
oflyvich worden vanden boetgesellen dat die patroen op synen costen sal sculdich
zyn een ander te huyeren ende te setten. Soe bedyng ghy vanden patroen dat hy soe
veel gescuts – bossen, bogen ende ander geweer 113 – sal medenemen om die
pillegeroms daermede te bescermen indien van noede waere.
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Versta: di Zecco (van de Munt). Dus gloednieuwe ducaten.
begrip
schietgeweren, [kruis]bogen en ander wapentuig
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Dat die patroen nyet langer boven syn contract stille sal moegen leggen in Cypers
ofte in ander havenen om zyn comenscap te doen. Hier valt groet gebrek in, hoe nau
dat ghy dat ondersprect. Soe bedingt vanden patroen dat hy sculdich sal wezen die
pillegeroms te besorgen goede spyse van Veneetgen of totten heyligen landen toe
ende wederom vanden heyligen landen tot Veneetgien toe: goet broet, goede wyn,
versch vleysch ofte naeden dach getydich is des middachs ende des avonts. Ende des
morgens voort ontbyten malvezeye 114 ende broot alst gewoenlyck is &c.
Dat die patroen altyt in alle wegen ter zee ende te landen sal bescermen die
peregrinen, dat zy sy 115 van nyemant belast en worden met woorden noch met
wercken, nae zyn vermogen.
Dat die patroen sculdich sal wezen selver in persoene mede te ryden doert Heylige
Lant met die peregrinen om die heylige plaetzen te versoecken totten Jordaen, tot
Bethleem. Ende van daen wederomme totten schepen altyt trouwelycken by die
peregrinen te blyven, ende hem te bescermen opdat si 116 vanden heydenen ofte van
ymant belast
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warme, zoete, goudgele wijn
Versta: dat zy dat sy: dat wil zeggen dat zij.
indien zij
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mogen worden in enyger manieren.
Soe sult ghy ock bevoerwaerden – dat God verhoeden wyl – of eenich pellegrum
storf, dat alsdan die patroen hem nyet onderwinden en sal van die goeden 117 die de
selfde pellegrom afterlaet, maer hy sal die goeden laeten geheelyck byden testamentors
daertoe vercoeren. Ende waert oeck by alsoe datter 118 ymant oflivich worden eer hy
waer betreden dat heylich lant, alsdat dan die pellegerom die patroen nyet meer
schuldich en sal zyn te betaelen dan die een helft vant hoeftgelt; daer sal die doden
mede vry wezen. Ende waert by alsoe dat die patroen van doeden ontfangen hadde
dat geheele hoeftgelt alst wel geboert, want ick al geheel betaelden eer ick sceep
ginck, soe sal die patroen sculdich syn die een heelft vant hoeftgelt wederomme te
restitueren in handen vanden testamentoers.
Soe sult ghy oeck ondersprecken dat waert by alsoe ymant reysen wylden van
Jerusalem voort totten heyligen berch Oreb ende Zynay, dat alsdan die patroen
sculdich sal wezen den selfden pellegerom te restitueren van hoeftgelt x gouden
ducaten, meer ofte min alsoe ghy dan bedyngen coent
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de goederen in gebruik zal nemen
bijaldien, in het geval dat er, indien er
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want dese voorsicheyt is u al van noede &c.
Aldus soe maect ghy u contract. Wysheyt, oboecheyt 119 ende voorsicheyt bethoenen
die pellegeroms wel een ygelyck die meester te wesen. Ende elcx syn hoeft te willen
volgen en mach hier nyet syn, maer eendrachtelyck te kyesen drie ofte vier verstandige
mannen ende geven haer volle commissie om contract te maecken. Twelcke gescien
moet in manieren hiernae verclaert.
Als ick myn hoeftgelt betaelt hadden tot die somma van xl goude croenen toe,
welcke gescieden den lesten dach in may, soe soliciteerden wy om uut desen herberch
te geraecken want daer seer coestelyck was. Want een ygelyck, hoeft voor hoeft,
geven moest voor syn maeltyt vier stuvers des middachs ende des avonts. Of ick
quam of nyet, effen wel moest ick betaelen.
Alst nu den tweden dach in junio [042] was geworden soe rekende ick aldaer met
onssen waert ende betaelden hem voor tgeene dat ick daer verteert hadden. Ende
ginck met myn achten huyren een kameer tot een snyder, meester Gielis genaempt,
woenende by Sinte Salvatoers abdie, ende teerden aldaer uut
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een bursdel 120 te samen. Een ygelyck leyden in die gemeen borse een ducaet teffens
121
ende gingen selver te vischmarct ende te vleysmarct ende coften wat ons lusten
ende coften den wyn by ponte Reul 122 by brillen teffens 123 ende dit duerden totdat
wy zeyl gingen nae den heyligen lant, alsoe dat ons desen manier van doen verde
die beste coep was. Myn geselscap waeren desen: Henrick Opmeer met Lysbet
Jacopsdochter zyn huysvrou ende drie kynderen. Ghyslant Jansdochter syn
dienstmaecht, meester Arent Wyllemsz. ende ick, heer Jan. [043]

Bezienswaardigheden in Venetië
Daegs nae pinxterdach huerden wy twee barcken, met ons nemende wyn ende ryst.
Ende vueren doer die stadt om eenige vremdelyngen ende vremdicheden te sien ende
vueren int eersten op een plaetzen geheeten Meranen ofte Muranen aldaer die glassen
seer vremt om sien gemaect worden. Dit derp Muranen leyt inder zee seer wonderlyck
omtrent een haelf mile van Veneetgen. Te Muranen is een schoene plazante kerck.
Noch soe waren wy daer in een plazanten hoef aldaer wy alle tytelycken ende
werltlycken genoechten saghen
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Versta: beurs-deel.
tegelijkertijd
Ponto Rialto.
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diemen vercieren ofte bedencken mochten. Ende alsmen ons seyden isset die van
Veneetgen haer manier alsdat zy tot desen hoef coemen triumpheren, 124 beginnende
altyt des anderendachs naden pinxterdach – in gelyckenis te sprecken als die gemeent
van Delft tot Conicksvelt gaen inden paesch heyligen dagen – duerende die
pinxterdagen door. [044] In desen voorscreven wel lustigen hof saegen wy menigerley
manier van spelen, elx sonderlinge plaetze gebruyckende metten synen. [045] Wy
werden ten eersten in desen hof coemende gebracht by eenen becken daer wy in
speelden met terlyngen ende dit speel was zeer vreemt om sien ende men mochter
prys mede winnen die aldaer opentlyc tegenwoordich hingen, als fluweel, damast
ende syden laecken met ander coestelheyt meer. Wat wy speelden wy verloerent al.
Voerts soe gingen wy daermen opter stick scoot met die cloet, aldaer wy ock mede
schoeten, meer wat wy schoeten wy verloerent al. Ende mit desen soe doorsagen wy
vast desen hof. Wy quaemen ter plaetsen daer maechden ende jongelyngen saten
ende bancketeerden, triumpherende met alderley snaerspeel, mit veelen, 125 luyten,
harpen ende diergelycken &c.
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Wy sagen voerts mengerley danssen, een ygelyck syn aventuer in een hoeck
exercerende, Desen hof was al soe vol geboemten, vol hoecken ende winckelen ende
vol welruyckende cruyden, alsoe dat ickze wel hieten mach ‘vrou Venus berch’ want
ick noyt diergelycken sach.
Nu wy desen hof wel doersien hadden soe vueren wy wederom met onsse barcke
nae Veneetgien. Ende eer wy onsse logys genaecten soe versochten wy desen
naegescreven conventen aldaer wy desen naegescreven reliquien saegen.
Aldereerst soe quaemen wy tot Sint Jopsconvent aldaer woenen minnebroederen.
Ende ons wert vertoent dat gansche geheele lichaem vanden heyligen evangelist Sint
Lucas, syn hoeft gebogen op zyn lefteren scouder. Ende dit is alten schoenen kerck
ende ock wel verciert van binnen &c.
Ten anderen soe vueren wy voorts van Sinte Jopsconvente tot Sinte Lucienconvent
aldaer ons vertoent werdt gans ende geheel dat heyligen lichaem van Sinte Lucia
ende ongequest datmen besceydelycken sien moecht ende bekennen haer buersten
ende ander leeden.
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Haer vleysch van haer ansicht, lichaem ende vueten liet offet geweest waer geruect
vleysch 126 alsoe dat heylige lichaem inden vueren geweest is. Ende alsnu genaecten
den avont ende vueren van hier metten barcken nae onse logys. [046] Ende binnen
middel van tyden soe doerslegen wy desen heerlycke machtige coopstat van
Veneetgien wel door, die sonder twyfel vol wysheyt, vol voorsicheyt, ryckdoms ende
vol machts is, soe datmen dat nyet wel uutsprecken mach. [047]
Die stadt van Veneetgien leyt ront om int water ende heeft ock geen poorten. Ghy
moecht soewel by den nacht als by dach in. Ende alle die huysen binnen Veneetgien
syn al meest casteelsgewys uut die water mit groeten orduyn steen opgemeest. Ende
soe die funderinge syn al balcken seer swaer ende groet alsoe dat die huysen al meest
van vooren ofte van achteren int water staen op desen balcken. Ende daerom isset
dat dat volck van die een straet tot dander straet daer sy wesen wylen alsoe geringe
127
nyet coemen en mogen, waerdoor dat die barcken alle menschen aldaer van noede
syn. Dese sceepkins hyeten by hoer ‘barcken’ ende syn seer properlicken overdeckt
met tapesserie ofte wollelaecken ende binnen
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Versta: ‘het vlees van haar gezicht, lichaam en voeten laat de vergelijking toe met gerookt
vlees’ [WNT VIII, 2203]. Eensluidend bij AW 26: (…) ende vleyschelike aensicht, twellick
lyet offet gheweest hadde gheroockt vleysch (…). Een letteromzetting van leit of leyt [ligt]
is dus minder waarschijnlijk.
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opten boden synze seer wit becleet met scoen wit lindeken alsoe dat ghy daer seer
reynlycken in sitten moecht, ende die gesellen die dese barcken regieren syn seer
lustich ende fray gecleet dat een lust die se siet, 128 ende varen seer snel doert twater.
Daer vaerter dagelix doer die stadt wel int getael over die xvij duysent. In die stadt
van Veneetgien syn bruggen soe steenen soe houten over die xxxc. Noch en batet al
nyet. Wilt ghy ergens in deen straet of in dander straet haestich wesen, van noede is
u die barcke. Die straeten syn int gemeen seer nauwe ende bedampt, alsoe datter
gemeen geen drie menschen mogen neffens malcanderen gaen. Ende als den een den
ander gemoet, soe moeten sy hem selven strecken teghens die mueren, sellen sy
malcanderen anders moegen wycken. Ende overmits dese benautheyt der straeten
ende groete menichte des volck soe is daer een fellen lucht ende seer bange &c. 129
Tot dat Duytsche huys gebruyckmen xiiij duysent sloetelen toe. [048] Ende als
Veneetgien voortyts op syn beste floer 130 was, gouden eenige huysen te huer hondert
ducaten dachs, 131 als ons geseyt wert, gelyc dat Duytsche huys. [049]
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zodat het, wie ze ziet, een plezier doet
Versta: ‘hangt daar een zware en zeer benauwende atmosfeer’. AW 27 voegt aan deze
mededeling toe: twellick ic wel beproefden.
bloei
bedroeg de huurprijs van enige handelsvestigingen honderd ducaten per dag
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Dese vroeme heerlycke princelycke stadt van Veneetgien en vreest Turck noch
heyden noch kersten, wantmen daer nyet te landen an coemen mach noch te water
met groeten gelaeyen ofte cracoenen ofte ander groete scepen, wanttet daer seer
ondiep ende periciloes is van steenruetzen ronsom Veneetgien, alsoe datze nyet wel
mogelyck en is om te beleggen ofte in deser manieren te benauwen. [050]

Het arsenaal en de jodenbuurt
Als nu die pinxter heylige daegen over waeren, twelcke was den viijen Junius, soe
waeren wy met twee barcken in een secreten plaetze genaempt ‘dat Archionael’ ende
quaemen daer in doer hulpe van een minnebroeder [051] die ons daerin bracht, want
nyemant daerin moet 132 coemen sonder oorlof ende groete kennisse want dese plaetze
zeer nauwe bewaert werdt als ghy hoeren sult. [052]
Dit Archionael is een plaetze alsoe groet als een redelycke stadt, daer alle
ambachten in gheexperceert 133 werden die ghy vercieren coent ende staet seer
secretelycken om hem selven begrepen. 134 Hier in dit Archionael arbeyden altyt te
minsten duysent man constich in allen ambachten ende bysonder van scepen te
maecken. Ende meer geleerden
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Lees: gheexperteert.
Versta: ‘afgezonderd op zichzelf’. AW 28 voegt daarbij: ende wel bemuyert.
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constenaers int welcke sy bestellen jongen 135 om desen selfden consten te leeren om
een betaemelyck loen. [053] Ende bovenal die kunste van smeden om wapenen te
maecken alst wel scheen, want daer sach ick wel voor hondertduysent man harnasch,
bossen ende bogen 136 groet ende cleyn, spyetzen ende staven [054] die seer schoen
ende properlyck onderhouden worden. Inder waerheyt geloef ick dat geen ryck ofte
heerscappie en is in alle die werlt een voor een ghelyck in allen ende bysonder ter
see als dat ryck van Veneetgien. Het is ock die van Veeneetgien een cleyne saeck
dat zy uutleveren seshondert geleyen met volck gewapent uut dit Archionael binnen
twe dagen &c. [055]
Ende binnen een dach mogen sy uutmaken twehondertduysent weerachtyge 137
mannen te scepe ofte te landen met alle toerustinge, besorginge 138 ende met wapenen
om haer vianden haestelyck te bevechten ende vromelycken daer tegens te gaen alst
van noede is. Hieruut mach men mercken watten wonderlycken regiment wesen moet
dit Archionael. Ick soudes nyet rede geloven willen, en hadde ick dit regiment selver
nyet doersien. Ick sach in dit Archionael meer dan hondert nyewe galeyen op stapel
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staen, behalven die ouden galeyen die mede gerepareert worden. Ende voorts
alderhande gereetscap tot die galeyen dienende ter oorloch: van seylen, van kabelen,
van anckers ende deser gelycken. Ende alle dese galayen lagen onder huysdack
twelck wonder was om sien. [056]
In dit Archionael zyn altyt vyftich vrouwen die alleen sitten en maecken seylen
139
om eenen dagelycx penning, alsoe alle die arbeyders [057] doen die welck dagelycx
op ende ofgaen met die clock. Ende hoeren uutganck ende inganc wert naerstelyck
bescreven. Opten dach synder sekere luyden toe geordineert die dese arbeyders mits
elcx twee emmers mit wyn om dragen ende laven den geenen die dorst hebben. Ick
was in dit voorseyde Archionael in een huys alleen tot behoef der lyndraeyeren. Dit
lyndrayen doen sy alte seer gerasch met een vreemde ander manier dan onse
lyndrayers want sy souden wel soeveel touwen drayen in een dach als onsse
lyndraeyers soude draeyen in drie dagen [058] ende die daer draeyt die loep
siedenlinck voert 140 ende den spinner staet stil ende heeft die henp onder syn voeten
leggen [059] ende huys 141 was lanck vyftalf hondert treden 142 ende vier solders hoech.
In dit Archionael is altyt vyfhondertduysent pont sulpeters ende
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zeilen zitten te maken
en de draaier loopt schuin naar opzij voort
Lees: ende het huys.
450 stappen
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hondertduysent pont bussecruyt reet. Ende my waer nyet moegelyck alle dinck te
scryven die ick daerin gesien heb, die ick laet blyven. [060] Ende vueren voorts uut
dit Archionael met onse barcken om ander vremdicheden te sien.
Ende quamen in die Jodie, welck Jodie is een groet regiment van huysen recht oft
een cloester waer, rontsom met huysen ende een pant onder te gaen 143 ende int middel
een leechge plaetze als dat bagyenhof tot Amsterdam. [061] Hier waeren die Joden
by malcander wel tot vierhondert mans toe behalven die vrouwen ende kynderen.
[062] Die mans dragen gele mutsen ende winnen hoer broot mit woeckeeren mits
dat sy op juwelen gelt geven, ende als dat pant verstaen is 144 soe vercoepen sy dat
tot hoeren apetyt. [063] Dese Joden presendeerden ons veel schonder juwelen om
ons die te vercoepen daer wy sommigen of coeften. [064] Ende dese Jodie wel
doersien hebbende vueren wy weder met onsse barcke nae onsse logys alsoet avent
was.
Alsnu soe sal ick ons verclaeren van dat costelycke preciose schat van Veneetgien.
[065]
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en daaronder een overdekt [winkel]pand
te lang in bewaring is gebleven
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De San Marco, haar kerkschatten en de viering van de hoogmis op
hoogtijdagen
[S]inte Marcus kercke is den doem van Veneetgen ende die principael hoeftkerck.
Dese canonycken zyn al eedelen mannen. [066] Ende dese kercke is een costel
metselarie [067] van buyten int anschouwen mit albasteren steenen gepavyt. [068]
Ende in dese schoene groete kercke rust dat heylige lichaem van Sinte Marcus
evangelist die bischop is geweest tot Alexandrien. Die Jacobiten [069] hebben in
Alexandrien een kerck gesticht indie eere van Sinte Marcus plach te woenen ende
dickwyls Godts dienst gedaen heeft. [070] Ende op dese stede dede hy misse op
paeschdach ende een zeel 145 werdt hem om zyn hals geslagen ende daermede wert
hy getogen doer die stede van Alexandrien [071] ende sprack: ‘Heer, in dynnen
handen beveel ick mynen geest’ ende vuer alsoe ten hemel ende wert begraven op
desen plaetze in den kercke voorscreven. Ende daernae is dat heylige lichaem van
Sente Marcus gebrocht te Veneetgen ende rust in Sinte Marcus kerck. 146
Ende in dese selfde kercke staen besloten veel costelycken juwelen in manieren
naegescreven. [072]
Inden eersten xij gouden croenen, xij gouden borstplaten verciert in parlen,
zaphieren
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touw
Dit zou gebeurd zijn in het jaar 468. Zie Legende Aurea, cap. 59.
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ende ander seer costelen gesteenten. [073]
Elf crucen zeer groet van finen gouden; den hoet daermen den hertoch van
Veneetgien mede croent diemen nyet lichtelyck souden mogen waerderen. 147
Twe gouden candelaren zeer groet, op welcke staen x costelycke stenen seer scoen.
Eenen hoeren van een eenhoeren ende veel ryckdoeme van sylver ende gout &c.
[074]
Dat hoege outaer van Sinte Marcus kercke is seer schoen ende staet nimmermeer
open dan alsmen hoemis 148 ofte vesper singet soe wertet opengedaen wantet seer
starck beset is met sware sloeten ende yseren raecksen. 149 Ende alst open is soe siet
ghy in een gouden berch wantet het outaer is al luyter gout. Ende midsen opten outaer
wardt geset een swaer groet beelt van Sinte Marcus van fynen goude seer costelyck.
Ende is ock seer properlycken verciert met seer groete schoene kandelaren van
sylveren ende van gouden, alsoe datmen nyet wel bedencken en kan die costelycheyt
diemen daer sien mach. Ende die sermonyen die binnen dese selfde kercke gescien,
op hoege feestdaegen bysonder, een syn myn nyet wel mogelyck om te bescryven.
150
Nochtans

147
148
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150

naar waarde bepalen
de hoogmis
Versta: ‘samenstel van ijzeren staven, ijzeren vlechtwerk’. In deze apokoinou is het
scharnierend zinsgedeelte alsmen hoemis ofte vesper singet.
Lees: en syn myn nyet wel mogelyck om te bescryven i.pl.v. een syn myn nyet wel moghelyck
om te bescryven.
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sal ick daervan scryven nae myn crancke verstant nae dat ick 151 selver gesien ende
gehoort hebbe. Ende eerst wil ick vant ambacht 152 der heyleger missen verclaeren.
Ter wylen dattet outaer ontsloeten wert ende toegemaect wert in manieren voor
verclaert, soe syn die priesteren doende in dat sacristi, een ygelyck hem bereydende
nae syn officie. Ende als alle diakenen hem bereyt hebben soe voegen zy hem by
malcanderen ende brengen den geenen ten heyligen outaer die die hoeftmisse singen
sal mit groeten tryumphe ende statie. Inden eersten soe coemen voorts vier
subdyakenen ghecleet met gelycke schoene witte alphen 153 draegende in hoeren
handen elcx eenen swaren gouden ofte sylveren kandelaer na dattet feestdach is, mit
een witte waskers daerop bernende wantmen daer al meest wit was barent. [075]
Ende dese candelaren waren alsoe swaer als sy dragen moechten. 154 Ende tuschen
dese vier goude kandelaeren was noch een, gecleet met eenen gelycken alphen, die
welcke droech een groet swaer cruys alsoe swaer als hy dragen moechten. In welcke
gouden cruys, alsmen ons seyden, verbergen was een groet waerachtelyck styck van
dat cruys Ons Heeren gebenedyt. Dit costelycke cruys seer properlick verciert
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154

volgens wat ik
bediening, officie
Lees: alben (lange witte koorhemden). Ook AW 34 heeft alphen.
En deze kandelaars waren nauwelijks door hen te torsen.
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mit costelycke gestenten ende wert nimmermer ten hoege outaer gebracht uut dat
sacrysti dan allen 155 alsmen dat heylige ambacht der missen singen sal ende tot geenen
tyden vanden daege meer. Ende in deser manieren soe wert dit gouden cruys tuschen
deese vier lichten gedragen. Daernae volgen vier eedelen heeren canonyken mit elcx
een gouden providier cap 156 omhebbende, twe ende twe tesamen voorts coemende.
Daernae volcht die subdyaken. Daernae die dyaken [076] mit een costelyc missael
in syn handen met gouden sloten mits Sinte Marcus beelde van finnen goude op dit
missael. Daernae volchden die misse doen souden. 157 Ende las die confiteor mit alle
dit lieve geselscap, twelck seer lustich om sien was. 158
Die subdiaken wannert het tyt was dat hy die epistel singen souden, soe nam hy
eerwaerdelycken dit costelen boeck vanden hoegen outaer ende hy wert gebrocht
mitten costelycke gouden cruys ende vier gouden candelaren beneden den hoegen
chore veer in die kercke 159 op eenen hoegen stoel 160 seer schoen behangen mit rooden
fluwel lakenen ende aldaer singt die subdiaken die epistel, die welcken gesongen
wesende leyden sy hem wederom tot den hoegen outaer. Ende alst tyt ys dattet heylige
evangely

155
156
157
158
159
160

Versta: alleen.
Hier: kanunniken-koorkap, als teken van hun functie van provisor.
Versta: Daarna kwam de priester die de mis zou opdragen.
Versta: Daarna kwam de priester die de mis zou opdragen, en hij las de schuldbelijdenis met
heel dit lieve gezelschap, wat zeer schoon was om te zien.
Versta: uit het hooggelegen priesterkoor tot diep in het middenschip.
gestoelte
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gesongen sal werden, soe nempt die diaken dat boeck met groeter reverentie vanden
hoegen outaer ende wert gebrocht metten gouden cruys ende vier gouden candelaeren
voorseyt tot die dore vanden hoegen chore, op welcke eynde vanden chore was een
stoel behangen met fluwelen gulden laecken. [077] Ende aldaer sanck die subdiaken
dat heyligen evangelium, twelcke gesongen wesende brachten sy den diaken wederom
ten hoegen outaer.
Dese doemheeren houden 161 veel sangers van allen natie van landen. Dese singen
al datter te singen is seer heerlycken. Buyten anden hoege chore staet een groete
verheven ronde stoel al behangen in gulden laecken daer allen op syn die musick
singen. An den eene syde vanden hoege choere, welcke syde mede behangen syn
met gulden laeckenen, sitten die sangers die nyet en singen dan simpel sange. 162 An
die andere syde sitten die sangers die alleen singen contrapunt 163 ofte fabridoen.
[078] Ende daer syn geen jongen die bovensanck 164 singen, meer oude gebaerden
mannen die singen als lysters ende syn nyet gemuteert 165 ende was seer lustich om
hoeren. [079]
Als nu dese misse ten eynde was soe wert terstont die preciose outaer wederom
scerpelycken
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Versta: onder deze kanunniken bevinden zich.
eenstemmig gezang
tegenstem
discant
gecastreerd
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gesloeten mit veel sloten ende raecksen. 166 Ende die kerck mede want alle dinck wert
daer seer nauwe bewaert.
Des achternoens alsmen ter vesperen luyden, soe wert die kerck ontsloten. Ende
dat gouden outaer wert opengedaen ende die vesper begonnen in deser manieren.
[080]
Daer quaemen vier met witten alphen mit elcx een gouden kandelaer in syn hant,
meer dat cruys van gout en quam nyet voorts. Ende achter an dit schoene licht
quaemen vier doemheeren met elcx een gouden cap die den vesper intonerden. Ende
als desen hadden begonnen te singen Deus in adiutorium meum intende &c, 167 soe
synder twe dienaers geweest met elcx een gouden vierrocxsvat in syn hant ende
kiesen elcx een syde vant chore ende werpen dat wyeroek soe lange als den eersten
psalm duert seer tryumpelyck. Ende al volck staet soe lange overeynde als die eersten
psalm uut is met ongedecten hoefden alsmen met ons onder Magnificat doet.
Geintonert hebbende soe gaet die priester opt hoege outaer ende wyeroeckt daer
een poese ende dan soe gaen die twe ander elcx an een syde wyeroecken als ick
voorgeseyt hebbe. Ende mits desen soe nemen sy den
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Lees: raecken (dwarsbalken).
God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen Amen. Alleluja.
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cappe 168 vanden principalen ende hangenze overt pulpetrum 169 ende brengen hem
tot zyn stoel daer hy gewoentlyck is te sitten tot dattet tyt is om dat capitel te singen.
Alsdan soe syn alle dese dinaers wederom overeynde met die kandelaers &c ende
brengen den cap wederom ter plaetzen daer hy sit ende hangense hem omme ende
brengen hem ter plaetzen daer hy dat capitel singt.
Dese vier providieres die sitten mitsen op chore neffens malcander ende intoneeren
die psalmen seer lustelycken twe ende twe tesamen by boerten, welcke psalmen seer
heerlycken gesongen werden partim simpel ende partim fabridoen. 170 In desen
manieren soe singen die doemheeren op hoechtyden tot Veneetgien als ick gescreven
hebbe. Ick raect alsoe nae als ick can, meer het soude lustiger syn met die oegen te
sien dant sal wesen om lesen. Ende omdat ick nu van Godts diensten syn scryvende,
soe wil ick meteen voorts bescryven die ceremonyen die opten heyligen
sacramentsdach gescieden in Sinte Marcus kerck binnen Veneetgien. [081]

De viering van sacramentsdag in de San Marco en de sacramentsprocessie
daarna
Als nu den eerwaerdigen sacramentsdach gecoemen was, soe las ick des morgens
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Het velum, een rechthoekige, meestal fraaie (soms met goudbrokaat) geborduurde
schoudermantel.
lezenaar
gedeeltelijk eenstemmig en gedeeltelijk met lage tegenstem
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misse in een cappelle staende by ‘Die Leeuwe Blanck’. Ende daernae ginck ick op
myn camer aldaer sommige van ons pelgeroms waren, bisonder Heyndrick Opmeer
met zyn huysvrou ende drie kynderen, want desen dach isser die feestdach der
peregrynen. Soe wye dan overgecomen is 171 mitten patroen mitter hoeftgelt die moet
byden heeren van Veneetgien compareren onder die homisse opten hoegen chore,
want ons die weete gedaen was. Ende alsset nu tyt was soe quamen onsse troesluyden
als Stephany, Andries, Bartolomus tot ons ende leden ons ter kercken paer en paer.
Het was dien van Veneetgien seer vreemt van Heyndrick Opmeer met syn huysvrou
ende alle zyn kynderen om des te sien wasser groeten dranck, 172want hy met syn
kynderen beth besien worden dan alle onsse pellegroms. Men mosten volck met
swepen ende houten opsmiten, souden wy anders opten hoegen chore mogen
geraecken.
Die moeder Lysbeth Jacopsdochter met die kynderen werden gebrocht op eenen
groeten hoegen verheven stoel die al seer schoen behangen was met gouden laeckenen
opdat sy van out ende jonck wel besien souden werden. Het was ock al op die been
dat
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een overeenkomst gesloten heeft
Apokoinou met als scharnierend zinsgedeelte om des te sien.
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binnen Veneetgien was, want desen dach houden die Veneetgianen horen ommeganck
als ghy hoeren sult. Een ygelycken werde voorts een plaetze gewesen opten hoegen
chore te sitten by den heeren van Veneetgien, die welcke Cingerie 173 saten zeer
stadich omtrent den hoegen outaer in haer fluwel, damast, zyde ende root
scheerlaecken. Ende onsse pelegeroms saten gemengt onder die Cingerie alsoe dat
altoes tuschen twee heeren sat eenen pellegrom. Ick bleef een wyl tyts staen neffens
dat hoege outaer ende doersach die ceremonyen. Ende van stonden an soe wert ick
van daen gehaelt van een heer anhebbende eenen roeden fluwelen tabbert ende moest
by hem gaen sitten neffens den hoegen outaer. Die patriarch sanck die misse met
groeter feesten. [082] Daer waeren wel xx cappen ende rocken 174 om den outaer die
den patriarch dienstachtich waren ende dat waren alle eedelen heeren die die cappen
ende rocken om hadden. Als die patriarch die elevatie [083] doen soude soe helpen
hem wel zes priesteren metten cappen ende dienstrocken van fynnen gouden die
swaere costelycke kelcke mit gesteente opheffen. Opten hoge outaer stont eenen
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Signoria
koorkappen en soutanes
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schoene viercante arcke met veel costelycke ghesteenten ende dit fatsoen was
kelckgewys [084] ende op desen arck stont een sware groet kelck van fynen gouden,
ock verciert met costelycke ghesteenten, daerop staende een oblaet 175 in een schoen
claer costel crystallynen glas, den rant rontomme al van fynen goude alsoe dat ick
daer gelycke costelyckheyt en sach. 176 Ende dit was ock een vreemt faetzoen by dat
onse monstrantien zyn. 177 Als nu die misse te eynde was soe bleven wy noch wel
twee uren by die Cingerie sitten ter wylen dat die processie hoeren voortganck hadde,
als ick verclaeren sal.
Die hertoch van Veneetgien lach boven op syn oratorium ende sach doer die tralien
alle die kerck over, daer hy altoes gewoentlyc is te leggen als hy die dienst Godts
hoort. [085]
Alle die abdien, alle die collegien ende alle die gilden vander stadt quaemen den
thoren door in opten hooghen chore voorby den hoegen outaer den rechterhant
opslaende den zydeldoer 178 uut &c.
Elcke collegie quam op syn aldercostelycste uut met hoor oornamenten, mit
schuenen schotelen, sybueren, 179 schalen ende sylveren cannen dragende in haer
handen, welcke costelycheyt ende wonderlycheyt ick nyet uutscryven kan.
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gewijde hostie
Lees: niet en sach.
een vreemd voorwerp vergeleken met onze monstransen
Versta: ‘zijdeur’. AW 39 heeft echter niet zydeldoer maar zuyt doer.
cibories
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Ende elcke collegie al knillende voor dat heylige sacrament songen een poese discant
of simpel sanck naedat dat collegie was. [086] Ende altyt stonder een voor dat hoege
outaer mit een witte roede in syn hant ende riep sonder ophouden: ‘Presta sacramento,
presta sacramento’, twelck alsoe veel geseyt is by ons als: ‘Doet dat sacrament eere’.
Ende alzoe dede ock een ygelyck. Ende in deser manieren hadden dese eerwaerdigen
processie hoer voortganck.
Die gilden vander stadt quaemen al mit wit say 180 gecleet, mit capkens aen hoeren
halsen als monycken, met die wonderlycste maniere van toertzen gelycken ofze van
goudt gedraeyt geweest waren, mit witte waskarssen daerop. [087] Deser wasser wel
vj hondert.
Daer quamen ock veel jonge knechtkens ende jonge meyskens, seer schoen ende
costelyc toegemaect, dragende seer costelycke juwelen in hoeren handen. Ende alle
die priesteren, een ygelyck uut syn prochie, [088] met costelen juwelen ende droegen
gout ende silver in hoeren handen. Ende een ygelycke collegie hadden luyden mit
witte zaeyen capkens voor haer gaen, opgescort ende haer teycken daerop gemaect,
datmense mochten kennen van wat gilden sy

180

gebreide wol
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waren ende veel deser gelycken dat ick nyet scryven kan. [089]
Als nu al dit geselscap voorseyt voorby gepasseert was, soe achtervolgende quam
die ommeganck. Dese ommeganck was uutermaeten zeer costelyck, eensdeels
beteyckende die seven dootsonden ende eensdeels van Davit, Abraham, Isaac,
Melchizedech, Moyses ende dat Oude Testament ende van dat Nyeuwe Testament.
[090] Ende dat bovenal vremt was om te sien dat was datter een manier van wagens
gedragen werden van x ofte xij mans, nae dat dat schavot swaer ofte groet was. [091]
Ende daer stonden die personayges op seer costelyck toegemaect, twelck tryumphelyc
was om te zien. [092]
Als nu dit al gepasseert was, want dit regiment geduert hadden over twe geslagen
uren, soe volchden die processie van Sinte Marcus hier achteran. Die edelen
doemheeren [093] op hoor aldercostelyckste. Daeran dat heylige waerdighe sacrament,
staenden opden voorseyden costelen swaren gouden arck daer ic voor af gescreven
heb, welcken arcke ghedragen werden van ses priesteren. Ende die patriarch in syn
pontificael seer costelyck gaende gelyck onder een overdeckzel wonderlycken schoen
becleet met gouden laecken, boven plat ende viercant. Ende dit preciose
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overdecksel wert gedragen op vier gouden stacken. [094]
Afteran dat heylige waerdige sacrament soe volchden die hertoch van Veneetgien
in syn pontificael op syn alrecostelyckste toegemaect met een seer wonderlycken
mytter op zyn hoeft. [095] Dese vreemdicheyt zynts habyts en is myn nyet moegelyck
om te scryven. Achteran die hertoch volchden die Cingerie van Veneetgien, dat is
die wyse en vernufte weth van Veneetgen, seer costelycken gehabitueert mit roet
fluwel ofte root damast, roet carmezy ofte root scherlaecken. Ende alle onse
pellegeroms waeren gemengt eedel ende oneedel mits dese raetsheeren. Ende die
eerwaerdighe heeren setten die peregrinen op die hoeger syde. Eelck raetheere nam
een pellegroem byder hant [096] &c.
Onder ons was een eerbaer doechsaemich heer ende biscop van Romen, Ricomanus
genaempt, ende noch een graef uut Lyflant, heer Robbrecht genaempt. Dese twe
eedele heeren waeren beyde gecleet met swaert fluweel ende zy waeren beyde die
eersten achtervolgende die hertoch van Veneetgien. Ende myn vyel te boert een out
statich heer
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met een roeden fluweelen tabbart ende een paertze fluweelen dolphyn ofte tymp,
ende wy waeren dat xvj paer volgende den hertoch van Veneetgien. [097]
Alsoe geringe als wy uuter doeren vanden kercken traden, soe stonder der heeren
dienaers aldaer bereyt met barende 181 witte waskaersen ende gavender ons elcx een,
die welcke wy nyet weder en geven, meer behoudense ende brengense met ons te
Jherusalem ende gebruyckenze daer op die heyligen plaetzen. Ende die mach ofte
can die brengt gaerne syn kerse tot zynen landen tot een gehoegenisse. Ick segge dat
het voor waer 182 dat dese tyt in Sinte Marcus kercke wel verbrant worden an was vj
hondert ducaten. [098]
Eer ick totten eynde van dese processie geraeck soe en kan ick nyet laeten ick
moet verclaeren dat dese tyt geboerden. 183 Ende was dat als dat een groet ambassaet
mit veel geselscaps gecoemen is binnen Veneetgien die welcke gesonden was vanden
groeten Turck Solimon, ende was seer vreemt ende wonderlyck gehabitueert mit
eenen roeden fluweelen rock van faetzoen offet
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Versta: barnende.
Lees: Ick segge dat het voor waer is.
wat in deze tijd gebeurde
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by ons een gelyckenys waer geweest eenen diakens rock. Ende hadden an roode
laersen met vergulden sporen an syn voeten ende hy hadden ock een vreemt bereytsel
om syn hoeft. Ende als hy inden stadt van Veneetgien quam, soe hadde hy een pyl
in syn hant. Wy vraechden dengeene die by ons stonden wat die pyl beteykende,
daer ons tantwoort op gegeven wort alsdat die pyl een teycken was alsdat die
Veneetianen sonder marren 184 souden consenteeren zyn begeerten, twelck alsoe
gescheyden 185, meer wat dat was en consten wy nyet vernemen. Ende desen
ambassaets geselscap was ock vreemt gecleet. Ende als wy metter processie uuter
kercken quaemen, soe laech desen Turck ende ambassaet mit syn geselscap boven
op die foeye 186 vander kercken ende doersaegen die processie, meer hoe datter hoer
inginck beveel ick God [099] &c.
In deser manieren soe gingen wy voorts. Ende enyge pellegeroms hadden haer
mede gevoecht by die heeren van Veneetgien in dese processie mit hoeren crucen
op hoeren borsten in manieren als wy, maer alsoe drae als wy die kerckdoore uut
traden, soe waren sy bekent
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alsdat sy van ons geselscap nyet en waren, waerdoor haer kaersen uut haer handen
werden genoemen ende werden onversachedelyc 187 uut die processie gesloten. Daerom
nyemant en voecht hem in desen processie te gaen mitten eedel heeren ende raet van
Veneetgien, ten sy saecke dat hy met die patroen overcoemen is ende syn hoeftgelt
betaelt heeft, ofte anders soe wert hy uut die processie confusselic 188 gesloeten &c.
Als wy nu dus voorts waeren gaende rontsomme Sinte Marcusplaetze, welcke
plaetze seer groet ende ruym is. Ende was ock schoen verciert die kanten deser
plaetzen mit welruyckende meyen. 189 Ende dese plaetze was rontsom overdect mit
seylen. Ende als wy waeren opt versten gecomen ende wederom genaecten Sinte
Marcus kerck, soe stonden alle dat voorseyde costelyck licht an alle syden seer
heerlyck en barnden. Ende wy achtervolchden dat heylige sacrament tot in die kercke
voort hoege chore. Ende alsdoen soe sanckmen desen lofsanck Te deum laudamus.
Ende die patriarch gaf ons doe tesamen die benedictie.
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Ende als wy die benedictie ontfangen hadden, soe keerden hem die patriarch met
synen geselschap mit dat heylige sacrament nae den hoegen outaer toe. Ende dede
190
onse licht uut ende volchden den hertoch op zyn pallaes mit die Cingerie ende
clommen veel trappen op tot een schoen overdeckten ambulatorium, aldaer wy
allegader by malcanderen stonden circkels gewys by den hertoch van Veneetgien
tuschen die raet van Veneetgien. Aldus by malcanderen staende soe gaf ons den
hertoch een vrundelycken ansicht, mit syn hoeft ons toeneygende, ende hieten ons
welcoem. Ende die heeren van Veneetgien bleven al stille staende elcx op syn plaetze.
Ende wy pillegeroms eedel ende oneedel traden by geboerten 191 den een achter den
ander tot den hertoch van Veneetgien ende hy ontfinck ons inden armen ende druckten
onsen hoeft op zyn borst, waerdoer hy ons vast geley gaf tuschen ons ende onsen
patron ende confirmeerden onsen contract. Ende scheyden mits desen vanden hertoch
een ygelyck nae zyn logus &c. Ende ick ginck mit Heyndrick Opmeer ende syn
huysgesin op onse camer aldaer wy dezen noen goet chiere maecken 192 &c. [100]
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Alst verspertyt geworden was, soe ghyngen wy tesamen wederom in Sinte Marcus
kercke. Ende dat chore werden verciert ende dat gouden outaer werden weder
ontsloten in alre manieren als ick voor gescreven heb. Ende in alsoedanyger manieren
ende mit dienders als ick voor gescreven heb ende int breet verclaert. Ende die versper
werdt seer heerlyck gesongen in manieren als voeren. Ende als die versper ende
compleet uut was, soe songen sy voorts aneen die metten ende laudes tot priem toe.
193
Ende daermede is dat syngen ten eynden geweest ende ick ginck mit myn geselscap
wederom ander godtshuysen te versoecken. [101]

Andere bezienswaardigheden in Venetië
Inden eersten soe gingen wy in Sinte Zacharias kercke, die eerwaerdigen priester
ende vader van Sint Johan Baptiste. Ende is een closter veel schoender zuyerlycker
nonnen. Ende sy syn seer opsichtighe 194 vrouwen int anschouwen, bloot van hoofden,
van halse ende van bursten, ende syn uutermaeten seer schoen creatueren. [102] Hier
soe begeerden wy dat heylichdoem te sien. Ende overmits dat haeren pater nyet thuys
en was, soe leyden sy ons achter den hoege outaer ende sy gaven my die slotel alsoe
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dat ick die tomba ontsloet. Ende sach daer perfectelyck in leggen dat heylige lichaem
van Sinte Sacharias voorseyt mit volcoemen nagelen an zyn handen ende voeten.
Ende teynden zyn voeten lagen twee van die Onnozele Kynderkens die conincx
Herodes deden doden. Item op een ander plaetze in dese kercke soe sach ic dat heylige
lichaem van Sinte Gregorius ende van Sinte Theodorus. Noch een vleschen met
heyligen oly, gevloeyt uut Sinte Cathrynen graft opten berch van Synay. Wat
nederwaerts vanden hoegen outaer an die rechter zyden sagen wy die lichaemen der
heyliger martelaren Pancratii, Nerei ende Achillei in een outaer verborgen. Ende
eenen cristallinen glaes mit oly van desen heylige martelaren gevloyt.
An die ander syden sagen wy dat heylighe lichaem seer perfectelic leggen van
Sabina, een dochter van Constantinus den keyser &c.
Voerts van hier gegaen tot noch een ander godtshuys aldaer wy sagen een been
van Sinte Cristoffel ende is wel alsoe dick als ick in myn middel ben. Ende een van
syn tanden zeer groot. Noch soe sagen wy dat heylige hoeft van Sinte Barbara.
Als wy dus voort ghyngen soe syn wy ten laesten gecoemen int fundelyck huys.
[103]
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Dit is een swaer groet wonderlyck regiment van een huysinge. B[u]yten opter straten
in die gevelt staet een st[enen uutg]houden [104] back ghemest aldaer die kynderkens
te vondelinck in geleyt worden by dach ende by nachte. Ende dese back is by ons
een sonye 195 daer die verckens uut eeten. Ende daer syn sekere jonckwyfs toe
geordineert die dese kynderkens waernemen ende ontfangen door een veynster ende
worden seer wel gevoet in doechden ende in consten. Die moeder van dit fundelinck
huys daer spraecken wy tegens ende sy seyden ons als datter van dat jaer te fundelynck
geleyt waren soe knechgen soe meyskens omtrent vierduysent.
Binnen desen tyt waren tot Veneetgien openbaer lichte vrouwen over die elfduysent.
In deser manieren voorts gaende soe zagen wy een schoene processie ende was
die abdie van Sinte Salvatoers by onse logys. Ende droegen dat heylige sacrament
mit alle hoeren costelycheyt omme. Enden abt was in syn pontificael seer
tryumphelyck. Ende synen staf van goude ende synen costelen mither worden voor
hem gedragen ende alle die monnicken gingen met uut, barende 196 waskersen in
hoeren handen. Desgelyck die waerlycke 197 luyden dede, groet ende cleyn.
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Twelck seer schoen was om te sien ende aldus soe brachten wy desen dach doer.
Om nu voorts meer vremdicheyts te verclaeren, soe sult ghy weeten aldereerst hoe
wy statie gehouden hebben in Sinte Rochus kerck.

Afscheidsviering in de kerk van St. Rochus; bezichtiging van het
dogenpaleis; eetzalen en raadkamer aldaar
Het is een gewoente ende seker regel als die galeyen ofte crakoenen ofvaren van
Veneetgien nae die stadt van Jherusalem toe, dat alsdan die patroen, pyloten ende
boetgesellen gaen eerst met die pellegeroms eedel ende oneedel, ende singen een
heerlycke singende misse voor dat heylige lichaem van Sinte Rochus in die ere van
die Drievoudicheyt, twelcke daerom gesciet op dese plaetze want die Veneetianen
houden Sint Rochus een maerschalck van die zeede van pestilentien ende ander
haestyghe sieckten. 198 Alzoe dat ons een weet gedaen wert te compareren in Sinte
Rochus kercke opten toecoemende sonnedach, welcke sonnendach onsen Delfsen
ommeganck was, alsoe wy deden. Comende in Sinte Rochus kercke werden ons
vertoent dat heylige lichaem van Sinte Rochus, ende leyt besloeten hoech verheven
int hoege outaer welcke outaer nyet en is dan schoen marmor ende albasteren seer
schoen om sien. Ende wie eenyge cleynogien, te weten paternosteren ofte ander gout
ofte silver, wilden

198

want de Veneetianen beschouwen St. Rochus als een beschermheilige tegen de pest-epidemie
en tegen andere snel-dodelijke ziekten

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

37v
geraect hebben dat heylege lichaem van Sinte Rochus die gaffet den priester diet
selfden bestreecte.
Dese kercke van Sinte Rochus is een schoen zuyver rycke kercke wel vercyert,
daer ock veel devotys geplecht wert alsmen wel mercken mach an die diversche
figueren die aldaer menichvoudich hangen int verhemelt vander kerck, twelck vremt
is om sien. Dit chore seer schoen toegemaect, die bancken ende die sittelen waren
al mit tapesserie overcleet ende overdect daer wy op saten.
Recht tegens Sinte Rochus kerck over woenen minnebroeders colleten die quaemen
al tesamen uut hoer cloester, afgaende mit costelen gouden ornamenten, mit een
suverlyck schoen crucifix, mit schoene barende torsen. 199 Ende begonnen dat ambacht
der heyligen missen voor dat heyligen lichaem van Sinte Rochus. Dese misse wert
uut den boeck gespeelt mit schilmeyen ende schuyftrompetten in discant; 200 dese
bewaerden dat choer 201 sonder voce van menschen ende die oorgel respondeerden
op dese schelmeyen ende was seer lustich om hoeren. Die die hoechmisse sanck dede
ons onder die misse een schoen sermoen int latyn, ons pellegeroms starckende mit
veel reedenen, alsdat wy nyet seer en souden vresen die groete aermoede 202 die ons
was naeckende van die onge
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lovigen maer dat wy vlytelyc souden voort arbeyden om lichamelycken te betreden
den alderheylichsten stadt van Jherusalem ende te visiteren den berch van Calvarien
daer die gebenedide Heer Jesus ons allen verlost heeft mit syn duerbaeren preciose
bloet, ende deser gelycken. Ons gevende tot onsen leytman ende voorvechter den
heyligen confessoer 203 Sinte Rochus. [105] Ende ons allen ontfangende in die
broederscap van Sinte Rochus. Dits een groet machtich ryck gildt ende sy hebbender
veel sonder 204 ordinantien, bysonder een schoen ordinantie die myn bediet wert ende
was deze.
Dat soe wanner eenich broeder ofte suster van Sinte Rochusgilde waer verarmt
alsoe dat sy armoede heeft om die cost te crygen ende is belast mit kynderen die
welcke tyt waren ten huwelycken staet twelck vader ende moeder nyet machtich en
syn om haer yet int huwelyck te geven, zoe geven zy dat te kennen die meesters van
Sinte Rochusgildt. Die welcke toegaen ende geven soedanigen jongelynck of maget
uut mitlet schat 205 van Sinte Rochus, behoudenlycke isset by alzoe dattet aventuer
haer mede loept soe syn sy sculdich wederomme te brengen tot den arck van Sinte
Rochus alsoedaenyghe pennigen als sy in hoeren laest ende noet ontfangen hebben
van die geldemeesters van Sinte Rochus. Maer waert by alsoe datter aventuer haer
tegens
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waer ende nyet genoech een waer 206 dat sy ontfangen hebben, soe en laetmense nyet
vergaen, meer helpense noch anderwerf mit dat schat van Sinte Rochus waermede
sy weder wat moegen beginnen. Hieruut machmen mercken watten guet datter jaerlycx
coempt, twelcke al is voor den armen.
Een ygelyck screef syn eygen naem int gildeboeck ende gaf soe veel als hem Godt
int hart stuerden. Ende sy gaven ons elck een witte waskaersse suverlyck gedrayt
ende bestrecken over dat lichaem van Sinte Rochus. Ende als die hoechmisse uut
was soe hilden wy processie mit dat heylige sacrament, elcx in onsen handen dragende
een witten waskerse in alre manieren als wy gedaen hadden opden hyligen
sacramentsdag, meer die heeren vanden wet 207 en waren nyet by ons maer ander
burgers gyngen mit ons in die processie ende gingen door den garden 208 ten kercke
aldaer wy dat oflaet verdienden mits dat wy soe veel int becken 209 worpen als ons
in hart senden. Eenyge priesteren stonden mit hoeren ornamenten by dat becken ende
vertoenden ons veel heilichdoems.
In deser manieren voorts gecoemen 210 tot Sinte Rochus kercke ende cloemen op
een nyeuwen structuer seer schoen, aldaer onse processie eynde. Ende daer was een
lange tafeel bereyt
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die welcke seer schoen verciert was mit veel costelick heilichdoms. Onder al soe
wert ons aldaer vertoent een schoene monstrancie daer in stont eenen groeten fellen
doeren van den waerachtygen doornencroene Ons Heeren, alsoe groet als mynen
lancste vinger. [106]
Alle jaers opten Goeden Vridach soe staet desen doorne in schoene bluet. Ende
men siet noch perfectelyck bloet leggen opten bodem vander monstrantien ende deser
gelycken voorscreven.
Als nu dese processie geeyndt was ende die middach genaecten, soe gingen wy
nae onsen camer ende maecten aldaer goet chier 211 alsoe onsen Delfsen ommeganck
was. Sittende over maeltyt soe quam op ons caemer Bartholomeus onsen troesman,
opdat wy souden mit hem gaen om te sien den hertoch van Veneetgien over tafel
sittende eten. Alsoe dat wy seer begeerlyck waeren dat te sien, waerom wy mede
gingen.
Als wy nu quaemen voor Sinte Marcus kercke soe saegen wy omhoech oppet
portael vier vergulden paerden, daer gebracht van Constantinopolen. Recht voor des
hertochs hof staen twee pilaeren tshertochs galge, want als hy sulcks verdient heeft,
soe leytmen daer twy yseren roede op om hem daer om te hangen. Ende waert saecke
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dat die hertoch die seer lieftallich was onder die gemeente, soe wert hem gegeunt
ende syn naecoemelyngen als datter geen yseren roede souden opleggen tuschentyden
dan als een hertoch sulcx verdient hadden ende anders nyet. Ende mit desen soe
cloemmen wy met veel trappen dit schoene heerlycke pallaes op, meer die hertoch
hadde syn maeltyt gedaen.
Van dit pallaes des hertochs ende zyn properheyt ende costelyckheyt van buyten
ende van binnen is my nyet moegelyck om te bescryven ende alle daege werdt
costelycker verciert. Ende eer ick voors gae mits desen materie soe sult ghy weten
als dat die Veneetianen hebben hoeren toevlucht 212 ter plaetzen daer die schoene
stede van Troeyen 213 placht te staen. Daen en scey int 214 nu nyet dan op sommige
plaetzen sietmen die fundamenten ende groete hoepen steens ende onder den wateren
veel steenen bewassen inder aerden van marmor ende albasteren alsoe men daer siet.
Aldaer die Veneetiaenen ofhalen wes hem dient want alle dat gehouden werk dat tot
Veneetgien is, bysonder Sinte Marcus kercke ende dit pallaes, hebben sy al van daer
gehaelt. Ende dese stede van Troyen heeft gestaen in alre manieren als Colen opten
Ryn doet. Hiervan genoech, nu gae ick voort.
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Ick hebbe geseyt hoe dat wy ons haesten met groter begeerten om den hertoch te sien
metter maeltyt ende die schoene ordinantien die over maeltyt gesciet, maer wy
quaemen te laet, die maltyt was gedaen. Ende sy lieten ons die eetzael 215 opdat wyt
al doer ende meer doer besien. Die tafel stont verheven op een hoegen scabel vander
aerden met drie trappen op te treden ende dese scabel was al overdect mit costelycken
vuetclederen ende die tafel was overtoegen met costelycke tapesserie. Des hertoch
stoel daer hy in hadde sitten eeten was seer wonderlyck costelyck boven alle ander
plaetzen verciert mit costelycke zuuelen. 216 Die wanden van deser eetzale waren al
behangen mit costelycke tapesserien mit schoene historien daerin gewrocht, welcke
costelheyt men nyet lichtelycken en souden mogen warderen wat sy wardich zyn,
want in desen preciose tapesserien waren al ingewrocht oude autentycke historien
mit ock eensdeels van dat Oude ende Nieuwe Testament. Dat verhemelt van deser
eetzaele was al overtogen met luther 217 gout vant alderfinste gout. Al hadde ick een
gansche dach in desen eetzael gebleven ten zoude my nyet verdroten hebben.
Als wy nu dese eetzael wel doersien hadden, zoe werden wy gebrocht in een ander
eetzaele aldaer die eedel heeren saeten en aten, te weten die dienaers des hertochs.
Dit was Secunda mensa.
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Dese waren seer costelyc gehabituert. Ende hoer ordinancie vander maeltyt was seer
proper om sien. Elcx wert int hertochs hof gedient nae syn staet ende sy saten en
aten al an een syde gelycken die religiosen doen. Sy tonden ons een blyde gelaet
ende deden ons goet cyer mit sucker ende tergie 218 die sy ons mildelycken ende
vrindelycken sconcken met groeten hoepen. Ende tracterden ons wel mit die
alrecostelycste wyn dyemen int kelen mochten drincken.
Item opten heyligen ascentionesdach werden veel vrolycheit bedreven over die
maeltyt des hertochs, te weeten van dansen ende springen, van alderley snaerspel,
van schelmeyen, trommelen ende vreemde batamentspelen in Italians, twelck
bovenmaten genoechelyck was om sien ende hoeren, als myn vertelden Heyndrick
Opmeer met zyn familie die daer geweest hadden ende alle dinck doersien.
Als wy nu wel versocht waren vanden goeden fynen wyn ende ander suyckertergie,
219
soe werden ons noch veel ander zalen ende cameren ende cokenen vertoent. Ende
al nae advenant gestoffiert van tapesserien, van schilderien, van gout ende van zylver
als ick voorverhalen hebbe van des hertochs eetzale, alsoe dat ick haer costelycheyts
nyet en can scryven
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die ick binnen Veneetgien gesien heb.
Ten laesten soe worden wy gebrocht in die secrete raetcamer daer alle secreten
overhaelt ende gesloten werden 220 die die stadt van Veneetgien overcoemen. Alhier
vergadert die crun paert 221 die welcke eens bisonder vergadert is geweest in dese
plaetze by den tyden dat Fredericus Barbarossa den keyser regneerden, die een hart
viant ende vervolger was vanden paeus Alexander, die derde van dier naem, alzoe
claerlycke verclaert die propere, costele ende gemaelde scilderie, gescildeert op die
wanden der muyeren deser camer rontsomme. Welcke historie die Veneetiaenen daer
geseth hebben tot een ewighe memorie ende wel terecht tot een eewyghe glorie van
haer. Onse troosluyden bedieden ons eensdeels van dees, 222 twelcke my alsoe
smaecten alsdat ick mit groeter naersticheyt creech dese historie in Italiansche
spraecken van onsen waert, die ick hier set in corte uut die Italiaensche sprack in
Duytscher sprack nae myn cranck gevolen. 223

Het conflict tussen de Duitse keizer en de paus
Ten tyden voorscreven isset geboert dat den keyser Fredericus Barbarossa in meningen
was om te conquesteren den heyligen stadt van Jherusalem ende die ongelovigen te
brengen tot den kersten gelove. Ende om dit te volbrengen soe heeft hy zyn intentie
den paus Alexander, den
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derden paus van dier naem, te kennen gegeven. Ende den paus heeft hem beloeft
bystant te doen ende beteyckenen plaetze ende dach om aldaer elc met zynen
soudanieren 224 te vergaderen. Op welcke plaetze ten dagen beteykent den keyser
Fredericus Barbarossa gecomen is ende alle synen soudanieren met alle gereetscap
van scepen ende oorlogen om tHeylige Lant te winnen. Maer den paus is daer nyet
gecoemen noch nyemant van synent twegen. Nyettegenstande dese is nochtans den
keyser Fredericus met alle synen heeren ende soudanieren geseylt nae Jerusalem
ende heeft den stadt met dat lant daer omtrent geconqueesteert ende den soudaen 225
daeruut verdreven ende heeft Jerusalem beseten vier jaeren, negen maenden ende
dertien dagen. Nae desen is die soudan weder gecomen met groter heercracht ende
heeft den keyser Fredericum daer weder uut verdreven.
Die keyser was zeer drouich van dat verlies des stadts van Jerusalem en is ten
lesten weder in Italien gecoemen ende was altyt nochtans begeerlyck om noch eens
Jerusalem te bezien. Ende nae een deel jaeren soe is den keyser te Roemen gecoemen
ende heeft den paus Alexander te kennen
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gegeven hoe dat hy in menynghe was te reysen ten Heyligen Landen secretelyck in
pellegeroms habyte ende is onbekent gereyst alleen mit syn cappelaen nae Jerusalem
toe.
Die paus en cont dit nyet alleen by hem houden, meer heeftet te kennen gegeven
eenen cardinael die des paus secreten raet was ende dese cardinael was een groet
vrient des Turckx ende eenen heymelycken viant des keysers Frederici. Soe heeft
den cardinael een brief gescreven uut naeme vanden paus Alexander ende met die
paussegel gesegelt, alsoe hy den opperste byden paus was, houdende an den soudaen
alsdat Fredericus den keyser secretelyck gereyst was als een pellegerom mit zyn
capellaen nae tHeylige Lant, ende scref daerin die gedaente des keysers. Den soudaen
was seer blyt van desen waerscuwynge ende dede terstont gebieden in alle syn
havenen dat wanneer daer eenich pellegeroms quamen, datmen die arresteeren souden
ende hem terstont ontbieden want hy die selfs persoen sien ende sprecken wilden.
Soe is te laesten den keyser Fredericus mit die ander pellegeroms gecoemen in
die haven van Jaffa ende zyn daer terstont gearresteert. Ende den soudaen is daer
selfs gecoemen
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ende heeft alle die pellegeroms voor hem doen coemen onder welcken dat die keyser
mede was. Die welcke terstont bekent was vanden soudaen want hy inden brief alle
syn gedaente ende cleederen bescreven vant. Ende heeft ten eynde onder veel woorden
den keyser den brief laeten lezen dien hem gescreven was uut den naem vanden paus,
alsoe dat den keyser merckten ende sach dat hy verraden was ende werdt voorts van
den soudaen gevangen genomen in een duyster kercker ter tyt dat den keyser metten
soudaen overeengecoemen is alsdat den keyser den soudaen souden senden alsoe
veel gouts als hy swaer was, ende most noch sweren dat hy den paus geen verdriet
ofte laest daerom doen souden.
Mits desen contract is den keyser uuter gevangenyse gecoemen ende heeft den
soudaen gesonden alsoe veel gouts als hy swaer was by synen cappellaen, maer den
beloeften om den paus nyet te misdoen die heeft hy nyet coenen 226 houden overmits
dat swaer verraet dat hem vanden paus gedaen was als hy anders nyet en wisten. 227
Ende nae een wyl tyts ys die keyser toegegaen 228 ende heeft een swaer volck van
wapenen
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vergadeert ende is daermede getoegen nae Roemen om den paus te overvallen ende
te vangen. Maer den paus, hoerende des keysers toecoempst, en heeft den keyser
nyet derven verwachten maar is gevloegen ende gewecken nae Poleten [107] ende
voorts nae Vrancryc.
Die keyser dit voornemende dat den paus gewecken was in Vrancryc, heeft terstont
brieven gescreven vanden 229 coninck van Vrancryc alsdat die coninc den paus souden
gevangen ende senden hem gevangen tot hem ofte hy ontseiden hem te vier ende te
swaert. 230
Die coninc lesende desen brief was der saecken heel bedraeyt 231 ende liet ten lesten
den paus desen brief lesen ende riet hem dat hy sonder vertrecken 232 van daen souden
reysen, want hy wilden hem nyet vangen ofte misdoen ende ock en dorste den coninck
den keyser nyet vertoerenen. Alsoe dat den paus in vreemde cleeren al heymelek
ende ontbekent 233 is gegaen dolen achter landen ter tyt dat hy is gecoemen te
Veneetgien, ende is daer gegaen in een cloester geheeten ‘A la Charite’ ende is daer
geworden een leeckebroeder ende heeft daer gewoent onbekent xvj jaer lanck zoedat
hem nyemant wiste ofte waer daer die
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waer die paus gebleven was, alsoe dat dat pausdom vaceerden langen tyt. Ende ten
laesten is daer een groeten orreur 234 gecomen want daer waren vier pausen, elcx in
een quarteer lants: 235 Pascasius, Victor, Bonefacius, Calixtus, alzoe datter een groot
discoort was inden heyligen kerck. [108]
Ten laesten is die cardinael die alle dit verraet gecocht hadde seer cranck geworden,
ende op zyn doodtbedde heeft hy bekent dat hy die recht sculdyge was die den brief
uut des paus naem gescreven hadden anden Turck, ende dat hy den brief onderteyckent
hadde met des paus merck sonder weeten van papa Alexander, ende hierof hebben
die cardinalen ende biscopen die by desen cardinael waren als hy sterf, gemaect een
instrument 236 ende dat besegelt met haren zegelen ende hebben desen brief gesonden
anden keyser Fredericum Barbarossa, hem vertellende soe die saeck gesciet was.
Maer wat sy seyden, den keyser en wilde dat nyet geloven maer riep altyt om vraeck
over den paus Alexander geduerende wel xvj jaer nae den doot van desen cardinael.
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Soe lanck was papa Alexander onbekent 237 van alle menschen.
Ten laesten isser gecoemen een coepman te Veneetgien, ende des coemende
smorgens vroech 238 om misse te hoeren in een convent genaempt A la Charite daer
die paus Alexander in woenachtich was, soe is die paus gecoemen als een
leeckebroeder om misse te dienen. Ende deese coopman siende den paus soe doechte
hem dat hy dat ansichte wel eer gesien hadde, maer hy wyste nyet waere. Dit duerden
twe ofte drie reysen an malcander, altyt smorgens als dese coepman misse hoerden.
Ten laesten wert hy denckende op den paus Alexander die soe menich jaer wech
geweest hadde, ende hem wel doersiende soe bekenden hy dat dit papa Alexander
was daer hy nu nyet an en twyfelden maer wiste dat seker, want hy met den paus
groete kennisse gehadt hadden. Soe is desen coepman gegaen tot den hertoch van
Veneetgien ende heeft hem te kennen gegeven hoe dat paus Alexander binnen
Veneetgien was int cloester A la Charite, waerof den hertoch hem seer verwonderden.
Ende deden terstont den secreten raet vergaderen
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in desen camer [109] ende onboden den coopman by haer ende ondersochten den
saeck wel. Ende als sy in den sekerheyt wisten dat paus Alexander in cloester A la
Charite was, soe syn sy met processie gegaen naet cloester en hebben den paus daer
uut gehaelt met processie ende hebben hem gebrocht in des hertochs palays. Aldaer
hebben sy den paus blydelyck ontfangen ende hebben daer 239 die paus met den
patriarch ende den hertoch van Veneetgien goet cyer gemaect.
Aldaer sittende heeft den paus vertellt alle die gesciedenisse, hoe dat hy langen
tyt hadden gaen doelen after landen door vresen vanden keyser Fredericum
Barbarossa, ende dat hy den saeck ontsculdich was, alsoe dat uut desen ende meer
anderen woorden den patriarch met den hertoch hebben hem genoemen over den
heelen Cingerie onder haer protexie om hem voor te staen ende te bescermen tegens
vervolch vanden keyser, ende beloefden hem te brengen in zyn pauslycken stoel.
Soe hebben sy ten laesten gesonden notabelen ambassaduers anden keyser
Fredericum, hem te kennen gevende hoe paus Alexander binnen Veneetgien
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was ende dat hy den saeck onsculdich was, begeerende oetmoedelyc dat hy den paus
wilden laeten in rusten ende nyet meer vervolgen. Ende dit screven sy mit besloten
misiven anden keyser, meer wat sy screven den keyser bleef eeven opstinat 240 ende
onboedt die van Veneetgien dat sy hem den verrader paus Alexander souden senden,
of hy ontseyden haer te vier ende swaerde. 241
Die ambassadoers thuys coemende hebben haer rapport gebrocht inden raet van
Veneetgien daer sy nyet wel mede tevreden waren. Want sy wylden den paus nyet
overleveren in handen des keysers, ende tegens den keyser te oorlogen was haer ock
swaer want sy hem ontsaegen.
Ten laesten is daer tydinge gecoemen alsdat Otto, des keysers soen, met groeten
volck opder zee was om die Veneetiaenen te bevechten ende op haer landen te roeven.
Soe hebben dan die hertoch met die Veneetianen bereyt haeren gelayen ende zyn
Ottonem tegemoet gecoemen ende daer wert an beyden zyden seer gevochten, maer
den Veneetianen hilden den overhant. Ende Otto, des keysers soen, wert daer
gevangen binnen den stadt van Veneetgien gebrocht.
Die paus hoerden van dese groet victorie, is den hertoch te

240
241

Apokoinou met als scharnierend zinsgedeelte den keyser.
verklaarde hen te vuur en te zwaard de oorlog

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

45v
gemoet gereden hem welcoem hetende ende heeft hem een rinck van zyn vinger
gegeven ende heeft den hertoch van Veneetgien gemaect admirael vander zee. Alsoe
dat uut dezen oorsaecke die hertoch alle jaers op ascensionsdach uutvaert inder zee
ende werpt syn rinck vander handt inder zee tot een teycken dat hy heer vander zee
is.
Otto, nu wesende gevangen binnen Veneetgien, heeft alsoe gesprocken metten
paus ende Veneetianen dat hy hoepte een goeden pays te maecken tuschen den paus
ende zynen vader den keyser indien sy hem wilden laten reysen tot synen vader op
syn sobaerheyt 242 twelck sy gedaen hebben. Ende Otto heeft soe veel gearbeyt tuschen
syn vader ende den paus, dat hy een vasten pays gemaect heeft, alsoe dat den keyser
Fredericus Barbarossa gecoemen is te Veneetgien ende heeft den paus te voeten
gevallen ende die paus heeft zyn voeten geseth inden hals vanden keyser ende hiet
roepen overluyt: Super aspidem & basiliscum ambulabis, conculcabis leonem &
draconam. 243 Ende daer hebben sy gemaect een vasten pays ende vrede, ende die
paus is met den keyser getogen nae Romen ende aldaer heeft die paus den Veneetianen

242
243

Betekenis onduidelijk: eenvoudige, sobere belofte?
‘Gij zult lopen over de kleine en de grote gifslang; leeuw en draak zult ge met voeten treden.’
(Psalm 91).

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

46r
gegeven groet previlegien.
Ten eersten dat zy zouden wesen dat derdehoeft der heyliger kercken. Dat loden
segel. Amirael te wesen vanden zee ende meer ander, waerof den oratoer van
Veneetgien hoechelycken danckten den paus.
End dese historie staet seer schoen gescylder in dese eetzael voorscreven. [110]
In desen voorscreven camer compt die hertoch van Veneetgien alle woendach tot
die rechter ende seyt tot hem: ‘Doet een ygelyck goet recht of ick salt over u doen’
&c. Die hertoch en moet nimmermer uut zyn pallays coemen dan driemael sjaers,
ten waer saecke dattet den raet van Veneetgien beliefden: ten lesten op
ascensionesdach, op sacramentsdach ende sonnendachs daernae.
Als wy nu des hertochs pallays doersien hadden soe zyn wy gegaen op dander
zyde vanden plaets daer Sinte Marcustoern staet, wiens cappe gedect is met fynen
ducattengoude. Ons werde geseyt dat dese cappe wel gecost hadde xxxvj dusent
gouden ducaten. Ende wy quaemen op desen toern, gevende een drinckpenning.
Desen toern was seer gemaeckelyck om op te climmen sonder trappen. Men macher
wel met een paert op ryden tot oppet hoechste, daer is een schoenen lustigen plaetze
om te gaen wanderen. Daer moecht ghy den stadt van Veneetgien wel doersien ende
alle die omleggende dorpen en landen. Ock moecht
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ghy sien dat meer Adriaticum.
Dit oversien hebbende zoe syn wy gegaen over Sinte Marcusplaetze voorby dat
vleyshuys in dat water daer staen twe schoene pilaernen zeer schoen gewrocht uut
een steen twelcke te verwonderen is, ende syn daer gecoemen van Constantinoppelen.
Op den enen pilaer staet Sinte Marcus; op den ander staet Sinte Odhore. 244 Tuschen
dese twe pilaeren doetmen justicie over die eedele burgeren &c. Ende meer deser
gelycken vreemdicheden daer ick nyet of en scrief, meer wil nu voerts verclaren hoe
wy sceep gegaen zyn om te zeylen nae Jerusalem.

De overtocht van Venetië naar Jaffa
De inscheping
Als ick voor geseyt hebbe geaccordeert wessende met die patroen ende myn hoeftgelt
hadde betaelt xl gouden croenen daer ick vanden patroen quytancie of naem, soe
bereyden ick my gansselyck tot den reysen ende coften alle dat my van noede soude
mogen wezen, te weeten cofte een kyste daer ick des snachts op slapen mochte ende
een bulte, oorcussen ende deken ende slaeplakens, twelck ick dachs moechte toeslaen.
Noch is u van noede voorsien van victalie, als van goede broetmuytschuyt, 245 ij
of iij brillen 246 rode wijn, een bril versch water, een goeden parmesaen kaas, ij of
drie hammen,
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viij of ix tongen, xxv zauzyskens die te Veneetgien wel goet zyn. Ock coeep xi goede
botter ende sout die in een aerden pot, want die botter coempt te Veneetgien te marct
ongesouten. Ock ist noetelyck dat ghy u versiet van suyker, candy ende noetmuscatten
want ghy dit noetelyc hebt int Heylige Lant. [111]
Als ick my nu dus voorsien hadde van al dat ick behoefden, zoe zyn wy met eender
barcke sceep gevaren omtrent een half mile daer onsse scip lach. Aldaer soe loten
wy om onse stantie, dat is een plaetse van iij voet breet ende viij of ix voet lanck daer
ghy u kist ende u goet mocht setten. Ende wat stancie u int loten te boerte valt daer
moet ghy mede tevreden wezen, ten waer datter een zyn stantie om gelts ruymden,
twelck men nyet gaerne en doet. Myn stantie was beneden naest Heyndrick Opmeer
met zyn wyf ende drie kynderen. Drie ofte vier spanter tesamen; die laeten haer
stantien ofscieten in manier of 247 een camer waer die sy mogen toesluyten. Als wy
nu onsse stantien geteyckent hadden soe waeren wy wederom nae Veneetgien ende
maecten ons rede. [112]
Den xxiiij dach in mey soe quaemen wy binnen Veneetgien ende laegen daer stille
tot den xxiijen
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dach junii ende was op Sinte Johan Baptisten avent ende rekende met onsen waert
ende vueren met eender barcke sceep. In welcke scyp wy noch stille lagen tot den
xxven dach in junio.

De afvaart; door de Adriatische Zee naar Kreta
Den xxven dach van juneo des morgens inden dageraet seylden wy up Godts
barmherticheyt naden Heyligen Lande toe. Den eersten anstaende nacht waeren wy
in groeten perickele overmits groeten onwedere ende stormen. Alsoe dat wy allen
desen nacht lagen en reden ant ancker, twelcke seer periculoes was als myn geseyt
werden. Des anderen dachs soe waren daer veel van des patroens volck die alle hoer
beste clederen antogen. Twelcke hoer manier is soe wanneer sy den doot voor oogen
sien, sorgende alsdat sy die nyet ontgaen en sullen, soe doen sy als ick hier scryf. En
dat daerom opdat mense begraven sellen opt gewyde, soe waer sy an lant comen
dryven.
Desen xxvj dach van junio wasset weer wat beter geworden ende halden onssen
ancker op nae middach ende seylden voors ende quaemen des nacht voor een vervallen
stedeken, Rufigina geheeten. 248 Dit geliefden 249 moechten daer aen lant varen mit
barcken.
Te Rufigina werden ons vertoent dat
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heylige lichaem Eufemie twelcke seer miraculoes daer ant lant is gecoemen dryven
mit een marmoren tombe &c. [113] Onse patroen nam hier in xl scapen ende eenen
os levendich, varsch broet, varsch water, hout om te barnen ende ock groete steenen
om ons mede te verweren tegens onse vianden om hiermede uuyt die maers uuyt dat
castel 250 te warpen of 251 van noede geweest hadde. Van desen souden wy ons al
voorsien hebben te Parens, [114] meer overmits dat onweder en muchten wy daer
nyet havenen.
Parens leyt c milen van Veneetgien, ende van Parens c milen leyt Zara 252 ende is
een aertbiscopdoem. Aldaer rust den ouden Symens justus die Jesum in syn armen
nam ende sprack: ‘Nunc dimittis servum tuum, Domine’ &c. [115]
Eer wy van Rufigina voert zeylden songen wy Salve Regina ende collect 253 ende
daernae lasen wy Miserere ende De profundis ende dit deden wy alle avent soelange
wy int scyp waren.
Op Sinte Peter ende Sinte Pouwelsavent zeylden wy in den daegeraet van Rufigina
voorts tot Onser Liever Vrouwen Visitatienavent toe al met groeten swaren storme,
dick meer achterwerdts dryvende dan voorwaerden, ende waren nyet sonder groeten
perikele om te blyven 254, maer op Onser
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Liever Vrouwenavent seylden voorts met eenen goeden winden voorby perikel dese
clyppen [116], welcke clippen zyn een speluncke der Turcken.
Dese clyppen hieten Montangie Melizelo ende zijn gelegen van Veneetgien iiijc
milen. Montangie Melizelo ofte Leezelo is een wonderlycke steenroetze, leggende
in die zee als een hogen torn. Dese bergen gelyck leggender veel inder zee, waerdoer
daer periculoes is om seylen, bysonder inden nacht. Hier omtrent soe vancktmen
zardeyn die seer groet is, ende dat eylant daermense vanckt hiet Camisa.
Wy sagen een berch leggen inder zee, geheeten Sinte Andriesberghe 255 ende daer
staet een minnebroederscloester op, die onderhouden werden van ons kersten
coningen. Ende die minnebroeders van Sinte Andriesberch hebben dat eylant
Montangie Lezeelo onder haer subjectie met dat wiltbraet dat daer in groete mennichte
op is daer sy of leven. Ock synder veel valcken opt voorscreven eylant. [117] Ende
dit eylant is der Turcken haven als sy eenich roefscepen opter see hebben, waerdoer
dattet periculoes is om hier voorby te seylen. Mer wy seylden hier voorby met een
goeden wyndt.
Noch zeylden wy voorby tgebercht geheeten Zozano, ende hier eynt Colpho ende
hier eyndt
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die Veneetianen haer jurisdictie. [118] Desen tyt vueren wy voorby menich lustich
lantscap die ick nyet al bescryven en can.
Anden zuydtzyde lieten wy leggen den berch Amboren [119] ende tlant van Napels
ende Calabren, meer wy saegen dat nyet. An die noortzyde lieten wy leggen
Slavonyen, ende behoert eendeels toe den Veneetianen ende eendeels den Turck.
Wy seylden voorby tlant van Albanien ende leyt eensdeels onder den Griecken. Dits
talderhoechste gebercht vander werlt. [120] In dit gebercht woenen die stradioten
ende syn schoene mannen ende draegen hoeden met groete hoege tuyten. [121] Ende
kerstenen die daer woenen, regieren den wyngaert vanden Tuercken. Anders een
souden sy geen wyn telen 256 alsoe Godt die Turcken die gratie ontogen heeft. Noch
geseylt voor by een geberchte, geheeten Schoya ende Plano &c.
Voerts gepasseert voorby Corphon ende leyt in Griecken ende behoert toe die
Veneetianen. Ende daer leggen twe stercke castelen twelcke grote fortelesse zyn
voor die Veneetianen.
Desen nacht waeren wy in groeten last wantet scip naest bedreven was ende van
duysenden een datte nyet te gronden ginck. Op desen selfden tyt soe wroecht 257 onse
medebroeder inden wyngaert 258 Hans Dirckzoen ╬ Koeremoery ende sterf ende was
ons eerste doot opter zee ende was een van die vier rechters die
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wy opt scip hadden. God heb zyn siel; het souden zyn anderden reyse 259 geweest
hebben. Ende als dach werden den vyfden dach in julius 260 voormiddach werdt hy
doot op die kuebrugge 261 in een kiste gebrocht. Alle die int scip waren werden metter
cloecke boven geluyt. Ende daer laesen men een misse ende vigilie voor zyn ziele.
Dit gedaen wesende werde die kiste toegesmeten ende werden van die boetgesellen
overboert geset inde zeede ende dreef daer godgeliefde, twelck deerlyc was om te
sien. Dat hem nu gebuerden, mocht ons mede gescien. [122]
Als dit gescieden waren wy omtrent een slot ende lant, geheeten Slaffolonia, 262
welcke slot die Veneetianen int jaer m.ccc ende lxxx vanden Turck wonnen ende is
een groeten troest voor die coepluyden ende pellegroms om daer voorby te passeren.
Uut desen gebergte coemen veel schoene wynen die zeer goet zyn ende ock veel
wasch. Van dit slot Slaffolonia synt voorts xxx milen tot Jantis ofte Zazinthen 263 ende
werdt 264 voor die helft tuschen Jaffa ende Veneetgen ende leyt Janthos van Veneetgien
omtrent duysent milen. Meer tys beter te seylen van Janthis tot Jaffa dan van
Veneetgien tot Janthis.
Ende wy quamen tot Janthis den ven dach van julius omtrent middach. Ende
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terstont quaemen die trompers mit een barcke om ons scyp al spelende ende hieten
ons vriendelyc wellecoem. Ende hier vueren wy mede an lant. Onse patroen cofte
drie levende ossen ende versch broet ende water. Onder dit derp Janthis leggen lxxij
dorpen die alle dinck tot Janthis te coep brengen. Alle dinck is daer redelycx coeps
want wy coften ses goede hunderen om anderhalf marcell ende vyftich eyeren om
een marcell, ende als die peregrinen daer nyet en zyn soe is alle dinck noch beter
coep. Die wyn isser met allen seer sterck die ghy met water moet brecken, sult ghyse
drincken, ende sy hieten desen wyn Romenysce.
Ick maecten desen middach goet cyere met myn geselscap. Ende ick doorsach dit
dorp wel. Ten is nyet schoen van huysen, meer het is vol volcx. Daer lach eenen
schoenen galey in desen haven van Janthis, toebehoerende die Veneetianen. Ende
die patroen van desen galey dede ons goet chiere 265 ende toenden ons alle dat regiment
266
vande scepe. Dese patroen hadde genoemen ij scepen geladen met specerien ende
ander costele cruyden want die van Veneetgien hebben previlegien dat nyemant dan
galeyen ofte groete schepen cruyden vueren en moeten.
Item boven op een hogen berch recht boven dit derp staet een groet casteel ende
is onwinbaer alsoe datter nyet wel by te coemen is. [123] Als ick nu alle dinck wel
doersien
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hadde soe coft ick anderhalf pont dadelen voor v marcketten. Ende vuer alsoe mitter
bercke wederom schepe. Ende seylden desen avent voort met een geluckigen winden.
Ende vueren des anderen dachs voerby Morea welcke lant den Turck besit, ende daer
leggen v schoenen steden in als Columna, Corinten, Modin, meer wy waren daer
nyet in. [124] Dit lant plach goet kersten te wesen, meer den Turck heeft dat lant nu
al in zyn gewelt, alsoe dat zy al onder trybuyt sitten. Modin leyt c milen van Janthis.
Als nu soe wert ons die wint contrarie, alsoe dat wy nyet veel en vorderden desen
nacht. Den vij dach julii sagen wy smorgens leggen een wonderlycken lant ende
gebercht, geheeten Cyrygo maior ende Cyrygo minor. 267 Int eylant van Cirygo maior
is die plaetze daer dat groete mirakel is gesciet vanden byscop Sinte Niclaes vant
coeren dat daer in een scip quam, ende Sinte Niclaes nam daer veel coerens uut ende
beloefden den scipper dat hy soe veel coerens soude vinden als hy thuys quam; syn
volle mate, alsoet gescieden. 268
Noertwest op tuschen dese twe eylanden werden ons geweesen den rechten vaert
na Constantinopolen. Anden luchterhant van Cyrygo leggen de landen daer seven
coningen plagen te wonen. Hier leyt oock dat eylant
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ende werden ons gewessen dat casteel daer Paris, Hectors broeder, Helenam
ontscaecten daer die stryt van Troeyen uut rees.
Van Cirygo voorts cc milen tot Candien. 269 Ende seylden voorts al met contrarie
winden, meer des saterdaechs met een redelycken wint maer stille tot Candien. Ende
ons aventmael doende boven op die kuebrugge begonsten wy Candien seer te
genaecken. Ende van stonden an soe werden dat boert vanden scepe rontsomme met
veel schoender wimpelen behangen mit veel bellen daeran mit ock die wapenen van
Veneetgien. Ende die cronen 270 vander marschen werden rontsomme gecleet met
rooden syden laken ende werden besteken met pilen ende bogen ende dat was seer
lustich om te sien. Alle dat in scip was, cleyn ende groet, moste al boven opt scip
coemen. Onser wasser wel cc hondert 271 coepluyden, pellegroms ende boetsgesellen.
Ende dit was een groete eer voor onse patroen, want onse patroen hadde daer binnen
Candien woenen eenen bruder die hertoch van Candien geweest hadden binnen corten
tyden. Want die van Veneetgien die setten alle drie jaeren een hertoch in Candien.
Wanttet haer toecoempt. Desen heer was seer verblyt van onser toecoemst alsoe hy
ons bewees, als ghy noch hoeren sult. [125]

Kreta; allerlei wetenswaardigheden
Den ix dach van julius des smorgens lach ons scyp op zyn alderschoenste ghestoffiert
dat
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een lusten mochten ende alle dat gescut werden los gescoeten dat int scyp was tot
een triumphe. Ende van stonden an soe quaemen die schelmeyen uut die stadt van
Candien met een barcke in onse scip ende hieten ons wellecoem met haer soete
spelen. Ende alzoet sonnendach was soe vueren wy inder stadt ende hoerde misse
tot die minnebroederen. Dit eylant Candien ofte Creta genaempt leyt in Griecken.
In voorleden tyden plach Candien te hieten Centapolis want het was met hondert
eedelen steden vercyert. Dit eylant is dat eerste geweest vroem ter wapenen ende
gescut. Hier syn oeck eerst die letteren ende scryften gevonden ende die musicke
heeft eerst hier hoer begyn gehadt. [126]
Candien is een groot schoen lant maer daer leggen nu maer dan 272 vij steden in,
maer daer zyn wel xiiij duysent dorpen, ende in Candien zyn veel besten en geyten.
Men vint daer geen wolven noch vossen noch geen geslachten van scadelycke besten
noch geen scerpenten. Al quamer eenige quaede beesten van buyten, die sterven
terstont.
Candien is wel gebouwet ende geplant met boemen ende cruyden van medicinen,
ende vol schoene wyngaerts. Ick was in Candien tot die prekaersdach sach ick een
wyngaert
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dien seven mael tsjaers rype druven voortbracht. 273Twelcke men wel mochten mercken
want ick aet van die rype druven ende ick sach daeran onrype druven ende blosseme.
[127] Ock Candien is vol costele gesteenten ende bysonder die steen, jocedactali
genoempt, als Ysidorus seyt in syn xv boeck. [128]
Van alle groete venynde is Candien vry. Candien heeft eenen schoenen stadt
geweest, meer is nu seer vervallen overmits ertbevinge. Alsoe dat ick op desen tyt
in manieren als sy nu gestelt is nyet veel properheyts een weet van te scryven, 274
want het is een stadt vol hoecken ende winckelen, seer nauw van straeten. Ende die
huysen syn boven al plat. Wy daden onsen middachmael ende avontmael meest
boven oppet huys, dat wy over die stadt sien moechten.

Bezienswaardigheden en relikwieën op Kreta
Aldus Candien besiende soe quaemen wy in een poorte. Daer stonden sacken ende
waren vol snees 275 twelcke vremt was te sien wantet alsoe heet was dat men nauwelycx
langes die straten conde gaen, ende in dese poerte wast heel kuelder ende die sne
vercochten sy ons om onsen wyn daermede te temporen ende kuel te maecken. Dit
snee halen sy van eenen berch die nyet seer verde van der stadt leyt als ick naederhant
wel sach.
Omtrent dese poerte was veel volcx vergadeert om te sien doen justicie over twee
boese misdade menschen. In dese poerte recht voor die gevanckenisse
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was een rondtaes 276 gemaect van koerden. Het is hoerluyden manier alsdat die
diefhanger bint die misdadigen tuschen dese koerden moedernaect ende windt hem
op ende laet se alsoe hangen tuschen hemel ende aerde, twelck alten swaren pyn is
want dat lichaem hangt gespannen tuschen dese coerden als een francyne 277 op die
raemen doet. Mer dese twe misdadigen cregen gratie ende werden doer den stadt
gegezelt twelcke vremt was om sien. Sy waren malcanderen gecoppelt met een
dwarshout op haer gat, welcke hout die diefhancker in syn eenen hant hildt ende in
den ander hant hy een gezel, gemaect van bueffels leer daer hy haer wel dapper mede
op het lyf sloech, datter dat roede sweet nae quam, ende elcke slach mocht men wel
over zeven huysen hoeren. [129]
Des anderen daechs daer an gingen wy in die jodie, want daer woenen met alleen
278
veel Joden die al dragen geluwe mutsen waerdoer mense kennen mach. Daer
waeren met allen veel costele juwelen ende gesteenten te coep ende om eer 279
redelycke prys. Ick cochte daer een steen seskant, amatist genoempt, siende uuten
paerschen, voer ij Veneetianze ducaten ende twe marcellen, ende hiermede voer ick
sceep. [130]
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Des anderen dachs hoerden wy misse te minnebroeders ende die misse ten eynden
wesende zoe werden ons aldaer veel heylichdoems vertoent van den guardian.
Inden eersten dat hoeft van Sinte Stephen die eersten martelaer, twelck was seer
deerlyck gequest vanden steenen. Noch sagen wy een arm van Sinte Symon, Judas
gebroederen. Noch een stuck van Sinte Franciscus cappe ende een stuck van zynen
guerdel ofte coerde. Noch een stuck van Sinte Louwers bene van syn knyen
nederwaerts. Een stuck vanden gulden poerte ende een stuck vander columme daer
die Heer Jesus gebenedyt om is gegeselt geweest. [131] Noch een stuck van dat
heylige cruys Ons Heeren Jesu Christi daer God den doot an gesturven is opden berch
Calvarien.
Als wy nu dit heylichdom gesien hadden, soe werden wy voert geleet in een
kellenaer aldaer ons vertoent werden veel doeden lichamen, ende dit was seer vreemt
om te sien. Want dese dooden lichamen stonden overeynden, gescoert tegen die
muyeren, [132] gehabitueert in alre manieren alsof sy langes der straten souden
gegaen hebben. Ende dits een manier by die edeel 280 luyden om doen, alsoe dat die
in levende lyven noch zyn, gaen dick visiteeren hoer dooden
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vrienden ende bescryen den selfden met een vremde manier van huylen. Ende
wonderlycke manier van droeffenisse toenen zy als sy hoeren vader ofte moeder,
broeder ofte suster begraven sullen, twelck gesciet in generael alsoe wel onder den
onedeelen als onder den edeelen, en is deser. Als hy doot is soe sytten sy en huylen
ende gebaren, dat haer uut haer hoefden treckende, hoer clederen scorenende, binnen
haeren huysen alsoedanigen gebaer toenende datter den heel buyert of overeynde
van is. Aldus ropende soe vragen zy dat doeden lichaem wat hem daertoe poert dat
hy gesturven is, verhaelde 281 daer al syn scat, alle syn haven, syn schoen wyf ende
schoene kynderen, presenteerende ock alle synen offcoemst &c. Seggende: ‘Wat
soude uwerliefde toch kunnen [133] gebrecken? Waerom sydi toch gesturven? Wat
wast u van noede?’ Ende deser gelycken dwaesheyt veel, twelck ick eensdeels hebbe
gesien ende hoerden waerdoer ick deese vreemdicheyt gescreven hebbe. [134]
Als ick nu dese kellenaer wel doersien hadde soe ginck ick inden hof des cloesters,
in welcken groeten hof een cleyn hoefken was ofgescoeten rontsomme met plancken
seer hoech. In dit hoefken saech ick een boem seer wonderlyck ende costelyc alst
wel scheen
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want sy seer nau bewaert wert. Myn wordt geseyt dat dese boem er vant selfde genus
des boems is daer Adam ende Eva die verboden vruchten van aten, waerom sy uut
den paradys gestoten werden. Ende daerom soe hiet desen boem museficus paradysey
282
&c.
In dorp van Mathera 283 in dat balsemhof, welcke dorp gelegen is een grote Duytsche
mile van die groete stat Alkayr, in dit wellustige hof staet mede van desen genus des
boems, als myn geseyt is vanden genen diet gesien hebben. In dit wellustige hof,
wiens bladeren des boems lanck syn xv ofte xvj voeten ende bedt dan twe voeten
breet. Ende vruchten des boems syn lange appelen welcke xviij, xix ofte xx an een
tack wassen gelycke veel beesen an een druyf wassen. Ende dese appelen hebben
een suete smake alse tot rypheyt gecoemen zyn. Ende an wat syde dat sy opgesneden
werden, soe heeft elcxe deel dat gesneden wert een cruys mit een beelde desgeens
die gecruyst is daerin gedruct. [135] This alsoe dat dat hout des wetenheyts des guets
ende des quaets, welcke vrucht verboden was, was desgelyck als desen boem. Ende
hier voortyts eert pampier gevonden werdt dat die oude vaderen screven in die bladen
des boems alse gedroecht waren, want dese
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bladen hebben van boven tot beneden zeer rechte lynien, gelyck van malcanderen
staende. Dese boem is zeer vreemt om zien. Die bladen van desen boem in Candien
hangen van boven tot beneden opter aerden ende dit scheen oft een tabernackel waer
geweest ende sy waren wel twe ellen lanck ende meer dan een ellen breet. Het was
noch een jonge stam ende al haddet wel geregent, ghy souter nochtan wel droech
onder gestaen hebben, ende van desen bladen plaecten ick een stuck ende hebbet
tselfde met my thuys gebracht.
Als wy nu wel desen hof doorsien hadden soe gyngen wy ter plaetsen daer ons
veel schoen geschuts werden vertoent, daer Candien wel mede verciert is. Daer was
een schoen suverlyck stuck dat myn xxvij voeten lanck was ende daer was op gegoeten
perfectelyck aldus:
Roborae nulla valent nec moenia fortiae quaeque
O felix gaude munere Creta meo 284

Een feestelijke maaltijd bij de bevelhebber van Kreta
Des anderen daechs opden xij dach julii hoerden wy misse ende waren genoot van
onsen patroens broeder, wylen heer van Candien, op een seer costelycken ende
feestelycken maeltyt, als ghy hoeren sult.
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Als wy genaecten dat pallays van desen vroemen heer, soe en conden wy nau gehoeren
van die trommelen, trompetten, scalmeyen ende ander spelen daer sy ons mede
wellecoem hieten. Ende als wy die trappen opgeclommen waren in die sale, soe stont
die heer selver in persoen seer vroem ende heerlyck van statuere, met een langen
fluwelen tabbart ter aerden toe, met een swaren dicken gouden keten om syn hals
van fyn gout. Hy hadden ock een gouden ketten om syn rechter party van zyn hant
tot aen syn elleboech toe ende hy hadden een costelen gordeel op syn lyf gegordt op
zyn tabbert, ende hy toenden ons allegader een blydelyck aensicht ende bevael ons
allegader an die tafel te sitten, alsoe wy deden. Heyndrick Opmeer met zyn huysvrou
Lysbeth Jacops ende haeren kynderen ende ick saten by malcanderen.
Sittende an den tafel liet ick myn oogen ommegaen op die ordonantie van desen
costelen maeltyt. Inden eersten stont daer een stellage in manier als die stellagien
daer met ons dat heylichdoem op stondt, ende was schoen becleet ende daer stonden
veel schoene gouden ende silveren vaten op, als kannen scotelen, scalen ende coppen,
ende dat was een eer ende tryumphe voor die heer
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die ons te gast genoot hadden die ons synen scat daer toenden. Al 285 wy nu ter tafelen
saten, soe worden wy gedient met aldercostelycste gerechten dien ick dier gelycken
noyt en gesmacken noch een 286 sach. Wy droncken daer over tafel die scoenste
lyefelycste wynen als ick my leeven oyt dranck. Deese coestelheyt ende ordinancy
van deese maeltyt is my nyet wel mogelyck om te scryven.
Desen eerwaerdigen heere hadde selver enen toesicht totter tafelen. Soe wat hy
sach tot der tafelen gebreken, dat mosten die dienaers vervollen &c. Daer waeren
sekere dienaers die allen 287 hoer officie was die vliegen vanden tafel te weeren mit
wayertgens gyngen sy wayen over die tafel twelck ock een groete vercoelynge was
voor ons, want onser seer veel was 288 ende die hetten groet &c. 289
Alsoe dicke als die dienaers een gerecht om brochten ofte of setten 290, soe gingen
alle die schelmeyen, trommelen ende voorts alreley snaerspel. 291 Daer werden ock
musick in Grictx gesongen. Alsoe dat my nyet mochelyck is om te scryven die
tryumphe ende groete eere die ons desen eerwaerdigen heer toenden. In deser
manieren dese maeltyt voleyndt, soe waeren wy allegader wel
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verhoecht mit die coestelycke spyse ende dranck, alsoe dat wy altesamen desen
eerwaerdigen heer met vroelycheyt gedanct hebben. Twelcke sonder twyfel wel
reden was, ende syn alsoe van hem gesceyden. [136]

Andere bijzonderheden over dit eiland
Des anderendachs als ick misse gehoert hadden, soe doerginck ick ende doersach
den stadt van Candien wel door. Ick ginck ock wandelen buyten der stadt wantet
daer seer lustich is. Twe milen vander stadt soe werdt ons gewesen den berch daer
Juppiter op plach te phylozopheren ende beneden desen berch leyt hy begraven. [137]
Candie wert ock wonderlycken bewoent ende was vreemt om sien, want buyten die
stadt woenen die luyden onder die aerden als die conijnen by ons in die hoelen in
duyn.
In deser manieren desen dach doergebracht als nu, soe was een ygelyck besich
om hem te onderleggen vant gene des hem van noede was, want broet, eyeren,
hoenderen, wynen ende druyven zyn hier goeden coop. Dit moet wel een goet landt
syn. Daer waschen alle jaers over hondert ende dertich duysent boeten malevezaeyn,
292
ende daer syn seer veel scapen die sy al melcken ende maecken daer caesen of,
maer zy syn seer sout.
Ick coefte hier nyet sonderlincx dan wat paternosters van legnum
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aloes ende anders 293 om selfden oppet heylige graeft te brengen ende wederom thuys,
als die pillegroms van gewoenten syn om doen.
Item wy sagen hier een vreemde manier van smeden: die man ende dat wyf saten
tsaemen ende smede ende hadden een alten vreemden manier van blasen, twelck ick
nyet scryven en can. [138]

Vertrek uit Kreta naar Cyprus
In deser manieren Candien wel doersien, soe syn wy wederom tscepe gevaren alsoe
onse patroen reetscap maecten om voorts te zeylen na Cyperen, twelck gescieden
den xven dach in julio, alsoe wy onsen zeyl strecken 294 in die haven van Candien den
viijsten dach in julio. Ende zeylden aldus voort nae Cyperen, scuwende die haven van
Rodes twelck versceyden leyt van Candien iijc milen, welcke Rodes den Turck besit
dat seer te beclagen is. [139]
Rodes is een zeer starcke stadt van toerenen, myeren 295 ende bolwercken. Voor
deese stadt ant meer leggen xiij stercke thoeren met wyten molen daerop, [140] ende
was in manieren van spreken onwinlick ende placht toe te hoeren die Sint Jans heeren
296
van Rodes, den welcke daer uut gedreven zyn vanden Turck in jaer Ons Heeren
c
xv ende xxiij.
Ende dese heeren bewonnen nu een eylant geheeten Malta ofte Militem

293
294
295
296

rozenkransen gesneden uit lignum aloe [het geurige hout van de aloe-struik] en ander materiaal
zoals wij ons zeil streken
Hier: versterkte hofsteden.
Johannieters

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

57r
ende leyt tuschen Cicilien ende Thunes. Dat eylant van Rodes is een goet eylant ende
wel vercyert met veel goede geberchten daer veel wylde dyeren op zyn, ende heeft
veel schoene valeyen. [141]
Deser genuchelycken plaets mosten wy schuwen en blyven vandaen daer wy
mochten, ende zeylden met eenen stercken redelycken goeden winde over die golven
van Sinte Helena. [142]
Dit placht een quade onrustige zeede te wezen, alzoe dat nauwelyc een scip
daerdoer conden geraecken. Maer naediemael 297 die heylige conninckinne Helena
gevonden hadden die wapenen daer God mede gepynicht was geweest opden heyligen
berch van Calvarien, soe heeft zy die golve ende zee beseylt ende worp daerin een
van die drie nagelen Ons Heeren. Ende van deser ure soe is die zeede saechtmodyger
geweest danse plach te wesen. [143]

Cyprus
In deser manieren voorts gezeylt totdat wy gecoemen zyn in Cyperen voor een
vervallen stede geheeten Lymesont 298, meer eer wy hier quaemen soe hadden wy in
dese voorleden dagen overgeseylt een zeer wueste zee daer wy lant noch sant mochten
sien, ende strecken onsse zeylen in die haven van Lymesont den xix dach in julio.
Ende vueren
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met een barcke an lant. Aldaer wy vonden een minnebroeder, genaempt Thomas
Scotus, die aldaer gecoemen was van Jerusalem om ons ten besten te raeden, die
aldaer misse voor ons las ende als die misse uut was soe deede hy int geneerael voor
ons allen zyn boetscap, hoe ende in wat manieren hy tot ons gesonden was van zyn
guardiaen in Jerusalem. Als dat wy ons souden moeten onderleggen van wyn ende
broot, want sy binnen Jerusalem geen macht en hadden ons yet te geven van wyn
ofte broet, want die minnebroeders dit jaer geen wyn en hadden geteelt overmits dat
sy dit jaer verdreven waren geweest. Waerom sy geenen macht een hadden 299 ons
eenyge hulp te doen van spyse ofte dranck, want sy hoer selven niet gevoeden en
conden, ende waren groeten overlast lydende vanden Turck.
Ons voerts berispende van onse scryven ende malen opter wanden twelck sy abuys
seyden te wessen, ons biddende dat wy ons daervoor wachten souden, ende bysonder
int Heyligen Lant want die Turcken dat niet gaeren en sien &c. Maer wy en litent
niet maer een ygelyck scref met colen of met roede aerde zyn naem op die wanden
ende muyren.
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Ende meer ander puncten die ons Thomas Schotus leerden hoe wy ons dragen souden
onder die Turcken. [144]
Ende als dese relacie ten eynden was, soe doersach ick dit dorp al wel. Lymesunt
heeft hier voormaels een schoene stadt geweest, meer is nu seer verdorven ende is
verdestrueert van een coninc van Engelant die syn 300 suster aldaer gevioleert worden
als hy was reysenden ten heylige grave. [145] Ende uuyt wraecke van dien soe heeft
die coninc alle dat heele lant zeer gedestrueert ende bescadicht alsmen mach sien.
Hier sach ick dat cooren dorschen ofte uut treen 301 vanden muylen ofte ezelen die
daer over liepen rontomme, gelyck een roeschmolen. Daer sat een man op een sletgen
302
achter die ezelen, ende alsoe liepen sy dat cooren uut, welcke vreemt was om sien,
ende dit geschieden int velt [146] ende daer hadden zy haer tentkens [147] daer zy
in rusten by nacht ende by dach voor die hetten vander sonnen &c.

Van Cyprus naar Jaffa
Als wy dit wel doersien hadden, soe maecte wy een corte wyle goet cyere ende vueren
wederom tsceep. Onder al soe cregen wy quade tydinge, want in die haven van
Limesunt waeren geweken twe scepen overmits dat die Turcken opter zee overeynde
303
waeren tegens die Sint Jans heeren van Rodes, want die Sint Jans heeren van Rodes
hadden een scip genomen vanden Turcken. Alsoe
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dat wy den xx dach in julio des morgens voorts zeylden mit groeten anxte ende vrese.
Die vischen quaemen springen met groeten hoepen uut dat water om onsen scip en
wederom subitelyck vant scip nae die gront, twelck seer vreemt was om sien. [148]
Eenige seyden dattet beteyckende zware winden ende quaet weder. Die sommige
zeyden dattet niet en beteyckenden dan vrientscap die dese stomme besten ons waren
toenende. Wat daerof is dat beveel ick God. Dit weet ick alsdat wy op dat pas 304 geen
quaet weder en cregen.
Ende dus voerts seylende soe wert ons patroen zeer bevrest voor vianden, want
wy sagen drie scepen voor ons zeylen. [149] Ende van stonden so ginck onsse
buschmeester ende visiteerden allen die bussen 305 die rontsom opten scepen lagen,
die welcken hy claer maecten ende volden. Die boetgesellen droegen grote sware
stenen boven in die croenen vander marssen alsoe veel als sy daer stuwen mochten
ende ock pilen ende bogen. Onse vier rechters vanden scepe deden ons altesamen
byeen coemen ende divideerden ons in quartieren, een ygelyc ordinerende syn plaetze,
met alsulcken geweer als daer wy ons lyf soude mede verweren, daer wy altesamen
moet toe maecten. Indient soe souden moeten wesen, wilde een ygelyck liever hem
doot vechten dan hem selven gevangen
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te geven, want die Turcken die kerstenen vercoepen alsmen by ons die coeyen ende
paerden vercoept. Meer God almachtich, die by ons was ende nimmermeer verliet
alsoe wy merckelyck mercten, soe bescermde hy ons dese reyse ende ock voor
verderfenis van onsen scepe, twelcke nae genoech was. Want die pyloten dick zelver
die moet verloren gaven, zoedat wy dick onssen doot naeder waeren dan wy self
wisten. [015]
In deser manier zeylden wy vast voorts, onbescadicht, ende sagen dat Heylige
Lant op Sinte Mariaen Magdalenen dach 306 des morgens. Ende alsoe drae als wy dat
bekenden, soe waeren wy allegader seer verblyt ende vylen allegader op onsen knien
ende sangen met luyder stemmen ende groeter begerten Te deum laudamus &c.

De wachttijd in de haven van Jaffa
[T]en eynde wesende desen loffelycken sanck soe quamen wy altehant 307 in die haven
van Jaffa, aldaer wy onsen zeyl strecken op Sinte Marien Magdalenen dach ende
worpen ons ancker uut omtrent xij uren opden middach. Ende lagen mit onsen scyp
recht tegens Heylige Lant ende ons scip was seer versciert met schoene wimpelen
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ende heerlycke standers. Ende lagen omtrent soe verde vant Heylige Lant als die
Hoornebrugge verscheyden leyt van Delft. [151]
Ende van stonden an soe toech onsen trosman Steffeney Turcks habyt an ende
voer met eenre barcke te lande om voor ons allen geley te verwerven. [152] Niet
lange een was 308 Steffeny wech. Hy quam wederom tschepe mit eenige Turcken met
hem, alsoe dat Steffeny met alsulcke tydinge sceep quam alsdat hy, noch onse pylooth,
[153] niet en dorsten ryden by dage tot Jerusalem. [154] Ende als wy dat hoerden en
waren wy niet wel tevreden, ende altans 309 quam ons an boert een baercke ofte een
boot met Turcken ende brachten met hem somenckelen comenscappen 310 twelck sy
onsen patroen veylden. Ende daerentuschen gingen die Turcken door onse scip ende
besagen al onsen regiment wel doer, daer wy geen groet genoecht in hadden. Alsoe
dat wy uut desen 311 waeckten desen navolgende nacht of ons yet geboert souden
mogen hebben, twelck nyet en gescieden God heb lof.
Ende als dese Turcken wech waren soe vuer ons troesman tegens den avent met
eenyge ander Turcken van zynder kennisse te landen ende reden voorts allen den
nacht om voor ons geley te verwerven. [155] Ende dierwylen soe brochten ons eenyge
Turcken
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te coep in ons scip lamoenen, druven ende eyeren, ende wayertgens die ons groetelyck
van noede zyn voor die hetten als wy doer die groetten hetten reden nae Jerusalem
die wy vanden Turcken coften. [156]
Die cappeteyn nae oudergewoente lyet enen ommeslach gaen 312 voor alle die
pillegeroms dewelcken hoer hoeftgelt mosten opleggen ende ick ginck mit meester
Arent Willemsz., barbier van Delft, totten cappeteyn ende vertoenden hem quytancie,
gescreven binnen Veneetgien byden dolphyn, waerdoer wy toenden dat wy ons
beyder hoeftgelt betaelt hadden te vollen &c. [157] Daernae soe coefte ick een
piersaeck 313 van Bartholomeus onsen troesman ende was een manier van een
minnebroeders saeck daer sy broet mede bidden. Dese provisie dede ic om myn
boetgaetgie 314 daer in te steken om dwersch over den ezel te leggen. [158]
Als wy nu dus gelegen hadden voort Heylige Lant v ofte vj dagen, soe quam
Stephany onse troesman met den procuratoer der minnebroederen van Jerusalem met
sommige mameluycken, 315 twelck ons beteyckent wardt alsdat sy te Japha waeren
doert teycken vander vane die ons getoent wert uut den thoerne van Japha, soedat
ons patroen terstont het boet gesonden heeft an lant mede dat 316 sy ons tydinge van
geley brachten. Meer als sy binnen sceepe quamen, waren wyt eeven nae, want wy
begonsten te twifelen ende te
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sorgen alsdat wy wederom te ruggen souden moeten keeren ende dat wy dat lant
nyet en souden betreden. Die reen was dese, als dattet geheele lant in roer was, gens
contra gentem. 317 Die Arabianen waren uut om dat geheele lant te bederven, die
welcken by dusenden verspreyt lagen tuschen die wegen. Ende bovenal soe was daer
een mutatie van officieren, want in Damasco was een nyuwe regent gecoeren die
noch dat regiment van Jerusalem, van Gazara ende van Rama 318 niet ontfangen en
hadden, alzoe dat wy doer desen twisten ende andere onvreden geen geley en conde
crygen, waerin wy niet wel tevreden en waren. [159]
Onse cappeteyn socht alle den raet die hy mochten ende beriet hem met den
procuratoer ende mameluycken, ende naemen een conclusie met rypen raden alsdat
onsen troesman Stephany met den procuratoer ende mameluycken reysen souden
alsoe lange totdat zy den heer van Gazara vanden, hem schenckende enyge propinen,
319
dat sy ons daerdoer wylden gunnen geley.
In deser manieren tegen 320 sy met malcander op die been om byden heer van
Gazara te coemen, ende wy lagen en wachten zeer verlangende nae goede tydinge.
[160] Den xxix dach in julio soe laegen wy en speculeerden 321 opt

317
318
319
320
321

volk tegen volk
Ramla of Ramela, halverwege het traject Jaffa – Jeruzalem.
enige geschenken. AW 64 verduidelijkt: enyghe juvelen.
Versta: togen.
lagen wij uit te zien

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

61r
scip nae die middach. Soe sagen wy een cleyn scepen coemen in die haven van Japha
uut Cyperen met xiij pellegrums ende die boetgesellen quamen an onsen scip, meer
onse patroen en wildense in onse scip nyet hebben, [161] maer wat die saecke was
en wisten wy nyet. Ende sy laegen alsoena dat lant dattet ons verwonderden. Ende
des anderen dachs vernamen wy als dat sy op het lande waeren, alsoe dat wy onse
patroen hierdoer verspraecken 322 waerom wy niet alsoe wel tot geley en conden
coemen als dat scepen met die xiij pillegerums, waerom wy seyden dat ons patroens
dingen niet en dochten. 323 Ende als wy dit rumoer met onsen patroen dus hadden,
soe werden ons geseyt dat wy haest geley hebben souden. Mits desen soe waeren
wy vast verlangende.
Ende enen Goesen Heyndrickz. van tsHertogenbosch vinck opten selfden tyt een
groetten thonynvische, langer ende dicker dan een volwassen man, alsoe dat wy met
ons sessen of sevenen genoech te doen hadden om opt te halen, ende hy vinck noch
een vische vander selfde faetsoene, meer cleynder. Wy verwonderden ons allen van
desen faetzoene van vischen want wy die noyt gesien en hadden. [162] In deser
manieren corten wy vast onsen tyt.
Ende by wylen deden ons Thomas Schotus
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een sermoen hoe wy ons dragen souden op het Heylige Lant onder die Turcken of
God ons gracie gouden om op het Heylig Lant te coemen daer wy seer voor bevreest
waren. Als wy dus lagen, speculeerden ende schoen weder was, soe worden ons
vertoent ende gewesen sommige plaetze daer God zyn groete barmherticheyt getoent
heeft hier in Jaffa, daer die scryfture vol of is. Ons werden gewesen een plaetze daer
God almachtich die propheet beval om te gaen precken die van Niniven, twelck hy
nyet en deeden, meer wylden van desen plaetze vlieden in Thursen, ende tot een
teycken van desen soe is op dese plaetze gemaect een cappelleken in eewiger
memorien. Op die cant vander zee werdt ons gewessen een steen daer die gebenedide
Jesus op stont. Niet verde van desen steen te zeewaers in daer staet een lanck ryschen
uut die groent bovent water ende vast, 324 twelck die plaetze is daer Sinte Pieter ende
Sinte Andries plagen te vischen. Ende God sprack tot hen: ‘Volcht my naer. Ick sal
u maecken vischer der menschen’. Ende sy hebben haer sceepken en netten gelaeten
ende sy syn den Heer naegevolcht.
Als wy nu dus speculeerden, xj daghen voor tlant gelegen hadden ende het was in
den eersten dach in augusto, Sinte
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Pieter ad vinculas dach des avonts, waren wy zeer verlangende om tydinge, [163]
soe is onsen trosman Stephany scepe gecoemen inder nacht ende heeft ons vertroest,
seggende dat wy in corten dagen dat Heylig Lant betreden souden. Ende vuer wederom
van desen selfden nacht met die barcke te landen ende reet voorts tot Rama. Daer
souden eenen nyeuwen heer gecoeren werden die ons mede souden helpen geleyden
nae Jerusalem.
Aldus lagen wy nacht en dach en wachten ende sagen stadelyc nae die twe toerenen
die te Jaffa staen, want alsoe dick als wy tydinge crygen soe werdt ons dat vercondicht
met een vane vander thoerne, alsoe dat wy wel een ure tevoren wisten als wy tydinge
crygen souden. Die reeden was deesen: diegenen die op die toernen wachten, die
mochten van verde tgerit 325 wel sien coemen ryden, twelck wy nyet sien en mochten
eer dat sy quaemen opden berch die voor die strant leyt. Ende als ons tydinge souden
coemen soe ginck die wachter met die vanne driemael rontsomme den thoerne. [164]
Ten lasten als wy dus lagen ende verlangden zeer, soe werdt ons dit teycken vander
vane op die thoerne getoent. Ende in corten tyt hiernae soe is Stephany ons troesman
tscip gecoemen en heeft ons allen verblyt, seggende alsdat wy ons souden reede
maecken want wy
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te lande soude vaeren, ende dat die Turcken ons souden coemen haelen. Hier was
een ygelyck toe verblyt ende waeren allegader naerstich in die weer, en wy maecten
ons steviger reepen daer wy meden op den ezel sitten souden, ende ock ons ander
packen ende sacken reede &c.
Als nu geworden was den ven dach in augusto, twelck was Onse Lieve Vrouwen
dach in die snee, soe sagen wy van verde coemen een groten schaer der Turcken
omtrent den avont ende slogen haer tenten ende pavlyonen op het velt onder den
blauwen hemel tegens ons scip over. Alsnu soe waren wy verblyt alsdat dit hangen
ende verlangen souden eynden.
Des anderen dachs den sesten augusti ende was op een sonnedach, soe werden
alle onsen bussen ende hoeftstucken 326 los gescoten. Ende onse patroen toch syn
beste habyt an ende ginck sitten in een barcke, die welcken vercyert was met een
tapessery cleet ende vuer alsoe te lande om een contract met den Turcken te maecken
met den nyeuwen gecoeren heer van Jerusalem. [165]

Eindelijk aan land in Palestina
Ende alst omtrent acht uueren was voor den noen, soe werden ons allegader geboeden
om te lande te coemen. [166] Wy hadden eenyge krancken die ter doot toe sick waren.
Bovenal Willem Cornelisz. Bol van Haerlem die alsoe cranck lach
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datmen hem nyet vervoeren en mochte, want de doot stondt hem op die lippen.
Willem Hermensz. Camp van Haerlem, zyn medebroeder, was deser saecken zeer
bedrayt 327 die welcken myn ende meer ander presenteerden een grote penninck opdat
wy by hem blyven souden, twelck niemant doen en wilden van ons pillegerums,
maer een ygelyck begeerde te Jerusalem te wezen daer wy om gereyst waren. Als
ick nu syn testament bescreven hadde, soe bevolen wy hem God ende scickten by
hem een goet getrou boetgesel die hem van als besceyt doen souden. Maer eer wy
te Jerusalem quaemen, soe was Willem Cornelisz. Bol doot ende werdt van ╬ die
boetgesellen begraven op het Heylige Lant.
In deser manieren soe gaetet daer elckx studiert om hem selfs te bewaren. Die yet
anders overcoempt dan goet, die is half doot. Al hadden Willem Cornelisz. noch soe
veel wyllen geven onse broederen, niemant hadde nochtans by hem gebleven want
een yegelyck wil met den hoep voort, ende bysonder als wy ten ezel gaen sullen.
Elcx heeft dan met hem selfs genoch te doen, als ghy best verstaen sult in vervolch
ons matery.
Wy hadden ock eenen Huge Truwe van Rysele [167] die zyn huysvrou bovenmaten
cranck was, die syn huysvrou nyet en wilde laeten, meer wantze in een backermat
ende lietse alsoe trysselen 328 uut dat scyp in die barcke ofte boot, meer alsoe drae
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als zy te lant quam ende ╬ gedragen werdt in die kellenaers, [016] soe gaf sy haren
geest ende vuer nae thoege Jerusalem. Ende Hugo begraf syn huysvrouwe Maria opt
tHeylige Lant voor onse ogen. [169] Ende desen Hugo die bleef te ╬ Jerusalem ende
sterf daer oeck &c. [017]

Devote plaatsen in het Heilig Land
Van Jaffa naar Rama
[O]m nu voorts te verclaren ons materie soe sult ghy weten naediemael 329 wy geley
hadden om tot Japha te coemen, soe syn wy allegader vlytich daertoe geweest ende
daer vyeler soe veel teffes 330 in die barcke alsser in mochten. Ende als wy in dat lant
geraecten, soe moechten wy nyet droechvoets coemen uter barcken oppet lant, alsoe
dat onse boetgesellen ons droegen op hoeren schouderen an lant.
Endie Turcken stonden aldaer ons verwachtende als brieschende leeuwen. Die
eerst van onsse pillegerums die alsoe te landen gebrocht werden die werdt gescurt
vanden Turcken ende torsten hem voorts den berch op tot in die tenthen daer hy syn
naem beleet voorden Turcken. Dit scoudt allens men een dief gevangen leyt. 331 Ende
torsten hem weder uut die tenthe tot in die kellenaers daer sy hem dan in lieten. Ende
liepen dan wederom ende haelden een ander uut den barcke in manieren als vooren,
den een achter den ander
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tot den lesten toe. Een ygelycke haelden nu syn sack van pacienty voort ende soe
wie een duw ter syden of crech die mochte seggen: ‘Godt loent; coempt vlus weder’.
332

Ende altehant 333 soe werdet myn boert. Ic worden vanden boetzgesellen met myn
spyersack 334 an lant gedragen ende werden getorst vanden Turcken in die tenthe
voorscreven. Daer vant ick sitten den heer van Jerusalem op een tapessery cleet,
bespreyt over die aerden, met zynen benen over malcander gevouden ghelycken die
snyders sitten by ons op die tafels en nayen. Ende syn scryveneel sadt by hem an die
eene syde vander tenthe. An die ander syde sat ons patroen met zyn scryveneel. Sy
vraechden my hoe myn naem was ende als ick myn naem seyden, soe waren die twe
scryvers reede metter pennen ende screven myn naem beydegader. 335 Ende mits
desen soe brochten zy my uut der tenten in die kellenaer by ons ander broeders.
Als dit nu ten eynde was, zoe wie zyn vlesche wel gevolt hadden die mocht eens
heymelyck drincken [171] Ende ons werden gebrocht eyeren te coep ende druyven.
Een ygelyck mocht hier syn spyse ende dranck nauwelyck bewaren 336 want die
Turcken ende mameluycken syn altyt by ons ende sien ons doer ende weer doer.
Ende soe wat sy ons sien hebben dat haer anstaet, dat benemen sy ons ende slaen
ons noch daertoe. Dat mochten wy patientelyc
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verdraghen. Lyden is daer inder waerheyt planteyt 337 ende nimmermeer is dit
ghehevelt van ons. Daer quam een dronckert, een mameluyck, onder ons met een
weerpbyl in syn hant ende hy had verkecken 338 een groten houten vlesch die enyge
van onsen broederen gevollet hadden 339 secretelyc, uut ons scip. Desen dronckaert
nam desen vlesche ende setten ze voor zynen mont ende tanden van boven neer, ende
want hys niet machtich was uut te drincken, soe dwanck hy een Claes Janssoen van
Leyden daertoe, die hem desen vlesche mosten helpen uutdrincken. Hy hadden den
rechten man diet wel mochten, had hy anders metter vleschen oppet ruym 340 geweest,
maer alsnu sat hy ende cramp als een egel want hy vreesden voor slagen, want dees
mameluyck sach als een duvel ende soe wie hem int oech liep, die werp hy metter
bylen nae hals, nae scouder, twas hem alleens.
Wy saeten in desen kellenaer opt stroe neer ende het wasser vol stancks. Deser
kellenaers waren daer drie ende dit syn die huysen ende costelycke herbergen die tot
Japha staen, want daer anders geen huysen en staen. Ende dese twe voorscreven
thoernen werden bewont vanden Turcken die welcken die zee waecken.

337
338
339
340

rijkelijk aanwezig, overvloedig
in het oog gekregen
Scil. met wijn.
op zee

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

65r
Dese thoernen syn boven plomp &c. Als nu desen mameluyck ons genoech
getribuleert hadden, soe schyet hy van ons ende nam die vlesche met hem, daer wy
niet ruwich om en waren. Aldus soe waren wy altoes bevreest voor die Turcken met
hoer clyuten. 341
Den tyt dat wy dus in die kellenaers lagen, soe gingen wy by boerten met ons viij
of ix op die zeestrande, daer die mockers met horen ezelen bereyt stonden. Die
mockers dat zyn huysluyden van Jerusalem ende daer omtrent, die daer tot Japha
gecomen waren om aldaer een pennick van ons te winnen met hoeren ezelen ons te
verhueren, daer wy zeer sorchvoudich in waren dat selfde 342 te doene. Alsoe dat ick
met meester Thomas Janssoen van Antwerpen ende meer anderen gingen ter plecken
daer die mockers met hoeren ezelen stonden beneden an die zeestrande. Die een
mocker hadden vj ezelen, die ander viij, dander x ofte xij nae dat zy ryck waren, alzoe
dat wy veel coers hadden. [172] Ende ons leyt an dese ezelen veel machts, 343 want
ist dat u te boert valt een loomen ezel die ghy gins noch weder crygen coent, 344 soe
syt ghy daer qualycken an want dat geridt 345 en wacht nae u nyet. Lustet u of lustet
u nyet, gy moet voort, als ghy wel beth hoeren sult in vervolch.
Aldus soe beproefden wy onsen ezelen of zy ock een goeden draf hadden. Op
deesen ezels te
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ryden was ons al vreemt ende ongemackelyc want wy des nyet veel plegen, ende die
sadelen van die ezels syn nyet dan hout sonder leervlocken 346 daerop, soe dat ghy
daer harde wel op sit. Maer wat wy nyet en consten dat mosten wy leeren. Dese
mockers hebben vreemde naemen als Josue, Machumet, Oiby, Balzem &c.
Met den corsten wy huerden elcx een ezel met ons drien van eenen, geheeten
Machumet, wiens naem ons wel van noodt is om te onthouden want als wy ten ezel
sullen gaen, soe roept een ygelyck synen mocker met zyn naem. Deen roept
‘Machumet’, dander ‘Oiby’, die derde ‘Josue’, elcx nae dat syn mocker hiet. Ende
nae dit roepen soe loepen sy ende brengen elcx een ezel totdat een ygelyck een ezel
heeft. Dit roepen is alte vremt om hoeren want wy waren over die hondert sterck
ende elcx roep luyder dan dander. 347
Die patroen betaelt hoer dan desen ezelen voor ons, maer omdat 348 wy sullen weten
wat mocker dat wy hebben, soe geven wy haer onsen steygerepen ende ock geven
wy haer altemet een marckel of twe omdat sy ons wat bystants sullen doen, ende
bysonder als wy tot Jerusalem coemen, zoe geven wy haer drie marcellen &c.
In deser manier Japha wel doersien. 349 Die
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twe thoernen laeten van verts 350 als ghy in die haven legt allens oft waer dat huys ter
Merruwen by Dordrecht, ende die drie kellenaers gelycken wel offet waren choren
die ter zyden om onse prochykercken staen, 351 hoech verwulft ende voor open, maer
zy zyn dieper dan die choren. [173]
Japha is hier voortyts geweest een groete stat, Joppe ofte Japha genaempt van
Japhet die soen Noe, welcke Japhet dese stede eerst begonnen heeft te maecken ende
nae zynen naem Japha genoempt. Ende was den achsten stadt die gemaect was teghens
dat diluvium dat geweest is by Noe tyden, watmen [174] noch huyden ten dagen siet
groet yseren kethenen ende ryngen hangende uut stenen geberchten, daer die scepen
an gevesticht waeren. Men siet daer ock een groete kethen met welcken Adromandus,
die roese, gevangen gebonden wert, welcks roese een ribbe lanck was xlj voeten &c.
[175]
Japha ofte Joppe is de plaetse daer die propheet Jonas te scip ginck om te vlien
van dat anschyn Godts in Tarsen, als gescreven staet Jone in dat eerste capittel. Daer
is ock die plaetze daer Petrus, die prince der apostelen, verweckt heeft vander doot
Thabitam die heylige maecht, alsmen leest int werck der apostelen int ix capitel. Daer
is ock die plaetze daer Petrus dick placht
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te vischen als ick geseyt hebbe.
In deser manieren Japha wel doersien hebbende ende desen sonnendach
doergebracht in desen kellenaer op stinckende stroe van smorgens te acht uren tot
nader middernacht toe, soe waren alle die Turcken overeynde met hoeren janethen
352
ende banieren ende altehant 353 soe werden wy uut desen kellenaers gehaelt.
Twas tuschen nach ende dach, redelycken doncker, ende liepen allegader gelycken
een deel scapen uut dat schot nae die zeestrande thoe met groter vliticheyt, met luyde
kelen roepende elcx syn mocker. Deen riep ‘Machumet’, dander ‘Oly’ 354, den derden
‘Josue’, elcx den synen twelck vreemt was om hoyren. Een ygelyck sach hier voor
hem selfs ende poechden om op syn ezel te coemen om van den eersten te wesen.
Nyemant en sach hier nae den anderen om want elcx had genoech met hem selver
te doene want hier was geen toenen. 355
Desen tros rede desen hoegen berch op ende dat pat was seer nau. Ende die Turcken
riepen al ‘pyant’, dats te seggen ‘verlangs’, ende ‘vna vna’, dats te seggen ‘deen voor
dander naer’. [176] Alsoe dat wy ten laesten gecoemen syn opt hoechste des berchs,
ende doe hadden wy voorts eenen pleyen wech zeer wel ruyckende van wilde tymes
ende lustich verciert met veel olyvenboemen ende met
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veel vygen ende dalebomen dat een mensche lusten mochten die daer doer reet ofte
passerden. Omtrent ons quamen veel Arabianen die nae ons creten ende huylden
omdat zy ons nyet overvallen en mochten overmits dat sterck geley dat wy by ons
hadden. Want wy hadden wel ijc trosluyden by ons met goet geweer, die ons al
geleyden. Wy reden des nachts daerom opdat wy souden soeveel te secuerder ende
veylyger reysen van die Arabianen daer wy seer voor bevreest waren, wantet een
zeer wilt woest volck is.

Verblijf in Rama; op audiëntie bij de Turkse sultan
Mits desen soe syn wy ten laesten op den vij dach augusti smorgens omtrent acht
uren gecoemen te Rama voert hospitael ende traden van onse ezelen ende cropen
doer een cleyn dorcken int hospitael.
Het zyn xij Italiansche milen van Japha tot Rama, ende eer ghy te Rama coempt,
soe passeert ghy verby een schoene toerne die welcke leyt opter rechterhant met veel
schoender sepultueren der Turcken.
Als wy nu in dit hospitael waren, soe brachten ons die Turcken te coep gecoecte
huynderen eyeren, druven ende broot &c, ende dat water moesten wy ock coepen
ende wy waeren moede rydens soe dat ons bedt lusten te vasten dan te eeten. Ons
werden ock te coep gebrocht maten die wy op die aerde spreyden daer wy ons op
rusten ende wy mochten nyet uut dit hospitael gaen, maer wy moesten by
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malkander blyven. [177]
Dit hospitael is een leege schune overwelfde heerlycke huysinge die die edele
hoochen geboeren vorst ende heer hertoch Philips saliger memorien van Bortgontgien
heeft gecoft en getimmert tot een herberch der peregrinen. [178] Ende heeftet bevolen
den minnebroederen op den berch Syon, waerom dat ock een hospitael der peregrinen
genoempt werdt. [179] In dit hospitael leden wy veel tribulacys ende groeten overlast
vanden Turcken, want wat sy ons sagen hebben dat hem anstondt dat musten wy
hem geven. Dien overlast die sy ons deden was nyet wel lydelyck, ende hadden wy
haer eenyge onwaerdicheyt getoent, dat had ons om tlyf te doen geweest. Aldus
mosten wy alle tribulacy lyden ende eten voor sucker.
Als wy nu in dit hospitael laegen, soe mochten wy wel gaen boven op het hospitael
want die huysen al plat zyn ende daer mochten wy wel over die stadt zien. Alst wel
schynt soe heeft Rama een schoene playzante stadt voortyts geweest maer den Turck
heeftse gedestrueert ende daerom wantet een coopstadt was ende die kerstenen
quamen alder overvloedich ter marct, waerdoor dat den Turck sorchden alsdat die
kerstenen die stadt innemen souden waerdoer syn lant groetelyc gecrenct souden
mogen werden. Twelck onsen crysten keyser ende coningen eendrachtelyck wel
macht souden hebben. 356
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Als ick in deser manieren boven opt dit hospitael speculeerende was ende sach
verde van myn doer dat schoene genoechelycke welrieckende velt, soe sach ick onder
alten groeten vergaderinge der Turcken die welcken die stadt van Rama vast naecten,
ende sloegen hoer tenten ende pavlionen op opten velde met groeter hopen. Sy waren
wel int getal gewapender mannen over die xxij dusent. Sy hadden wel by haer vyf
duysent janethen ende vyf duysent camelen ende waeren uut alle hoecken van
Turckeyn by malcander vergadert, maer wy en wisten niet waer dit volck vandaen
quamen of waer sy wylden. Ten laesten vernaemen wy tfinael van desen.
Die groeten Turck Soliman was aldaer gecoemen van Constantinopolen ende
wylde reysen pellegerumaetgien in Egipten in een stadt geheeten Mecha, welcke
Mecha niet verde en leyt van Alkaer, welcke Alkaer groter is dan drie Romen. Ende
hy wilden te Mecha versuecken dat graeft vanden valschen propheet Machumet, in
manieren als die groeten Turck gewontelyck is om te doen alle seven jaer eens. Ende
alle Turcken die van staten syn int geneerael die versoecken dit duvelsche graeft
eens by hoeren leven. Wouden zyt verstaen, soe isset een scaentelyck werck, alsoe
dese verleyder Machumet syn valsche ende bedriechelyck leven geeyndt heeft alsmen
int claer bescreven vint.
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Daer was een schoene tempel gemaect in die stadt van Mecha van Machumets discipel
in die eere van Machumet, seer costelycken boven maten ende daer een costelyck
graft in, zeer polyt 357 ende constich, daer dat gebeent van Machumet in werden
besloten ende hy liet dat behavenst 358 rontsomme beslaen met yseren schorten ende
platen. Ende liet boven int verhemelt vanden tempel groete stycken van steen adamas
maken secretelycken, welcke steen zeylsteen by ons genoempt werdt ende is van
crachte dat hy yser tot hem treckt. Ende alsoe is dat grachte 359 doer crachte vanden
steen adamas een weynich vander aerden opgetogen, soe dattet scheen dattet by
mirakel in die lucht gehangen hadden, mit welcken const dat onnosel volck, aldus
bedrogen, geloefden dat syn lichaem om syn heylicheyt aldus verheven werden. Ende
hebben in die dwalinge aldus verdwaest gebleven ende noch blyven alst blyct, niet
tegens staende al hebbense van Godt waerachtige teykenen genoech gesien. Ende is
waerachtich alsoe datter een haestich onweder inden lucht over die stadt van Mecha
opgecoemen is met blixem ende seer gruwelycken geluyts des donners, want dat vier
quam neder vanden hemel met groeten hagele inder stadt Mecha, ende bysonder
inden tempel ende hebben dat graft
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des vermaledyden verleyders mit zyn lichaem geslagen int diepste der aerden oft,
dat sekerlycker te geloven is, int afgront der hellen, alsoe dattet in geenre wys daernae
gevonden mochten werden. Ende een groet deel des tempels is gevallen ende verbrant
vanden vier, alsoe dat die Saracenen syn gebeenten ende zyn lichaem in geen plaetzen
en hebben. [180] Nochtans blyven sy in haer boesheyt hart, net 360 ende versteent.
Om onsen matery nu voorts te verclaeren, dit heer der Turcken aldus leggende om
haer duvelsche bedevaert te volbringen, ende gemercten dat wy alsoe groeten overlast
waren lydende vanden Turcken in dit hospitael daer nyemant voordeel en hadde, jae
onse patroen en hadde geen voordeel – sy benamen hem syn wyn ende hy en mosten
daer niet tegens seggen twelck nyet bylick en was – alsoe dat uut desen onsen patron
met hem nemende vj pellegerums gegaen is buten der stadt van Rama ter plecken
daer die groeten Turck Solimon was in eene tenthe, door dit heer soliciteerende 361
alzoe lange totdat onse patroon met zyn geselscap gecomen is inden tenthe in
tegenwoordicheyt van Soliman den groeten Turck.
Dese tenthe was schoen vercyert ende daerde was bedect met schoene witte
tappesseryen. Daer sat Solimon op een schoen kussen met gevouden benen gelyck
by ons die snyders doen ende zyn ander heeren stonden overeynde,

360
361

nauwgezet
door deze legertroep doorgang verzoekende

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

69v
bereydt tot synder dienste. Ende altehant 362 was ons patroon hem groetende ende
sconck hem een schoen juwel twelcke gemact was binnen Veneetgien ende den Turck
nampt tselfde juwel in danck. Onse patroon was voorts begeerende te mogen spreken
onvervaert, daer die groeten Turck hem consent toe gaf. Alsoe dat uut desen onsen
patroon claechden met clagende woorden wat fortsen ende verdriet wy leden int
hospitael van Rama van synen ondersaeten ende diergelycken. Begerende remedie
hiertoe opdat wy mochten coemen te Jerusalem onbescadicht, want wy tot noch toe
hadden moeten lyden slagen ende niet 363 en mochten houden. Syn ondersaten
benaement ons al, ja dat eten uut onsen handen. Als dit den Turck altesamen verstaen
hadden, soe sprack hy ende seyden: ‘Soe wat u misdaen is tot noch toe, dat is geleden,
maer voortaen sal dinck goet wesen’. 364 Voort en sprak Solimon nyet meer.
Onsen patroon is mit desen vanden Turck gesceyden met zyn geselscap, dencken
365
by syn selven dat hy wel gedaen hadden alsdat hyt hooft te kennen gegeven hadden,
want die andere smalle 366 heeren als van Jerusalem, van Gazara ende Rama syn al
vol bedroch, die onse patroon al most payen met soeckende gelt, 367 souden wy sonder
slagen doort theer coemen, twelck al
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hompelycken stondt. 368 Lyden was hier planteyt &c. [181]

Van Rama naar Jeruzalem
Als nu den achsten dach augusti genaecten, soe sandt Solimon ons allen die weet
alsdat wy van stonden an souden opsitten ende ryden voorts nae Jerusalem. Ende
overmits dat het een lastige heeten 369 was ende dattet op den rechten middach was,
soe en deden wys niet gaerne, want wy hadden liever tegens den avont gereden, maer
wanttet Solimono den Turcksen keyser soe behoefden want hy ons sien wilden, soe
mosten wyt doen. Alsoe dat wy tot desen wy ons haesten uut dit hospitael ende
croepen doer een cleyn dorcken gelyck een coppel scapen. Ende van stonden an
vonden wy onse mockers metten ezelen bereyt. En een ygelyck ginck op synen ezel
sitten ende reden totdat wy buyten Rama quamen, daer hielt dat heer ons staen. Daer
sach ick alsoe groten gerucht van Turcken ende camelen, dat ick noyt alsoe danygen
hoop volcks byeen en sach. Daer laegen drie versceyden heeren, van malcanderen
versceyden mit hoeren tenten en pavilyonen.
Ende alsoe onse patroons 370 dachs hier tevoren met Solimano den groeten Turck
self in persoen gesprocken hadden, die ons beloefden goet geley, alsoe dat hy uut
desen zyn woort hielt, ende onse trosluyden vergadeerden terstont ende Solimon
sonden ons te hulp synen oppersten cappeteyn met derthien vanen met veel Turcken
wel gewapent

368
369
370

hinderlijk gelegen was.
hitte
Lees: patroon.

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

70v
opdat wy onbescadicht van die Arabianen voorts raecken souden.
In deser manieren soe stelden zy deese xiij vanen voor heen met veel Turcken op
hoer janethen, gewapent op hoer manier mit lange dicke ryen 371 daer ysers tenden
an, 372 dat waren haer lancien, ende sy waeren zeer wonderlyck gehabitueert. Daer
was een seckte van Turcken met toyten 373 op horen hoofden met schoene witte
doecken achter anden toyt hangende. Deese ordinancie was seer vreemt om sien ende
proper ende lustich om sien. [182]
Deese deerthien vanen reden al voor, en daer reden veel Turcken met haer lancyen
ende reden neffens ons ende daer liep veel hagelgescuts by ons te voet, soedat wy
wel sterck waren, over die iijc &c.
Wy reden doer effen lant eenen welruyckende pleyne effen wech. Op desen wech
wyesch veel vennekoelzaet datter planteyt is. An die lufter hant van Rama sagen wy
een stadt leggen, gehetten Lidda, ende aldaer staet noch een kerck, gewyt in die eer
des heyligen martelaer Sint Joris daer hy onthoeft is geweest. In dese selfde stadt
Lydda heeft Petrus gesont gemaect Aeneam die acht jaeren sieck hadde geweest an
die gicht. 374
Mits desen vast voorts rydende soe viel ons die wech alsoe suer, dat wy nyet
gedueren en konden overmits die groete onverbolgen 375
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heeten. Wy worden allegaer meest alsoe flau dat wy van onsen ezelen schenen te
vallen. Immers die Turcken villen 376 selver van horen janethen ende gingen met
horen ansichten leggen tegens die aerde mit gras om hoer alsoe te vercoelen. Was
hoer soe bange van hitten, die nochtans die hetten gewoen zyn, hoeveel te meer wy,
die die hetten nyet gewoen zyn ende coemen uut een cout lant. Daer wasser veel
cranck van die hetten, alsoe dat wyts nyet langer herden en mochten.
Ende bleven omtrent nae den noen by een casteel, geheeten Latro, op welcken
casteel geboeren is geweest Judas Machabeus. Ende daer wont thans ter tyt veel
volcx op. 377 Ende dit casteel staet op een seer hoege berge ende beneen anden berch
staen veel schoene olyfboemen ende vygeboemen. Dit casteel Latro leyt twe milen
van Rama. Hierby leyt een vervallen casteel, Modin geheeten, ende plach een stadt
te wezen daer die Machabeen plagen te woenen.
By dit casteel Latro staet een schoene put ende is seer soet water. Ende by desen
put staet een schoene groete boem in een groot viercant parck, welcke parck rondtom
opgestapelt leyt van groeten stenen. Hier traden wy allegader van onze ezelen ende
gingen onder desen boem leggen rusten, alsoe wy altesamen seer muede
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waeren. Hier spracker veel hoer biecht ende lieten ter ader. Ende bysonder Lysbet
Gerrit Garstendochter van Amsterdam, die lange tyt in groete banglicheyt 378 lach,
soedat wy nyet en wisten sy soude doot gebleven hebben. Die vrouwen ontsetten
haer, 379 maer wat sy haer deden sy bleef even bang 380 ende heel van haerselven.
Deese miserie ende elende sach een Turck ende trad van ons. 381 Ende uut
mededogen dese last van deese vrouwen 382 is hy hastelyc wederom gecoemen met
een kanne met water ende storten dit water in desen vrouwen boesen tuschen haer
borsten ende in hoer aensicht. Ende mits desen ontspranckze ende quam mittertyt
tot haerselven.
Wy rusten ons op deser plaetze tot nae middernacht toe. Ende alsdoen gingen wy
allegader ten ezel ende onser Godt die versacht dat onsse crancken nu wat beter te
passe waren. 383 Ende Lysbet Gerrits reedt op een cameel, sittende in een korf, met
noch sommige anderen, ende 384 wel scerpelyck tot haer gesien. [183]
Wy reden eenen alten quaden scarpen wech seer periculeus overmits hoghe scarpe
bergen ende nauwe wegen, alsoe dat wy dickwils niet meer dan een after malkander
en mochten reyden.
Wy passereden voorby een vervallen casteel
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daer Jeremias die propheet op placht te woenen. Hier staet ock een fonteyne ende
leyt versceyden van Latro twe milen. Hierby leyt ock dat dorp Ramathea van welcke
Daniel die propheet geboeren was, ende Joseph van Armathia welcke dat graft,
uutgehouden uut een steen, toebehoerden daer tlichaem Christi Jesu in geleyt worden.
Wy sagen ock leggen op die rechterhant het casteel Emaus, twelcke van Rama
leyt xx milen ende van Jerusalem lxxx stadien. Daer rust een van den lxxij discipulen,
Cleophas genaempt, die daer syn woenstadt hadde als ghy lest in Evangelyn van Sint
Lucas in zeste. [184] Ende wy reden voorts totdat wy sagen gebercht van Judeen,
twelck ons gewesen werdt. Ende comende beneden anden berch daer stont een groeten
vervallen huysinge ende placht een schoen gevaert te wesen. Ende boven eenen
anderen berch staet een huysinge castels gewys. Ende als wy hier doer souden
passeren, soe werden wy allegader gescut 385 ende en mosten nyet voorts ryden van
een groet heer te paerde mit een miter op syn hoeft ende een gruwelycke wapen in
syn hant, seer feel 386 om ant te sien. Het was een stuck met yseren pennen rondtsom
die cloot. Dees quam ofryden op syn janeth van syn casteel, ende stelden hem onder
onse derthien vaentgens met dreygelycke woorden of hy al bedwongen souden
hebben, alsoe dat sy tot slans
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tegens malcander waren, waerdoor wy allegader in groete vrese waren ende weecken
achterwarts mit onse ezelen, sorgende voor slagen, mer als wy hoer geschil
verstonden, soe wast nyet dan omt houwen ende hebben. 387 Alsoe dat desen biscop
[185] ons niet en wilde laeten passeren hy wilde van elcx pillegrum hebben twe
ducatten, meer onsse patroon daengdt 388 noch met hem om viij gouden ducaten int
generael. Dese manier stondts recht oft een tollenaer geweest hadde die nyemant
voorby en laet of hy ontfanct syn leges. In deser manier soe passeerden wy. Ende
dese byscop reedt met ons.
Niet lange hiernae saegen wy die heyligen stadt van Jerusalem, daer een ygelyck
zeer toe bewegen werdt als hyse siet. Ende wy reden doer een nauwe passagie daer
wy nyet en mochten ryden dan een achter den ander ende nyemant was garing die
leste, soe datter door dit haesten veel metter ezelen ter aerden villen. Als wy nu
Jerusalem genacten soe passeerden wy voorts totdat wy quamen op eenen seer hogen
berch daer ons gewesen werdt Mons Effraim daer die propheet Samueel begraven
was. Ende een weynich voorts rydende vooran die stadt van Jerusalem an die
rechterhant staet die plaetse daer Davidts palleys gestaen heeft ende is beneden den
berch daer wy
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overreyden. 389 Ende int ancoemen van desen stat staet alten schoenen stercken casteel
ende is voortyts gesticht geweest vanden Romeynen. 390
In deser manieren genaecten wy die poorten van Jerusalem daer wy lange nae
gehoept hadden ende menygen pericul des doots om geleden hadden, die wy nu met
ons oogen moethen anscouwen. [186]

Jeruzalem
[I]nder stadt van Jerusalem staen veel heylige plaetzen diemen al in enen dach
byzonder niet verzoecken en mach, onder welcke nochtans die tempel des heylgen
graefs die oversten ende eerwaerdichsten of is boven alle anderen. Ende reden den
ix dach van augusto ende was Sinte Lourens avent 391 doer die stadt van Jerusalem
ende quaemen opden berch van Syon omtrent thien uren voormiddach ende gingen
voort closter der minnebroederen van onsen ezelen. [187] Ende syn van Rama xxx
milen Lambaertze. Onser som gevoelden dattet wel zyn acht Duytsche milen van
Japha tot Jerusalem wel gemeeten &c. [188]
Onse vrouwen die brachten wy terstont mit die kynderen int vrouwencloester,
alsoe dat sy voor dese reyse met ons int minnebroescloester niet en quaemen nochte
en athen, meer voorts tot anderen tyden deden sy als wy deden
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als ghy int vervolch hoeren sult.
Ende alsoe vroe als wy int minnebroescloester quaemen, soe werden daer een
misse voor ons gelessen in cenaculo domini, daer den Heer gebenedyt syn laeste
avontmael ath met syn discipulen. [189] Dese plaetze was zeer coestelyck verciert
met tapesseryen daert avontmael Christi seer suverlyck in gewrocht was &c. Ende
als die misse ten eynde was, soe stondt daer byden selfden outaer een lange tafel
gedect, aldaer onsse maltyt bereyt was, ende wy maecten aldaer goet chier. 392 Ende
die spyse was gecoeckt op die manier der minnebroederen, die ons wel smaecten
want wy goeden appeteyt hadden. Ende bovenal soe was die wyn seer liefelyck om
drincken, want int gansche lant droncken wy geen beter wyn dan op den berch van
Syon.
Als die mael-
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tyt gedaen was, zoe dancten wy den guardian ende dese gaf een ygelyck van ons
allen een deken met een leeren oorcussen, daer wy mede gingen uut dit closter ende
werden gebrocht van onse trosluyden te Jerusalem ter herberge in des patriarchs
huys, twelck gevlochten staet dicht anden berch van Calvarien. Dit patriarchshuys
werdt ons gegunt, ende onse zessen ofte seven nemen een camer tsamen in ende
maecken terstont een borse ende leggen elcx een ducat ofte twee in ende teeren daer
uut soe lange dat duert. [190] Wy en hadden hier anders geen bedden dan deese
decken mettet leeren oorcussen ende daer was stoel noch banck int geheele huys
nochte geenen huysraet. Wy lagen ende saten al opter aerden als die Turcken doen,
want die Turcken sitten opter aerden met gevouden benen als die snyders by ons
sitten. Wy hadden desen nacht een harden lager.
Ende stonden des morgens gelyck op ende was Sinte Louwersdach, ende croepen
doer een cleyn dorcken ende gingen gelyckelyck int minnebroescloester opten berch
Syon, aldaer die minnebroes songen een schoene heerlycke misse In Caenaculo
Domini. Onder welcken misse ons een sermoen gedaen werdt waerin ons te kennen
gegeven werdt die groete last ende armoede der minnebroederen
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alsdat zy ons geen bystant doen en moechten van broot ende van wyn, maer souden
ons doen nae haer crancken vermoegen. Bovenal zoe claechden ons die predicant
dat haer kercke haer ontogen ende ontweldicht was. Ende ten waer saecke datter in
vorsien werden, sy en mochtent niet langer harden overmits die groete last ende
verdriet &c. Als nu dese misse ten eynde was, soe werden ons vertoent alle die
heylighe plaetsen, gelegen opten berch van Syon, twelcke ons eerste processie was
binnen Jerusalem.

De eerste processie
Inden eersten soe ginck die guardian met synen broederen met een seer costelycken
silver vergulden cruys voor hem dragende, daer wy allegader met een barndt waslicht
in onsen handen achteran volechden. 393 Ende gingen aldereerst onder in die kellenaer
vanden verboden capelle. [191] In welcke kellenaer die broederen hoer ornamenten,
kelcken ende andere silveren ende gouden vaten in sekere santen 394 bergen voor die
Turcken. In desen manier in een hoeck vanden kellenaer is die plaetze daer die
goedertieren Heer Christus Jesus gebenedyt syn laeste avontmael dede met zyn
discipulen ende nae dat tpaeschlams 395
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ingeset heeft dat sacrament syns lychaems ende zyns duerbaeren bloets tot een spys
ende dranck allere gelovygen menschen. Inden anderen hoeck vanden kellenaer werdt
ons getoent die plaetze daer Christus gewassen heeft die voeten zynder discipulen.
Uut desen kellenaer syn wy voortgegaen mit deese processie inden hof vant pant
dicht an die verboeden cappelle ofte kercke. Daer werdt ons die plaetse gewesen
daer den Heyligen Geest is nedergedaelt opten apostelen in vierygen tongen opten
pinxterdach.
In deese kercke syn die sepulture ende lichamen der coningen van Jerusalem ende
van Israel ende sommige propheeten als David, Salomon, Roboam, Asra, Josaphat,
Joram, Ochozyas, Jonas, Amazyas, Ozyas, Joathan, Achas, Ezechias, Manasses,
Amon, Jozyas, Joacham, Eleachim, die welcke begraven zyn in diversche graven,
als dat openbaer blyct in die heylige scryft. Tot deese sepultueren der coningen en
laeten sy geen kerstenen by coemen.
In deser manieren voorts gaende mit dese processie quaemen wy in een capelle,
staende inden hoeck vant pant. Daer is die plaetze daer Christus nae synder verrysenis
sinder discipulen openbaerden met besloten doeren, ende nae acht
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daghen als die discipulen wederom vergadeert waeren ende Thomas met hem. Doen
geboet Jesus Thomas zyn vinger uut te steecken ende te tasten zyn syde, als Johannes
scryft. 396
Wederom gekeert buyten dat closter ende werdt ons gewesen die plaetze daer
leggen twee stenen versceyden van malcanderen omtrent drie treden. Op den een
steen placht Christus te preken ende opten anderen placht Maria Christus te hoeren
preken.
Een weynich voorts wert ons die plaets geweesen daer Sinte Mathys in Judas stede
tot een apostel gecoeren wert, ende deese stede is geteyckent met een roetachtygen
steen. 397
Een weynich voorts is die plaeze daer die moeder Godts doot op gelegen heeft. 398
Van hier voorts midtsen op den berch van Syon quaemen wy in een groet viercant
perck mit groete steenen rontsom bemuyert, ende heeft weleer een kerck geweest
maer is nu al vervallen. Ende is die plaetze daer die moeder Jesu Maria xiij jaeren
lanck nae die doot Jesu tot haeren sterfdach gewoent heeft. Dat dese selfde kercke
aldus vergeten is ende vervallen blyft en is nyet by sculde ofte gebreck der kerstenen,
maer want die heydens nyet lyden en mogen datmen daer timmert. 399
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Joh. 20: 26-29.
Acta Apost. 1:23-26.
Bedoeld is de plaats waar de Joden de lijkbaar van Maria wilden omgooien en de begeleidende
discipelen doden. Legenda aurea, cap. 119 verhaalt deze geschiedenis; Hieronymus
beschouwde dit verhaal als geheel apocrief.
bouwt.
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Dits die plaetze daer een wonderlyck groot mirakel is geschiet, want als die ure
genacten dat die moeder Godts sterven souden ende nyemant by haer en hadden,
want die apostelen waeren al verstroeyt in die vier hoecken der werlt, zeyende 400 dat
woort Godts, soe was Maria begeerlyck die apostelen by haer te hebben, bysondere
haeren broeder Sint Johan. Wat isser geboert? Van stonden an doer Godts cracht
heeft Godt alle die apostelen van plaetze genoemen daer sy waren ende heefze gestelt
op den berch van Syon voor die poorte ofte doere vanden huyse van Maria, aldaer
alle die apostolen malcanderen vonden soe schyelycken byeen. Ende traden tesamen
inden huyse daer Maria Godts moeder in haer uuttersten lach, twelck Maria een
groeten blyscap was &c. 401
Een weynich voort werdt gesien een bitteken 402 van een cappelle die daer voormaels
gestaen heeft, inden welcken Sint Johan evangelist als cappelaen der glorioser maget
Mariae dickwils voor haer misse gedaen heeft nae die dat Christus te hemel gevaeren
was. 403 Daer sietmen noch eensdeels des steens opten welcken Sint Johan misse
gedaen heeft &c.
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Versta: zayende.
Ook dit verhaal, waar AW 74 trouwens géén melding van maakt, is ontleend aan Legenda
aurea, cap. 119.
een klein gedeelte, een beetje
Lees: naedien dat Christus te hemel gevaeren was.
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Wy procederden voorts tot Cayphas huys. Daer coemende cropen wy doer een laech
doerken aldaer wy quaemen an Cayphas paleys. Ende togen van stonden an onse
scoenen uuyt ende gingen alsoe inden kercke Sinte Salvatoers genoemt, aldaer hier
voortyts gestaen heeft dat groete hoeckhuys Caiphe. Inden welcken Onse Heer Jesus
bespot wert ende syn ghebenedyde aensicht net 404 in synen hals geslagen wert ende
alle die nacht swaerlycken gepincht 405 wert &c.
Daer werden ock gewessen 406 ende wasser in een nau duyster gadt, staende neffens
den hoegen outaer anden rechtersyde ende is die plaetze daer die Joden Jhesum
insloten ter tyt dat die Joden ende
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juist, precies
Versta: gepijnigd. AW 75 heeft: ghepijnt.
aangewezen
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den oppersten raet geconcludeert waren hoe sy met Jesum leven souden. 407 Desen
tyt leedt Onsen Heer gebenedyt in dese plaetze alsoe veel villeynicheyts datmen des
nyet lichtelycken souden mogen bescryven. Ende dese stede werdt genoempt ‘die
kercker Ons Heeren’, alhoewel men daerof int evangelium niet of en leest, nochtans
ist warachtich wantmen daer noch huyden die plaetze ziet, ende daer is veel gescheyet
daert eevangelie niet of en sprect, als Johannes bescryft. [192]
Wy saegen daer oeck die seer groeten steen den welcken wy lesen dat dat vanden
engel vanden graf geleyt was, ende is huydendaechs een outaersteen opten hoegen
outaer in desen voorseyden kercke van Sinte Salvatoers &c.
In Cayphas plaetse an die luchterhant staet een boeme met steenen om belegen
daer die dienaers der Joden ende Petrus met hem by dat vier hem wermden. Maer
gaende uut den selfden hof ofte plaetse in een straete ter rechterhant staet een steen
inden hoeck, alwaer omtrent Maria stont als Petrus bitterlyck screyden 408 uutginck
uuter zaele des princen der priesteren. Daer heeft Maria gebenedyt blyven staen tot
des morgens toe, als die Joden Jesum gebenedyt gebonden brochten ende uutleyden
tot den rechter Pilatum. [193]
Van desen gingen wy voorts ten plaetzen
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hoe zij met Jezus te werk zouden gaan
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daer Godt uutgesonden heeft syn apostelen tot die vier hoecken der werelt, haer
bevelende dat sy dat woort Godts condigen souden allen creatueren, alsoe dat In
omnem terram exiunt sonus eorum &c. [194]
Bi desen plaetze staet dat vrouwencloester daer ick of geseyt hebbe ende is lycht
alzoe verde vant minnebroescloester als men met eenen bal werpen souden. In dit
selfde vrouwencloster waeren al onsse vrouwen gelogeert. [195]
Recht neffens die poerte van dit vrouwenhuys staet die stede daer die eerste
martelaer Sinte Steven, Sint Gamaliel die leerere des apostels Sint Pauwels ende
Nicodemus begraven waren.
Voorts van dese stede quaemen wy recht achter die verboden capelle 409 aldaer die
plaetse is daer dat paeschlam gebraden werdt, ende daer wert dat water gewermt daer
Jesus gebenedyt synen discipulen hoer voeten mede wisch &c. Hierby wordt ock
getoent die plaetze daer David penitentie deden voor den dootslach Urie die welcken
hy geboden hadden voor inden stryt geset te werden, ende daer David die seven
psalmen van penitencie gemaect heeft. [196]
In deser manieren voorts gaenden syn wy gecoemen anden hoeck van desen
verboden cappelle, aldaer ick sach een pilaer daer die moeder Godts dicke an gerust
heeft als hy hoer gebedt devotelyck
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placht te sturten. [197] Men seyden ons datter een cleyn gaetgen cortelyncke in
gecoemen was, daer alten seer wonderlycken soeten roecke uutginck, alsoe ick wel
gevoelden.
Ende hiermede was deese eerste processie ten eynde, ende alsoe ick voor geseyt
hebbe want men alle die heylige plaetsen niet en mach visiteeren al in eenen dach,
soe sal ick ze divideren in manieren van processien als ick dese eerste processie
gedaen hebbe &c.
Als nu soe gingen onsse vrouwen in hoer logys int susterencloester ende wy gingen
nae ons logys int patriarchshuys ende deden onsen middachsmael.
Ende als die middach over was, soe gingen wy tesamen wederom naeden berch
van Syon, aldaer ons een sermoen gedaen wert inden reventer. 410 Ende cenaculum
domini was alsoe schoen versiert ende bereyt, met costelen tapeten behangen ende
met oude scyerheden dewelcken eertyts van hertoch Philippus van Bourgondien
gecoemen syn, die dit convent begaefden met dusent ducaten jaerlyxze renten, soe
lang als hy leefde, om daermede die broederen te alementeren ende te spyesen. Ende
selfde 411 heeft ock hertoch Karel, zyn zoen, ende Maximilianus ende onsse
victoriosche keyser Karolus mede gedaen ende vervolcht &c. 412

De tweede processie
Als nu dit sermoen ten eynde was, soe vergaderden wy tesamen ende hilden onsen
anderden processie in deser manieren.
Wy clommen den berch van Syon neder, voorby Caiphas huys twelck wy
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Lees: tselfde.
Bedoeld zijn respectievelijk: Philips de Schone, Karel de Stoute, Maximiliaan van Oostenrijk
en Karel V.
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lieten leggen op die slinckerhant, ende gingen voort nae die poorte van Jerusalem.
Ende eer wy die poorten genaecten, soe werdt ons gewesen die plaetze die geteyckent
is met drie groet sware steenen, daer die apostolen rusten met dat doode lichaem
Marie. Als syt den 413 grave wilden brengen, soe is daer een schoen hemelschen sanck
gehoert. Sint Jan droech die palme voor die baere, twelc die phariseen nyet lyden en
mochten ende wilden dat lichaem vander baeren ofwerpen. Ende den eersten die syn
handen sloech anden baere die bleven syn handen verdoort hangen anden baere. Ende
mits desen soe crech hy groeten pyn ende leetwesen van syn quaet opset ende creet
Sinte Pieter after an. Sinte Pieter seyde tot hem: ‘Ist dat ghy geloven wilt in Onssen
Heer Jesum Christum ende in deese vrouwe die hem droech, soe sult ghy terstont
genesen werden.’ Hy antwoorden ende zeyden: ‘Ick gelove dat die Heer Jesus is die
warachtige Godts soene, ende dat dit lichaem synder moeder is’. Ende terstont creech
hy syn handen vanden baer weder an syn aremen. Mits deesen miracule brachten sy
dat heylige lichaem voorts tot den grave in dat midden van dat dal van Josaphat &c.
414

Van deese plaetse syn wy voorts gegaen ende gecoemen in die poorten van
Jerusalem. Ende is eenen wech altyt nederdalende totter poorten
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Lees: ten.
Deze navertelling van Legenda aurera, cap. 119 is bij Arent Willemsz nog wat uitgebreider
(AW 77-78).
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toe, van welcken inganck der poorten ende der straten ons allen verwonderden &c.
Die principael straeten van Jerusalem zyn al meest overwulft van dat een huys tot
dat ander, alsoe dat ghy gaet onderdoor tot veel plaetzen ende is boven u hooft al
overdect als die braerry straete, dat een lange straet is al overdect. [198] In deese
straete daer liepen ons veel Turcken van alrehande secten achteran, jonck ende out.
Die ouden hieven haer kinderen omhoech opdat sy ons te beth soude moegen sien.
Den een werp op ons, den ander gect met ons totdat wy quemen ten eynde van deese
braery straete. Daer stonden veel Turcken die nae ons saegen.

Het tempelcomplex: de Omar-moskee
Ende als wy ten eynde van deesen straete gecoemen waren, soe clommen wy elf
witten trappen op tot Portam speciosam, doer welcken poorte men opclimpt tot
Salomons tempel. In desen poorte hangt een lampe altyt ende barndt in gedechgenisse
van dat schoene mirakel datter bescreven staet int werck der apostelen in derde
capitel. 415 Datter een geboren crepel mensch alle daghe in desen poorte speciosa
gebracht werden om een allemisse te vercrygen van die in den tempel gingen. Deese,
siende Sinte Pieter ende Sint Jan, bad haer om een alemisse. Petrus antwoorden tot
hem: ‘Gout of zilver is niet by myn, maer dat ick heb dat geef ick u. Inden naem
Jhesu Christi van Nazeret staet op ende gaet’. Ende terstont

415
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is die croepel opgestaen ende dancten Godt.
Wy en mosten door desen porten niet gaen of die Turcken souden ons doot
gesmeten hebben, want sy rondtsom ons stonden ende sagen wat wy te handen toegen
416
&c. Dits een wonderlyck schoen regiment, lustich om te sien. Doer dese poorte
sagen wy staen die schoene timmeragy van Salomons tempel, seer hoech verheven
met trappen op te climmen. Ende tuschen deese poorte ende Salomons tempel daer
staen veel schoene olyfboemen ende dadelboemen. Dit regiment is seer lustich om
sien ende daer compt een schone roecke 417 tegens van [199] Dese plaetze daer den
tempel van Salomon staet is seer groet ende lustich.
Salomons tempel is nu ter tyt getimmert met ront werck op die Grieckse maniere,
[200] seer hoech ende breet, met loot gedect, met uutgehouden costele steenen
gemaect. Op den ommeganck van desen tempel hebben die Turcken een man geset
of sy in eclipsy waer, 418 als sy gemeenlic in alle hoer ingangen der kercken doen.
[201] Tuschen Porta speciosa ende Salomons tempel is een breet al effen plaetse
met marmoren steen gepavyt.
By desen tempel is een lange kercke met loot gedect, die voortyts Porticus
Salimonis genoempt worden, maer als Jerusalem onder die heerscappye der kerstenen
was, soe werdt deese kercke genoempt nader

416
417
418

in de zin hadden
reeks
Versta: maan. Bedoeld is een wassende maan.
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maget Maria. In desen tempel hebben die Sarracenen acht lampen [202] altyts
bernende, ende in Salomons tempel als my geseyt is elfduysent lampen. Als my ock
geseyt werdt soe isser een wonderlycke tymeragie onder den tempel van Salomon
onder die aerde, alsoe datmen daer wel stallen souden vj hondert paerden. Watten
regiment moet dit geweest hebben. Byden tyden van Christi Jesu seer isse dick
gedestrueert ende weder opgetimmert &c.
Die schoenheyt ende chieragie 419 van Salimons tempel als sy was in ouden tyden
en is niet wel te bescryven. Ende bovenal wat wonderlycke wercken onsen
gesontmaecker 420 Christus gebenedyt in desen tempel gewracht heeft.
Noch huyden ten daegen soe hebben die Turcken Salimons tempel in groeter
waerden, geen onreynicheyt daer in langende 421 want sy gaen daer in met bloete
voeten ende noemeze een heyligen steen ende niet den tempel Godts om reden willen.
Want int middel van desen tempel is een cleyn steen met yser ombetralyt. Geen
Saracenen nochte heyden vermeten hem desen steen te genaecken. Sy coemen
nochtans van verde landen, versoeckende devotelyck desen steen, want men leest
veel wonderlycken teyckenen ende miraculen die op desen steen gesciet zyn, als ghy
hoeren sult.
Ten eersten Melchyzedech den priester des oversten
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God offerden daerop wyn ende broot.
Ten anderden Jacop die patriarch lach by desen steen en sliep, ende sach een leer
staen op deesen steen wiens hoecheyt den hemel raecten, ende sach den engelen op
ende af climmen.
Ten derden David heeft gesien een engel staende op deesen steen, hebbende een
bloet swaert in synen handen.
Ten vierden soe hebben die priesters des tempels haer offerhanden geoffert op
desen steen.
Ten vyfsten soe heeft Jeremias, alsmen seyt, die arcke Godts mit miracule gesloten
in deesen steen inden tyt des gevanckenys der Joden in Babilonien. En daer syn veel
menschen die houden dat dit arcke Godts noch in desen steen besloten is. By God is
nyet onmogelyck.
Ten sesten is Christus gebenedyt geoffert op desen steen als die rechtvaerdyge
Symeon hem ontfinck in synen armen.
Ten sevenden soe heeft Jesus geseeten op deesen steen int middel der doctoren
als hy xij jaer out was, hoerende ende vragende den doctoren.
Die scyftuer seyt veel van Salimons tempel dat ick laet blyven. [203]
Wederom wel terecht sagen wy doer ende weder doer deesen heylige plaetse soe
lange als wy mochten. Die Turcken stonden rontsom ons met groeten hoepen, ende
die

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

81r
guardiaen seyden ons dat wy niet over die drepel 422 van desen poorte gaen en souden,
op die verbuertenisse van onsen lyve. Want in dese poorte was een yseren raecse dat
onse mathe was. 423

Andere gedenkplaatsen
Alzoe dat wy met desen weder of clammen desen trapen ende procederden totdat
wy quaemen ten eynde van desen braery straete die altemael overwelft was, ende
slogen die rechterhant op ende quemen onder een poorte gevlochten staet 424 an
Symeon die leprosen huys, welcke Maria Magdalena haer logys placht te wesen als
sy te Jerusalem placht te coemen van haer casteel Magdalum, aldaer sy dick met
Onsen Heer Jesus placht te doen haer maeltyt. Ende dit huys staet an die slinckerhandt
van die poorte. Ende gingen voorts soe verde van desen poorte opte boge alsmen
met eenen sten werpen mochten.
Daer staet dat huys vanden rycken man daer ons evangelium seer swaerlyck of
sprect, die Lazaro weygerden die brockens van synre tafel. Ende self at hy seer
leckerlyck ende was gecleet met zydt ende purper. Dit huys is een schoen heerlyck
huys ende werden ons getoent. [204]
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Want in deze poort was een ijzeren hekwerk dat onze grens vormde.
Lees: die gevlochten staet.
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In deser manieren voorts gaende soe quaemen wy voor een kercke twelcke voortyts
die huysinge placht te wesen van Joachim ende Anna, aldaer Maria Godts moeder
geboeren is. Hier sloten ons die heydens die doere voort hoeft ende moesten daer
niet in of sy wilden gelt van ons hebben, twelcke wy hoer nyet en wilde. 425 Soe
keerden wy wederom terugge ende gingen soe lange totdat wy quaemen tot die plaetze
geheeten ‘Lycostratos’. Ende is een ronde boege in manieren offet waer een poorte,
staende by Pilatus huys, aldaer wy voorby passerden ende clommen deese straete
recht uuyt al op tot des stadts poorte toe, dat dit die poorte is daer die stadt eyndt. 426
Maer dese poorte leyt u tot Sinte Stevens poorte, nae dat soete dal van Josaphat toe
&c. 427
Alsoe dat wy deese reyse doer deese voorscreven poorte niet en quaemen, meer
sloegen die rechterhant op ende quaemen alsoe op die piscine. ‘Probatica piscina’
is een groet viercante plaetze omtrent twemael langer dan sy breet is ende leyt seer
diep om te sien, al op gemetst van onderen tot boven al met groeten harden steen,
waerin dat water valt uut Salimons tempel alst regent, twelck selden geboert.
Ende daer staen sommige cleyne boemkens ende groeverieden ineen wassen, 428
mit vyf poorte [
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ofte uuytgangen als wy noch moegen sien, in manieren als die Scryft seyt, meer is
nu verdroocht. In welcke piscine ofte water Jesus gebenedyt menich mensche gesont
gemaect heeft, als dat evangely suverlyck verclaert Johannis int vyfte. 429
Dese plaetse Propatica piscina is byna om te anscouwen gelyckerwys stande in
Den Haech opden Vyverberg ende anschout dat water ende dat hoeft dan dat die
piscine droch ende dieper is. [205] Dese piscine leyt achter Pilatus huys, vreemt om
an te sien.
Als wy nu hier onsse devotie gedaen hadden, soe zyn wy wederom tot dese
voorseyde poorte gekeert ende descendeerden voorts vander poorten die rechte straete
neder die wy gecoemen waeren.
Ende want ick veel heylige plaetzen voorbygegaen was die verswegen hebbe, ende
dat daerom want icker nu wederom voorbygae, soe sal ickze op syn breetste verclaeren
mits volgende onse gesontmaecker Jesus gebenedyt, geladen met dat swaerlycke
groete hout des cruys den selfden wech ende straete van Pilatus huys of tot den berch
van Calvarien toe, aldaer Jesus gebenedyt gecruyst is geweest om ons altesamen te
verlossen vander eewyger doot daer wy door den scult van Adam ende Eva in
gecomen waren, soe wil ick by gratie van God eensdeels verclaeren van dat bitteren
lyden Ons Heeren Jhesu Christi gebenedyt.

De kruisweg. Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld
In deese manieren
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als ick voor gescreven hebbe, coemende vander piscine of, soe zyn wy gecomen tot
een cruysstraet.
An die rechterhant wert ons gewesen een cappelle voortyts geweest is, meer nu
ter tyt soe hebben die heydenen een paerdenstal daerof gemaect. Ende is die plaetze
daer die Heer Jesus was ingeleyt in die gevanckenisse, eer hy den volck van Pilato
430
gepresenteert worden, daer Jhesus ghebenedyt gegeselt, bespot ende geslagen
worden omdat 431 die Joden compassy met Jesus souden hebben. In desen paerdenstal
waren enygen van onsen broederen ingegaen, meer daer was genoech om te doen
eer wy hoer daer uuyt coesten gecrygen.
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Wy mosten die heydenen met gelt paeyen &c. [206]
In deser maniere voorts van deese paerdestal gecomen op die cruysstraet. An die
luchterhant staet Pilatus huys, welcke huys gevlochten staet an een groot ronde boghe
in maniere offet een poorte waere, welcke boege is Locus lycostratos 432 aldaer die
Joden haer wimpelen uuythangen. In deese boege voorscreven sach ic omhoech twe
groete stenen gemetst. Op den een stont Jhesus gebenedyt ende opden ander stondt
die rechter Pilatus als hy sentency gaf teghen dit onnosel lam Jesus gebenedyt dat
hy gecruyst souden werden.
Pilatus huys is een groet regiment, staende beneden gelyck der straeten, ende werdt
bewoent vanden Turcken. Ende is die plaetse daer Christus gegeselt, geslagen ende
gecroent is geweest ende veel deeser gelycken tormenten geleden heeft.
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Lees conform AW 82: locus lythostrotos (met stenen belegd, geplaveid).

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

83v
Int huys van Pilato en werden nyemant van ons pillegeroems ingelaeten.
Tegens Pilatus huys over 433 omhoech sagen wy staen Herodes huys op een berch,
van Pilatus huys alsmen met een swaren arm 434 souden mogen werpen. 435 Ende is
casteels gewys met veel trappen op te gaen, ende is nu ter tyt een schoel der
ongeloviger kinderen. In welcken huys die Joden gebracht hebben Jesum gebenedyt
door beveel van Pilato.
Herodes, die lange tyt groete begeerten gehadt hadden om Jesum te sien, was seer
verblyt om die coemste van Jesus gebenedyt, menende eenyge nieuwe teyckenen
van hem te sien. Ende die Joden besculdichden Jesum voor Herodes ende Herodes
vraechden Jesum nae syn leeringhe ende nae syn discipulen. Maer Jesus antwoorden
een woort niet, soedat Herodes hem achten sot te wesen, ende toech hem an een wit
cleet ende achten die wyesheyt Godts voor sot en dwaes. [207]
Ende heeft Jesum gebenedyt alzoe wederom gesonden tot Pilato, ende Pilatus
ende Herodes syn vrienden geworden, die tevooren viantsscap onder malcander
hadden. Ende die Joden wederom coemende met Jesum tot Pilato soe hebben sy hem
swaerlyck besculdicht om van lyf ter doot te brengen, roepen: 436 ‘Cruyst hem, cruyst
hem. Laet ghy hem vry, ghy sult des keysers vrient niet wesen’. Pilatus, soeckende
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alle middelen om Jesum vry te laeten ende siende dattet al niet helpen en mocht,
maer datter altyt meerder oproer onder volck quam, heeft hy Jesum ten laesten
veroordeelt om gecruyst te werden. [208]

De kruisweg. Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders
Als nu den rechter Pilatus den sentency gegeven hadden datmen dat onnoselen lam
Jhesum gebenedyt cruysen zouden, soe hebben die valsche Joden Jhesum gebracht
weder in die paerdenstal voorseyt opdat zy binnen middelen tyt dat hout dees cruys
gereet souden maecken. Ende hebben den Heer gebenedyt groeten tormenten ende
swaeren pyn angedaen, terwyl sy dat cruys gereet maecken, met slaen, stoten,
bespotten ende begeecken. [209] Ende als die Joden dat cruys gereet gemaeckt
hadden, soe hebbense Jhesum gebenedyt wederom uut desen paerdenstal getogen
ende gesleept, die welcken ginck als een onnosel lam dat ter doot gaet ende geeft
geen geluyt.
Ende hebben Jesum dat swaeren cruys van vyftien voeten lanck op syn gebenedyden
schouderen geleyt, die welcke met deesen swaren last mosten gaen die hy nauelicx
dragen mochten tot den berch van Calvarien toe.

De kruisweg. Derde statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
Voorts gaen 437 van Pilatus huys doer den boghe ofte
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poorte nederdalende niet verde wert ons gewesen die plaetse daer God almachtich
eenen onaerdygen val 438 vyel met dat swaere cruys ter aerden op die straete neer,
ende en mocht niet meer. [210] Vyelt den Heer gebenedyt alre soe swaer dat noch
eerst begonnen was, gedenct watten last ende pyn die Heer gebenedyt geleden heeft
eer hy gecomen is tot den heyligen berch van Calvarien. Want deese plaets is niet
verde van Pilatus huys, ende het zyn omtrent sestalf hondert treden 439 van Pilatus
huys tot Veronycaes huys, van Veronicaes huys tot den berch van Calvarien styf
vierdalf hondert treeden, 440 soe dattet in als is omtrent tuschen negen ende xc treeden.
Soe is Jesus gebenedyt weder opgestaen metten swaere cruys ende is voorts gegaen
naden berch van Calvarien.
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Die steen daer Jesus op vyel desen herden val die wert ons getoent ende is gemetst
in muyer 441 anden rechtersyde, dat is an die syde daer Herodes casteel staet.

De kruisweg. Vierde statie: Jezus ontmoet zijn moeder
In deser maniere is Onsen Heer Jesus opgestaen ende voorts nedergedaelt metten
swaere hout des cruys ende is gecoemen ter plaetsen daer die moeder Jesu gebenedyt
stondt metten anderen vrouwen. Ende sach haeren gebenedyden soen Jesum aldus
comen cruypen, verladen mit desen swaeren last, bespot, bespogen ende mismaect,
alsoe dat zyn gebenedyde ansichte alle geheel uuter kennisse was ende een geleeck
hem selven niet. 442 Ende hier is een deel vervult dat Symeon geprophetert hadde,
dattet swaert der rouwes haer hart doorsniden zouden. [211] Op deese plaetze heeft
de heylige coninginne Helena een kerck laeten maecken. Ende is genoemt Maria de
Pasmo 443 die nu geheel vervallen ende verdreven is. Nochtans een mach 444 op die
selfde plaetze niemant vanden heydenen timmeren, 445 by mirakule van Godt alsmen
gelooft, wantet dickmael begonnen is, ende altoes gevonden werdt datter geen
timmeringhe blyven mach. Dese plaetze Maria de Pasmo was ick in ende doersach
die wel. [212] Ende staet an die luftersyde van die straete van 446 die syde van Pilatus
huys niet veer van daen.

De kruisweg. Vijfde statie: Symon van Cyrene helpt Jezus het kruis te
dragen
Van hier is Jhesus voorts gegaen totdat hy quam op een cruysstraet. Soe en mocht
hy nyet
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meer. Hier was veel volcx vergadeert uuyt alle dorpen daer omtrent om te sien den
swaeren last diemen Jesu andaeden. Onder al wasser eenen medegecoemen, Symon
Cyrenyensy geheeten. Desen hebben die Joden daertoe gedwongen dat hy dat cruys
Jesu moest helpen dragen.

De kruisweg. Zesde statie: Jezus troost de wenende vrouwen
Aldus is Jesus gebenedyt voorts gegaen den slinckerhant op, totdat hy quaem om
een hoeck van een straete ende is een driespronck. Hier werden ons gewessen die
plaetze daer die vrouken van Jerusalem stonden ende verwachten den Heer Jhesum
gebenedyt. Ende bescreyden synen bitteren lyden uuyt compassie ende mededogen.
Ende Jesus, siende dat dese vroukens zoe groeten compassie met hem hadden alsoe
dat sy bitterlyck weenden ende screyden, sprack hy ende seyde tot haer: ‘Ghy
dochteren van Jerusalem, en wilt nyet screyen over myn, meer screyt over u selven
ende over uwen kinderen’. Ende verhaelden met corten woorden den groeten last
ende noot die haer ende haeren kinderen noch souden overcoemen. Als dat omtrent
xl jaer daernae gesciet is by den tyt van Tito Vespasiano, dat die Joden die binnen
Jerusalem tot den feest van paeschen gecoemen waeren, alsoe benout zyn van honger
dat die vrouwen haer eygen kinderen aeten. Ende sloegen
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malcanderen by groeten menichten doot om eten ende drincken van malcander te
hebben, als dat Josephus zeer suverlyck bescryft int boeck van dat Joetsch oorloch.
[213]

De kruisweg. Zevende statie: Veronica droogt het aangezicht van Jezus
af
Van dese plaetze of is Jesus gebenedyt gegaen, geladen met dat sware hout des cruys,
die rechterhant op alzoe verde van deesen driespronck alsmen met een bal souden
werpen. Daer staet dat huys van den eerwaerdygen vrou Veronica ofte Verona, die
welcke siende dat den Heer gebenedyt dus deerlyck mismaect was datmen hem nyet
bekennen en mochten, soe is sy gecoemen met eenen schoenen witten doeck om syn
gebenedyde aenschyn daermede te droegen. Twelck Jhesus hem heeft laeten doen
447
ende heeft dat beelt syns gebenedyde aenschyns daer ganselyck ingedruct, datselfde
haer laetende tot een ewich testament. Twelck den cristenen
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noch huyden ten dage getoent wert te Romen in Sinte Pieters kerck ende is deerlyck
om te sien. Dit huys van Verona heeft een schoen regiment geweest, meer is nu al
heel vervallen. Van Veronicaes huys voort coemende tot een overwulfde straete ende
overdect nu ter tyt, ende voorts den rechterhant op totten heyligen berch van Calvarien
toe, die deese circumstancien wel doer merct die siet wel openbaerlyck genoech dat
Veronicaes huys nyet verde vanden poorten gestaen een heeft, 448 ende vlus by 449 die
poorten dat gerecht. [214]

De kruisweg. Achtste statie: Jezus valt nogmaals onder het kruis
Ende die Heer gebenedyt, comende met dat swaere hout des cruys an die voet des
berchs van Calvarien, aldaer heeft hy een harde val gevallen. [215] Ende daer dit is
gesciet dat is omtrent x treden van die doore des tempels van dat heylige grafs. Hierby
wordt ons ock geweesen eenen steen daer wy noch merckelycke teyckenen des bloets
op sagen, waeromme een ygelyck, dit lessende, mach dat lyden Christi wel met
andachten overdencken. Ick heb u geseyt nae myn beste vermogen.
Die straeten crompten ende rechten alzoe Onsen Heer gebenedyt zyn cruys
gedragen heeft van Pilatus den rechters huys tot den berch
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van Calvarien toe, als ick nu verclaert hebbe ende noch verclaeren zal. Want wy nu
wel moede waren ende den avont genaecten, soe begeerden wy onsen avontmael te
doen ende te rusten desen Sint Laurensdach. Ende hiermede was onse tweede
processie ten eynde. Ende wy vyelen altegader op onse knyen opden plaets daer God
almachtich nederstorten met zyn swaeren cruys voor die doore des tempels van
Calvarien.
Ende als wy Godt gedanc hadden soe gingen wy altesaemen elcx nae zyn logys.
Die minnebroeders nae haer convent ende wy mannen nae dat patriarchshuys, twelck
staet dicht anden tempel van Calvarien. Die vrouwen gingen in een groet regiment
van een huys daer sommige susteren in wonen, niet verde vant minnebroeders cloester.
Hier sliepen die vrouwen ende die kynderen van Heyndrick Opmeer van Amsterdam,
ende waren daer overdach als wy op geen plaetzen te besien en gingen dat Heylige
Lant. Wantet een sterck huys was met forse muyeren ombemuert, zoedat geen Turcken
lichtelyck by haer mochten coemen. In dit huys was een kellenaer daer die
minnebroers hoer wyn, vleysch ende victalie in bergen voor die Turcken.
Aldus nam elcx syn rust als hy mochten. [216] Wy sliepen harden wel opter aerden
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neer ter tyt dattet dach geworden was soe zyn wye wederom tsamen gegaen tot den
berch van Syon in minnebroeders cloester. 450Ende als wy misse gehoert hadden soe
voechden wy ons weder tesamen om andere heylige plaetze te visiteeren &c.

De derde processie
Den elften dach in augusto, als wy misse gehoort hadden, soe hilden wy onssen
derden processie in deser manieren. Wy gingen altesaemen vanden berch van Syon
of, den slinckerhant of, after dat convent der minnebroeders heene ende was seer
steyl ende pynlyck om neder te climmen, want den berch van Syon seer hoech is van
dese zyde om sien.

Hakeldama: de dertig zilverlingen
Ende wy clommen altehant 451 weder op enen alten seer hoegen berch, alsoe dat wy
ten laesten quaemen, berch op dal neder, tot den acker Acheldemach, dat is te seggen
tot den acker des bloets die met dat gelt gecoeft wert, daer Judas den Heer om verriet.
Ende die hy weder brachten als hy sach dat die Joden soe vredelyck 452 met den Heer
gebenedyt leefden. Ende desen acker leyt tegens dat zuyden van dat dal van Josaphat
over.
Men seyt veel van deese penningen dat ze van Abraham eerst gecoemen waeren,
die zyn
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zoen gaf. Daernae soe werden Joseph van deese dertich penningen vercoft van zynen
broederen. Ende als Joseph heer in Egipten was, doen brochten hem zyn broeders
dese xxx penningen weder om coren dat sy van hem cochten. Ende Joseph bracht
deese xxx penningen met meer anderen den connincin van Saba daer costele specerie
ende ander comenscap om coften. Daernae heeft den connincxinne van Saba desen
xxx penningen geoffert tot Jerusalem inden tempel van Salomon in synen tyden.
Daernae heeft den coninc van Egipten den tempel berooft ende heeft desen xxx
penningen met meer ander gout ende silver met hem gebracht in Egipten als Roboas
coninck tot Jerusalem was. Ende daernae syn dese xxx penningen gecoemen in
handden vanden coninck Melchior diese den Heere gebenedyt geoffert heeft tot
Betlehem als hy xiij dagen out was. Welcke penningen Maria die moeder Godts met
haer nam als sy vloet naer Egipten met Jesum gebenedyt. Ende int reyden heeft sy
dese xxx penningen verloeren ter plaetse daer nu dat balzemhof staet int dorp van
Mathera. 453 Ende daer vant een herde 454 ende behielt deese penningen over die xxx
jaer lanck. Ende ten laesten heeft hy deesen penningen

453
454

Lees: Matarya.
herder

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

88v
geoffert te Jerusalem inden tempel in een block geheeten Carbona, twelck was een
hout daermen in werpt datmen inden tempel offerden.
Daernae als die passie Ons Heeren naecten, soe namen die Joden desen xxx
penningen ende gavenze den verrader Judas omdat hy dat onnosel lam ter doot leveren
souden als hy gedaen heeft. Ende siende dat sy dus quaelycken met den Heer leefden,
soe heeft hy met letwessen 455 die dertich penningen wederom gebrocht, seggende:
‘Wat heb ick gedaen, leverende dat onnosel bloet?’ Ende heeft die penningen daer
nedergeworpen ende is wech gegaen ende heeft hem selfs verhangen. Die scriben
ende pariseens hebben deese penningen genomen, raet houdende wat sy met desen
penningen doen souden, wantet was niet geoorloft datmen die werpen mosten int
kercks block want het was een prys des bloets. Soe hebben sy daer om gecoft een
acker van een pottebacker om daerin te begraven die doode pillegrims, ende daerom
hiet desen acker
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een acker des bloets. [217]

Hakeldama: de graven van pelgrims
Ende men begraeft daerin die doden pillegrums als wy daer claerlick saghen, want
wy sagen daer noch dooden in leggen die daer binnen een dach of twee in geworpen
waren doer seven gaeten die boven in die berch zyn. Maer die doode lichaemen
dueren daer niet lang in, want binnen drie ofte vier dagen en vintmen daer niet dan
beenen.
Desen acker is met een muer rontsom besloten viercant, ende boven overdect met
een veruwest, 456 hebbende seven gaten van malcander versceyden daermen die dooden
van boven neer inwerpt. Ende is alte seer hoech om door dese gaeten neder te sien.
Dit heeft die heylige conincin Helena dus doen maecken. Desen acker is lange omtrent
vyftich voeten ende breet omtrent tseventich voeten. Ende veel van ons pillegerums
nemen van desen aerden met haer.

Andere heilige plaatsen
Een weynich voorts nederwaerts climmende syn wy gecoemen tot veel speluncken,
kuylen ende holen waerin die apostolen ende discipulen hem selven verborgen hebben
om die vreese der Joden, als Onsen Heer gevangen was, want dat hoefken 457 ende
den berch van Olyveten staen rechts tegens deesen speluncken over.
Van hier clommen wy wederom neder van deese speluncken ende quamen wederom
after anden
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berch van Syon. Ende quamen onder eenen groeten lyndeboem, twelck die plaetse
is daer die propheet Esaias met een houten saech overmits doergesaecht wert doert
gebodt des conincx Sedechye &c. [218] Hier is ock een wermoeshof daer veel gaten
ofte holen in syn, daer veel heyligen haer in verburgen hebben.

De vijver van Syloe
Voorts sloegen wy die lufterhant een weynig op an den berch aldaer staet nederdalende
Natatoria Syloe, ende is al te lustich om te sien die conduyten des bats Syloe. Tot
welcken Christus den blint geboeren, doen Christus slyck maecten van speckel 458
ende syn ogen daermede besmeert hadden, geseyt heeft: ‘Gaet tot dat badt Syloe
ende wascht u daerin. Twelcke die blinde doende heeft hy zyn gesicht gecregen, als
Johannes seyt int ix capittel. 459 Dit badt Syloe is een vreemt regiment ende structure
mit pilarens, redelyck diep inder aerden. [219] Ende alsoet een vervaerlycke heeten
was, soe dronck ick uut badt Syloe. [220] Ende in memorie van dit mirakele soe
wieschen wy onse ogen ende handen daerin. Alle die conduten des bats Syloe duncken
my te coemen uuyt den tempel van Salimon ende uut die piscine, want dit badt Syloe
gelegen is an die rechterhant des
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stadts van Jerusalem. [221]
Dit badt Syloe is een suverlyck, groen, genoechlyck dal. Ende in dit dal waren
vergadert onse mockers met onze ezelen, dat soe wie vermoeyt was van gaen die
moechte op zyn ezel ryden. [222] Daer lach eenen swaeren hoghen berch seer steyl
voor ons. Die mosten wy op, alsoe dat een ygelyck begeerlyck was zyn esel.

De fontein van Maria
Ende syn in deser manieren wederom gegaen die lufterhant een wey op van dat badt
Syloe ende quaemen tot een schoen fonteyn, seer diep inder aerden, springende uutter
aerden uuyt een steenroetze, ende is al overwulft. Ende men climpt neder tot dat
water wel met xl trappen. Ende is alte soete coele waterkyn. In welcken fonteyn die
gloeriose maget Maria dickwyls in gewaschen heeft die doeckelkyns daer sy Jhesum
gebenedyt, als hy jonck was, in gewonden heeft. Uuyt desen fonteyn droncken wy
ende rusten ons. [223]

Het tempelcomplex: de Aksa-moskee
Daernae soe reden wy desen berch op, ende als wy opt hoechste des berchs waeren,
soe vonden wy ons in manier van sprecken opten buytenwech ofte cingel vander
heyliger stadt van Jerusalem. Ende gingen voorts soe lange totdat wy quamen after
den tempel van Onsser Liever Vrouwen gebenedyt. 460 Ende staet an die plaetze des
tempels van Salomon.
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Wy moechten desen tempel nyet anders genaken dan van achteren an te sien. Dits
den tempel daer Maria gebenedyt gepresenteert werden, opclimmende met trappen,
om aldaer met ander magdekens in reynicheyt te leven. [224]
Ende alzoe ons geseyt werdt, soe syn noch huyden te daghe jonferen in besloten
die reynicheyt onder malcanderen houden. Wy sagen den opganck totter kerckendoren
toe, welcke daertoe gemest 461 is, ende daer die trappen gestaen hebben daer is dat
aertryck noch verheven. In desen tempel nam den ouden Symeon dat kindeken Jhesum
in syn armen ende seyden: ‘Nunc dimittis’ &c. [225]
In desen tempel vant Maria haer lieven kint sitten ende disputeerden onder die
doctoeren, waerom desen tempel genoempt werdt Onser Liever Vrouwen tempel,
twelck geschieden als Jerusalem was onder die heetscappie der kerstenen. [226]

Andere bezienswaardigheden: Annas’ huis
Rechts tegens deesen tempel over leyt op een hoege berch een casteel daer Machumet
suster begraven leyt. [227] Opt selfde casteel placht Salomon die coninck veel
concubinen op besloten te hebben daer hy mede boeleerden. [228]
In deser manieren syn wy vast voort gegaen ter tyt toe dat wy quaemen tot een
steenroedtsen ofte speluncke. Daer is die plaetze daer
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Petrus in weeck nae die mael dat hy zyn meester Christum versaeckt hadden in
Cayphas huys, ende bescreyden syn misdaet in deese speluncke. [229]
Noch zyn wy bet voorts gecoemen opwaerts nae dat convent Syon ende sloegen
een weynich die rechterhant an, ende quaemen tot Annas biscop huys daer nu ter tyt
een kercke staet, genoempt totten heyligen. 462 Dese plaetze is nu bemuert ende is
redelyck groet.
In deese plaetse staet een olyfboem die welcke noch jaerlicx vruchten draecht,
alsoe wy daer selver vruchten van athen ende oeck selfs plucten &c. Ons werden
geseyt dat dit den selfden olyfboem is daer die Joden den Heer Jhesum gebenedyt
an bonden als sy quemen toorsen 463 met Jhesum dat onnoselen lam uuyt dat hoefken
464
loopen met hem den swaeren wech neder van den berch Olyveten doert dal van
Josaphat, ende slepten Jesum door dat water Cedron. 465 Ende toegen doe Jesum
gebenedyt den berch Syon op totdat sy quaemen in Annas huys. Ende bonden Jesum
gebenedyt om desen olyfboem. Ende binnen middelen tyden soe liet Annas by hem
coemen die scrieftgeleerden om een raet te vinden om Jhesum van lyf ter doot te
brengen. Ende ten laesten lieten Annas Jhesum gebenedyt voor haer allen coemen
inden consistorie 466 ende vraechden
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Jesum met subtile vragen om Jhesum in syn woorden te behaelen. 467 Maer Jesus die
wysheyt des vaders de antwoorden hem seer wel en wyselyck, 468 seggende: ‘Ick heb
altyt geprect inden tempel openbaer voor die weerlt ende alle volcken hebben myn
gehoert. Sy weeten wat ick geseyt hebbe, vraechtet haer’. Ende als Jesus dat geseyt
hadden, soe heeft een vanden dienaers Jhesu eenen kinnebackslach gegeven dat hem
syn kaken beefden. Ende daer dit geschiet is, daer staet nu dat hoege outaer vanden
voorscreven kercke.
Als wy nu tot deese heylige stede onse devotie hadden gedaen, soe gingen wy een
ygelyck in zyn logys. Ende eer wy in onsen logys quaemen, soe gingen wy
tuschenwege in een kerck daer die Jacobyten woenen. [230] Ende is die plaetse daer
Herodes den heyligen apostel Jacop die minore deden onthoefden. [231] Van hier
een weynich voorts gegaen, werden ons die plaetze gewesen daer Christus na synder
verrysenis openbaerden Marie Magdalene ende andere devote vrouwen inden wech
als sy vanden grave quaemen.
In deser manieren syn wy voorts gegaen ende zyn gecoemen in ons logys in des
patriarchs huys, twelcke vast anden heyligen berch van Calvarien gevlochten staet.
Ende bleven desen dach voorts in onse logys want wy seer moede waeren van desen
swaeren processie die wy
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gegaen hadden. Ende aten ende droncken van tgeene dat ons Godt verleende. [232]

De vierde processie
Den xij dach van augusto soe zyn wy vroech opgestaen ende gingen tesamen nae
den berch van Syon, aldaer onsen ezelen bereyt stonden. Ende deeden onse vierden
processie in deser manieren. [233]

de Kidron; graf van Absalom; grot van Jacobus; graf van Zacharias
Inden eersten soe clomme wy den berch Syon neder, voorby Cayphas huys twelck
wy lieten leggen anden slinckerhant, ende procedeerden al voorts nae den heylige
poorten van Jerusalem, maer lieten die selfde poorte ende stadt leggen an die lufterhant
ende gingen al voorts, berch op dal neder. Ten laesten daelden wy seer steyl neder
ende quaemen tot die torrente van Cedron in dat dal van Josaphat, welcke torrente
des sommersdachs al droech is, want ick ginck daerover droechvoets, meer ock ons
geseyt worden, omtrent die vasten isser veel waters in.
Ick ginck onder die steenen bruggen de die 469 heylige vrouwen ende coninginne
Helena heeft doen maecken over die torrente, daer dat hout lach van welcken dat
cruys Ons Heeren gemaect werden. Men seyt datter selfde hout daer gelegen heeft
tot een overganck over die torrente, daer die conninckin van Saba niet overgaen en
woude noch sy en wilden daer niet op treden met haeren voeten, want sy bekende
inden geest dat die verlosser der werlt ant
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selfde hout den doot souden smacken. [234]
Neffens deese brugge voorscreven staen een costeel 470 regiment van een toorne,
gehouden uut een steenrodts, want ghy daer geen vergaderinge van steen ansien en
moecht. Desen tombe heeft den coninck David eertyts doen maecken om syne soene
Absolon die schoene daerin te begraven. Ende by deesen sepulture van Absolon leyt
eenen groeten hoep steens. Ende die heydenen 471 als sy daer verbygaen, soe werpen
sy gemeynlick een steen in doer een veynster, alsoe doende wracke over die
rebelicheyt 472 van Absolon die hy tegens synen vader David gedaen heeft, alsmen
leest int derde boeck der Conningen int xv capittel. Van deesen steenen namen wy
ock ende werpense inden tombe voorscreven. [235]
Ende gingen mits desen voorts opclimmende die rechterhant ende quamen in die
speluncke daer Sint Jacop die Minre hem selven in berchden den tyt dat Christus syn
passie volbrocht, verwachtende in desen spelunck den tyt dat zyn heer ende meester
verresen souden wesen vander doot. [236]
Hierby sagen wy die sepulture van Sacharias, Sint Jan Baptisten vader, den oversten
priester, wiens heylige lichaem wy saghen te Veneetgien als ick voor gescreven heb.
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Voorts clommen wy op ende quaemen by dat dal Syloe in die voet des berchs van
Olyveten. Ter zyden sagen wy die plaetze daer Judas hem selven verhangen heeft,
int middel geborsten is. [237] Een weynich voorts gaende sagen wy die plaetze daer
Christus den vygeboem vermaledyt heeft omdat hy daer geen vruchten an en vandt.
Ende deese aertryck siet grauwer ende dorder dan die ander aerde rontsom leggende.

Bethanië
In deser manieren zyn wy voorts gecoemen in Bethanien. [238] Ende is wel drie uren
gaens van Jerusalem eenen swaeren wech, berch op berch neder. In Bethania hebben
drie schoene kercken gestaen. Die een stont op die steede daer Onssen Heer Lazerum
verwecken van den doot. Die anderde kercke staet op die stede daer Symon die
melaetse woende, daer hy Onssen Heer ten eeten gaf &c. Die derde kerck staet ende
is gemaect van Marthans paleyse, daer sy Onsen Heer Jhesum Christum gebenedyt
dick in ontfinck, hem gevende eten ende drincken. Van dese kercken en is nyet een
degelyck dan 474 die kercke daer Lazarus graf in staen. Dese bewaeren 475 die heydenen
seer nauwe. Ende die heydenen die daer woenen, syn al arbeytsluyden.
Die heydenen lieten ons om te visiteren dat graft van Lazarus om gelt, welcke
graeft met marmorsteen ondect is, uut welcken hy verdect wert van Onsen Heer
Jhesum 476
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gebenedyt. Die Saracenen hebben deesen graeftstede in groeter verwaerdicheyt om
dat mirakel dat Lazarus daer vander doot verwect is van Onsen Heer Jhesum.
In dese cappelle gaet men beneden omlach met twe ofte drie dooren ende is een
schoene cappel. Ende in deese cappelle staet een dorre daeremen doer gaet in een
ander cleyn cappelkyn ende aldaer staet een altaer &c. Hier omtrent siet ghy omlaech
een nau gadt daer ghy doer cruypt inder aerden in een cleyn celleken ende is die
plaetse daer Maria Magdalena een wyltyts penetency in gedaen heeft naedat Christus
verresen was vanden doot. Ende dit cellekeyn is overwulft met een cleyn veynsterken
daerin, doer welcke veynsterken Maria Magdalena ontfinc haer nootruft 477 ende op
dat outaer werdt voor haer misse gedaen.
Die heydenen sloeten ons in desen tempel, ende als wy langenoch daer geweest
hadden, soe lieten sy ons daer wederom
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uut, mits dat wy haer daer gelt van gaven.
Van hier soe gingen wy tot Symon die leprosen huys, in welcken Jesus gebenedyt
ten eten sat als Maria Magdalena tot hem quam, brengende met haer een busche met
costelycke salve. Ende staende achter die voeten Jesu heeft zyn voeten gewaschen
met haer traenen ende met haer haer gedroecht ende met deesen costelycken salf
gesalft, als Lucas bescryft in vij capittel. [239] Dit huys van Symon de melatze is
noch sterck ende viercant ende voort huys staende een kellenaer &c.
In deser manieren wel doorsien Bethania syn wy gecoemen op een schoene breede
pleyne camp lants, seer lustich. Ende is die plaetze daer Jesus was rustende als Martha
tot hem seyden: ‘Heer, hadtstu hier geweest, myn broeder waer nyet gestorven’ &c.
Voorts een weynich van desen plaetze voorts gaende, syn wy gecoemen ter plaetzen
daer onse gesontmaecker Jhesus dick placht te rusten als hy moede was, alsoe hy
menichmael ginck van Bethanien tottet casteel van Magdalum als hy moede geprect
was tot Jerusalem &c.
Van deesen plaetse voorts gaende syn wy gecoemen tot dat casteel Magdalum
twelcke nu al vervallen leyt ende heeft een groet regiment eertyts geweest, alsmen
sien mach an die groete vervallen mueren die daer noch staen.

Betphage, de Olijfberg en diverse gedenkplaatsen
Van hierof keerden wy weder terugge die rechter
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hant op van Bethanien naeden heyligen berch van Olyveten. Int opstygen des berchs
van Olyveten nae dat casteel ende dorp Bethphage zyn die wegen beset an beyde
syden met veel vygebomen. Ende syn alsoe gecoemen tot dat dorp Betphage twelck
nu al heel vervallen leyt, alle die muren terneder, alsoe dat deese plaetze al vol stucken
ende steen leyt. Dit is die plaetze daer Jhesus gebenedyt uutsandt synen discipulen
tot Jerusalem om te halen een ezelin met haer joncken. Twelck sy gedaen hebben,
brengende mit haer den selfden ezelin ende zyn jonck uut Jerusalem tot dit dorp
Betphage toe &c.
Betphage was een cleyn derpken ende behoerden toe den priesteren. Ende besyden
dit dorpe Betphage neffens den berch van Olyveten lach die stadt van Bethanien,
welcke toebehoerden Lazarus, Martha ende Magdalena &c. Die connincx der gloerien
is oetmoedelyck gaen sitten opden eselinne opten palmsondach ende reedt deesen
wellustigen 478 berch van Olyveten op nae Jerusalem toe.
Ende wy reden ock deesen selfden wech op, totdat wy quemen opt hoechste des
berchs Olyveten. Aldaer staet een schoene cappelle ofte kercke, maer sy vergaet nu
seer. Ende ant midtssen van deesen kercke staet een ronde cappelle, boven met een
ront open gadt, twelck Helena heeft laeten maecken. Ende op dat paviment, recht
onder dit gadt, leyt den selfden
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steen daer Jhesus op stondt als hy van deesen plaetze ten hemel vuer. Dits een witten
albasteren steen, daer staen die voeten Cristi Jesu perfectelyck in gedruct, meer die
rechtervoet niet soe perfect als die luftervoet &c. [240] In manieren als Jhesus
gebenedyt van desen berch opgestegen is ten hemel, alsoe sal hy daer wederom
coemen oordelen levende ende dooden &c. Vant ingaen des tempels mosten wy
ietwat geven den heydenen, ende sagen dit regiment wel doer.
Die berch van Olyveten is een seer lustigen berch ende leyt recht tegens dat osten
van Jerusalem. Ende die heydenen hieten deesen berch ‘den lichtberch’ daerom want
des snachts staet sy seer verlicht doer wederschinsel vant licht dat in Salomons tempel
zeer overvloedelyck bernt. Ende hiet oock die berch van Olyveten want sy vercyert
is met veel scoene
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olyfboem. [241] Ende is een seer lustichge welruyckende berch. Ende tuschen deesen
berch ende die stat van Jerusalem en is niet dan dal van Josaphat. Ende rechts tegens
den berch van Olyveten staet die Gulden Poorte altyt gesloeten. Ende dat dal van
Josaphat is seer diep ende steyl om neer te zien. [242]
Om nu voorts te verclaren onse materie, soe is Christus gebenedyt deesen selfden
wech gereeden opden heyligen palmdag 479 van Betphage tot opden berch van
Olyveten, twelcke een seer genouchelycke ende welruyckende wech is. Neffens
deese kercke des berchs van Olyveten over sagen wy die fondamenten der kercken
des heyligen evangelist Marcus, op welcke plaetze die heylige apostolen nae den
hemelvaert Chrysti gemaect hebben die twalf articulen des heyligen kersten geloofs,
elcx een sonderlinck articul uutsprekende doer ingeven des Heyligen Geest.
Van deese plaetze voorts omtrent viij treden syn wy gecoemen tot een ander
vervallen kercke, ende is die plaetze daer Christus syn discipulen leerden bidden,
seggende: ‘Als ghy bidt, soe segt aldus: “Vader ons die daer byste inden hemel” ’
&c.
Wat voortgaende syn wy gecoemen ter plaetzen daer Christus sprack: ‘Erunt signa
in solo’ &c. Daer sullen coemen teyckenen in die sonne ende die manne ende die
sterre, twelck bescreven
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staet Lucae int xxj capitel. [243]

De voorspelling van Jeruzalems sombere toekomst
Van deese plaetze voorscreven, soe verde alsmen werpen souden met eenen steen,
is die plaetze daer Jesus gebenedyt bleef staen met synen ezel opden palmsondach
ende oversach die stadt van Jerusalem ende overdocht al dat groet verdriet dat haer
overcoemen souden. [244] Want op deese plaetze moecht ghy alderbest sien die
gelegenheyt van Jerusalem, Salomons tempel, den Gulden Poort, die tempel des
heyligen graefs ende voorts al die stadt over. Hier bleef Jhesus gebenedyt stille staen
ende screyden over die stadt uuyt groete compassie ende mededogen
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seggende: ‘Si cognovisses et tu’ &c. Dat is: ‘O Jerusalem, Jerusalem, wyst ghy wat
jou overcoemen sal, ghy soudt doen om vrede te maecken, maer nu ist voorburgen
voor u oegen, want u vianden sullen u beleggen ende u benauwen an allen zyden
ende sullen u slechten ter aerden toe, ende sullen den eenen steen op den anderen
nyet laeten, want ghy nyet en hebt bekent den tyt van u visiteringe 480 &c, als Lucas
dat scryft int xix capittel &c. Ende heeft haer gepropheteert tevoeren al dat haer
overcoemen souden onder Tito ende Vespasiano, twelck doe seer vreemt luyden in
haren oeren, want sy ryck ende machtich waren. Ende meende dat nyemant haer
moechten deeren, omdat Jerusalem soe groot ende sterck was ende groete menichte
van volck daerin was. Maer Godts woort mach nyet falgeren maer twerden 481 cortelyc
volbracht, al schent 482 haer onmogelyck te wesen ende achten niet op dat bitter
screyen ende op die woorden die Jhesus sprack vanden destructie van Jerusalem,
ende want Joedtsche Oorloch daer scryft ons Josephus, een Jode, veel of in een boeck
genaempt ‘Vant Joedtsche Oorloch’. 483 Waerin dat hy scryft vanden groeten
benautheyt ende swaeren belegge die die Joden leden binnen Jerusalem
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daer menich duysent Joden doot bleef ende verslagen, want van meerder benautheyt
ende swaerder belegge en is noyt gehoert. Sy vermoorden malcander van binnen by
groeten menichten ende leden groeten swaren lastigen honger ende benaemen
malcanderen dat eeten uuyt den mont. Jae dat meer is ende vreselyck om hooren:
die moeders aten haer eygen kynderen. Dit gescieden onder den keyser Tito
Vespasiano omtrent xlij jaren naer Christus passie.
Op dese plaetze daer Christus gebenedyt bleef stille staen met zynen ezel op den
palmsonnedach ende bescreyden den distructie des stadts van Jerusalem, ter selfder
plaetsen rusten wy. Ende naedat wy gehoort hadden van deser groeter allende des
destructie van Jerusalem, soe clommen wy desen berch neder die rechterhant een
weynich opwaerts. Ende quamen ter plaetzen daer Sinte Thomas ontfinck dat gordel
der glorioser maget Marie als sy opgevoert waert inden hemel. 484
Wederom keerende van deese plaetse totter plaetze daer den Heer bleef staen met
zynen ezel, cromde wy die slinckerhant om ende quaemen beneden opden heerwech
voort hoofken.

De hof van Olijven
Daer werden ons die plaetze vertoent daer onse gesontmacker Jesus quam met zynen
discipulen, ende beval haer daer te blyven, met hem nemende Sinte Pieter, Sint Jan
ende Sint Jacop. Ende ginc met haer int hofken, beginnende zyn sware
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bitteren passie ende lyden. Van deese plaetze syn wy voortgegaen int hofken ter
plaetze daer Jesus gebenedyt toesprack Sinte Pieter, Sint Jan ende Sint Jacop,
seggende: ‘Sit hier ter tyt daer ick gae ende bidde myn hemelsche Vader.’
Hier omtrent is ock die plaetze daer die verrader Judas syn meester verriet ende
leverden hem met een cusse, seggende: ‘Weest gegroet, rabbi’. Ende hier is ock die
plaetze daer Jesus ghebenedyt vraechden den Joden: ‘Wie soect ghy’. Daer sy op
antwoorden: ‘Jesum van Nazeret’. Jesus sprack: ‘Ic bent’. Ende mits desen vielen
sy achter over rugge. Ende is ock die plaetze daer Sinte Pieter Malchus dat oor
ofsloech, daer Jhesus Petrum of straften ende setten dat oor weder an.
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Ende van deesen plaetze soe verde alsmen met een steen werpen souden, is die plaetze
daer Jesus gebenedyt badt zyn hemelschen Vader.
Ende wy doersagen die circumstantien vant hoefken wel doer. Het is sonder twyfel
een welruyckende plaetze, planteyt 485 omset met schoene olyvenboemen, maer leyt
ongehavent 486 zeer woest ende desolaet.

Het graf van Maria
In deser manieren voortgegaen uut dat hoefken doer dat soete dal van Josaphat ende
zyn gecoemen tot een seer schoene tempel ende is die sepulture Godts moeder Maria
gebenedyt ende is int midsen vant dal van Josaphat. [245] Desen tempel is seer groet
ende overwulft ende clommen mit deesen xlviij trappen neder in desen tempel, aldaer
wy saegen dat graft der glorioser maget Maria gebenedyt in een witten marmoren
steen, gemaect een weynich wyder dan dat graeft Ons Heeren is, ende men mach
daer misse op doen ghelyckwys als op dat heylige graft Christi. Ende heeft twe
dooren daermen in ende uuyt gaen mach. Ende staet in deese kercke achter inden
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hoeck ander rechtersyde. [246] Daer wert dat onbevlecte lichaem der glorioser maget
Marie van die apostolen eerlycken 487 int graeft geleyt. Meer opden derden dach alst
wel te geloven is, soe wert dat lichaem opgevoert inden hemel ende daer met die
zielen doer die salige verrysenis verenicht. Op dat graft van Maria bernen nacht ende
dach xxv lampen. Omtrent dat graeft Mariae is een put met een seer zuet koel
waterkyn. Van deesen tempel sal ick meer scryven int vervolch onser materien.
Soe als wy nu onse devotie hadden gedaen, soe clommen wy op die trappen
wederom op, daer wy die heydenen of geven moesten. [247]

Nog enige gedenkplaatsen
Vast by desen tempel werden wy gebracht in een diepe steenrootsze nederclimmende
inder aerden. Daer is die plaetze daer onse gesontmaecker Jesus gebenedyt zwetede
water ende bloet ende werdt aldaer vertroost vanden engel tegens syn bittere passie.
Van deesen plaets een weynich naden heyligen berch van Olyveten werdt ons vertoent
die plaetze die engel Ons Heeren 488 brochte Marie dier gloriose maget een palme
ende vercondichde haer den dach in welcken sy sterven souden. Op deese plaetse
staende siet ghy eenen hoegen hoevel welcke Galilea genoempt wert ende is die
selfde stede daer die engel of sprack tot die discipulen Christi, haer vercondichgende
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verrysenis 489 Christi, seggende: ‘Hy sal u voorgaen in Galileen, daer sult ghy hem
sien als hy u geseyt heeft’. Ende dit is dat Galileen daer Christus of sprack ende niet
dat lant van Galileen, twelcke verde van desen plaetze gelegen is.
In deser manieren syn wy wederom te rugge gekeert tot an den stadt van Jerusalem,
recht voor Porta Sterquilima, 490 daer ons die plaetze wert gewesen daer Sinte Steven,
die eerste martelaer, gesteent is geweest. [248]
Van deese plaetze voort zuydewaerts opgaende door dat dal van Josephat ende
zyn ten laesten gecoemen tot Absolons sepulture. Ende gingen alsoe over die hoele
ofte brugge over die torrente van Cedron den selfden wech wederomme die wy des
morgens gecoemen waren vanden berch van Syon. [249] Ende gingen een ygelyck
weder nae onssen logys om ons wat te rusten ende vrolyck te maecken met dat Godt
ons verleende, want wy mat ende moede waeren want die processie lanck geduert
hadden, ende rusten ons tot den avont.
Ende alsdoen cregen wy den weet dat die Turcken haer gereet maeckten ende dat
wy des avonts souden inden tempel des heyligen graefs gelaeten werden, daer een
ygelyck hem toe bereyden. Ende naemen met ons wyn ende broot, want wy daerin
gelaeten worden tegens den avont ende blyven
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daerin den heelen nacht ende eenen halven dach, twelcke ons geboert tot drie diversche
reysen toe in manieren naevolgende.

De kerk van het Heilig Graf
Het eerste bezoek aan de kerk van het H. Graf
Op den xij dach van augusto, alst avont was geworden, soe vergaederden wy voorden
tempel des heyligen grafs. Ende altehant 491 zoe quamen die Turcken, die regierders
der stadt van Jerusalem. Ende van hemluyden clam een met een leer van x ofte xij
sporten ant slot vanden tempel ende was vreemt om sien. Ende opende een van die
twe doeren des tempels met een yseren slotel. Ende telden ons den een achter den
ander wel scerpelick in, die guardian voor met zyn broederen ende wy achteran
volgende. [250]
Desen tempel doen die Turcken nimeer meer open dan als zy die peregrinen daer
inlaeten, ofte om die minnebroederen te veranderen 492 die aldaer gescict worden om
dat graft des Heeren te bewaren. Ende van stonden an werdt den tempel wederom
toegesloten. [251]

Beschrijving van de kerk
Dit is die gescictenis 493 des tempels des heyligen graefs. [252]
Die kerck is rontsomme overdwersch tuschen die pilaeren en lxxviij voeten wyt,
die welcken staen vanden buytenste muer der kercken x voeten over dat graft Ons
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Heeren, dat welcke staet in middel der kercken is een ront gat alsoe dat die geheel
crocht des heyligen graefs bloot onder den hemel is. 494 Meer Galgathana die kercke
staet anden tempel die welcke langachtich is, ende is daer angevoecht voor den choer
der kercken des heyligen graefs, meer sy is een weynich langer. Nochtans synse
allebeyden onder een dack. [253]
Dat gat ofte speluncke in welcke dat graeft Ons Heeren staet, is viij voeten wyt
van buyten, om ende om met marmorsteen bedect, meer binnen in isset een steen
ghelyckwys alst was doen daer Christus in begraven was &c.
Die doer tot deesen speluncke gaet in vanden oosten ende is seer laech ende cleyn.
Dat heylige graft is anden rechterhant alsmen incompt, noortwaerts by die want, ende
is buyten van grau marmorsteen, verheven boven die deel ofte vloer, drie hant breet,
viij voeten lanck, gelyck als die crocht ofte dat spelunck binnen in es. Ende is van
alle zyden besloeten, noch daer en mach geen licht van buyten in coemen ofte schynen
want daer geen veynster an en is daer licht doer coemen mach. Ende daer hangen
nacht ende dach en baernen xiij lampen over dat graeft Ons Heeren binnen in
verlichtende. [254]
Voer die speluncke des heyligen grafs is ock een ander spelunck
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van eenre lanckte ende van eenre wyte ende van eenre gedaente van binnen ende van
buyten. Die daer buyten is, hem dunct dat dese twee een zyn ende allens, 495 mer als
ghy binnen in syt, soe siet ghy datse middendoer van malcanderen mit een want
onderscheyden zyn. Men gaet eerst in dese ende dan voort in die andere, daert heylige
graft in is. Die vrouwen gingen in dat buytenste doe sy seyden: ‘Wie sal ons die steen
ofleggen’ &c. Ende deese steen was angeweyntelt an die doer des binnenste speluncks.
Daer leyt noch huyden ten daghe een groot deel van desen steen voor die doer des
binnenste speluncks, daer se midden angeweyntelt was. Dat ander deel is gebrocht
op den berch van Syon in Cayphas huys ende is een outaersteen, aldaer ick misse op
gelessen hebbe als ghy hoeren sult &c. [255]
Den berch van Calvarien in welcke Onse Heere Jesus gecruyst is, staet van die
stede des heyligen graefs vijc voeten ende men climt tot die stede op daert heylige
cruys in een steen gestaen heeft xviij voeten van die vloer der kercken. Die schore
des steens daert cruys in gestaen heeft, is alsoe wyt datter een mensche syn hoeft in
stecken mach, want ick myn hoeft daer in gestecken
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hebbe. Die schore is lanck xviij voet van boven daert cruys gestaen heeft tot beneden
op die vloer der kercken. Die verruwe des bloets Ons Heeren Jesu Christi schynt
noch openbaerlyck in die schore des steens. Dese schore was onder syn lufterhant.
Daer is ock by die stede des lufterhants een seer schoen ende suverlyck altaer
getemmert. Die vloer van dese cappelle is geheel van marmoersteen gemaeckt, ende
die wanden syn met marmorsteen bedeckt ende van musirtenwerck mittet alre
schoenste gout verciert &c. [256] Die stede daert cruys Ons Heeren in gestaen heeft,
is een gat twe hantbreet diep ende alsoe wyt dat ick daer myn hoeft in geleyt hebbe.
[257]
Oostwaert van den berch van Calvarien xxiiij voeten staet een outaer, onder welcke
is een deel van die kolumme daer Onse Heer Jesus an gegezelt is geweest, die 496 daer
gebrocht is uut Pylatus huys ende staet bedect onder die outaersteen, alsoe datmen
die nochtans handelen ende vischen mach. [258] Dese kolumme is van een steen
porphirus genoempt, bruyn met roede vlecken doerspockelt van natueren, die welcke
dat gemeyne volck menen dattet droopelen syn des bloets Jesu Christi. Men seyt dat
het ander deel des koloms te Constantinpolen gevoert is van dat altaer deses
colummes. [259]
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Oostwaerts x voeten climtmen neder xlviij trappen tot die stede daert cruys gevonden
wert van Helena. 497 Daer is een cappelle veer onder die aerden met twee outaeren.
Die stede in welcken dat cruys begraven is geweest, dunct my een vanden graeften
des stadts geweest is in welcke die crucen, doe die lichamen ofgenomen waren, in
geworpen worden. Daer boven op gedragen syn die vuylnissen ende onreynicheyden
uut der stat ter tyt toe dat Helena dat cruys gevonden heeft ende die stede gereynicht
wort &c. Want die stede der passien was vast by die stat in welcke stede een hof was.
Die stede daer Maria stont mit die ander vrouwen by dat cruys en was niet onder
die armen des cruys totten noorden als die sommigen seggen willen, mer voor dat
aenschyn haers lieven soens bynae totten westen. Want die stede daer sy gestaen
heeft, wert ons gewessen tegens dat aensichte haers lieven zoens hangende anden
cruce, onder den berch. Ende den steen in welcke dat cruys gestaen heeft ende wert
daer geeert vanden kersten gelovigen menschen, welcke stede ick ock dicwils gesien
hebbe.
Christus hangende anden cruce keerde syn aensicht tegens dat ]102r"/> west als
die sommigen seggen dat daeruut openbaer is, want die groete kuyle daer hiervoor
of geseyt is, welck was vanden westen over die statgraven was after dat cruys
ingeworpen ende daernae gevonden &c. [260] In dese kercke syn veel altaeren
betamelycken geset ende versiert.
Buyten voor die westerdoere van desen kercke is die stede daer Maria van Egypten
haer gebet dede voor dat beelt van Onser Liever Vrouwen, doe sy by die
gehenckenysse Godts verstoeten wert doe sy ingaen woude inden tempel, daer sy
een troostelyck antwoort ontfinck van Maria ende ginck inden tempel als ander
menschen &c. 498
Nu een weynich verstanis 499 hebbende van dese geschiedenisse des tempels ende
des berchs van Calvarien ende des heyligen graefs, soe wil ick voerts verclaeren,
alsoe ick voorgenomen hebbe, vanden inganck des tempels, ende hoe wy desen nacht
gehouden hebben onsse vyfde processie ende eerste processie inden tempel. [261]

De vijfde processie
Ick hebbe alsoe geseyt, als ons die doere des tempels geopent was, soe werden die
guaerdian met alle syn broederen voor in gelaeten, daernae alle onse vrouwen. Ende
ten laesten werden wy allegader, die een after den anderen, wel scerpelycken getelt
totten lesten broeder 500 toe. Ende terstont
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wert die doere after onse rugge toegesloeten. Ende gingen dertien treden van die
doere des tempels rechtuut ter plaetsen daer die moeder Godts haer lieve kint Jesum
ontfinck doot op haeren schoot. Hier leyt tot een teycken, eens menschen lenckte
omtrent, een wytte marmorsteen, rontsom ghezchakeert mit cleyne steentgiens. Ende
over dese plaetse hangen en bernen acht schoene heerlycke lampen ende laet seer
schoen om in te coemen. 501 Op dese plaetse deden wy allegader onse devotie. Daernae
tradt die guaerdiaen seer snellycken voerts ende ryep, altyt zyn handen in die lucht
slaende omhoech, om een ygelycke peregrine tot devotien te trecken, twelck wel
behoerlycken is. Een mensche is ock hier sonderlangen 502 mededoegende van herten
mit dat bitter lyden Christi Jesu gebenedyt.

Kapel van de verschijning
Ende syn mittie cortse 503 gecomen in een cappelle, gewyt in die eere der heyliger
maget Maria, mits seven trappen opclimmende. Ende was seer schoen rontsom
behangen met schoene tapesserie, seer constich daerin gewrocht die passie Ons
Heeren, ende is die plaetse daer Jesus gebenedyt syn moeder Maria alre eerst
openbaerde nae syn verrysenisse.
An die slinckersyde vant hoghe outaer deser cappelle sach ick tasten
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en maakt de binnenkomst zeer fraai.
Versta: sonderlingen.
heel snel

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

103r
ende handelen 504 een stuck ofte deel des kolums daer Cristus an gebonden wort doen
hy gegezelt wert in Pylatus huys, ende staet in die muyere met houten tralyen bewaert.
[262] Ende dat ander stuck des colums is te Roemen in Sinte Praxedis kercke ende
is gelyck groot als dat ander. Een ander stuck dier gelycken is te Lugdunen in die
groete kercke.
In dese cappelle is an die ander syde noch een ander altaer neffens den hoghen
outaer, daert heilige cruys lange tyt geheel ende al gestaen heeft naedien dattet
gevonden was van Helena. Int middel van dese cappelle leyt enen ronden marmorsteen
op die stede daer dat cruys Ons Heeren op een doode vrouwe geleyt wert ende verwect
wert vander doot. Doer welcke dat heylige cruys ondersceyden wert van die ander
crucen die daer ock gevonden werden.
Dier wylen dat wy in dese cappelle onse devotie deden, toghen die minrebroeders
rockelingen 505 an ende ock ghewyde alphen 506 ende ander ornamenten, ende sy
hyeven op te singen mit gebogen knyen Salve regina misericordie mittet versikel
ende collect 507 daertoe dienende. Ende mits desen soe hadde dese eerwaerdyghe
processie hoeren voortganck [263] &c.
Beneden Onse Lieve Vrouwen choer
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omsingelde wy twe groete ronde stenen ende bleven aldaer stille staen elckx mit een
barnende waskars in onsen handen singen die letanien, anroepende alle sancten ende
sanctinnen. Dese twe ronde stenen syn marmoren ende over elcke steen hanckt een
barnende lamp. Inden eenen steen is een ront gat, daer Christus hem Maria Magdalena
openbaerde nae synre verrysenisse in een gedaente des gardenyers, ende seyde:
‘Maria, en wilt myn niet roeren’. 508 Ende op den anderen steen stont Maria Magdalena
&c. Hier stonden wy ronts ter tyt ende ter wylen dat wy die letanien ten eynden
gesongen hadden. Alsdoen soe begoesten 509 wy voorts alle die heyligen plaetsen in
desen tempel te visiteren in deser manieren.

De gevangeniskapel
Inden eersten quaemen wy in een cappelle mit drie trappen neder climmende tot een
steenroodtze. Daer is een altaer twelck die plaetse is daer die Joden dit
saechtmoedighen lam Jesum gebenedyt lelycken ende seer onwaerdelycken tracteerden
dierwylen dattet cruys bereyt wert. Int ingaen deser cappellen leyt eene groete witten
steen uut den rosche latende, 510 mit twee groete gaeten ingehouden, welcke twee
kuylen seer diep inder aerden strecken &c. Die Joden deden Onsen Heer sitten op
desen steen mit syn gebenedide benen doer dese
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gaeten hangende, alsoe dat syn gebenedyde voeten geen aerde en conste geraecken,
twelck een swaere sonderlange 511 passie was voor Christe Jesu, want hy sat
moederlycken naect, verwachtende 512 dat hy anden cruyse genagelt soude werden.
Die Joden bonden mit dicken koorden syn gebenedide benen tesaemen onder die
gaten, opdat syn smarte soeveel te meerder syn soude. Dese steen met twee gaten is
seer streng om sien. [264]

Kapel van de verdeling der klederen
Van dese cappelle syn wy voorts gegaen tot een ander cappelle in welcke ock een
outaer staet ende is die plaetse daer die roffianen ridderen 513 dobbelden om Ons
Heeren clederen den tyt ende terwylen dat Onsen Heer Jesus gebenedyt aldus sat op
desen voorscreven steen &c. Ende die blauwe sarck daer die roffianen 514 op
dobbelden, een stuck daervan is den outaersteen, alsmen ons seyde &c.
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De kapel van St. Helena
Om den hoeck van dese cappelle syn wy neder geclommen xxx trappen tot die cappelle
van Sinte Helena, daer dieselfde Helena lange tyt nadat sy die wapenen Ons Heeren
hadde gevonden haer devotien heeft gepleecht [265] Ende dese cappelle is versiert
mit vier pylaers ende daer is een outaer ende neffens den outaer staet enen verheven
stoel van roden steen ende is die plaetse daer Helena op plach te sitten ende weet
den Joden te socken die wapenen Ons Heeren Jesu Christi. [266]

Kapel van de kruisvinding
Noch clommen wy elf trappen nederwaert in een speluncke, xxij voeten lanck, daer
die plaetse 515 daert heylige cruys gevonden wert mittie ander crucen, mittie spere,
nagelen ende die doernencroone tesamen, int jaer Ons Heeren ccc ende vij nader
passien Christi. Ende dese xlj trappen syn al uutgehouden in dat geberchte. Ende
dese speluncke is beneden anden berch van Calvarien ende hier is ock een outaer.
[267]

Kapel van de beschimping
Ende als wy dit regiement wel doersien hadden, soe clommen wy wederom op uut
dese cuyl. Ende voortgegaen quamen wy tot een ander altaer, onder welcken wy
sagen eenen steen, ront, pylaers gewys, ende is omtrent anderhalf elle lanck ende is
grau siende uut den blauwen. 516 Ende is een weynich dicker dan die
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kolumme daer Onsen Heer an gegezelt is geweest in Pylatus huys, daerna gecroont,
bespot ende bespoghen, syn heylige anschyn bedeckende, en gaven hem een ryet in
syn gebenedyde handen. Ende groeten die goedertieren Jesum ende seyden: ‘Ave
Rex Judeorum’. 517
Van dese plaetse voortgaende ende gecoemen dicht anden berch van Calvarien,
werden ons enen hoegen steen, een manier van enen graet 518 gewesen ende is die
plaetse daer Abraham willich was op te offeren synen eenygen geboren soen Isaack.
Ende mits desen soe begonsten wy desen gloeriosen ymmen te singen Vexilla regis
prodeunt &c. [268] ende hierme clommen wy op die xviij heylige trappen des berchs
van Calvarien. Hier tretet een man an syn hert nye als mi. [269] Ende quaemen oppet
hoechste des berchs van Calvarien

517
518

‘Gegroet, koning der joden’.
Versta: berggraat: ruwe, hoekige steen.

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

105v
daer Christus Jesus gebenedyt gecruyst wert.

Kapel van de kruishechting en kruisoprichting
Ende is een suverlicke overwulfde cappelle in alre manieren als ick voorscreven
hebbe. [270] Omtrent twee roeden van die geschorde steenrootze is die plaetze daer
die Joden dat cruys bereyden, ende als sy des bereyt hadden, soe haelden sy Jesum
daer hy in die gaten vanden steen voorscreven gebonden sat ende worpen hem
onwaerdich op dat cruys en sloeghen hem daer an mit plompen nagelen. Ende daer
dit gesciet is daer hangen xxij lampen en barnen ter eeren Godts lyden.
Van dese plaetse sleepten ongenadelyck die honden dat tedere gebenedyde lichaem,
soe seer deerlycken doorwont, mitten crucen, twee roeden weechs ter plaetsen daer
die vermaledide scakers 519 ende Joden dat sware cruys rechten, ende lietent
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onwaerdelycken neder in die diepe puth vallen, dattem alle syn lichaem aderen zernen
crachten. [271] Ende syn gebenedyde bloet liep overvloedich inder aerden. Ende dit
gat daer dit cruys Ons Heeren in gestaen heeft, is omtrent drie vierdeel diep ende dat
gat is ront. Ende is rontsom beslagen met eenen silveren plaet. Ende binnen in dit
ronde gat syet ghy noch schoen bloet, alsoe versch als offet terstont gelaeten waer.
Dit gat is uutgehouden in die steen daert cruys in gestaen heeft ende is nu ter tyt drie
hantbreet diep ende is niet meer dan eene palm wyt, alsoet mitten silveren plaet
ombeleyt is om datmen daer niet van nemen en soude.
Daer ock seven palmen ofte hantbreet van die stede des luchteren arms Christi
anden cruce hangende is een groete
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schoer in een steen, alsoe groot datter een mensche in leggen mach, welcke schoere
doer dese steen tot onder die aerden geborsten is doen Christus sterf anden cruce &c.
Daer hangen en barnen lij lampen. Ende mits desen soe clommen wy wederom dese
trappen neder, al singende Pange lingua gloriosi prelium certaminis &c. [272]

Kapel van Maria en Johannes
Ende syn gecoemen an die lufter hant in een cappel onder den berch van Calvarien
die gewyt is in die eere der saliger maget Maria ende Sint Johan in die stede Golgatha
genoomt, daermen ock dese voorscreven schore syt nederstreckende van boven door
alle die steen tot onder die aerden &c. Int mitssen deser capelle is die plaetse daer
onsen eersten vader Adams hooft gevonden is geweest, welcke plaetse geteyckent
is mit eenen witten ronden marmorsteen.

Grafsteden van Godfried en Boudewijn van Bouillon
In dese selfde cappelle int eerste incomen an die ene syde staet die sepulture des
hertooghs Godevaert van Belioen, welcke sepultuer is witte marmor, ende daer staet
op gehouden, mer men machs niet wel lesen. Ende plach aldus op te staen: Secundum
antiquos. Hic Iacet inclitus godefridus Dux de Bulioen qui totam terram acquisivit
Christianorum Cuius anima requiescat in Christo in eternum Amen.
Teghens dese tombe recht over om den hoeck van die doere is die tombe van
marmor synen broeder Baudewyn, ende staet aldus op gescreven ende gehouden mit
griexe letteren, mer men machs nau lesen, dese naegescreven veersen.
Rex Baldewyn Iudas alter machabeus Spes patria vigor eccle’ virtus utriusque
Quem formidabat cui dona tributa ferebat Cedar et Ægiptus Dan & homiada
Damasco Proch dolor in modico clauditur hic tumilo [273]
Dese eerlicke vorsten broeder hertoch Godevaert van Belion ende Boudewyn syn
broeder die die eerste twe coningen waren van Jerusalem die dat lant mit groeten
arbeyt wonnen ende besaten dat mit macht ende regierdent selver soe lange totten
laetsten coninck Guido alsoe genoemt, 520 onder welcke dat weder gecoemen is onder
die heerscappie des Sarracenen alst noch huydens daghes is. Mer ten tyt dat de
voorscreven twe gebroederen dat Heylige Lant met groeten gewelt besaeten, deden
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sy den heydenen seer groete scade ende den kerstenen alte seer groeten eere.
Ende dese twee eerlycke coningen ende vorsten maecten ende ordoneerden dat
een coninck van Jerusalem en soude geen gulden croene draegen, mer een doorne
croone omdat Christus om onsse wil eenen doornen croon gedragen heeft. Ende dat
hielden hoer naecoemelingen &c. Het is een alten groeten gratie Godts dat die
heydenen die vorsten alsoe eerlycken laten leggen begraven, die hemluyden dat ganse
lant ofwonnen ende seer groete scade menich jaer deden &c. [274]
Een weynich voorts gaende van dese cappelle is die plaetse daer ick voor of geseyt
hebbe, geteyckent mit eenen witten marmorsteen, daer die maget Maria bedruckt
geseten heeft doe dat dode lichaem Jesu ofgenomen wert van
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den cruyce ende in haer schoet geleyt, datment terstont begraven souden, alzoe hy
ock op dese selfde plaetse gebalzemt wert.

De kapel van het Heilig Graf
Van dese plaetse voorts gaende mit onsse processie syn wy ten laesten gecoemen in
dat heylige graft daer Jesus in begraven heeft geleghen ende opten derden dach
verresen is glorioselyck.
Van dese cappelle heb ick genoch voor van geseyt. Sy is breet ende ronde. Int
middel deser cappelle stat dat heylige graft ende die steen daert heylige graft mede
besloeten was, is in Sinte Salvatoers kercke.
In Ons Heeren graft zyn lij lampen altyts barnende. Ende voor dat graft staet een
cleyn cappellecken in welcke altyts drie lichten barnende zyn. Ende dat heylige graft
was rontsom
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van buyten gecleet mit schoene tappesserie, zeer schoen daerinne gewrocht die
verrysenisse Christi.
Van hier voortgaende syn wy gecoemen wederom in die eerste cappelle der maget
Maria, uut welcke wy mitter processien eerst uut gegaen waeren. Ende hiermede soe
was dese eerwardighe ende alreheylichste processie ten eynde.

Verdere devote handelingen der afzonderlijke pelgrims
Daernae soe ath ende dranck een ygelicken vant geen hy mit hem inden tempel
gebracht hadde &c. Ende die guardiaen riep by hem alle die priesters, geestelyck
ende waerlick, 521 ende bescreef ons alder namen ende stelden ons by gescriefte waer
een ygelyck misse soude doen by ordonantie, alsoe onser veel priesteren waren,
waerlicke 522 wel over die deertich. Ende wel xxv minnebroeders, niet dat dese
minrebroeders te Jerusalem al wonachtich waeren, wanter veel tuschenwegen quamen
uut Candien, uut Cyperen mit ons. Ende daerom, om dese veelheyt der priesteren,
op datter geen confuys vallen en soude om eerst ofte lest te lesen ofte op wat heylige
plaetse &c, soe stelde die guardiaen enen brief 523 an die want, waerdoer een ygelyck
wiste die plaetse ende wanneer hy misse lesen soude. Die guardiaen ordoneerden
myn voor die eerste reyse misse te lesen op dat heylige graft. [275]
Daernae zoe ginck een ygelyck te rust. Ende ick stelde my oeck te rust in die
cappelle van Ons Lyef Vrouwe. Daernae soe was een ygelycken vlytich ende naerstich
om alle die heylige plaetsen te visenteren, alsoe dat nyemant veel en rusten desen
nacht.
Ick nam myn tyt waer ende las omtrent middernacht myn misse op dat heylige
eerwaerdige graft Christi gebenedyt, daer ick Godt almachtich of danck. Ende als
myn misse uut was, soe ginck ic visenteren alle die heylige plaetsen die inden tempel
zyn, ende doorsach desen tempel wel doer, daer ick meer van scryven sal als icker
anderwerf in coeme, alsoe dat icket voor dese eerste reyse hierby laet blyven.
In deser manieren verclaert desen nacht overgebracht tot tsmiddachs achtervolgende
toe.

Het verlaten van de grafkerk
Omtrent x uren quaemen die Turcken voorden tempel ende wilden van onsse patroon
hebben xvj ducaten om ons uut te laeten. Maer alsoe dat noyt gesien en was, soe en
woude die patroon des niet geven, alsoe dat wy uut desen meende een wyle daer te
blyven. Want die Turcken quaemen en brachten ons hoenderen, eyeren ende druyven
te coep &c die sy door dat veynster der doren staken om ons te vercoepen.
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Ende sommigen coeften ende aeten, wanter onser veel flau waeren.
Mer want die Turcken merckten dat ons patroon niet geven en wilde, soe hebben
sy die dore des tempels geopent ende ons allencken enen tellende 524 uut gelaeten,
die minrebroeders voor, die vrouwen daer an, ten laesten wy. Ende terstont een
ygelyck nae syn logys ende rusten voorts deese Sinte Ypolytus dach tot sanderen
daghes toe.

Een rustdag
Ende was Onse Lieve Vrouwen hemelvaert avont daer wy gelyt gingen opten berch
van Syon ende songen aldaer een misse van requiem in coenaculo domini voor die
siele van Hans Dircksz. Koeremuery van Middelburch, onse medebroeder die ons
ofgestorven was inder zee.
Desen dach soe waeren wy van sinne om tot Bethleem te reysen, maer die heer
van Jherusalem hadde twe Arabianen doer laten houden mit palen doert lyf, daer ick
breder van scryven sal int vervolch alst die materie eyschen sal. [276] Daer lagen
ontspreckelycke veel Arabianen om Jherusalem die ons groot vervolchden, want
doen wy versochten den berch van Olyveten muster 525 onsse patroon hoor geven x
ducaten. Ende wy moesten geven elck driemael ij marcketen, souden wy coemen in
Lazarus huys ende graft. Ende in die kerck opten berch van Olyveten ende inden
tempel van Maria. [277]
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Dese merghe stont ick op en las misse int pant in cappelle daer Sinte Thomas die
wonden Ons Heeren getast heeft mit synen vingheren. 526 Ende als myn misse uut
was soe ginck ick weder mit myn geselscap in onse logys, ende rusten myn desen
dach tot dattet geworden was Ons Liever Vrouwen hemelvaertsdach. [278]

Activiteiten op O.L.V. Hemelvaart; op weg naar het dal van Josafat
[Me]nyghe nyuwicheyden wil ick ons verclaeren twellick somtyts niet te pas en comt
ende nu desen heyligen dach te passe brengen wil, ghy hoeren sult int vervolch &c.
Op Onser Liever Vrouwen hemelvaertsdach soe comparerden wy des morgens
vroech voorden tempel des heyligen graefs. Ende als wy onse devotie aldaer gedaen
hadden, soe ghingen wy tesaemen doer Jherusalem die selfde straten tot Pylatus huys,
die welcke Jesus neder quam cruypen mit syn gebenedide cruys totten heyligen berch
van Calvarien voorscreven. [279]
Inden eersten soe gingen wy voorby dat huys van die heylige vrouwe Verona [280]
totten hoeck vander straeten toe, op welcken driespronck die Heer Jesus gebenedyt
bleef staen mit syn cruce. Ende spraeck die vrouckens van Jherusalem toe ende seyde:
‘En wilt nyet screyden op myn, mer screyt op u selven ende op u kinderen. Want
den tyt sal noch coemen dat ghy salich sult
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hieten dien buyck die noch geen vruchten voortgebracht en heeft. Ymmers ghy sult
noch roepen mittue 527 hovelen ende bergen gedeckt te zyn’ 528 twelcke een prophesie
was uut die mont Godts vant belegge de Tyto et Vespasiano, welck hier te lanck valt
te verhaelen.
Dese plaetse voorts gaende dese slinckerhant op tot een cruystraet daer Symon
dat cruys Ons Heeren hulp dragen, voorts deser rechterhant opslande, quamen wy
tot den cappelle van Maria de Pasmo. 529 Ende gingen alsoe voorts doer den boege
Locus Licostratos genoemt, tuschen Pylatus huys ende Herodes huys henen
opclimmende doer eenre poorte, daer wy die piscyn lyeten leggen an die rechterhant.
530

De situering van Jeruzalem en zijn heilige plaatsen
Voorts gaende doer dese poorte tot een ander poorte des stats, buyten welcke poorte
starquilinia 531 wy quamen in dat dal van Josephat, twelcke seer diep ende lustich
leyt beneden die stat tuschen den berch van Olyveten. [281] Dese contrie 532 ende
cytuacie wel te mercken die muyraetgie an die syde van die Gulden Poorte streckende
een weynich zuytwaerts ende wederom noordtwaerts tot voorby porta starquilinia
en can ick anders niet mercken dan het die selfde ordonnancie is ende maniere alsoe
die stadt van Jerusalem stont als Christus gecruyst was, alsoe costelycken niet, mer
op die selfde plaetse wederom opgerecht alsoemen syen mach. [282]
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Voorts dat Jherusalem veel groeter geweest is dant nu is, schynt ock als ghy wel
anmerckt Annas huys, hoe verde dat dat versceyden leyt vanden berch van Syon daer
Cayphas huys staet. Voerts van Cayphas huys merckende hoe verde dat staet dat
huys vanden quaden raet. Ende voorts considererende hoe verde dat die stadt van
Jherusalem tans verscheyden leyt vanden berch van Syon, twelick wel soe verde
versceyden leyt als die Oudekerck vant Conincksvelt. [283]
Die sommige willen seggen dat Jherusalem niet en staet daert voortyts byden tyden
van Christo gestaen heeft, daer sy niet wel an en seggen. Die eerwaerdige heylige
connighinne Helena heeft veel naersticheyt gedaen om Jherusalem te repareren.
Ymmers soe veel heeft sy gedaen als dat sy den berch van Calvarien in die stadt
begrepen heeft mit een strate daer achteran, ende die syde leyt ombemuert. 533
Si seggen datten berch van Calvarien mitsen in die stadt leyt. Dats wel ende waer
nae die lanckte des stadts te sprecken, maer niet nae die breete. Soe heb ick geseyt
dat den berch van Calvarien westwaerts en heeft boven een straete niet, mer voorts
vanden berch van Calvarien oestwaerts soe isset een groet regiment van steghen ende
van overdeckte straeten.
Dit alte samen niet wel moegelyck om te begriepen
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diegeenen die daer nyet geweest en zyn, mer die daer geweest zyn ende kennisse
hebben van die cituacie des stats van Jherusalem, die verstaen wat ick hiermede
hebben ofte seggen wil.
Den tyt dat ick aldus int dal van Josephat doende was, soe sach ick alle die stat
haer circumstancien wel doer. Het is ock een wonderlyck wesen dat die Sone Godts
in syn menscheyt alsoe gewandeert 534 heeft, alleen in dit lant gegaen ende gestaen
ende gepredickt mit alle die teyckenen miraculen doende, en is niet vorder dan
vierdalfden 535 dachvaert van Judaea, Samarien ende Galileen &c.

Intermezzo: enige opmerkingen over Nazareth
Alsmen coemt byt lant van Galileen, soe laet ghy des leggen ende is ock een sleecht
536
lant. Ende ghy gaet doer eenen berch, ende dan coemt ghy tot alten lustigen
plaetsen, geheeten Nazareth ende leyt in een vloyende gruenen wech ende dale, van
uutermaten lustigen schoenen berghen al omme besloten, ende is niet ghemuyert.
Ende die huysen en staen niet tesamen, mer hier ende daer daer wonen veel luyden.
Ende in dese stat woende Ons Lief Vrouwe doe haer die engel Gabriel brochte die
boetscap dat Godt om onse wille mensche woude worden. Ende in die stede daer dat
gesciede daer staet een alte schoenen monster 537 ende daeran byden chore daer is
alten suyverlycken
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cappelle daer Maria was doe haer Gabriel die boetscap brochte. Ende daer staet noch
een stene kolumme ghedruct als in een wasch doe hyse gruetede, alsmen noch wel
seyt. Ende achter der kercken daer is een water daer Maria gebenedyt water uut plach
te halen, daer haer die engel dick toesprack.
Ende die heydenen hebben dit water al vernielt, opdat die peregrinen daer geen
lavenisse uut halen en zouden, nochte die kerstenen, alsoe dat zy heydenen daer
alrehen 538 crengen, doode beesten, asche ende vuylnisse daer inne hebben geworpen,
alsoe datmenr nau duyeren 539 en mach van stancke. Ende daer woenen alte veel
wreder schalcken daer die peregrienen kerstenen seer of plagen geplaecht te wezen.
Mer nu en mogen geen peregrinen daer middallen coemen, 540 want wy daer, noch
op die Jordaen niet coemen en conde, als ick breder verclaren sal int vervolch onser
materien als die tyt eyschen sal. Ende dat ick sommige vreemde dingen scryf van
steden, derpen ende deser gelycken heyligen plaetsen, dat heb ick uut dengeenen
diet al rontsom versochten ende besagen, want sy sekere jaren int Heylige Lant
gewoent hebben. [284]
Wesende in dit middel des soeten dals van Josophat soe ben ick voorts gegaen om
onse meninge achtervolgende ten eynde te brengen. Ende Godt heeffet ock sonder
twyfel willen hebben, want
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wy hadden altoes gesolliciteert om tot Betheleem te ryden, mer hoe wy dat anleyden,
ten mocht niet zyn, alsoe dat wy stille mochten leggen desen Onse Liever Vrouwen
hemelvaertsdach.

De kerk van het graf van Maria; erediensten daarin
Opdat wy niet heel ledich en soude zyn, soe clommen wy 541 gelyck in desen tempel
ter plaetsen daer die moeder Jhesu gebenedyt begraven is geweest, ende voorts mit
ziel ende mit lyve van dese plaetse ten hemel is gevaren, daer wy desen dach mit
onse moeder der heyliger kercken daer getyt ende feest of waren houdende. Ende
songen een heerlicke schoene singende misse op dat heylige graft van Maria
gebenedyt, aldus luydende: Gaudeamus omnes in Domino dies festum celebrantes
in honore Mariae virginis. De cuius assumptione gaudent angeli &c. [285] Dit en
was niet veel gesien dat die peregrinen dese gratie toegelaten worden vanden
heydenen, daer wy Godt of dancken.
By dat heylige graeft was noch een outaer toegemaect, daer onse priesteren misse
op lasen diet geliefden &c. Als die singende misse uut was, soe las die diaken misse.
Ende als die diaken syn misse uut was, soe vercreech ickt dat ick ock myn misse las
op dat heylige graft van Maria, Godts moeder gebenedyt. Godt sy daervan gedanckt
ende
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geloeft &c. [286]
Als nu myn misse ten eynde was, soe sach ick desen tempel haer circumstancien
wel doer, daer ick voor eensdeel van gescreven hebbe &c. Mer als ghy eerst inden
tempel coempt ende begint dese xl trappen neder te climmen, soe siet ghy an die
eene syde dat graft van Sinte Joachim, ende an die ander syde syet ghy dat graft van
die moeder Sinte Anna &c. Ick heb, alsoe geseyt, nademael ick myn misse gelesen
hadde op dat heylige graft van Goodts moeder gebenedyt Maria, soe wasset daer
alsoe luytruftich in desen tempel van enygerley secten van kersten menschen alsoe
datmer hoeren noch syen en mochte. Een vreemde maniere van misse te doen als ick
daer sach en laet ick niet te scryven. [287]

Een Grieks-orthodoxe eredienst
Als wy onsen dienste van dese waerdige hoechtyt hadden volbracht, soe begonsten
die Griece priesteren met hoer sermonien ock voert te coemen in manier nae
bescreven. Om den hoeck int opclimmen van dese trappen hadden sy ock een outaer
op hem selven gemaeckt om misse te doen. Ende alsoe ick begerlycken was om dat
eynde van desen te zien, soe vergat ick myn zelven ende bleef op die trappen sitten.
Ende altehants 542 soe quaemen drie priesteren uut den hoecke des tempels,
anhebbende elck een casuyfel over haer tabberden, twelck vreemt was om sien. Die
middelste van hem drien die hadde een groeten
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houten schotel op zyn hooft mit wyn ende broot tesamen gebrocht. Die ander twee
an die een syde met een wyeroocksvadt, die ander an dander syde ock mit een
wyerrocksvadt. Ende quaemen stadich cum gravitate verhangen 543 mit malcanderen
voort, in manieren alsof sy die bruydt geleyet hadden. Comende ter plaetsen tot
hoeren outaer daer sy sacrifie doen souden nae hoeren seden, soe namen dese twe
priesters desen schotel seer eerwaerdelicken vanden derden syn hoeft ende setten se
met hem drien suverlycken neder op den outaer. Ende begonsten aldaer met hem
drien te lesen, te cabbelen, 544 ende hadden met hem drien wonder te doen.
Als nu dit lange genoech geduert hadde, soe keerden den principael hem omme
totten volcke ende vertoenden hoer die scotel mitten wyn ende broot tesamen
gemenget. Die ander twe laghen op haeren knyen ende worpen dat wyeroock
omhoech. Dit aldus gesciet wezende, soe setten die principael desen schotel wederom
oppet outaer. Ende hy nam eenen silveren lepel ende hy begonst te eten, hy voor
ende die ander twee nae.
Ten laesten soe quaemen dat gemeen volck dringhen ant outaer ende ontfingen
mede van die gratie. Ende mits dese vremdicheyt ende meer ander vremdicheden
siende, soe hadt ic myn selver altemalen

543
544

in plechtig toewijding
gebeden te prevelen (en) met luide stem bidden.

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

114r
vergeten, want als ick wel toesach, soe waren alle mynen medebroederen nae
Jherusalem, alsoe dat ick uut desen die trappen opliep ter kercken uut.

Een hachelijk avontuur; redding van het vege lijf
Ende als ick quam voor poorta Sterquilina ter plaetsen daer Sinte Steven gestenicht
is geweest, aldaer my was verwachtende eenen Wouter Geroenz. van Leyden, ende
meende mit myn die stadt in te treden nae Pylatus huys in manieren alsoe wy des
morgens gedaen hadden. Mer ick en was alsoe niet gesint, alsoe ick een minrebroeder
sach wandelende die singel op, over die graftsteden der heeren van Jherusalem. Ende
hadde by hem onsen biscop van Romen mit syn doctor in medicinen mit noch een
van syn dienders, alsoe dat ick uut desen mit myn troenden Wouter Geroenz.
voorscreven.
Ende traden onssen biscop geris 545 achteran over die graftsteden der heydenen,
langs die muyre van Jherusalem henen, om welcke muyren veel barnende lampen
hingen ende barnden ter eeren van die groete heeren van Jherusalem die daer begraven
leggen. Mits desen soe quamen wy voor die Gulden Poorte die ick sach tasten ende
handelen 546, twelick een schoen regiment is om sien van verts vanden heyligen berch
van Olyveten of, meer veel schoender, suyverlycken int bywesen. [288]
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Dese Gulden Poorte heeft twee doeren welcke doeren vander aerden opgemetst syn,
soe hooch als een groet man op souden moege reycken. [289] Dit houtwerck der
heyliger poorte is voorts omhoogh al becleet mit yser, roet geverruwet. 547 Ende alle
die nagelen daer dese yseren platen mede ghespyckert syn , hebben al vergulden
hoofden. Dese Gulden Poorte heeft een schoen overwulft portael, welcke portael al
van herden steen gemeetst is op pylaers. Wy hyven malcanderen op vander aerden
om dese heylige poorte te cussen ende te handelen &c. Dits dieselfde poorte daer
Onsen Heer Godt gebenedyt doer reedt opten heyligen palme sonnendach ende
ontfingen hem als een coninck, singende Benedictus qui venit in nomine Domini,
osanna in excelsis &c.
Als wy nu dus doende waren an dese heylige Gulden Poorte, soe gincker een
vervaerlick gecrisch op in dat dal van Josephat ons toecrytende mits alsoedanighe
manieren ons toenende dat wy ons sonder vertreck packen zouden vander Gulden
Poorte, want wy verdient hadden den doot.
Dit was ons trosman Stephani die voor ons sorrich droech. Ende ons blyven was
ock hier niet lanck, wantmen niet dan nae ons keel en was, roepende: ‘Keel of, keel
of
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keel of’. Ende liepen met groeten vresen die cingel op over alle die heeren graven
als verbaesde honden, waerdoer een groet rumor onder onse broederen was. Ende
bovenal soe was onse capiteyn mit ons in groeten last. Waeromme? Want haddent
die Turcken sekerlycken vernoemen, soe souden sy ons allegader doot geslagen
hebben ofte zy hadden ons moeten leeveren. Want die Turcken en willen in geender
manieren hebben dat wy omtrent die Gulden Poorte coemen, ick laet staen dat sy
toelaeten souden ons dieselfde te laeten tasten ende handelen.
Dese ordonantie onderhouden die heydenen seer scerpelycken, daer ick voor
genoech van gescreven hebbe. Ick en raedt niemant alzulcks te beginnen, want ick
was in alsoedanigen last dat myn myn haer op myn hoeft stont overeynde overmits
vreese, ende ick hieltet alsoe bedeckt als ick muchte. Ende weck 548 van die broeders
soe ick best moechte ende liep die sware wech om die muyre langes, totdat ick quam
opden berch van Syon, aldaer ick bleef int minrebroeder cloester. Ende by die gratie
Godts soe bleef ick verholen alsoe dat icker niet om en leet, Godt hebbe lof.

De zesde processie
Als wy nu in deser manieren, voor verclaert, desen eerwaerdigen feestdach
doorgebracht
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hadden, soe quaemen onse mockers des achternoens mit hoeren ezelen opten berch
van Syon, ende altehants 549 zoe saeten wy op ende reden nae die stadt van Bethlehem
toe, daer Jesus gebenedyt geboren is geweest, twellick zyn v milen van Jherusalem.

Enige heilige plaatsen nabij Bethlehem
Als wy van Jerusalem gereden waren ij milen quamen wy tot die stede daer die sterre
haer weder openbaerde die heylige Drie Coningen die hoer verburgen was doe sy in
Jherusalem gingen. Van welcke Matheus seyt: ‘Die sterre die welcke die Coningen
sagen in dat ooste, ginck voor hoer soe lange datse quam ende stont boven die stede
daert kint was’ &c. [290]
Daernae soe quamen wy tot een vervallen kercke, op welcke plaetse Helyas die
propheet geboren is geweest. Niet veer van daer die engel Godts Abacuyck den
propheet byden haere nam ende setten hem neder by die kuyl der leeuwen in welcke
Daniel die propheet was, den engel Abbacuyck mit die spyse ende drancke des waters
daer gebrocht ende gespyst heeft. [291] Daerby sagen wy oeck die stede daer Jacop
die patriarch gewont heeft, daer ock dat graft is van Rachael syn huysvrouwe onder
een ekelboeme &c.
Van daer voerts rydende quaemen wy te Bethleem, [292]
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meer reeden door Bethleem an geen syde om eenyge heylige plaetsen te visiteeren,
aldaer wy quaemen in een vervallen kercke, nu wesende een speluncke, ende wasser
in. Ende is die plaetse daer die engel Godts verkundichden die herderkyns die geborten
Christi.
Van hier wederomme gekeert nae Bethleem syn wy gecoemen ter plaetsen daer
die herderkyns bleven staen ende dochten het waer een droeme geweest, die stem
des engels voorscreven. Ende terstont sprack die engel Godts die harderkyns toe,
anderwerf seggende: ‘Ick condich u groete blytscap, want ons is huyden geboren die
salichmaecker der werlt’. Ende syn mits desen voorts gegaen te Betheleem, sockende
dat kyndeken Jesum gebenedyt ende hebbent gevonden.

De ‘Melkgrot’
In deser manieren voorts gereeden ende als wy wederom Betheleem genaecken, soe
traden wy van onsen eezelen ende die guardiaen tradt wederom mit ons te rugge te
voet eenen groeten boochschoot weechs van Bethleem ofte twee. Daer die gaerdiaen
ons vertoenende alten wonderlycken regiment van een spelunck mit een nauw gat
in te cruypen, ende daer syn twee ofte drie crochten
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in dese speluncke mit een pylaer int mitsen, ende daer staet een altaer in twellick die
plaetse is daer Joseph ende Maria, Godts moeder gebenedyt, den eersten nacht hebben
gerust als sy waren vlyende na Egypten, want Herodes op die been was om die
kinderkens te dooden. Ende want die moeder Godts seer anxtelycken bevreest was
om haer kint te bergen, soe is sy mitten kinde Jesum in dese speluncke geweken.
Ende overmits anxte ende groete vrese soe heeft Maria in dese speluncke laten vallen
opter erden uut haer maechdelycke borsten melck, waerdoer die aerde in dese
speluncke bysonder witter, schoender, suverlycker is dan alle die ander aerden daer
rontsom leggen.
Ick was in dese speluncke ende hebbe gesien ende namenst myn van dese aerde
wel soe groet als myn hoeft. Een wonderlycke crachte deser aerden werden ons bedyt,
alsdat wanner die vrouwen in dat Heylige Lant gebonden syn mitten bant van natueren,
550
soe coemense tot dese spelunck ende nemen van dese witte aerden ende
pulveryserense in haeren spyse ofte drancke. Ende is haer een groete lichtenisse in
haer arbeyt. Des gelycks voorscreven doen die vrouwen daer te lande als sy zwerende
borsten hebben. Ende terstont werden sy verlicht van haeren lasten, ende worden
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begaeft met zoch daer sy hoer kynderkens mede opvoeden. Ende dit is hier te lande
dick genoech beproeft ende waer gevonden. [293]
Omtrent deze speluncke wert ons gewezen die plaetse daer Maria gebenedyt stont
bedruct mit dat soete kyndeken Jhesum ende Joseph niet wetende wat wech in te
slaen om veylich te vlyen van Egipthen. 551 Ende hebben van stonden an tot een hulpe
gecregen die engel Godts, die welcke hoer geleyt heeft veylich, onbescadicht tot int
lant van Egipthen &c. [294]
In deser manieren, wantet doncker begon te worden, soe gingen wy wederom tot
Bethleem om onse sevende processie achtervolligende ten eynde te brengen.

De Geboortekerk in Bethlehem
Dese stat van Bethleem heeft hier voortyts en schoene stadt geweest, mer en is nu
niet groot noch schoen &c. Binnen Bethleem staet inden oosten een alten schoenen
kercke, die welcke is mit thoornen, mit arcketten [295] als een burch gemaect, ende
is gedect mit […] 552 Ende is binnen al mit marmoren, mit jaspis, mit goude na
menigerhanden matirie alte schoen gescyert nae alrewys ende gebouwet. [296] Ende
ick gelove dat 553 eenige kercke in die werelt in allen dingen ende mit alle stucken
soe ryckelyck ende soe eerlyck is geciert als dese kercke, alst wel voeght. [297] Ende
dese selfde kercke heeft wel lxx kolummen ofte pylaernen
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van marmor. [298] Ende die kepere 554 syn van edelen cederenhout ende daerop ist
gedect mit blye. 555 Inden chore gaetmen te dale mit eenre trappen in eenre kuylen
die nyet en is gebrocken of gemaect, mer by hem selven gewaschen, ende die kuyle
is in een steenroodtze ende is alsoe lanck alst choor is. Ende dese kercke is gewyet
in die 556 der heyliger maget Maria, lanck ijc ende xxviij voeten ende is lxxxvij voeten
wyt &c. In deser manieren soe hielden wy onse sevende processie in dese heylige
kercke tot Bethleem, alsoe wy dese heylige plaetsen nagescreven besocht hebben als
ghy hoeren sult.

Plechtige ommegang in de Geboortekerk
[T]erstont desen duysteren avont op Ons Lief Vrouwen hemelvaertsdach als wy in
dese devote kercke quaemen, soe bereyden hem die minrebroeders mits dat sy hoeren
rockelingen ende anderen alphen antoegen ende gaven ons elck een barnende waskaers
in onsen handen. Ende quamen met onse processie alre eerst door den ommeganck
des cloesters tot een altaer daer is die stede daer Christus opten achsten dach besneden
wert.
Van daer gingen wy buyten om den hoogen choore an die noortzyde tegens den
outaer ende is die plaetse daer die heylige Drie Coningen haer offerhande, giften
ende gaven toebereyden
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die sy Christo offeren souden: myr, wyeroock ende root gout.

Plechtige ommegang in de onderaardse geboortegrot
Van dese plaetse clommen wy neder tien trappen onder den hoegen choere in een
schoene suverlycke cappelle, mit twee ingangen verscheyden, seer coestelicken
verscyert an allen canten ende gepaveyet al mit schoen marmoersteen, tien voeten
wyt ende xxv voeten lanck, welcks hoech altaer is die stede onder dat Godt mensche
wort geboeren 557 om onse wille van Maria een reyne maget. [299] Den outaersteen
is schoen marmor daer die priesters misse op mogen doen &c. Dese stede is voorwaer
alre heylichste sonder twyfel, daer die craemvrouwe, die salige maget Maria,
voortgebracht heeft die zoene der rechtvaerdicheyt, den oversten coninck. [030]
Van daer voortgaende quaemen wy tot een ander altaer onder een steenroodtze
daer gout, wyeroock ende myrre geoffert hebben 558
Daer staet ock een stenen crebbe daer Maria haer lieven geminden soene Jhesum
gebenedyt, doen hy geboeren was, in geleyt heeft, gewonden in snoden dokelkyns,
559
want sy anders geen stede en vant, ende die crebbe is vier spannen lanck als daer
een zede is. Ende byder crebben syn noch yseren haecken daer yseren ringen in
hebben geweest, daermen dat vye an plach te binden wannerment ter [301]
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merckt brocht, want die stede was als een gemeen 560 huys.
In dese steenrootze omtrent den hoke van die crebbe Ons Heeren staet
merckelycken ingedruckt dat aensicht ende forme vanden heiligen gloriosen leeraer
ende doctoer Sinte Hieronimus in manieren offet by een scylder geconterfeyt waer,
twelick seer miraculoes is om sien.
After die crebbe Ons Heeren hebben lange tyt onbekent gelegen veel lichaemen
der Onnoselre Kynderkyns die van Herodes gedoot waren. Inden hoeck van deser
cappelle staet een ronde puth daer die sterre haer verloes nadat sy die Drie Coningen
daer gebracht hadde ende is seer wonderlyc om sien. By desen puth daer staet een
doere daer wy doer gingen ende quaemen onder die aerde in een cappelle. Daer staet
een outaer, onder mit een gat ofte puthe, ende is die plaetse daer dat bloet ende die
kynderkyns, gedoot van Herodes, in gevonden syn geweest.
Voorts van hier onder die aerde staen noch twee cappellen. Die een daer Sinte
Hieronimus begraven is geweest ende daernae gebracht is te Romen, ende is tot
Sancte Maria Maioer. In die ander cappelle is die plaetse daer Sinte Eusebius, een
discipel des heiligen mans Sinte Hieronimus ende een naerstich naevolger, begraven
is geweest.
Van hier soe clommen wy op mit veel schoenre trappen ter plaetsen
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daer die gloriose doctoor Hieronimus, een leraer der heiliger kercken den bybel
overgeset heeft uut den Hebreuschen ende Griecxe in Latyn, ende heeft daer lange
tyt gewoent by die crebbe Ons Heeren ende aldaer seer heilichlicken geleeft, alsoe
die figuer ofte syn effigies wel bewyst daer ick vlus van gesproken hebbe, uut genen
menschenhanden gewrocht, maer staet natuerlycen en groeyt 561 in dese steenroetse.

Weer bovengronds in de Geboortekerk
Syn wy 562 voorts opgeclommen inder kercken mit omtrent xxv
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trappen ende syn ten laesten gecoemen in een schoene lange cappelle, staende inden
ommeganck, ende is gewyet in die eere van Sinte Katryn diemen versoeckt opten
heyligen berch Orebb ende Synay. Een predicant dede ons alhier een korte
vermanynghe ende gaf ons te kennen, soe wie verbonden ofte sculdich was bedevaert
te reysen opten berch van Synay, mochte hem of laten nemen 563 in dese cappelle.
Want paus, keyser, coningen haddent alsoe eendrachtelicken geoordineert overmits
dattet niet mogelycken en was enygen kerstenen aldaer te coemen om den ongelovigen
wille. Want, als die broeder ons seyde, soe was dat heylige lichaem van Sinte Cathryen
vanden berch Synay gebracht in Alexandrien. Ende om dies willen was nyemant soe
stout van ons allen diet bestaen dorste aldaer te reysen.
Dat meer was: geen van onsen troosluyden, capyteyn, wye hy was, 564 die anvaerden
dorste den wech tot die Jordaen te reysen. Want die guardiaen hadde brieven ontfangen
als wy noch te Jherusalem waren, alsdat die broeders verdreven waren uut den berch
van Synay ende dat closter was gedestrueert, ende omtrent die Jordaen lacht al vol
Arabianen &c. Soewy 565 daerom bedevaert sculdich was tot Sinte Cathrinen grave
te reysen, die mochte hem of laeten nemen.
Ende hiermede soe was dese eerwaerdige processie ten eynde in Bethleem.
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Na deze zevende processie: maaltijd en avondmis
Ende waren mits desen allegader moede, ende gingen tezaemen int pant der
minrebroederen, welcke pant die paviment rontsom beleyt ende bespreyt was met
dekenen, ende gingen neffens malcanderen daerop sitten in manieren als die kinders
int schoel sitten. Ende die broeders brachten ons tesamen vier ende vier een poortie.
Ende die wyn hebben wilde, mochtse roepen, mer en wasser niet wel te crygen. Onder
al 566 onse avontmael in deser manieren vast 567 doende, soe worden onse alder namen
der priesteren ingheteyckent om ordonantie te macken in alre manieren alsset
gesceyden 568 inden tempel des heyligen graefs te Jherusalem.
Ende ick vercreech dat ick soude lesen op die crebbe Ons Heeren gebenedyt,
twelick ick dede een weynich tyts naedat ick myn avontmael gedaen hadde ende was
omtrent by onse uren te rekenen tuschen ix ende x. Overmits die heylicheyt der
plaetsen soe mach alsulcx gescyen &c. Een weynich rustende post refectionem alsoe
dat myn oogen een weynich besloeten waren 569 soe ginck ick visiteeren die heylige
plaetsen. Eensdeels daernae soe ginck ick ende las dat officium Puer natus est nobis
& filius datus nobis 570&c op die cribbe Ons Heeren Jesu Christi gebenedyt, Godt
heb lof. Ende als myn misse ten eynde was, soe visiteerden ick voorts meer ander
heylighe
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plaetsen, ende ginck daernae wederom wat rusten. [302]
Daernae soe stelden ick myn verstant 571 om wel te doersien dese
schoene heerlycke triumphelycke kercke, wyens gelycke ic noyt en gesach noch
noyt en gehoorde diergelycke. Ende al isset dat icker wat van gescreven hebbe, ten
mach niet maken 572 ick moeter breder van scryven. [303]

Heilige plaatsen in en nabij Bethlehem
Mer eerst soe sult ghy weeten alsdat Bethleem gelegen is op eenen hoegen berch
seer enge, strekende 573 inder lancte vanden oosten naeden westen. Van den westen
is eenen inganck ende daer is eenen putte by die porte, uutten welcken coninck Davidt
begeert heeft te drincken als hy was inden stryt tegens den Philistinen waren in
Bethleem. 574 Ende daer reysen drie vanden starricksten doer dat middel der tenten
vanden Philistynen ende schepten water uut die fonteyne Bethleem die daer was in
die poorte der stadt, ende hebben dat gebrocht tot Davidt opdat hy drincken zoude,
alsmen leest int eerste boecke Paralepomenen int xj capittel. [304] In dat oosterste
eynde des stadts onder een steenroodtse die was by die muyre des stadts, ende het
schynt nae den manieren des lants geweest te hebben, een stede eens stals daer een
crebbe in is uutgehouden in een steen, als daer die gewoente is die crebben te
maecken. [305]
[306]
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Nota Daer is onder dese werlt opgegaen ende geboeren vander maget Maria die soene
der rechtvaerdicheyt, Christus Jesus Onse Heer, bewysende mit zynre geboorten dat
hy ofnemen soude die onreynicheyt der sonden ende die duysternisse des werlts,
want hy woude in die onreynicheyt van sulcke stede opgaen ende geboren worden.
By dese voorgenoemde steenroetze is een ander steenroetze die meerder is, niet
meer dan iiij voeten daer of gelegen, onder welcke stont die crebbe daer dat soete
kyndekyn Jesus, terstont alst geboren was, voorden osse ende den ezel, gewonden
in dockelkyns, nedergeleyt wert. Nochtans dunck my voorwaer dattet een steenroetze
geweest is, mer daer is int middel een doere gemaect doer die steenroetze, door den
welcken men opgaet vander cappelle int choor. Mer tot die stede des aldersuetste
geboerten Jesu gaetmen neder van die kercke in die cappelle van x trappen als ick
voor geseyt hebbe &c.

Nogmaals de geboortegrot
Dese cappelle is al heel van binnen gemaect van seer goet ende constich werck, ende
mit marmorsteen is die vluer overleyt ende is seer costelycken gemaect. Op die stede
daer die maget Maria haeren zoen Jesum voortgebrocht heeft, daer machmen misse
doen op een seer schoenen marmoeren outaersteen. Daer saghen wy ock een deel
vanden bloten steen daer Christus op is geboeren geweest. Desgelycks is daer ock
bloot gelaeten een deel van
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die crebbe Ons Heeren Jesu Christi gebenedyt in welcken hy gelegen heeft, welcke
steenen die kersten gelovigen menschen alre devotelyckste kussen &c.

Nogmaals de Geboortekerk
In manieren als ick voor geseyt hebbe en heb ick nye 575 menschen gesien ofte gehoort
die seyde dat hy al sulcken devoten kercke in alle die werlt gesien heeft gelycken
dat is die kercke te Bethlehem. Want in dese kercke staen marmoeren kolummen
seer suverlick ende costelycken geseth ende geschikt, 576 niet alleen nae die veelheyt,
mer seer wonderlyck nae die groetheyt.
Dat binnenste ofte middel der kerkcken van boven die kolummen tot die trappen
is gemaect van costelycken wercken, suverlicken ende zeer edeel 577 van allen historien
vanden beginne der werlt tot die toecoemste des Heeren totten oordeel. 578 Alle die
overdeel der kercken 579 is gemaeckt van marmorstenen van menigerhande veruwen,
welcke verscyert is doer menigherhande onderscheyt der bemalinge, alsoe datmen
niet werderen 580 ofte bedencken en mach, nae dat duncken van veel menschen,
hoeveel dattet waerdich is ofte gecost heeft &c.
Die Sarracenen eeren alle die kercken Onser Liever Vrouwen, mer bysonder eeren
sy dese die te Bethleem staet.

Een wonderverhaal
Een zoudaen, 581 siende dese scyerheyt des tempels tot Bethleem haer tafelen, haer
kolummen dat sy al seer costelick waren, geboot die altemalen of te
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nemen ende in Babilonien te brengen, daer hy syn pallas of timmeren woude. 582 Een
wonderlyck mirakel sachmen aldaer.
Want als die werckluyden mit hoeren instrumenten ofte reetschappen daer quaemen
ende die soudaen daer noch by stont mit veel anderen luyden, soe is daer uut die
dichte ende hele want des muyers, daer alst scheen niet eenyge naelde doer soude
mogen coemen, een seer wonderlyck groete serpent uutgegaen ende heeft den eersten
tafel daerof berstende overdwersch [307] ende ginck alsoe voort totten anderen,
totten derden ende den vierden, soe lange dat sy totten xxx gecoemen was, slangende
alsoedanygen geluyt als dat sy waenden allegader haer lyf quyt te wezen diet sagen.
[308]
Ende die soudaen, beroert wesende mit groeter vresen, wederriep syn opset mit
luyder stemmen ende terstont en sachmen die serpent niet meer. Ende dit is den
oorsaecke waerdoor dat schoene prieel 583 blyft staen, want die heydenen desen tyt
alsoe geleert syn 584 alsdat sy daer niet tegens en dorren vergaderen, mer blyft huyden
op desen dach staen als sy tevooren dede. Ende men seytet daer noch die lichaemen
vanden lichame des serpents opten dach van huyden in alle die tafelen daer sy
doergegaen heeft, gelyckerwys offet vant vuyer verbrant waer. [309] Ende boven
als is dat seer te verwonderen hoe die serpent alsoe mochte gaen an die want, die
seer sleecht ende gheladt was als een ghelas 585 &c. Genoech hierof.
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[310]
In deser manieren hebben wy desen nacht doergebracht totdat het dach geworden
is, [311] twellick was den xvj dach van augusto soe worden wy uut dese schoene
suyverlycke kercke gelaeten, daer wy die heydenen van gaven elcx twe marcketten
vant ingaen des tempels ende ock vant uutgaen. 586 Certeyn dit regiment van dese
eerwaerdighe plaetse van Bethleem is seer wonderlycken om sien. [312]
Alsnu soe waeren onse ezelen bereyt daer wy op saten ende reden ghelyck uut
Bethleem, aldaer ons van stonden an buyten Bethleem geweezen wert een stuck van
een vervallen toorne, ende is die plaetse daer een man ginck zayen op synen acker
koorne. Ende Jesus ter selver tyden comende tot desen man, vragende wat hy saeyden.
Ende zeyde: ‘Ick zay steen’. Ende het was steen ende bleef steen ende is noch huyden
opten dach steen. Ende tot een gehoechenisse van dien soe raepen die pellegrims op
desen acker steen. [313]
Onser sommigen gevoelden hoer niet wel, want sy niet voorsien en waren van
wyn nochte van spyse, alsoe dat eenige namen den korsten wech strack na Jherusalem.
Sommigen reden voort naet gebercht van Judeen. Ende quamen alre eerst op enen
seer hoegen berch tot een vervallen cappel ende is die plaetze daer Zacharias gemaect
heeft Benedictus dominus deus Israel &c.
Onder dese cappelle staet een muyer met een gat twellick heeft geweest een kelder.
Ende als Herodes hier omtrent quam ryden om die kynderkens
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te dooden, soe setten Zacharias Sinte Johan dat kint in dat gat der muyeren in dese
kellenaer ende die muyer omsloet dit kint miraculoes. Ende als Herodes voorby was,
soe scheyden hem die muyer wederom vaneen &c.
Een boogeschoets weechs voorts rydende is een vervallen kercke ende is die plaetse
daer Maria, Godts moeder gebenedyt, dat Magnificat heeft gemaect.
Van dese vervallen kercke rydt ghy voorts een alten scerpen wech over eenen
hoghen berch die allewaschen was 587 mit zaly ende tym ende lavendel. Ende int
ofryden des berichs coomt ghy in een schoene valey daer veel olyfenboemen staen.
Daer hebben die Gricxe moniken een closter, an welcke kercke onder dat hoege
outaer staet een gat. Daer is gewaschen eens deels vant cruys Ons Heeren.
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Ende uut dit gat coemt eenen sonderlingen roocke 588 seer goet. Ende in deser manieren
voorts gereden tot Jerusalem.
Enighe 589 dit tlant ofte geberchte van Judeen niet en doer, mer lieten dat selfde
leggen ende quamen by een drooge fonteyn ende is die plaetze daer die heylige Drie
Coningen wederomme die sterre saghen, naedemael sy hoer oeferhande ghedaen
hadden Christo Jesu, ende waren rydende na Jherusalem. Doer welcke sterre sy
geleyet worden eenen anderen wech, opdat Herodes genen kennisse crigen en soude
van die geboortenisse Christi Jesu gebenedyt.
Voerts rydende syn wy gecomen by eenen ekelboem, onder welcken groeten boem
Maria moeder ende maget rustende 590 mit haeren lieven sone Jesum ende Joseph,
alsoe sy moede waeren gecoemen van Bethleem, ende wilde voorts
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te Jherusalem om Jesum te presenteeren inden tempel. [314]
Ende van dese plaetze reden wy voerts totten berch van Syon toe, aldaer wy van
onsen ezelen traden. Ende aeten onse anderde 591 maeltyt in cenaculo domini. [315]
Ende als wy onsen maltyt gedaen hadden, soe ginck een ygelyck nae zyn logys hem
rustende tot des anderen daghes toe.
Soe ghing ick mit heer Thomas Jansz. van Antwerpen ende mit meester Jacop van
Parys, alias antwerpiensis in Cayphas huys ende las aldaer misse opten selven
outaersteen daer dat heilige graft Ons Heeren mede besloten was als die drie Marien
seyden: ‘Quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti?’ Erat quippe magnus
valde, alsoe dat heylige evangelium suverlycken verclaert. [316]
Ende als myn misse uut was soe visiteerden ick dese heylige plaetsen daer Godt
soe veel geleden heeft in die vermaledyde consistorie 592 van Cayphas, gebonden,
geslagen ende gekarkert, welcke karker noch huyden ten daegen ons aldaer gewesen
wert. Ick was in dese karker, twelick een duyster nau gat is, gheen twe menschen en
souder daer nauwelyck by malcanderen in mogen staen &c.
Ende als die middach genaecten, soe gingen wy tesamen wederom nae onse logys,
aldaer wy aten ende droncken vant selfde dat Godt verleende &c. [317]
Ende als den avont genaecten, soe vergaderde
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wy alle tesamen voorden 593 des Heylighen Graefs. Ende altehants 594 zoe quaemen
die heeren van Jherusalem ende opende den tempel in alre manieren als ick voor
verclaert hebbe. 595 Ende die minrebroeders gingen voor in ende alle onse vrouwen
daer an. Ende daernae soe werden wy wel naerstelycken ende scerpelycken getelt
allegader. Ende terstont, in manieren als voor, werden den tempel gesloten.

De achtste processie
Den xvij dach van augusto des savonts spade hyelden wy onse achtste processie ende
onse anderden inganck des tempel. 596 Ende vyelen inden eersten op onse knyen ter
plaetsen daer die moeder Godts haeren lieven kint doot ontfinck op haeren schoot,
naedat hy vanden cruce genomen wert &c.
Een ygelyck was naerstich om te visiteren alle die heylige plaetsen, gelegen inden
tempel. Ende ick sach alle dinck wel doer voor middernacht ende nae middernacht.
Het wasser alsoe onrustich ende luyrruftich alsoe dat die een den anderen nauw
hoeren en mochte. Ende dat overmits die sevenderley seckten die daer in den tempel
mit malcanderen leghen 597 en rasen ende rabbelen nacht ende dach, een ygelyck
seckte in syn cappelle boven int verwulfsel ende beneden des tempels. 598 Een
ygelycken menende die beste seckte voorhande te hebben. [318] Dits een wonderlyck
regiment om sien ende
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om hoeren. Ende gebruycken seer wonderlycken hoer seremonyen divers mit
versceyden manieren welcke ick syn wyse een ygelycken verclaeren sal byder gratie
van Godt. [319]

De verschillende christelijke sekten: Grieks-orthodoxen
Die geestelyckheyt der Griecken als die priesters en nemen niet alleen een wyf, mer
sy trouwen dickwil dat vierde wyf. Sy en houden niet dat die oorden 599 van een
subdiaken heilich is, noch sy achten die minste ordines niet voor niet. Sy dragen
lange baerden ende sy achten dengenen die sonder baert syn, onwaerdich te wesen
tot die priesterlycke staet. Sy eeren den sabbatum dats den saterdach by nae op die
maniere van den Joden, nimmermer opten selfden vastende, uutgenomen alleen den
paschavont, mer sy eeten altoes anders op den sabboth vleysch. Ende sy vormen hoer
kinderen terstont als sy gedoopt zyn ende dat doen simpele priesteren. [320] Sy
consacreren in gedeyzemt broot. Ende geven dat sacrament onder beyde gedaente
als des broots ende des wyns sonder water. Sy en achten onse sacrament niet ende
en doen hem geen eerwaerdicheyt. Ende waert saecke dat eenich van onse Latynsche
priesteren nae onser manieren misse dede op hoer altaer, terstont waschen sy dat met
water als offet onreyn geworden waer mits
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welcke wercken sy openbaerlycken bewysen dat zy niet en geloven dat wy mogen
consacreren in ongedezemt broot. Ten lesten soe houden sy dat alsdat die Heilige
Geest voortgaet vander Vader ende niet vanden Zoen.
Sy haeten onse kersten Latynsche priesters seer. Ende hebben inden tempel
voorscreven die helft des berchs van Kalvarien. Ende hebben ock dat hoghe choor
tot hooren gebruycke. Ende daertoe die cappelle der Heiliger Engelen buyten byden
tempel.
Ende inden dienste Godts soe gebruycken sy alleen haer gricxe spraecke, waerom
ock haer leycke luyden 600 alle te mael verstaen dat hoer clercken singen ofte lesen.
Mer in anderen dingen als in comenscappen 601 ofte anderen overdrachten spreken
Arabische spracke ofte Saracensche spraecke mit andere luyden.
Ende van deser seckte synder planteyt te Jerusalem huyden te daghe in die stat
ende doer dat Heylige Lant.

De verschillende christelijke sekten: Syrische christenen
Oeck is daer een seeckte der menschen die hem selven hieten kerstenen te wesen
ende syn genoemt Suyryanen. Dese Suyryanen en syn gheen strydtbaer luyden, ten
oorloghe seer beanxt ende seer bevreest. Sy en gebruycken geen boghen ofte eenich
schut als ander menschen, mer sy syn
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wel gestelt tot bouwerck ende anderen swaeren arbeyt. Sy syn ock int meeste deel
ongelovige ketters, bedriechelyck, valsch ende logenachtich. Stelen ende roeven
houden sy voor niet ende voor geen sonde. Sy openbaren die heymelyckheyden der
kerstenen verradelyck totten ongelovighen heydenen ende den Saracenen, onder
welck sy opgevoet ende gemenghet hoer quade wercken mede geleert hebben.
Sy houden met groeten naersticheyt haer wyven besloeten, ghelyck als die
Saracenen. Ende sy laeten hoeren wyven ofte hoer dochteren niet uutgaen int openbaer
dan bedeckt met lyne laecken ende hoer aensichten verdeckt mit zwaert laken, opdat
sy van nyemant gesien en zullen worden. Sy bewaeren 602 alsoe scerpelycken hoer
dochteren dat zy niet gesien mogen worden van hoer mannen, als sy die ock getrouwet
hebben, dan nae den eersten nacht als sy malcanderen beslapen hebben, gelyckerwys
ock dat selfde die Saracenen houden mit hoer dochteren, naevolgende dat exempel
des patriarchs Jacop als sy seggen, die welcke vermoede te slapen by Rachaelem des
mergens vant hy Lyam.
Dese Suryanen houden die insettinge 603 der Griecken ende navollighen den selven
eensdeels ende eensdeels niet.
Int westeynde desen heyligen
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tempel des berchs van Calvarien hebben sy een cappel mit lindewaet ofgeschut, daer
sy haer seremonyen houden in manieren als voor besloten in desen tempel. Noch soe
hebben sy een kercke tot hoeren gebruycke getimmert op die stede daer hiervoormaels
Sinte Jan evangelisten moederhuys gestaen heeft, voor welcke doere Sinte Pieter
gestaen heeft cloppende doe hy uutgeleyt was uut Herodes kerker &c.
Die Suyryanen gebruycken in haers ommegaens die Arabysche sprake ofte die
Saracensche sprake, mer in hoere geestelycke godtsdiensten gebruycken zy die Gricxe
sprake. [321]

De verschillende christelijke sekten: Jacobieten
Daer syn noch ock Jacobyten die Sinte Matheus alre eerst heeft gebracht totten kersten
gelove, mer daernae, als die boese viant syn oncruyt gezaeyt heeft in dat middel des
weyts, soe syn sy in menigerhande dwalinge ende ketterye gecoemen ende gevallen.
Want ten eersten soe besnyden sy hoer kinderen als die Saracenen. Ende barnen
hoer kinderen met een heet yser eer sy besneden werden, teyckenende voor hoer
voorhoeft ofte in haer wangen ofte in hoeren slaepe van hoeren hoefde mit een teycken
des cruys, menende dat sy doer alsulcke barninge gereynicht werden van die
erfsonden, doer een oorsaecke genomen uut dat woort dat Sinte Johan
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baptist seyde van Christo: ‘Hy sal u doopen in den Heyligen Geest ende inden viere’,
twellick sy verstaen alleen nader letter ende niet naden geest. Dese Jacobyten dragen
ock gemeenlicken crucen op hoeren armen, gedruckt mit een gluyende yser, om
eerwaerdicheyt, als sy seggen, des heyligen cruys welcke zy in groeter eeren houden.
Sy en biechten nymmermer hoer sonden enyghe menschen, mer alleen Godt int
heymelycke mit aldusdanyge maniere ende wyse. Want sy werpen wyeroock int
vuyer by hem ende bidden ende sy menen dat hoer sonden mitten roock opgaen voor
Godt ende daer vergeven werden. Ock geloeven sy ende houden dat alleen een natuer
in Christo geweest is, gelyckerwys als een persoen. [322]
Oock soe teyckenen dese Jacobyten hoer selven mit eenen vinger in een maniere
van een cruys, dat sy daerom doen, als die Griecken ende Surianen seggen, want sy
alleen een natuer in Christo belyden te wezen. [323]
Ock soe geven sy hoer jonge kynderen dat heylige sacrament onder die gedaente
des broots ende des wyns als sy noch haer moeders borsten suycken, daer sy den
Gricken ende Suryaenen gelyck in syn.
Ende dese Jacobyten gebruycken ock een cappelle inden tempel, staende
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gevluchten 604 after ant heilige graft &c.

De verschillende christelijke sekten: Armenen
Oock soe synder Armenen, een seckte alsoe genoemt, in Jerusalem ende hebben tot
hoeren gebruycke een cappelle inden tempel des heiligen graefs, welcke men opclimt
mit eenen stenen grade boven den inganck des tempels, boven int verwulfde seer
hoech &c. Sy hebben ock een heerlycke kercke Sinte Jacop die Minre op die plaetse
gesticht daer hy van Herodes onthoeft wert. Sy hebben ock Sinte Salvatoers kercke
daer Cayphas huys gestaen heeft.
Dese Armenen houden den vasten van xl daghen in die tyt als wy vasten mit soe
groeten naersticheyt, dat sy nyet alleen hoer selven onthouden van vleysch, case,
eyeren ende van melck, mer sy en eeten ock geen olye nochte vische. Sy en drincken
ock geen wyn, mer sy eeten vruchten ende ander zaedt als erweten, bonen &c, soe
menichwerf alst hem belieft. Ende opdat sy hoer vervolgers, dat zyn die Griecken
ende den Suyryanen soeveel te openbaerlicker contrarie ende tegens wesen mogen,
soe eeten sy op somige vrydaegen vleesch. Hoer priesters en doen ock geen water
inden wyn als sy misse doen, gelyckerwys als die Gricken doen. Sy hebben onder
hem

604

vastgemaakt, verbonden
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eenen biscop gemeenlick te Jerusalem die welcke, als hoer gewoent is, twee locken
haers heeft op syn hoeft nederhangende byden slape van zynen hoefde op synen
schouderen. Ende dese zelfde biscop ende alle die geestelyckheyt dragen groete
ronde cruynen, anders 605 en laeten sy hoer haer noch haer baert in gheenrewys
scheeren.
Der alle dese seckten soe hebben hem die priesteren der Armenen betamelycker
ende bequaemer in hoeren zeden ende ommeganck, gaende in snoede slechte clederen,
606
devoet ende innich in hoeren gebeden ende dienste, bewysende der Latynscher
sacramenten eerwaerdicheyt ende innicheyt, mer dwalen in veel articulen. Daer niet
meer of. [324]
Alle die werckluyden van Armenen syn geschoeren op hoer hoefden nae die
maniere van een cruys, ende dat doen sy daeromme alsmen seyt. Want als int jaer
Ons Heeren vij hondert ende xliiij dat volck van Tyeren 607 bevochten worden ende
oorlogen hadden tegens den landen van Armenen ende waren geplacht mit groeten
pestilencien, ende uut raet ende ingeven van sommige kersten menschen, soe hebben
sy hoer hoefden laeten scheren in maniere van een cruys ende, als sy seggen, soe
worden sy terstont verlost, waerom sy dese maniere van scheren houden tot een
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voor het overige
in sjofele en eenvoudige kledij
Tyrus (Libanon).
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ewyge gedenckenisse.

De verschillende christelijke sekten: Georgiërs
In desen tempel des heiligen graefs is ock een seckte geheeten Greorgianen, die
welcke den berch van Calvarien half gebruycken mit dat gat daer dat cruys Ons
Heeren in gestaen heeft doe Christus daeran zynen geest daerop gegeven heeft synen
hemelsche vader, by welcke stede zy hebben een outaer. Ende daer hebben sy een
gemenelycken ingesloeten om te bewaeren. Ende hebben ock tot hoere gebruyck die
kercke der Heiliger Engelen, daer hier voormaels Annas des biscop huys gestaen
heeft.
Dits een strydtbaer volck, seer strenghe 608 ten oorloge, sterck ende machtich ende
overvlodich mit ontallinge 609 menichte ende veelheyt van strydtbaer luyden. Sy syn
seer omtsien 610 vanden Saracenen, Parsen, Meden ende van Assyryen by welcke sy
woenachtich zyn. Ende hoewel dit volck om en tom gelegen ende besloten is mitten
ongelovigen, nochtans werden sy al gevrest ende omtsien ende nyet lichtelycken van
den anderen gequelt ofte bescadicht. Dese seckten wert genoemt Georgiani vanden
heiligen ridder Sint Jorijs, den welcken sy in hoeren stryden tegen den heydenen
houden voor een sonderlange 611 voorstander ende patroen, ende sy eeren ende vyeren
mit groetter eerwaerdicheyt als een banyer
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kloek, flink
ontelbare
ontzien
bijzondere
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ofte standerdrager. [325] Van dese zeckte woenter veel in Jerusalem ende navolligen
in alle punten die wysen ende dwalingen der Gricken in die sacramenten ende in
anderen dingen.
Hoer clecken hebben ronde cruynen. Ende die waerlycke luyden 612 hebben viercante
cruynen. Alsoe dick als sy te Jerusalem coemen om die heylige stede te besoecken,
soe gaen sy sonder tribuyt ende mit opgerechte banyeren inder stat. Want die
Saracenen en derven dese Georgianen gheen verdriet ofte muyenisse doen in eeniger
wys, sorrigende dat wanner sy weder tot hoeren eygen lande gecoemen waren dat
syt alsdan den Saracenen, hoer medebroeders, vergelden ende diergelycken wederdoen
souden.
Hoer edele vrouwen reysen mede te stryden in wapenen gelicken die Amazones,
dat syn vrouwen alsoe genoemt, die selver een eygen lant besitten ende regieren. Die
Georgiansche mannen die hebben ende houden lange baerden ende lanck haer. Ende
hebben hoeden op hoer hoefden van mengerley verruwen &c.

De verschillende christelijke sekten: Abessijnen
Oock soe isser te Jerusalem een seckte van menschen, genoemt Indianen ofte
Abbasynen. Ende hebben ock een cappelle inden tempel an die zuyderzyde tegens
dat heylige graft over, die sy bewaeren een ofte twee vanden hoeren die mede
geslooten zyn in desen tempel 613 in manieren als al dese ander seckten

612
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Versta: weerlycke luyden: wereldlijke, niet-geestelijke lieden, leken.
waarin een of twee van hun groep die ook in deze kerk zijn ingesloten, wake houden
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Dese Indianen ofte Abbasinen zyn allegader zwart gelyck morianen ende zyn seer
vuyrich ende begerlycken om die heilige steden te versoecken. Sy bidden seer
inichlycken ende lanck. Sy doen den dienste Godts nae hoeren maniere zeer
eerwaerdelycken. Sy minnen armoede, lydende hoer leven in groete armoede ende
gebreck, alle 614 zyn zy ock zeer ryck ende overvlodich. Sy gebruycken linnen
geverrude cleyderen, bindende om hoer hoefden, alzoe wel die mannen als die vrowen,
blauwen linde doken ende zy gaen mit bloeten voeten zonder schoen &c. Ende al
isset dat sy dese voorscreven puncten doen ende houden, nochtans dwalen zy seer,
twelick te beclagen is.
Want zy houden die vleyschelycke besnydinghe gelycken die Saracenen ende die
Jacobiten, besnydende hoer jonge kinderen. Ende sy barnen hoer kinderen mit een
gloeyende yser in hoer voorhoeft mit eenen teycken des cruces. Die ander op hoer
wangen, die ander op hoer noese ende veel van hem tot alle dese steden, gelovende
die jonge kinderen doer alsulcke barninghen gereynicht te werden van die erfsonde,
ende dwalen voorts in veel puncten &c.
Sy consacreren ock in gedezemt broot gelycken die Gricken doen ende geven die
jonge kinderen ende den oude luyden dat sacrament onder beyde gedaenten des
broots ende des wyns. Ende laeten hoer jonge kinderen vormen van simpele priesteren.
Hoer leecke waerlycke luyden 615 comen zeer naerstelycken te missen, bysonder in
die hoechtyden.

614
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ook al
Hun wereldlijke leken
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Ende dan beginnen sy mannen ende vrouwen mit luyder stemmen te singende 616hem
te verblyden ende te springen ende die handen tesamen te slaen van blyscappen,
vergaderende mit eenen rondomme an eenen cirkel, daer vj ofte vij, daer ix ofte x.
Ende sommighe wylen singen sy alsoe alle den nacht doer, ende alremeest in die
nachte des verrisenisse Ons Heren, in welcke sy niet of en laeten totten dach toe.
Ende die sommigen doen dit alsoe vuyerichlyck ende devotelyck als dat sy daerof
cranck werden.
Sonder twyfel het is te ontfermen dese verdolde scapen, want alle dese voorscreven
ses seckten laeten hem duncken een ygelyck bysonder dat hy die beste kersten is.
Ende sy hebben alsoedanighe geesten over hem inden tempel, van lesen ende van
cabbelen, een dunckt syn herschen te schoren 617 alsoe ick voorgeseyt hebbe &c.

De verschillende christelijke sekten: Latijnen
Die sevende seckte dat zyn minrebroeders daer mediteren wy mede. [326] Ende is
onse kerstenen wel bekant. Aldus en scryf icker niet van. Die minrebroeders bewaeren
dat heilige graeft alleen. Sy bewaeren ock mede
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Lees: mit luyder stemmen singende.
En zij zijn in de kerk zo druk in de weer met prevelend en hardop bidden, dat je zou denken
dat dat je hersens afgeschraapt worden (m.a.w. dat je er een snijdende hoofdpijn van krijgt).
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die cappelle van Maria gebenedyt voorscreven. 618 Sy hebben die helft des berchs
van Calvarien tot hoeren gebruycke. Genoech hiervan.
Dese sevenderly seckten voorscreven zyn deze. Inden eersten Griecken, Syryanen,
Jacobyten, Armenen, Georgianen, Indianen ende Franciscianen mit wiens geloef wy
kerstenen stryden. [327]

Govertz’ individuele ommegang in de grafkerk
Om nu voerts te verclaeren onse geschiedenisse soe sult ghy weeten naedenmael ick
eensdeels versocht hadde die heilige plaetsen inden tempel, soe clam ick ten laesten
den heiligen berch van Calvarien op aldaer ick myn ruste nam op eenen marmoren
banck. Daernae soe stont ick op ende clam desen berch van Calvarien wederom neder
ende ginck in die cappelle van Maria gebenedyt ende las aldaer myn misse ter plaetsen
daer Jesus syn gebenedyde moeder Maria alre eerst openbaerde als hy glorioselicke
verrees vander doot. Ende als ick myn misse uut hadde, [328] soe ginck ick opden
hoech choor. Int middel van dezen choere is een ront gat twelck men seyt te wesen
dat middel dezer werlt &c. Opten rechten noene en geeft die sonne geen scha van
haer &c. [329]
Voerts soe ginck ick van 619die cappelle van Govaert van Bilioen. Soe wert my
gewesen die plaetse daer Barzeba baden, twelck Davidt sach. Dese conduyten 620
sloten als die steenrootze schoerden doer mededogen des bitteren lydens Christi.
Leggende u hoeft onder den berrich van Calvarien in dese cappelle voorscreven after
dat outaer, soe
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Bedoeld is de Kapel der Verschijning; zie f. 102v-103v.
Lees: naer.
watertoevoeren
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hoert ghy bescheyelyck dese fonteyn springen.
Van hier gaende sy ick voorts gecoemen voor die trappen van Ons Lief Vrouwen
cappelle. Alsoe ick voor geseyt heb daer leggen die twee ronde steenen daer Godt
hem op openbaerde Maria Magdelena als hy seyde: ‘Noli me tangere’. 621 Die ronde
steen daer Godt op stont, heeft een gat. Leggende u ooren daerop soe hoert ghy groet
geruft ende duyselinge. 622 Men seyde ons datter geluyt ende gecrisch was der
verdoemder zielen. [330]

Einde van de achtste processie
In deser maniren desen dach doergebracht ende den nacht tot dattet geworden was
middach, soe quaemen die Turcken ende ontsloten den tempel ende telden ons uut
in manieren als voer, ende was den xviij dach van augusto.
Ter selfder uren vernamen wy dat een groete menichte der Arabianen waren te
Rama ons aldaer verwachtende, opdat sy ons wilden spolieren 623
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‘Raak mij niet aan’. (Johannes 20: 17).
gerucht en geschreeuw door elkaar
beroven
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ende vermoorden. Ende sy hadden desen dach tegens sommighe van onse trosluyden
geslagen, alsoe datter van onse trosluyden wel verslaegen waeren omtrent xl. Ende
dese Arabianen verwachten ons van alle canten, daer lacher een groeten hoep mede
op die Jordaen. Sommige van onse peregrinen waeren zeer gheerlyck om op die
Jordaen te ryden, alzoe zy daer veel op vercoeft hadden 624 ende solliciteerden an
onse patron, mer die patroon seyde: ‘Mynheeren, tys niet moegelycken myn u daer
te brengen. Want die Turcken zeggen zelver, al waerder hondert duysent te paerde
soe en dorsten sy des niet avontueren. Daerom, isset dat ghy eenyge weet te crygen,
ick wil hoer geven hondert ducaten’. Alsoe dat wy door deze tydinge die Jordaensche
reyse vergaeten ende sorrichden alleen hoe wy te schepe soude geraecken. Aldus
wert onsse gemeene roep: ‘Laet die Jordaen varen ende helpt ons sceep’.
Item in deser manieren ginck een ygelyck nae zyn logys ende aeten vant selfde
dat Godt verleende ende rusten desen dach. Des morgens gingen wy noch opten
berch van Syon. Ende dese tyt soe dede onse patroen naerstelycken versoecken an
die Arabianen om te passeren, mer daer en was geen gehoer. Ten mocht niet wesen.

De negende processie
Desen negentiensten dach van augusto soe vergaderden wy allegader desen avont
spade voor den tempel om onse laetsten inganck des tempels ende negenste processie
te volbrengen.

624

in geïnvesteerd hadden
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Soe quaemen die heeren van Jerusalem in manieren als voor ende deden ons die
doere des tempels open ende telden wederom seer scarpelycken in, ende sloten die
doere achter nae ons toe.
Ende wy quamen terstont ter plaetsen daer Maria gebenedyt haeren zoen Jesum
doot ontfinck op haren schoet, twelicke syn vyftien treden vanden berich van
Calvarien. Want die bedruckte moeder Jesu gebenedyt niet naerder den cruce en
was. Ende als die gebenedyde Heer Jesus sprekende was tot syn gebenedyde moeder
Maria, ende Sinte Johan bevelende die sorrige van Maria, alsdoen stont Maria, Sint
Johan mit die andere heiligen vrouwen xxvj treden van dese voorscreven plaetse. Die
plaetse daer Maria gebenedyt stont mit Sint Johan is geteyckent elcks mit een witten
ronden steen, van welcke syn xlj treden tot die trappen tot des berichs van Calvarien
toe. Ende int opclimmen des berchs synt xix trappen.
Als nu die gebenedide Heer Jesus syn bittere passie vollenbrocht hadde ende doot
was ende vanden
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cruce genomen was, soe quaemdt syn bedruckte moeder mit zwaren pyne ende
onsprekelycke bangicheyt dese voorscreven xxvj treden, aldaer sy hoer doode kint
ontfinck op haren schoot. Ende wert aldaer gebalzemt ende alzoe eerwaerdelycken
gebracht ten grave, welcke graft versceyden leyt van die trappen des berchs van
Calvarien lj treden. Als wy nu onse devotie hadden gedaen, soe gingen wy allegader
voor dat heylige graft.

Begin der ceremonie van de ridderslag in de grafkerk
Die guardiaen maeckten eenen groten cirkel voor dat heilige graft ende ryep alle
diegeene voor hem, die instancie gedaen om ridderen des heiligen graefs geslagen
te werden. Een ygelycken by hoeren namen ende bynamen, ende lyetse inden rinck
comen. Inden eersten
Robbrecht vander Graft
Johannes de Roza
Albertus Nata van Veneetgien
Bernardus Inne ]
]> broeders van Lyeflant
Heynrick Inne ]
Barnardus Ca
Andries vander Carre
Coenraet Willemsz. uut Mytzlant
Joncker Arent Boungaert
Joncker Frans van Diest uut Mechelen
Joncker Jan Palant
Joncker Willem Schynert
Barnaert van Bernen
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Heer Philgiebert Collogyn uut Hoogh Borgontge
Heer Anthonis van Cambanyen
Jan Campegroen van Gendt
Jan die Vries van Gendt.
Dese voorscreven seventien edeele mannen, aldus geroepen wesende vanden
guardiaen, laghen ootmoedelycken op hooren knyen in desen ronden cirkel, seer
innichlicken ende devotelycken. Ende die guardiaen begonste syn sermonyen ende
vraechde int generael of sy begeerden ridderen des heyligen graefs geslagen te werden.
Ende gaven ter antwoort alsdat sy sulcks begeerden &c.
Daernae soe hyef die guardian terstont op ende sanck Veni sancte spiritus &c
mittet versikel Emitte spiritum tuum &c ende de collecte Deus qui corda fidelium.
[331] Als nu desen ten eynde was soe dede die guardiaen een corte collatie, 625 mits
verclaerende den
ridderlycken staet, toenende wat een ridder toebehoert 626 ende vant wat condicie
hy behoert te wesen eer hy desen ridderscap mach ontfangen. [332]
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toespraak
aangevende wat een ridder past
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De vermaningen van de gardiaan
Twelick hy hoer vertoende mit een figuer, welcke figuer die guardiaen in zyn hant
hadde, in een boeck geteyckent. Ic zach dese figuer, want ick neffens die guardiaen
op myn knyen lach als al dit geschieden. Sacht ende hoordent alsoe geschyen. Ende
stont aldus gescreven ende sprack met luyder stemmen dese eedele mannen toe dese
woorden naegescreven in forma, 627 want ickse uut syn eygen boeck gescreven hebbe.
[333]

627

correct
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Dese stacie was seer triumphelyck ende oetmoedelyck om sien. 628 Die gardian sprack
ende seyden: ‘Myn edele heeren, wilstu gebruycken in dynen name dese vyf letteren:
M.I.L.E.S., soe syt ghy my sculdich te sweren dat inhout van dese letteren 629 alsdat
ghy dat syt ende sult onderhouden.
Die eerste letter diens naems sal wesen M. Dat is dat ghy sult wesen groot, sterck,
machtich van moede om weder te staen alle duyvelsche inspiratie ende starck te
blyven in u teghens spoet.
Die anderde 630 letter sal wesen I. Dat is dat ghy edelgeboeren zyt, bey van vader
ende van moeder, van een ridderlyc stam, ende dat ghy gegoedt syt een rydderlicke
staet op te vueren sonder eenyge comantscappen te doen, want sulcks nu heel of
wesen moet, alleen te becommeren mittie ghuudt, dat ghy myn sweren sult.
Die derde letter dyns naems sal wesen L. Dat is du selste 631 wesen liberael om
weduwen, wesen ende arme wichteren voor te staen opdat sy nyet verdruckt en
werden, mer een ygelyck te helpen tot syn recht, dragende ghestadelicken in dynre
herten dat zwaert der justicien, scerp an beyde seyden snydende; dit sal wesen u
grootheyt dyns ridderscap. Dese artikel concludeert mede onder die eerste letter M.
Die vierde letter dyns naems sal wesen E. Dat is ghy sult voor staen dat kersten
geloef mit u lyf, mit
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Deze bijeenkomst was zeer prachtvol én nederig stemmend om te zien.
hetgeen deze letters impliceren
tweede
Versta, met herhaald subject: gij zult gij.
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u goet ende met u bloet, ende datselfde daervoor te storten tot alleen 632 tyden alst
van noede sal syn. Offet geboerde dat onsse aertsche vader die paus, keyser ende
coningen waren reysende opten ongelovighen om die te straffen, dat ghy alsdan met
u bistandicheyt mede zult compareren in uwen properen persoenen ofte een bequaem
te senden in uwe plaetze.
Ende dat ghy sculdich zult wezen alle ketterye te vernyelen ende te verdryven.
Pro posse & nosce 633 u goet, u bloet aldaer voor te stellen tot een wrake &c. Ende
vooral soe sult ghy myn sweren alsdat uwer geen besmet en is mit die Luthersche
lerynge ende ketterye, mer dat ghy u naersticheyt daertoe doen sult dese Lutersche
ketterie ende valsche lerynge te extirperen &c. [334]
Die vyfste letter dyns naems sal zyn S. Dese letter S beteyckent u alsdat ghy sult
wesen sorchvoudich in die liefte Godts mits alle dagh misse te hoeren als u geboeren
mach.’ 634
Ende sprack voorts die guardiaen ende seyden: ‘Myn edele heeren miles, ick heb
u verclaert wat een rydder des heiligen ghraevs toebehoert, hoe ghy wesen moet eer
ghyse ontfanckt ende hoe ghy daer voort sculdich in syt te leven. [335] Een ygelyck
beproeft hem oft alsoe met hem is ende aldus voorts sal leven. Want voorwaer, ist
alsoe niet als ghy myn sweren sult, sonder twyfel soe en bedriecht ghy Godt noch
my niet, mer u selven. Ende Si deest spiritus, non adiuvat locus.’ [336]
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Lees: allen.
naar (beste) vermogen en inzicht
door zo mogelijk elke dag de mis bij te wonen
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Als nu alle dese articulen voorscreven die guardiaen dese edel mannen voor oogen
hadde gehouden, jae noch veel breder dan ick hier scryf, ende seyden dat sy alsoe
waren ende voorts alsoe doen zouden, soe hebben (cortelanck overgeslaghen) dese
seventien voorscreven edele mannen, die een achter den anderen, blootshoofts op
hoeren knyen mit een barnende waskaers in hoeren handen in ons alre
teghenwoordicheyt gezworen mit opgerechten vingeren op dat heilige evangelium
Christi gebenedyt alle dese voorscreven articulen, hoer geproponeert vanden
guardiaen, dat sy soe waren ende alsoe doen zouden sonder faute.

De ceremonie van de ridderslag
Als nu dese edelen mannen in manieren voorscreven ghezworen hadden, soe tradt
die guardiaen alleen in die speluncke des heiligen graevs ende bereyden syn
instrumenten, te weten een silveren zwaert, een paer vergulden spoeren ende eenen
gouden halsbant mit een seer costelyck gouden cruys daeran, ende leyde dit selfde
op dat heilige graef.
Ende wantet binnen die speluncke des heiligen gravs seer nau is, alsoe datter hem
nau twe in bedrayen en konen 635 waerdoer wy allegader buyten die cappelle moesten
blyven staen. [337]Die guardiaen ryep die een voer die

635

Lees: konnen.

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

137r
ander nae mit hoeren namen. Ende alsoe hy den eersten exequeerden 636 alsoe dede
hy den lesten. Ende gescieden aldus.
Die guardiaen nam dat silveren zwaert mitter scheye ende bantet selfde om des
ridders lyve. Ende seyde: ‘Accingere gladio tuo super femur tuum potentissime &
esto robustus contra infideles.’ 637
Daernae soe treckt hy den ridder die vergulden sporen om zyn voet en seyt [338]
Daernae soe nam die guardiaen dat gouden oorde ofte den halsbant mitter gouden
cruys ende hinck dat selfde om des ridders hals ende seyde
Dit aldus altesamen gedaen wesende, soe toech die guardiaen dat zwaert uut des
rydders scheye ende gaffet selfde zwaert in des ridders hant, seggende
Ende mits desen soe ontfinck die guardiaen dat zwaert wederom in syn hant ende
die rydder knyelden ende booch syn ansicht oppet heilige graft. Ende sloech den
rydder mitten zwaerde tot drie
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reysen toe in synen hack, 638 seggende: ‘Ex autoritate quae fungor orno te in militem
sanctissimae sepulchri domini nostri Jesu Christi. In nomine patris & filii & spiritus
sancti. Amen.’ 639
Dit aldus gedaen wesende den eersten metten laesten soe hyefen wy allegader op
ende songen mit luyder stemmen die schoene heerlycke loffelycken sanck Te Deum
laudamus, te dominum confitemur &c, mits desen voorts procedeert 640 totter cappellen
van Onsere Liever Vrouwen. Ende hiermede was dit ten eynde.
Ende want dit nu onsen lesten inganck des tempels was ende allen onse processien
te vollen gebracht hadden, soe naem een ygelyck desen nacht synen tyt waer mits
naerstelycken visenteerden 641 die heilige plaetsen. Elck voechden hem mit groeter
vlyticheyt te biechten ende dat heilige waerde sacrament te ontfangen, die een opten
heiligen berch van Calvarien, die ander oppet heilige graft Ons Heeren, elcks daer
zyn devotie streckten.
Wantet nu duyster wert ende die nacht anstont, soe stelden ick myn neder te rust
mit myn hoeft ant heilige graft op die pavyment neder ende sliep een weynich tottie
middernacht toe ende ginck mits desen vant heilige graft tottie trappen des berchs
van
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Calvarien toe, welcken zyn lj treden, ende clam voerts den berch op mit xix trappen.
Ende las aldaer myn misse alsoe ick daer geordoneert was vanden guardiaen.
Ende daerna soe doersach ick desen tempel wel mit alle die heiligen plaetsen daerin
verborgen &ca. Sonder twyfel het is een wonderlyck wesen om sien ende om hoeren,
dat rumor van dese voorscreven sevenderley secten alsoe sy lezen, singen ende
rabbelen, elcks syn wyse. Men macher hoeren noch sien, daer ick genoch van
gescreven hebbe.
Een ygelyck van dese sevenderley secten hebben daer altoes te minsten twee
besloeten in desen tempel geheele jaer doer ende verposen den anderen by maenden.
Als te weeten, tot elcke maende vande tyde 642 soe openen die heeren van Jerusalem
den tempel ende alsdan soe coemt die guardiaen des berch van Syon mit twe broederen
die die geheele maent dat heilige graft bewaeren 643 sullen, ende neemt mit hem
wederom die twe broederen die die geheel maent dat heilige graft bewaert hebben.
Ende alsoe dese mutatie gesciet vanden minrebroederen, alsoe doen die andere ses
seckten ock. Mer als die pellegrums daerin werden gelaeten, soe syn alle dese seckten
int generael al daer, waerom die onrust aldaer dan ter tyt in ons tegenwoordicheyt
meerder is dan voor of na. Tuschen tyden werden dese secten gespyset
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doer een cleyn veynsterken 644 twelick gemaect is in die doere des tempels. [339]
Want anders en wert dese doere des tempels niet open gedaen dan voorscreven. Hier
genoech van.

Einde van de negende processie
In deser manier desen nacht voort gebracht totdat het middach was geworden. Ende
was den xx dach in augusto dat wy alle onse pellegeromaetgie vollenbracht hadden,
Godt heb lof diet ons verleent heeft, soe syn die heeren van Jerusalem gecoemen
ende hebben ons geopent die doere des tempels ende hebben ons wederom wel
scharpelycken uutgetelt.
Ende alsnu soe badt ons die guardiaen dat wy doch tevreden wilden zyn mit die
Jordaensche reyse, wantet anders op dit pas niet syn en moechte. 645 Ende was ock
niet veel gesien. 646 Ende seyde voorts: ‘Die benautheyt die wy lyden en is u niet te
beduiden. Ten sy sake dat onsen kersten keyser ende coninghen hyer anders toe sien,
soe en kan icks mit myenen broederen anders langer niet geherden. Ende dus doende
sal die reyse heel te niet loepen.’

Afsluiting van de bedevaart
Dit alle tesamen overgeslagen, 647 soe syn wy eendrachtelycken desen middach gegaen
opten heiligen berch van Syon int minrebroeder cloester in coenaluco domini aldaer
onse derde ende
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laesten maltyt bereyt was, aldaer wy goet chyer maeckten. Ende wy werden ock
blydelycken ende ock mildelycken gedient van die minrebroeders. Het is sonder
twyfel, alsoe alle spyse ende alle drancke wes wy in coenaculo domini nutichden
was all sonderlanck wel smakende, want een ygelycke gaf dat ordeel alsdat hy noyt
syn daghen alzoedaenighen smake gesmackt hadde. Ende bovenal die wyn was alsoe
lyefelycken om drincken mit alsoedanighen sonderlinge smake alsoe dat wy noyt
diergelycken smake en gesmaeckten voor ofte nae, dan tot dese drie maeltyden in
coenaculo domini &c.
Int eynde van dese maeltyt dede die guardiaen voor ons een corte vermaninge.
Ende seyde dat wy op die plaetse waren sittende daer Jhesus gebenedyt dat paeschlam
ende scheydelmaltyt 648 was eetende als hy ter doot wilde gaen om gepassyt,
gepeynicht ende gecruyst te werden. Twelick hem noch eenen
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swaren bangen wech souden vallen, soe waeren wy nu ock in dese gebenedyde plaetse
geseten, etende onse sceydelmaeltyt, twelick wel behoerlyck 649 was.
Angemerct dat wy mit alsoedanyge menichte van volck uut alle nacien des
christenheyts vergadert binnen Veneetgien ende voorts gecomen waeren tot dese
alreheylichste stede van Jerusalem mit soe groeten arbeyt ende mit alsoe groeten
swaren pericule van onwedere, dick siende den doot voor onsen oogen ende dicker
ons naerder hadde geweest dan wy somtyts wisten. Ende dat wy dick hadde sien
sitten 650 onse medebroederen overtboort tot een spyse, die daer gesturven waren, die
sommige mit hardt te leggen ende onrusticheyt des zees, die sommige uut groeter
begerten ende verlangen alsoe die wech ende dat water seer wyt ende langh is.
Ende wy nu doer Godts gratie gecoemen waren oppet hooghste des berchs ende
alle onse begeerten volbracht hadden, dat heilige waerdige graft Christi Jesu
gevysyteert mits den heiligen berch van Calvarien ende alle die ander heilige plaetzen
daer omtrent, ymmer 651 die cribbe Ons Heeren in Bethlehem &c, soe was een ygelyck
begerlyck wederom tot zyne lande te reysen.
Ende daerom wasset wel betamelyck mittie guardiaen ende syn broederen, mits
oock onse patroon ende truytzelmannen 652 vrolicken te syn op die heilige plaetse
genoemt Coenaculum domini, want sy ons altoes trouwelycken
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bescermt hadden voor den heydenen. Danckbaerheyt behoerden hier toe. Die
guardiaen lyet ommegaen een zilveren schael daer een ygelyck in dede syn goede
doecht 653, twelick den broederen groetelyck van noede is, want sy sitten daer wel
uut die weech. 654 En consten sy nyet vasten, sy souden dick honger lyden. Ende ist
dat sy yet crygen, seer secreetelycken moeten syt bewaeren of het wert hem benomen
vanden heydenen.
Alsoe die guardiaen van een ygelyck ontfinck, alsoe deylden hy ons weder vant
gheen hy hadden. Hy bracht voort een groeten houten scotel daer hy elcks uut deylde
van veel diversche plaetsen, 655 twelick wy mit devotien ontfingen. Ende hiermede
was dese sceydelmaeltyt gedaen. Ende ginc in die guardiaens scell, 656 aldaer ick van
hem ontfinck mynen brief van betoech. [340]

Wachten op het vertrek uit Jeruzalem
Ende ginck voorts na myn logys, verwachtende den tyt ons uutrydens der stede van
Jerusalem, daer wy allegader seer nae haeckten want wy seer vanden heydenen
werden geplaecht.
Want nymmermeer en waren sy van ons, ende ontnaemen ons al dat hem anstont,
bovenal onse spyse ende drancke. Haer gelaet te verwachten was ons seer peynlicken.
Twelick wy wel claechden onse capyteyn, mer wantte hy sanck al ene sanck gelyck
die coecoeck: ‘patiencie, patiencie, patiencie. Ick moetet selver gedoegen, ende die
guardiaen moet het oeck gedoegen. Ja sy treken hem mitten barde om eten ende
drincken te hebben.’ Aldus patientie was hoer onsen troest.

Het uitzicht over Jeruzalem
Den tyt dat
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wy binnen onse logys int patriarchs huys waeren,
soe moechten wy wel alsoe dick alst ons geliefden uut onse stancie 657 gaen boven
op den tempel van Calvarien neffens dat lampeneel 658 opclimmende, twelick een
schonen thoorne is, mer die clocken syn daer uut. Aldus soe clommen wy dick boven
opten tempel des berchs van Calvarien, daer wy over dat Heilige Lant verde van ons
moechten sien. Als te weten: dat hoefkyn vanden berch van Olyveten, dat dal van
Josephat, den tempel van Salmon, Probatica piscina, ende voorts alle dese heerlycken
stadt van Jerusalem over.
Op desen tempel doer eenyghe gaten mochten wy sien dat heilige graft alzoe dick
alst ons beliefden. Ghy en moecht Jherusalem niet beter beschouen, zyn groete, lancte
ende breete ende maniere van gelegentheyt, dan op desen hoghen heiligen tempel.
Van desen heiligen tempel syet ghy in dese heilige stadt van Jerusalem seven thoornen,
viercant, hoogh ende smal, ende hebben bovendien een stallaetgie rontsomme van
hout. [341] Ende op dese toornen soe waeckmen die stadt want tot alleen 659 plaetsen
van dese thoornen mach men sien. Ende dick by daege soe synder eenyge op ende
by nachte, die malcanderen toeroepen, als ick dick gesien ende gehoert hebbe. Ende
horen roepe by nacht is aldus: ‘Staet op ghy mannen ende vrouwen ende maeckt
kinderen om die kerstenen weder te
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staen’ &c. Maer hoeren roep by daghe alsoe sy geen clocken en hebben noch die
Turcken, noch die Turcken en willen geen clocken lyden. [342] Want als die
minrebroeders den reverter gaen 660 ofte hoeren sacrificie doen, soe ratelen sy mit
een houten rathel ofte clappen mit eenre houten clappen &c.
Jerusalem staet op eenen seer hoeghen berghe ofte stede, ende men syet uut
Jerusalem dat geheele lant van Arabyen ende den berch Abrim ende Nebo ende
Fohasga ende dat Dode Meer tottie steen der woestenyen. 661 Ick en heb geen stadt
ofte steden gesien die schoenre uutsien heeft. Ende men moet tot desen stadt van
alleen 662 zyden opclimmen, want sy gelegen is op die hoeghste stede die in dat lant
is, behalven Sylo die welcke twe milen van Jerusalem staet.
Ende den tyt dat wy aldus binnen Jerusalem laghen, soe gingen wy tuschentyden
wel met ons v ofte mit ons vj byder straten in die Jodie ende op anderen plaetsen
ende saeghen hoer luyder hanterynghe &c.

Spannende dagen
Onder al soe vernamen wy tydinge doer welcke wy anxte hadden, nyet wetende
enygen raet om uut Jerusalem te raecken. Want als ick voorseyt hebbe soe waren die
Arabianen, een vreseloos volck sonder vrees, sonder hooft, sonder regiment, seer
starck op die been om dat lant van Jerusalem, Gazera, Rama te pilgeren. 663 Ende om
dat te verhoeden soe zyn die heeren van Jerusalem, Gazara ende Rama mit hoeren
macht te velden getogen om dese Arabianen te straffen ende te
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verjaghen, twelck gescienden 664 den xxj dach in augusto, daer wy [all]egadaer doer
beanxt ende bevreest waeren. Want dat was ons seker, indien die Arabianen victorie
waeren adipiserende, 665 dat wy alsdan dode luyden souden hebben geweest. Wy
bleven vander straten soe wy best conden &c.
Den xxiiijn dach in augusto was een murmuratie onder onse broeders alsdat onse
patroon voorhadde wech te ryden inder nacht te sceepe, ende laten ons binnen
Jerusalem blyven, ons gevende den heydenen te voeren 666 opdat hy alsoe alleen
gesalveert soude syn, want ons avontuer dese tyt seer crap stont. 667 Ende dit gemerct,
hebben onse patroon dit te kennen gegeven. Alsoe dat die patroon uut desen merckten
dat wy hier toe sien wilden, soe beloofden hy ons alsdat hy soude reysen om voor
ons geley te crigen. Daer wy op antwoorden ende seyden: ‘Ghy en sulter niet ryden,
wy en willen des niet gedoegen, mer seynt een die ghy wilt ende blyft ghy by ons’.
Twelick gesciet is, ende hiermede was dit haest ten eynde, want hadde onse capiteyn
geslagen geworden soe hadden wy gans sonder hoeft ende lyveloos geweest. Mer
Godt almachtich, die ons tot noch toe beschermt hadde, heeft ons voort bescermt
&c.

Opluchting: de Arabieren verslagen
Op Sinte Bartholomeusdach 668 teghens den avont soe quamen die van Jerusalem
binnen mit veel gevangens, een seker
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teycken bewysende van victorie voor ons. Ende dese maniere was seer vreemt om
sien [343] Des anderen daeghes soe quamen den oppersten heer van Jerusalem,
Gazara ende Rama in mit horen janetten, standers ende bazuynen. 669 Ende daer smeet
ock een op een bommekyn 670 twelick clanck offet geweest hadde een oude geschoerde
ketel. Ende daer speelden ock een op een lang ysere. Ende dat volc riepen ende
huylden alte vreemt als hoeren heer voorby passeerden. Vrouwen, mannen, kynderen
liepen al hoeren heer tegemoet mits dantsen ende springen, eer, prys, lof bewysende
hoeren heer mits syn handen te cussen ende syn clederen. Ende lietet hem ock al
doen ende quam stadich inryden, stap voor stap tuschen vyf Turcken mits elcks een
lancie vorende, op elcke lancie gesteken een hooft, welcke hoefden gevollet waren
mit hoy want sy al gevillet. [344]
Daer wasser veel te voet die al mit groeten hoepen door passerden, naeckt ende
sleecht 671 mit hantboghen, pylen &c sonder harnasche. Alsoe dat x van onse Duytsche
knechten souder wel hondert machtich wesen van dat geselscap. Mer die te paerden
zyn, syn redelycken gestoffert, som clovers 672 ende subtile lancien, dat syn die grove
ryeden die daer te landen waschen, 673 daer sy seer fellicke mede schieten. Ende
weynich isser geharnest, maer doergaens voeren sy die groete schilden op hoeren
bursten. Ende sy brochten veel gevangens in vrouwen, mannen ende kynderen &c.
[345]
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Des anderen daghes gingen wy ter plaetsen daer dese heeren hoer triumphe hadden
gehouden. Daer hadden die hoefden ter veynsteren uut gesteken mittie vierpannen,
674
ende aldaer worden wy eerst merckende dat dese hoofden gevillet waren ende
alsoe properlicken gevollet met hoy &c.

Wrede rechtspleging der Turken: het impaleren
Het [is] sonder twyfel een wreet volck die heydenen, ende bysonder als die een die
ander machtich wert &c. Seer wredelicke dooden sy die misdadighen, twelick altyt
ghescyet dicht an die stadt ende schyet aldus. Die boel ofte diefhanger die leyt die
misdadige naeckt op die blote aerde neder ende bint hem alsoe met koorden alsdat
hy hem niet verroeren en mach, ende alsdan soe steeckt hy hem mit een yser in syn
fondament, welcke yser getoghen wert van die ezelen doer syn lichaem als dattet
selfde yser weder uut berst zynen hoofde ofte synen nacke. Ende alsdan soe recht
die boel den misdadigen overeynde ende bynt an een pael ende laet hem alsoe
levendich staen ter tyt toe dat hy doot is. Ende als hy begint te stincken, soe wert hy
inder aerden bedulven. In dese manieren soe werden daer twe Arabianen gemartelyt
als wy daer noch te Jerusalem waeren.

De laatste dagen voor het vertrek uit Jeruzalem
Den xxv dach van augusto soe accordeerde die patroon mitten guardiaen ende hebben
van die heeren van Jerusalem geley voor ons verworven, behouden dat onse patroon
bovent contract noch betaelen souden eenyge
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penninghen. Hiermede passeerden desen dach mede totten xxvj dach van augusto
toe, soe brocht een ygelyck zyn deken ende oorkussen opten berch van Syon ende
bleven alle desen dach opten berch van Syon, verwachtende die ure dat wy uut
Jerusalem soude ryden. 675 Mer alle dinck wel doermerckende soe wasset noch verde
te halen. Wat isser geboert?
Tegens den avont wasser vaste tydinge dat wy ryden souden, mer dat hadde onse
patroon desen dach al beloepen, 676 mits dat hy den Turck gesconcken hadde twee
zyden tabbaerden ende noch sekere juwelen daertoe &c. Desen dach was ick altyts
opten berch van Syon mit myn pack ende sack ende doersach dit cloester der
minrebroederen wel doer. Het is casteels gewys ende is sterck omseth mit muyeren.
Boven op dese muyren machmen gaen wandelen. Daer leggen groete honden op die
daer naerstelycken waken nacht ende dach om die minrebroeders te bescermen. Ende
wanner sy eenyge Turcken omtrent ruycken, soe tyeren sy ofte sy verwoet 677 waeren,
ende als daer eenige kerstenen by coemen die doen sy alten groeten vrientscap. Ick
werde op dese muyer gelaeten omdat ick uut dat geruft 678 wesen soude, want ick
scryven moeste voor die guardiaen eenighe bullen tot behoef van den genen die
ridderen geslagen waren. Mer alzoe drae ick boven quam, soe vloeghen die honden
om mynen hals ende
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bewesen myn groete vrintscap. Mer alsoe doende en conde ick niet vorderen in myn
scryven, daer die minrebroeder den honden van bestraften. Ende van stonden an
waeren sy gehoersaem ende gingen zeer mack by my leggen mit haer muyl op myn
benen als lammeren, daer ick myn seer van verwondeerden.
In deser manieren voor verclaert bracht ick mynen tyt wech in dat Heylige Lant
ende binnen Jerusalem. [346]

Vertrek via Rama naar Japha
Als nu genaeckten den avont twellick was den xxvj dach in augusto, soe compareerden
alle onse mockers mit hoeren ezelen opten heiligen berch van Syon. Ende een
ygelycke peregryn ginck op synen ezel sitten ende reden uut Jerusalem tot Rama toe.
Het was alsoe duyster dat wy pat noch spoer en saghen, ende hadden onse ezelen die
wech niet beth gekent dan wy, soe moechten wy wel den hals gebrocken hebben.
Ende het en was ock noyt gesien ofte die pellegrums en pleghen hem tuschen onsen
wech te rusten, 679 mer des en moechte ons niet geboeren. Lusten ons wel, lusten ons
qualicken, wy moesten voorts ende quamen tot Rama int hospitael den xxvij dach in
augusto omtrent x uren voormiddach &c.
Dit hospitael, twelick die eerwaerdighe
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coninghinne 680 hier voortyts heeft laten maecken ende namaels weder gherepareert,
overmits ouderdom, byden ouden hertoch Philips tyden 681 tot behoof vanden
pellegrumts. Ende daer waeren ock groete goede toe gedoteert tot behoef ende
nootrufticheyt der peregrinen, mer den Turck heeft dese renten al nae hem genoemen,
alsoe dat die pellegrums niet meer en hebben dan optie blote erden te leggen op een
math die wy aldaer coepen musten.
Ende die Turcken brengen victalie aldaer te coep, broot, hoenderen, eyeren ende
druyven. Mer geen wyn, often waer sake datse die trosluyden hadden uuten scepe
gebracht ende vercoftense u voor veel gelts &c. Dat lyden dat ons die heydenen
andeden, en is myn niet wel mogelycken om uut te scryven, bysonder tuschen
Jerusalem ende Japha. Want eenyge van onsen broederen die werden van hoeren
ezelen gestoten ende geslagen. Sommige werden hoer spyersacken 682, malen ende
vleeschen 683 mitten wyne van hoeren ezelen ende van hoeren lyven gesneden, ende
en moesten eenen woort daer niet teghens seggen. Mer die het ongeval te boer 684
viel, die moest hem daer in tevreden schicken.
Int hospitael deden sy ons groete foortse want wat sy dochten dat deden sy, lopende
uut ende in onse stancie 685 gelycke verwoede honden. Ick was ontfangende v ofte vj
asperen in onse stancie van mynen broeder, twelick een Turck sach ende moestse
van

680
681
682
683
684
685

Vul aan conform AW 147: Helena.
ten tijde van de voormalige hertog Philips [de Goede].
reiszakken
flessen
te beurt
verblijfplaats, toebedeelde plek

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

144v
stonden an hem geven, twelick ick liever dede dan te werden geslagen.
Ter selfder uren soe was onder ons een groot rumoer in dit hospitael.
Enen Turck was bedrivende eenige foortse over eenen broeder, genaemt Huych
Gerritsz. Foyt van Utrecht. Want alsoe Huych voorscreven was copende spyse, soe
ontnaem desen Turck hem fortzelycken zyn gelt uut syn hant. Als dat desen Huygh
den Turck sloech voor syn kaken dat hem syn tanden ratelden, waerdoer wy allegader
in groten laste waren. [347] Huych Foyt wert gevangen. Onse patroon mit groeter
naersticheyt desen Turck tevreden heeft geschickt, opdat hyt niet verder en soude
clagen, ende gaf hem tot dien eynde drie gouden ducaten ende acht marscellen. Aldus
soe waeren wy altyts in perykel. Daerom soe wie hier wandelen 686 wil die moet
verdragen, al waer hy een coninck van synen hals. 687
Die heydenen en sien niemant an,
die hoer int oogh lopen die hebben daervan. 688

In dit hospitael coften wy ons palmen ende waren aldaer tot Sinte Johans
onthooftdincks dach 689 toe ende reden omtrent ix uren uut Rama eenen schoenen,
effen, welrieckenden wech tot Japha toe mit vrese ende swaeren perikelen in manieren
voorgescreven. Ende traden van onse ezelen op die zeestranghe 690, ende gaf mynen
mocker Machumet drie marscellen.
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Ende moesten van stonden an allegader wederom in die kellenaers ter tyt ende ter
wylen toe dat onse patroon den Turck gepaeyt hadde van die reste onser alre hooftgelt
&c.

Wachten op de afvaart
Den tyt genakende alsdat wy mitter barcken te sceep varen souden, alsdoen soe ginck
ons die meeste laest 691 ende noot om, want alsoe langhe die Turcken herscappie over
ons hadden, soe waeren sy tevreden, mer als sy sagen dat wy van haer scheyden, soe
schenen sy te rasen. Want als wy van onsen bootgesellen gedragen werden totter
barcken, soe liepen sy int water ons nae ende smaeckten 692 daer veel tot ten hals toe
int water. Soe wie dit avontuer te boert vyel, die moest hem duldighen en dogen. Ick
werden ock mit myne slippen getoghen van myn bootzgesels hals int water ende liep
voerts mit cousen, mit schoen doert water totdat ick in die barcke quam.
Dit ofscheyden is hoer temael 693 bitter. Al isset dat wy mit hopen doer enen
drinckpenninck toewerpen, ten baet niet, sy blyven eeven verwoet, niet achtende dit
lyden. Mer haesten ons van desen verwerden hoep 694 soe wy eerst moechten. Godt
sy gedanct ende geloeft. Noyt en was myn Turck ofte mameluyck 695 lastich dan int
ofscheyden, als ick voor geseyt hebbe. [348]
Ende quaemen desen
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Sinte Johans onthoefdincks dach tegens den avont mit groter vroechden tsceep. Ende
het was huyden den xxiij dach dat wy dat Heilige Lant eerst betraden, daer wy of
hadden gelegen xvij dagen tot Jerusalem ende tot Bethleem. Die ander ses dagen
waeren wy reysende tuschen Japha, Jerusalem ende Bethleem ende wederom tsceep.
Alsnu soe waren wy tevreden dat wy oppet meer waeren, rydende om ons ancker,
omtrent daer Onse Heer Jhesus gebenedyt dick sach vischen zyn lieve discipulen,
daer hyse vischers der menschen maeckten ende deser gelycken &c.
Den xxx dach van augusto quamen noch veel Turcken tsceep ende deden hoer
comantscappen
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teghens onse patroon mits lakenen te copen &c ende vueren des avonts wederom ant
lant. Dese selfden avont waren ses van onsen broederen uut Ytalien ende Vranckryck
die ghehuyert hadden een cleyn sceepkyn aldaer sy mede vaeren 696 nae die groete
coepstat Alckayer 697 om alsoe te geraken ten heiligen berghe van Synay ende Orebb.
Daer waeren eenyghe Nederlanders tot iij ofte tot iiij toe die ghaerne medegevaren
hadden, mer overmits hoer quade regiment vant droncken drincken &c, soe moesten
sy blyven. [349] In deser manieren soe verwachten wy vast den tyt mit groeter
begeerten ons voorts tzeylen, daer een ygelyck vlytich toe was. 698

Van Japha naar Venetië, en van daar naar huis
Van Japha naar Venetië
Om nu voerts te verclaeren onse sevende artikel 699 soe sult ghy weten, nademael wy
te sceep gecoemen waren ende verlost waren uut des viants handen, ende onse patroen
nademael hy onse alder hoeftgelt opgetelt hadde den Turcken 700 soe is hy ock te
sceep gecoemen ende maeckten van deser uren of gereetscap om voorts te seylen
&c.
Den lesten dach des maent augusto zeylden wy voorts, al meest mit contrarie
winden, niet veel vorderende in ses daghen, want wy voeren al onder dat lant heen
van Syrien, twelick streeckt ant lant van Indien. 701 Ende den ij dach van
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september saghen wy den alre hooghsten berch van deser werlt, op wyens hooghe
Noe mitten arck in die dyluvye bleef sitten. Ons werder ock een plaetse gewesen
daer die vrouwen bruers horen oorspronck van genomen hebben. [350]
Daernae soe quam by ons een groet scip van Veneetgien twelick gebreck van wyn
ende van broot hadde ende hadde gaerne van ons gespyst geweest, mer alsoe wyt
selver scerp hadden ende noch in Turckyen laghen, soe en moechten wy haer niet
spysen. Want overmits die Arabianen soe en was ons niet moghelycken ons onder
te leggen 702 van eenich broot ofte dier ghelycken binnen Jherusalem, alsoe dat som
van onsen broederen eten moesten grove misschuyt daer die wormen uutcropen. Wy
hadden gewaent te zeylen van Japha tot Cyperen binnen drie daghen ende Godt die
versaecht 703 alsulcks. Wy zeylden daer wel over xj daghen, ende daerom soe gebrack
ons broot. Mer niettemin ons patroon dede dit scip 704 noch wyn, vleysch ende versch
water, twelick wy noch alremeest van noode hadden. Want die tyt quam dat ons
water stanck ende onse cleyne wynen waren uut, 705 alsoe dat wy alle heet malevezeyn
706
moesten drincken.
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Ende dat water uut dat Heilige Lant en mach boven drie daghen nyet goet blyven.

Aankomst op Cyprus
In deser manieren voorts gezeylt ende syn ten laetsten gecoemen in die haven van
Cyperen den x dach in september ende worpen tancker in die haven van Psalynis
uut. 707 Veel vuerder desen avont te lande, mer ick bleef tot sanderendaghes ende
alsdoen soe vuer ick mit eenre barcke te Psalinis, twelck hier voortyts een sterck
stadt geweest is, mer is nu al vergaen alsoe daer niet meer dan ij huysen en staen op
die stranghe. Daer doen die coepluy hoer comantscappen in. Daer leveren sy ende
daer ontfangen syt goet &c.
Dit eylant Cyperen behoert toe den Veneetianen ende is een ryck eylant ende plach
hier voortyts een coninckryck te syn. [351] Ende daer wayen seer felle wynden die
ons doersnyden vel ende vleysch. Ende onse peregrinen ontfangen hier aldermeest
haer siecten daer sy van sterven.
Ende in dese haven bleven wy alderlanck stille leggen, alsoe ons capiteyn dat lant
van Cyperen doer reede om syn comenscappen te doen, ende bysondere in die
vermaerde coopstat Nycosya genoemt.

Bericht over Cyprus
Cypers is een eylant ende is vruchtbaer van wynen die welcke seer sterck syn. Ende
dit lant heeft veel steden onder hem welcke die hoeftstadt Nycosya voorscreven
genoemt is &c.
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Dit lant is besloten in dat meer ende van binnen isset vol bosschen, wyngaerden ende
een genoegelyck vlacke lant mit alrehande vruchten, mit fonteynen ende lustighe
wateren daerdoer lopende ghenoechtiglyc. Het is ock vol ryckdomme ende alre
welluste. Scapenvleysch en is daer van geenre waerden noch oeck niet goet. Want
men coopt somwylen xij scapen om eenen ducaet ende is huyden te daghe onder die
heerscappie der Veneetianen &c.

De zoutwinning en het Venetiaans monopolie daarop
Onse scip wert hier in Cypers geballast mit zoudt, welcke zoudt wy aldaer saghen
seer vreemt ghegruyet inder aerden als offet ys waer, ende wert aldaer uutgehouden
in manieren alsmen tonsent 708 die zoden delft uut dat veenlant. Ende mits dat dit
zoudt aldus uuter aerden gehouden wert, soe werden die putten vervollet mit water
uuter natueren, welcke water wederom staet en groeyt ineen, ende wert weder al
claer, wit sout. Ende dit zoudt behoert altemalen die Veneetianen toe. Ende geen
scepen en moeten dit soudt laeden dan hoer eygen scepen, die daer tot gedwonghen
syn dat sy dat zoudt die Cingerie brengen moeten, behoudenlycken dat sy daervoor
ontfangen eenen sekeren penninck. Ende in geenderwys en wert dit soudt
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andersins gevoert dan te Veneetgien, alsoe dat dit een onspreckelycke ryckdomme
is voor die Veneetianen.
Als ick geseyt hebbe, naedemael wy syn gecoemen tot dese twe huysen van die
haven van Psalinis soe gingen wy voorts twe Grickze milen [352] tot een groot derp,
genoemt mede Psalinis, aldaer wy maeckten goet tscyere. Ende overmits dat eenyghe
van onsen broederen bezwaert ende alte seer vervollet waren mitten wyn, soe wasser
groeten twist. Die wyn is seer sterck ende daerom wilse ock wel geqauwet 709 syn.

Een tocht naar Famagousta
Onse middachmael gedaen wesende, soe huyerden wy carretten, die seer nauw syn
om op te sitten alsoe datter onser niet meer dan vier op dese carretten sitten en
moechten. Ende dese carretten syn al overgedect gelyck by ons die Brabantse wagens
onderdect syn. Mer die kuyen ende ossen treckense voort, ende reden in deser
manieren door een schoen effen lant, luttel geboemten ende luyttel huysen dan
tuschenweghen sommighe derpen die haer huysen al byeen hebben staende.
Tegens den avont soe saeten wy een corte wyle of ende teerden wat in een
herberghe. Ende terstont daernae reden wy voert tot die middernacht toe tot een ander
herberghe aldaer wy ock een korte poese teerden. Ende daernae een weynich rusten
wy ende van stonden an reden wy voerts tot die nieuwe stercke heerlycke stede,
Nyeuwe Famagusta genaemt. [353]
Ende als wy voor die stede
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quaemen, soe traden wy van onse carretten ende passeerden voorby Nyuwe Famagusta
ende gingen te voet een groete Duytsche mile [354] totdat wy quamen tot Oude
Famagusta, twelick een wonderlyck regiment geweest is alsmen sien mach an die
oude vervallen structuere ende costelycke edifien &c. Ghy siet daer eenen groeten
langen dick, twelick voort tyts is geweest den haven, ende is noch ter tyt ghepaveyt
mit steen, ende ghy siet daer noch veel vervallen thoornen &c.

Sint Katharina
Wy sagen daer dat edele casteel aldaer die heilige jonckvrou ende maget Catharina
geboeren is geweest. Ende nae dat schynsel der fundamenten 710 soe isset sonder
twyfel een schoene coninclicke woninge geweest dier tyt dat die vader van die heilige
maget Katherina, coninck Costus, aldaer regneerden &c. By dit pallas staet enen
vervallen tempel, twelick die principael plaetse is daer Catherina plach te woenen
&c. [355]
Wy saghen aldaer ock die plaese daer Catherina gedisputeert heeft onder den
doctoeren, die sy verwan in der schole. Ende op dese plaetse is gemaect een diepe
cappelle seer wonderlycken om syen in der aerden.
Wy sagen die plaetse daer coninck ofte keyser Maxentius Catherinam
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in die gevanckenisse styet ende verboet zyn familie dat haer nyemant teeten ofte te
drincken en soude geven, mer wilde dat sy soude versmachten van honger ende van
dorst. Ende al wasset dat dese heilige maget nu aldus was verlaeten van alle menschen,
en was nochtans niet verlaeten van Godt almachtich, mer wert dagelycks gespyst
vanden heiligen engel mitten hemelsche broot &c.
Wat isser geboert? Een schoene fonteyne isser neffens haer zyde uuter aerden seer
miraculoes uutgesproeten tot lavenisse der heiliger maget Catherina &c. Dese fonteyn
heb ick gesyen. Ende daerby is een clusenaer ende bewaert een cappelle &c.
Als wy nu dit regiment wel hadden doersien, soe syn wy wederomme gekeert nae
die stadt Nyeuwe Famagusta genoemt, aldaer wy quamen omtrent
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middach en was den xij dach van septembri, die welcke ick wel doersach, alsoe dat
icker wat breder van scryeven wil.

Het nieuwe Famagousta
Inden eersten soe isset seer ontsichelycke sterck gemaect, byzonder zeer 711 dat Rodes
ingenomen is geweest van die Turck. [356] Die muyeren des stadts syn xxviij voeten
dick, seer hoegh, mit diepe graften. Ende die graften syn mede seer steyl neder
ghemuyert. Beneden in dese graft is noch een clyne graft, xij voeten wyt, seer diep
gehouden onderin die steenroodtzen waer sy moegen dat water des zeets 712 laten
lopen als die inwoenders des stadts willen. Men mach ock die huysen nochte die
muyeren des stats niet beschyten an die lantsyde.
Dese stadt heeft an die watersyde een schoen fortelesse ende sloth mit noch meer
ander fortalessen daer omtrent, wel bewaert, mit starcke thoornen omset ende wel
voorsien mit schut. Ende hoewel dese stadt Famagusta redelycken groot is, en heeft
nochtans niet meer dan twee poorten, te weten een poorte an die lantsyde, daer wy
in quamen, die alsoe sterck is mit bolwercke dattet myn niet mogelycken en is om
uut te scryven.
Daer is een bolwerck daer ghy rondtsom moet ryden eer ghy comt tot die eerste
poorte, ende alsdan soe ryet ghy noch voorts, crom ende recht, doer vier porten wel,
eer ghy
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coemt in die stat. Ende dese inganck van die lantzyde voorscreven die wert zeer
scerpelycken bewaert. Ende alsoe wert die waterpoort ock, alsoe dater 713 die
Veneetianen wel houden leggen meer dan viij hondert zouwenyerders 714 &c. An die
waterpoort leyt eenen schonen ronden thoorne daer seer veel schoender metalen
stucken 715 in leggen, al op wyelen gestelt om die selfde te rollen ter plaetsen daer
mense van doen heeft.
Die stadt hout altyt drie geleyen leggen in die haven om die zee te bewaeren 716
ende die stadt te waerscouwen. Dese haven is altyt gesloten mit een yseren kethen
die welck men niet open en doet om eenighe geleyen in ofte uut te laeten, ten sy sake
dattet die stadt belieft.
Dese stat en is alsoe doergroet niet, mer redelicken wel bewont ende heeft
middelbaer straeten ende niet seer wyt. Ende die straeten en syn niet gepaveyet, mer
al zandachtich nae die maniere van die lande. In dese stadt is een schoene kercke die
onderhouden wert van die zouwenyerders, want anders 717 soe is dat gemeen volck
al Gricken. Dese stat is die slotel vant gansche lant van Cypers.
Ende daer is een olde schoene coopstadt principael hooftstadt van Cypers, want
tot dese stadt alle dat goet gebracht wert van Veneetgien. Ende aldaer wertet Cypers
zatyn gemaeckt &c. [357] Nu een weynich verstants
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hebbende van dese stercke stede Nycosya ende van Famagusta, soe wil ick ons voorts
verclaeren hoe wy ons aldaer gehadt hebben &c.
Dese middach werden wy vrindelycken ontfangen in een costelycke herberge
aldaer wy goet chyer maecten. Ende die Duetsche knechten toenden ons veel
triumphen mit haer trompetten, tromelen ende bommen ende ander snaerspel. Ende
als die maeltyt gedaen was, soe waren daer eynighe Duetsche knechten die ons leyden
door die stadt ende onderwesen ons van als. Daer sagen wy dat stadthuys mit eenre
schoene poorte die welcke altyts openstaet, mit veel geschuts gereet. Ende die
knechten houden hyer seer stercke wake in. Ende nae ons sommighe seyden soe is
dese stat wel alsoe sterck als Rodes is &c.
Wy werden voerts geleyt in des conincks van Cypers cappel aldaer ons vertoent
wert een waerachtighe cruycke van die ses cruycken daer Jesus gebenedyt in maeckten
van water wyn ende is een wonderlyck aerden vadt om sien, vreemt boven maeten,
wel alsoe groet tot myn middel toe ende staet besloten in een cleyn cappellekeyn,
omset mit houten tralyen. Dese cruycke soude ruym in gaen een half vadt byers.
Van hier soe ghyngen wy tot die minrebroederen die daer een schoen cloester
hebben, ende aldaer soe werden ons
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vertoent drie stucken van dat cruys Ons Heeren. Ende in deser manieren dese stadt
wel doorsien, soe maecten ick goet chier opt Heilige Cruys avont voer den noene
ende reet uut Famagusta. [358]

Terug naar Salines; de dood van een medepelgrim
Die sommige bleven te Famagusta opdat sy hem selven wat gemacks doen souden,
wantet daer redelyck was te teeren. Dat broet was daer seer goet ende ock goetcoep
ende die wyn desgelycks.
Sommige die vueren voorts tot Nycosya ende ick keerde myn na Psalinis toe,
aldaer ick quam op Heilich Cruys dach. Aldaer ick nyuwe tydinghe verhoerden alsdat
onse medebroeder gestorven was, heer Wopkyn, pastoor tot Emelinge in Vrieslant.
In dit selfde doerp van Psalinis vant ick ock een cranck vrouwe van Heyndrick
Opmeers geselscap, een dienstvrouwe die welcke uut den scepe gebrocht was vanden
boetgesellen in dese herberghe, daer ickse vant, allendich ende alleen. Ende was seer
verblyt van myn coemste want sy daer onder vreemde aensichten lach ende
malcanderen niet verstaen en coende. Waerom sy seer begeerde dat ick by haer soude
blyven, als ick dede in alre manieren, al haddet geweest 718 mynen vleyschelyck suster.
Want ick dede hoer hebben, langen 719 ende reycken al het gundt wes haer van noede
was dat ick crygen condt int derp.
Ende want sy altoes crancker wert, soe dede sy haer biechte tegens myn ende ick
liet haer die sacramenten der heiliger
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kercken geven vanden pastoor de Sancto Lazaro. Ende alsoe myn dit waken ende
dat bracken mit langhe duyren te hert vyel, 720 soe creech ick tot een hulpe mit groeter
bede Griet Yevensdochter van Sneeck, die die priester syn ooghen hadde gelocken,
721
ende den tyt dat ick by Ghyslant Jansdochter van Amsterdam was die duyerde van
Exaltatio Sancte Crucis ofte Sinte Lambrechten avont toe. 722
╬ Ende sterf des avonts omtrent vier uren, daer ick seer mede beladen was, want
die waerde ende waerdinne vanden huysen groete misbaer bedreven opter straten
ende wilde dat lichaem quyt wesen, twelck te vroch was, want dat lichaem noch niet
cout en was, alsoe dattet te vroech was te begraven.
Aldus soe was ic deser saken seer bedrayt was, 723alsoe dat ick myn daer alleen
vant, een yghelyck syns weegs, die een tot Famagusta, die ander tot Nycosya, ende
nochtans soe moest dese saecke gehandelt zyn.
Ick, sonder vertreck 724, maeckte compact mitten pastoor de Sancto Lazaro, alsdat
ick dat doode lichaem soude moghen laten brenghen in syn kercke ende datmen dat
selfde lichaem eerst soude begraven des daeghs naevolligende, tot welcken eynde
ick den pastoor gaf eenen gouden ducaet pro admissione ende lyet dat doede lichaem
eerwaerdelycke
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brenghen nae die wyse 725 mit processie. Die bootzgesellen droghen die kiste op
hoeren schouderen, zonder bare, ende die kiste en was niet toegespickert. Ende veel
al vrouwen ende mannen uut den derpe die volchden dese processie mit al barnende
waskaersen. Ende dese kercke staet van den derpe wel alsoe verde versceyden als
die Oude Kercke versceyden leyt vant Conincksvelt. [359]
Ende als wy quaemen inder kercken, soe lyet ick die kieste mitten doden setten
voor den hoghen chore mits een barnende waskarse an dat hoefden eynde ende een
anden voeten eynde tot des anderen daghes toe ende was sonnendach soe quam ick
wederom inder kercken ende lyet dat graft graven. 726 Ende te hooftmisse tyt soe
compaereerden mit myn tot dese exequiem 727 veel vanden boetsgesellen uut onsen
schepe mit veel anderen mannen ende vrouwen. Ick lyet die pastoor misse singen
van requiem, ende als die selfde misse uut was, soe lyet ick dat lichaem tonen ende
mits desen die kiste toespickeren, ende wert alsoe begraven. Daernae soe vuer ick
te sceep.
Niet lange hierna soe genaecten den tyt dat wy tzeyl gaen souden, soe haesten hem
een ygelycken te sceep. Onder al soe was Heyndrick Opmeer gecoemen van
Famagusta tot Psalinis ende hy vernam dat overlyden deser werlt van syn dienstmaecht
Ghyslant Jansdochter.
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Soe sant hy my eenen boede te sceepe alsdat ick by hem comen zoude, alsoe ick
dede sonder vertreck. 728 Ende als ick hem met synen huysvrouwe alle besceyt gedaen
hadde van de bystandicheyt die ick die vrouwe gedaen hadde, twelick hoer eer
grotelycken was, soe sy ick wederom te scepe gevaeren.
Ende alsoe gheringhe als ick te scepe quam, 729 soe was Heyndrick Thomasz. van
Doordrecht seer cranck te scepe gecoemen, die ick van stonden an syn biechte hoerden
ende bescreef syn uuterste wille. [360]

Ongeduld bij de pelgrims; een zware vechtpartij
Twas den xxiiij dach van septembri dat alle onse broederen te scepe waren gegaen,
ende meest al cranck. Ende wat wy veel wachten, ons capyteyn en quam niet te scepe.
Het waren nu xv daghen geleden alsdat wy havende voor Psalinis in Cyperen, twelck
ons broeders int generael wilde gedoegen, 730 twelick wy mitten wercken den patroon
toenden. Want als die woorden werden wassenden, soe haelden sommige dat vleysch
uut die pot teghens des cocks danck. Enyghe die smeten die brille 731 mitter wyne
ontwee ende namen die wyn.
Ten laesten, alst duyster began te werden, soe ginck daer op een houden ende op
een kerven onse broeders 732 teghens des patroons dienders. Daer wert deerlycken
gewont Willem Hermenz. Ramp van Haerlem ende Pieter Maes in horen hoefden
ende waren sonder pericul des doots niet. Het stont dese [
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En zo gauw als ik aan boord was gekomen
Lees: nyet en wilde gedoegen
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ryse alsoe periculoes in onse scip alsoe dat van duysenden een was, dat onse scip
niet an brant worden gesteken want sulcks was in fieri, 733 mer Godt versacht.
Ick was met meer anderen beneden slapen ende worden ontwaeck door dit rumoer.
Wy wilden ock boven mit ons geweer, mer wy worden geschut alsdat wy wy boven
niet coemen en moechten.
Ende onder al soe quam onse patroon sceepe ende dede onse wille ende zeylden
desen nacht voorts mit quade winde. [361]

Afvaart naar Limasol
Somtyts haelden wy dat ancker op ende somtyts lyeten wyt ancker wederom vallen,
ende syn ten laesten gecoemen op Sinte Cosmas ende Damianus dach 734 in die haven
voer een vervallen stadt, genoemt Lymysin. 735 Welicke stadt hier voortyts van eenen
zoudaen grondelycken bedorven is. [362] Ende alsoe waer men daer graft inder
aerden vintmen seer soet versch water. [363]

Verder naar Paphos
Voerts geseylt mit contrarie winden ende syn gecomen op Sinte Jheronimus dach 736
in dat haven van Baffa. Baffa is voortyts een grote stadt geweest ende seer machtich
als haer vervallenissen noch bewysen, mer sy is nu heel vervallen ende vergaen. Daer
is seer quade lucht doer al dat lant. In dese stadt Baffa sietmen noch oude vervallen
kercken ende stercke thoornen die daer gestaen hebben op een hoveel 737 int middel
der selver stadt. Daer wert gewesen een kerker mit seven versceyden kuylen staende
onder een kercke, die voortyts die minrebroedere toebehoeren plach
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want dat stond te gebeuren
26 september
Limasol op de zuidkust van Cyprus.
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daer die heylige apostel Paulus in gevangen gelegen heeft omdat hy dat evangelium
aldaer predickte mit syn medebroeder Barnabas. [364] Aldaer onder een kercke staet
een fonteyn, uutspringende seer zuet water welcke water seer goet is voor die koorts,
waerom dit water in verde landen gevoert wert. Daer werden ons ock gewesen seven
cleyne cameren, in welcke die seven slapers gelegen hebben &c. 738

Het lange wachten op de doorreis
Die weelde die wy dese tyt hadden, en was niet groter. Want overmits dat langhe
hangen, hangen ende verlangen, ende dat wy dat vuyle stinckende water moesten
drincken ende dat onguyer vleysche moesten eeten, soe werden myn medebroeders
al meest cranck. Bovenal soe waren wy seer vervaert ende beanxt voor zeerovers,
want wy dese voorleden daghen als wy quamen zeylen omtrent Lymissin gemoeten
ons een schoen groot scip twelick quam van Veneetgien. Ende die selfde pyloot 739
sant enen brief an onse patroon waerdoer hy ons dede verstaen alsdat nae ons laghen
werden geleyt van eenighe zeerovers 740 die ons op het meer verwachten ende waren
sterck mit xx geleyen.
Daernae soe quammer an onse boort twee galeyen van Famagusta, van onse
vereyschende enyghe nyeuwe mare van zeerovers, twelcke wy hoer bedyden tgunt
dat wy daervan wisten. Ende si brachten
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Legenda aurea, cap. 101.
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dat enige zeerovers ons hinderlagen hadden gelegd
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ons tydinghe dattet scip daer wy nae verlanghde, haest by ons soude zyn. Want onser
drie scepen van Veneetgien waren geaccordeert tot Psalinis om gelyck tesamen over
dat meer te zeylen, mer sy moesten hem noch eerst voorsien van barninck 741 ende
anders &c.
Mits desen soe syn dese twe galeyen voort gezeylt mits geluyt slaende schalmeyen,
trompetten, trommelen ende bommen, twelick seer lustich was om hoeren, ende
voeren alsoe tot Baffa, aldaer sy laghen twe daghen lanck ende daernae soe vueren
sy te zeewaert in.

Nogmaals onmin met de kapitein
Ende als wy dat mercten, zoe wilde wy mede voorts want dit vertoeven duyerden
ons te lanck, ende seyden goet ront teghens onse capyteyn alsdat hy ons voort helpen
soude, ofte wy souden hem buyten boort werpen, twelick hem nae genoech was te
Psalinis. [365] Ende seyden voorts dat wy ons liever doot hadden te vichten teghens
die Turcken ofte zeerovers, dan wy ons van hem dus souden laeten vermoerden mit
syn vuyle spyse ende stinckenden drancke in dese felle stinckende luchte, want die
derde mensch wel cranck was, soewel die boetsgesellen als onse peregrinen.
Die cayteyn antwoorden: ‘altoes sachtelycken’, ende hadden ons daer tevoeren te
kennen gegeven alsdat hy beslodt was ende niet vorder varen en moeste op syn lyf.
742
Ende alsoe ons doechte, wasset altesamen een gemaeckte dingh. 743 Het en was
den onduytsche niet wel

741
742
743

brandstof
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te bediden wat die scrifte in hadde. 744
Onse capyteyn en wilde platuyt niet voorts zeylen sonder die ander drie scepen
van Veneetgien, overmits dattet alte sorrighelycken was overmits die zeerovers.
Alzoe dat onse capyteyn onder alle woorden zeyden: ‘Ist dat ick niet voorts en vare
als die ander twe sceepen coemen, soe doet dat u belieft’.
Ende mit dat wy dese woorden gebruyckten met onsen patroon, soe synder van
onse medebroeders gecoemen die seyden dat sy een groot scip sagen coemen inder
see. Waerdoer onse patroon seer verblyt was ende heeft terstont een barck gesonden
om te besien wat scip dattet was. Ende beloefden ons, indien dattet dat scip niet en
ware daer wy nae wachten, soe soude hy terstont mit ons voort zeylen, en dat op die
pine van duysent ducaten te verloren. 745
Ende inder nacht soe is die barcke gecoemen ende tydinge gebracht dattet dat
selfde scyp was daer wy nae wachten ende dattet tsanderdaechs by ons wesen souden,
waerof wy verblyt waren. Ende dit scip is des anderen dachs by ons gecomen ende
heeft syn ancker uutgeworpen ende onse boetgesellen syn haer mit onse barcke te
hulp gecoemen om te laden dat sy van doen hadden, omdat wy te geringer voert
souden coemen. 746
Op den selfden dach omtrent middach soe saghen wy een ander groet scyp in
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see, twelck nae ons toequam ende was een scyp, soe ons doechte, van oorloghe. Ende
doen sy mercten dat wy haer coemste verwachten ende hem niet en ontsaghen, want
wy drie scepen byeen waren, soe syn sy wederom te rugge geseylt ende senden hoer
boet an lant aldaer sy die beesten roofden, waerdoer wy vernamen dattet zeerovers
waren van Rodes. Alsoe dat wy uut desen des anderen dachs noch al dien dach stille
bleven leggen.
╬ Onder al sterft ons een broeder of uut Spangien, die welcken begraven wert op
lant.

Eindelijk verder
Ende desen nacht lichten wy alle drie onse anckers ende syn gelyck voortgeseylt ter
seewaert in met enen goede wynde, daer wy Godt of dancken, ende int voortseylen
soe isser een van onse boetgesellen
╬ buyten boort gevallen die wy saegen onnoselyck verdreyncken, ende een mogents
nyet gehelpen 747 twelck verdrietich was om sien. Ende dit was den x dach in october.
Meer inder nacht is ons een alten swaeren storm over den hals gecoemen, want
het was op die golf van Sinte Helena, dat een quaet water is, als ick voor geseyt
hebbe. [366] Ende des ander dachs waeren wy geseylt neffens een eylant geheeten
Casteel Rodes ende is onder die jurisdictie van Rodis. Ende was wonder, èen hadde
Godt ons niet bewaert, 748 wy souden geseylt hebben op een steenrootse want wy niet
verde vant lant waren, als dach geworden was. Die nachte waren
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Lees: ende en mogents nyet gehelpen i.pl.v. ende een mogents nyet gehelpen.
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seer langh ende duyster overmits dat wy geen maen en hadden.
Den xj dach van october wasset seer stille, alsoe dat wy allen dien dach dreven
opt water voor dit eylant, sorghende 749 dat wy daer op gedreven souden hebben, meer
tegens den avont isser wederom een stercke wint opgeressen mit regen, ende liepen
wederom ter seewaert in. Ende waren dien nacht in groten perickel, alsoe dat wy den
anderen dachs, den xij octobris, passeerden dat eylant van Rodes. Want die storm
niet op en hielt ende teghens den avont begont seer te donderen ende blixemen mit
groeten regen, alzoe dat wy weder dien nacht in groet perikel waren.
Den xiij dach octobris soe vonden wy ons geseylt neffens een eylant gheheeten
Scarpen 750 ende is onder die jurisdictie der Veneetianen. In dat eylant is een
sonderlynghe manier, dat soe wye daer compt tot een man ende begeert zyn dochter
tot een wyf te hebben, zoe wardtze hem gedaen ende mach daer by gaen slapen drie
ofte vier nachten. Ende isset datse hem genoecht, soe mach hyse houden, ende genocht
sy hem niet, soe sent hyze wederom thuys. Ende daermede soe is dat hylick gedaen,
mits dat die bruyt eenighe gaven ontfangt voor haer eere. Ende daermede is zy gepayt
totter een ander compt die haerder 751 weder begert.
Overmits dat die storm niet cesserden soe mochten wy daer nyet havenen ende
vueren
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voorby met stercken winde ende groeten regen doert kaneel, twelck is een periculoes
water wantet rontom vol clippen leyt ende daerom isser 752 seer periculoes om doer
te seylen, ende bysonder als het duyster weer is alsoet nu met ons was. Ende teghens
den avont soe stack den storm noch meerder op dan zy oeyt gedaen hadde, met
donder, blixcem ende reghen, waerdoer sommigen van onse broeders haer biechten
ende maecten soe syt geven ende nemen wilden. 753 Want in den avont hadden wy
naest om gheseylt 754 ende mit sulcken pericul passeerden wy dien nacht.
Den xiiij octobris smorgens begonstet te stillen, ende alst schoen dach was vonden
wy ons by twe clippen, genoempt Cristiani, 755 ende wy sagen dat lant van Candien
756
ter slinckerhant van ons leggen alsoe verde als wy oghen mochten. Ende des
anderen daghs passeerden wy dat lant van Candien daer wy dien nacht nae op geloepen
waeren mits dat ons die wint contrarie vyel. Ende tegens den avont quamen wy by
een eylant Mallio 757 ende leyt achter dat eylant Cirigo ende is alte periculoes om te
passeeren, want die pillegerumts weleer daer xxx daghen geleghen hebben eer sy
daer voorby coesten coemen, want die wint hem daer contrarie was. Ende het is
aldaer vol clippen, alsoe dattet seer periculoes daer is in een storm te wesen, als wy
wel gewaer worden.
Vanden xvj ende xvij dach en weet
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ick niet veel te seggen dan dat wy des morgens veel scepen saghen opter zee ende
duchten dattet vianden waren geweest, maer wy vernaemen dat sy uut Candien
quamen met nyeuwe malvezeyen geladen. [367]

Voorbij de Peloponnesos; langs de Dalmatische kust
Den xviij dach passeerden wy die stadt van Modon 758 die wy saghen, ╬ ende in dien
nacht soe sterf ons een broeder of, genamt Huych Gerritsz. Fuyt van Atrecht, die wy
aldaer buyten boort setten.
Den xix dach passeerden wy dat lant van Janthis 759 aldaer wy buytenom voeren.
Den xx dach passeerden wy Corphou ende teghens den [avont] [368] soe quam
ons alten vreeselycken onweder op, twelck alle dien nacht duerden, met groete winde,
donder ende blixem. Alsoe dat wy desen nacht in meerder pericul waeren dan wy
oyt geweest hadden.
Den xxj dach des morgens vonden wy ons by een eylant ende leyt an tlant van
Albanien, in welcken eylant alte wreede wilde volick woent, want sy niemant
onderdanich wilde syn, noch den Turck noch den Veneetianen. Want wanneer sy
eenige kerstenen crigen, die vercoepen sy den Turcken, ende als sy eenyghe Turcken
vangen, die vercoepen sy die Veneetianen om op galeyen te setten. [369]
Den xxij octobris quamen wy voor tlant van Slavonia, ende den xxiij ende xxiiij
dach een prophyteerden wy nyet 760 veel gins ende veel zeylende. [370]
╬ Den xxv octobris sterf onse scryvent 761 vanden scepe, die wy dien avont hilden
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binnen scepe, hopende dat wy den anderen dachs an lant soude gecomen hebben om
hem aldaer te begraven. Mer want die wint ons allen dien dach contrarie was, zoe
gingen sommige van ons pillegerums anden patroon ende wylden dat doode lichaem
buyten boort setten, als 762 onse pillegrums gedaen was, verduchtende voor onweder.
Waerop die patroon antwoorden: indien wy die wint binnen iij ofte vier uren mede
en hadden, soe souden hy ons wille doen. Indien 763 hy niet landen en mochten dat
hem niet mogelyck was, soe werden dat doode lichaem buyten boort geseth omtrent
Sinte Andries berghe. 764
Ende teghens den avont sloech den wint om ende began eenen stercken winde te
weyen, alzoe dat wy desen nacht nyet sonder sorch en waren. Ende wy passeerden
desen nacht sommige clippen ende bergen, steden ende havenen, leggende ant lant
van Slavonien.
Ende dreven aldus opter see tot den xxviij dach octobris. Doen passerden wy Jara
765
ende zyn voorts geseylt tot den lesten octobris, twelick is Alderheiligen avent,
inden haven van Parens 766

Aankomst in Istrië
Ende onsen ancker uutgeworpen wesende soe syn wy met vrientscap gesceyden van
onsen patroon ende syn te Parens met alle onse begaeyghe an lant gevaeren. Ende
hadden onse pillegerums veel crancken. Ende want Parens een cleyn stedeken is, soe
deelden wy ons in veel diversche herberghen ende
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burgershuysen.
Dit stedeken van Parens is een aertschbysdoem ende buyten der stadt leggen veel
cappellen ende daer leggen veel tomben alzoet een groete stadt weleer geweest is.
Ende hier wassen veel olyfboemen want het is een schoen lustich lant. Ende ghy
mocht van Parens gaen te lant tot in Hongerien, tot Constantinopolen, ja tot Jerusalem,
maer het is seer periculoes omdat ghy geen geley crigen condt.
Men seyt als Paris van Troyen Helenam wilden ontscaken, waerdoer dat oorloch
van Troyen syn oorspronck hadde, soe dede Paris hier alle syn scepen toe ryen, ende
als hy Helenam nu mit hem voorden na Troyen, soe dede hy dese plaets nae syn
naem nomen Parydynum, twelck is Parens.
Voorts in deser manier Parens wel doersien hebbende, soe vonde wy aldaer een
van die vyf edeele Franssoysen die van ons te Cypers gesceyden waeren te Psalinis
om te eerder tot Veneetgien te wesen. Ende huerden een scip op Candien, maer het
verginck hoer qualick want een vande vifen was gestorven ende die ander drie waren
in Candien gebleven, als ons desen eenen broeder vertelden. Mits dese tydinghe
solliciteerden wy om barcken te hueren om daermede te zeylen tot Veneetgien alsdat
een manier is 767 om dattet groete scip daer wy mede van Jaffa comen te Parens

767

om daarmee indien mogelijk naar Venetië te zeilen

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

158r
bleyft leggen om te lichten 768 overmits die ondiepten ende clippen die tuschen Parens
ende Veneetgien leggen, waerdoer dattet periculoes is te zeylen met grote scepen.
Parens is van Veneetgien hondert milen. [371]
Aldus huerden wy veel barcken, wanter onser veel was ende die barcken cleyn
syn. Ende op Alderheiligen dach misse gehoert hebbende ende nae die maeltyt zyn
wy geseylt tot een stedeken, geheten Omagho 769 daer wy die vigilie hoerden ende
bleven aldaer desen avont ‘Inden Roden Leuwe’ by die poorte.
Des anderen dachs naden middach syn wy voort geseylt met eenen swaren storme
ende onweder, waerdoer dattet daer seer periculoes is om te seylen om den
steenrootzen wille. Veel van onse broeders die noyt sieck geweest hadden opter zee
die werden nu sieck.

Terug in Venetië
Ende syn ten laesten doer Godts gracye gecoemen tot Veneetgien op Sinte Hubrecht
dach 770 voor den noene ende gingen blydelycken in onsen logys.
Ende des ander dachs tracteerden wy met malcanderen om voorts te reysen nae
onsen landen, daer wy seer vlytich toe waren want wy langhe op het scyp geweest
hadden. Ende die aldan sieck ofte cranck is inden lichaem ofte budel 771 die is daer
nyet wel an, want nyemant naeden anderen
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wachten en wil, maer elck haest hem om thuys te coemen soe hy eerst mach. [372]
Ende als wy ons nu voorsien hebben vant tgene dat ons van noede is, soe zyn wy
wederom van Veneetgien den selfden wech gereyst nae huys die wy gecoemen
waeren. [373]
Hier eynde die reys van Jerusalem
Per me RWC.
[374]
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Hiernae volcht die Jordaensche reys
Alhoewel wy opten Jordaen niet en moechten coemen overmits die Arabianen, soe
sal ick den selfden reys bescryven twelck ick gescreven hebbe uuyt die boecken
vanden genen die daer in persoen geweest zyn.
Item alsmen reysen sal nae den Jordaen, soe zyn alle die ezelen bereyt opten berch
Syon, daer die peregrinen mede voorryden ende visenteeren die heylige plaetzen,
gelegen tuschen den berch van Syon ende Bethanien.
Comende boven die stadt Bethanien drie ofte vier boochscoten weechs, compt
ghy in een scone valeye. Daer staet een schoone tempel, in welcken tempel Joachim
quam met zyn gebueren, doende zyn offerhande naeden ouden gewoente. Ende
Joachims offerhant werden vanden priesters versmaet omdat hy geen kinderen by
Anna zyn huysvrou hadden.
Recht voor desen tempel staet een schoene fonteyne met zeer kuel, zoet, claer
water. Van daer soe rytmen al tuschen hoeghe berghen doer ende bywylen over
tgheberchte, vyf milen geduerende. Alsdan compt ghy in een zeer schoen plat lant,
zeer vruchtbaer.
Ende int laeste van dit geberchte leyt een zeer hoeghen berch, geheeten Mons
Quarantana.
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Daer is die plaetse daer Christus gebenedyt heeft gevast xl dagen ende xl nachten,
aldaer Godt getempteert werden vanden viant om van steen broot te maecken. Van
deese plaetze vuerden den viant Jesus gebenedyt op een ander hoge berch. Ende wees
hem alle die rycken des werlts, seggende: ‘Ist dat ghy myn’ &c. Op deese plaetse is
aflaet van sonden.
Onder den selfden berch loopt een fonteyn, geheeten Fons Helizei die in voorleden
tyden sout was. Ende Helizeus werp daer sout in, ende dat water werden soet, ende
is nu een schoene lopende beecke. Jae alsoe sterck datter wel een watermolen by
malen souden. Ende dit water loept voorts naer een stadt geheten Jerico, welcke stadt
gelegen is een groete halve myle vanden berch Quarantana.
Als die bibel verclaert, soe heeft Jerico een groete stercke stadt geweest, in welcke
stadt die bespieders van Josue verbercht waeren in een lichte vrous huys, geheeten
Rahab, welcke huys noch staet. Maer nu is Jerico seer cleyn ende ombemuert ende
heeft anders geen water sonderlinge dan dat waterbeeckgen dat doer Jerico loopt.
Soe verde alsmen met een appel souden moghen werpen, buyten die stadt Jerico,
staet een groet viercant huys, int middel open onder den hemel, ende op die vier
hoecken elcx
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een thoerne daer noch volck in woent.
Ende dit plach te syn dat huys van Sacheus daer dat evangely of spreect. Ende in
dit huys soe rusten hem die pillegerums des nachs gemeenlyck. Ende op Helizeus
fonteyn des daechs. Ende hier omtrent staen veel boemen.
Van dit huys omtrent een Duytsche mile voorts staet een viercant clooster van
Griecken. Ende is die plaetze daer Sint Jan Baptiste placht te woenen in die woesteyne
doen hy den Heer sach coemen ende sprack: ‘Ecce agnus Dei’. 772 Ende van hier soe
machmen dat Doode Meer sien daer Sodoma ende Gomorra mit noch drie ander
steden versoncken zyn om haer groete sonden.
Men seyt dat in dat water des Dooden Meers gheen vischen nochte vogelen in
mogen leven, maer daer syn met allen veel serpenten in. Ende bysonder een serpent
dat blint is, genoemt Tyrus, daermen den besten Veneetschen drieakel of maeckt.
[375] Ock werpt dat Doode Meer veel ferments 773 op als die zee by ons die scelpen
opwerpt. [376]
Van dit voorseyde cloester wat verder dan men met eenen booch souden moghen
scieten, soe loept een rivier die Jordaen geheeten. Ende heeft hoeren oorspronck
inden berch Libano uuyt twee fonteynen die daer uuytspringen. Deen het Jor ende
den ander hiet Daen, maect tesamen Jordan.
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‘Zie het lam Gods’
Versta: zout.
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Ende is een seer schoen lopende rivier, alzoe zeer lopende als den Ryn. Ende is wyt
tot sommighe steden ses ofte seven roeden. [377] Ende eynt haeren loop in die Doode
Zee die alle dat water vanden Jordaen verslint ende nae haer neempt.
In desen Jordaen doopten Sint Jan Christum gebenedyt ende daer sach hy den
Heyligen Geest dalen neder op dat hooft van Christo gebenedyt. Ende hoerden den
stemme des Vaders uuyt den hemel seggende: ‘Dit is myn beminde Soen daer ick
myn welbehagen in hebbe. Hoert hem’. Ende aldaer is oflaet van alle zonden. [378]
Op dander zyde vanden Jordaen daer leyt Arabien, ende is een woest wilt volck,
sonder steden ofte sloeten of dorpen, maer wonnen in bergen ende holen onder die
aerde, ende houden geen zekere plaetze, maer wonnen nu hier nu daer, daer dat lant
vruchtbaerste is. Ende hebben genen heer nochte oversten, want niemant en can haer
bedwingen.
Ende compt daer ymant die haer met fortesse bedwingen wil, soe loepen sy xl ofte
tachtich milen te lantwaerts in, nemende wyf, kynderen, ossen, scapen ende alle hoer
ander goet met haer ende geven dat lant tevoren. Ende alst in hoer lant dier tyt is,
soe comen sy met
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groeten hoepen over die Jordaen ende quellen dat lant van Syrien ende ander
omleggende lande seer. Alst mi gebuerden by onse tyden, soedat wy daerom op den
Jordaen niet en moechten coemen alst voor gescreven is. [379]
Als nu die pellegrums haer gewaschen hebben inden Jordaen ende haer devotie
gedaen hebben, soe keeren zy wederom den selfden wech die zy gecoemen zyn nae
Jerusalem tot opden berch van Syon, aldaer sy alsdan blyven eten ende maecken
goet chier, 774 ende gaen dan rusten in haer logys. Ende daermede is die Jordaensche
reyse volbracht.
τελωσ [380]
FINIS
Eynt

Bredere aantekeningen
1. Deze tekst van Jan Govertz is stelselmatig vergeleken met het relaas van zijn
reisgenoot Arent Willemsz in de uitgave Gonnet (1884) die is opgenomen in de
Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. Zie
www.dbnl.org/tekst/will067bede01_01/
In de hierna volgende noten is telkens verwezen naar de paginering aldaar.
2. Het overzicht van de hoofdstukken waarin Jan Govertz zijn relaas heeft verdeeld,
ontbreekt bij Arent Willemsz. Maar terwijl Govertz’ indeling in zijn tekst niet is
terug te vinden – de interlinies die her en der opduiken, corresponderen althans niet
goed daarmee – biedt Willemsz boven elk hoofdstuk in twintig à dertig woorden de
korte inhoud daarvan.
3. De handelende persoon is wel degelijk de gardiaan. Govertz heeft hier de
meervoudsvorm bij een enkelvoudig onderwerp geplaatst, zoals hij dat bijna overal
elders in zijn verhaal gedaan heeft. Omgekeerd gebruikte Govertz zeer vaak de
enkelvoudsvorm bij een meervoudig onderwerp; een zekere regel in deze
eigenaardigheid is niet te ontdekken.
4. Vgl. AW 2-3: Arent Willemsz noemt als reisgezellen: meester Gherbrant Vechterz,
priester van Haerlem, Willem Cornelisz Boll van Haerlem en meester Adriaen
Barthelmeusz van Alckmaer, met wie hij op 26 april in Dordrecht arriveerde. Daar
voegde Jan Govertz zich diezelfde avond bij hen; bij elkaar vijf personen. Maar
Govertz noemt er slechts vier; bij hem ontbreekt de naam Willem Cornelisz Boll.
Ook geeft hij een andere datum op: 23 april als dag van samenkomst, 26 april als
dag van vertrek uit Dordrecht.
5. Vgl. AW 3: Mer als wij quamen bij rosendael saghen wij twee snaphanen an
comen stoten te paerde ende een te vuet, niet wetende wat haer begheerten was, mer
dwers nae ons comende rijdende, ghemerckt ons ghereet in die weer, wacker ende
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dapper, een yghelijke met sijn gheweer, sijn sij van ons ghebleven, godt hebbe loff,
ende sijn gecomen te berghen des smerghens te vij uren desen xxvij dach van april.
6. AW 4: ende sijn gecomen desen avont binnen diest te ix uren ende ghinghen ter
herberghe in die wildeman. Mer alsoe ic een ooms soen hadde daer buyten, die pater
van die cathuysers (was), soe (ben) ic daer gheghaen mit enen heer jan Govertz van
gorcum, aldaer wij desen avont guet tzcyer maeckten ende werden wel ghetrackteert.
7. AW 4: aldaer wij ons middach mael deden in die vallick.
8. AW 5: In welke capelle nyemant sonder oorlof in en moet ghaen van die doom
heren, alsoe dat wij van eenen doom here daer inghebracht worden.
9. De tekst is hier bedorven. De eerste letter van doedt is zwart gemaakt. Misschien
was de oorspronkelijke lezing: dochte. Bij AW 5 staat in de transcriptie-Gonnet: (…)
daer maximianus den keyser doen hij leefde voer (vacat) drie dusent guldens.
10. AW 5 noemt nog een andere relikwie: Item noch soe saghen wij ons lyef vrouwen
melck.
11.Bij Arent Willemsz is deze passage over de gebeurtenissen tijdens de reis van
Maastricht naar Aken met 75% ingekort en niet meer dan een sober verslag van een
ogenschijnlijk tamelijk onbelangrijke gebeurtenis geworden. Het enige (vrij
onbenullige) feit dat Govertz niet, en Willemsz (AW 5) wel vermeldt, is: Item mits
desen sijn wij voorts ghereden uut die stadt van maestricht dese meydach ende aten
rijpe kersen.
12. Deze mededeling over het Akener kasteel-stadhuis staat bij Arent Willemsz. ná
het verhaal over de badstoven.
13. Deze passage over de reis van Aken naar Keulen vertoont bij Arent Willemsz
enkele verschillen met het verslag van Jan Govertz. Bij Willemsz is er sprake van
drie (met namen vermelde) boeven; bij Govertz zijn deze drie de grootste schurken
binnen een grotere groep rovers. Beschrijft Govertz hoe de zenuwen van de reizigers
te paard op de proef werden gesteld, Willemsz geeft aan hoe zij tijdens de
ontbijt-pauze meer rechtstreeks geïntimideerd werden: AW 8: Ende comende ter
plaetsen daer wij ontbeten, quamen die snaphanen ter naester doere ende setten hoer
ghalavien ofte lancien voer die doere om ons te vervaren. Willemsz (AW 7-8)
vermeldt dat de pelgrims tot hun spijt niet in staat waren onderweg het hoofd van
St. Anna te bezichtigen; Govertz zwijgt daarover.
14. AW 9: Ende enyghe hoofden hadden noch schoen haer seer suverliken ende
gheluy (hoogblond).
15. AW 9 noemt als bezichtigd relikwie ook nog dat hooft van conanus des
brudeghums uursule en hij vermeldt ter afronding van dit bezoek: Ende een yghelick
screef sijn selfs name in dat boock des broederschaps van sinte uursulen.
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16. AW 9 voegt aan dit genoemde getal 9 toe: alsoe hem Rauwert Allertz van
Amsterdam bij ons gevoecht hadde.
17. De hierna genoemde plaatsen liggen op de gebruikelijke pelgrimsroute van Keulen
naar Venetië: over de Rijn tot Speyer, de Saar tot Stuttgart, de Fiks tot Ulm, de Iller
tot Kempten. Dan het bergland in over de Fernpass naar het Inn-tal. Langs de Inn tot
Pfunds, de Adige tot Trente, de Brenta tot Bassano. En ten slotte door de Povlakte
tot Venetië. De plaatsen die Willemsz wel, maar Govertz niet vermeldt, zijn: Rilum
(tussen Bonn en Andernach; AW 10), Oosbrinck (Urspring tussen Geislingen en
Ulm; AW 13), Velthurns (Valtellina bij Merano; AW 17), Margarete (Margreid bij
S. Michele; AW 18), Zynetzaengie, Leytzinghe, Leschalo en Woestania (Civezzano,
Pergine, La Scala, S. Giustina in het Italiaanse bergland; AW 19).
18. Bij AW 10 ontbreekt deze mededeling.
19. Bedoeld is de Königsstuhl bij Rhens, in 1376 door keizer Karel IV gebouwd om
daarop de Königswahl te laten plaatsvinden. Verwoest door de Franse invasiemacht
in 1792, werd hij in 1841-1843 (in enigszins gewijzigde vorm) herbouwd. Onder de
genoemde 14 pilaren moet men verstaan: acht pijlers + zes steunpilaren. Daarop
rustte het oorspronkelijke bouwwerk. De middenpilaar – onmisbaar ter ondersteuning
van het geheel – is echter onvermeld gebleven.
20. AW 12 spreekt van paulinen ofte bueren en drie regels verder van paulinen ofte
lutheranen. De juiste herkomst van de term blijft duister. Noch Grimm, Deutsches
Wörterbuch, noch het Lexikon für Theologie und Kirche, noch Zedlers Grosses
vollständiges Universal-Lexicon, noch welk naslagwerk ook maakt melding van deze
paulinen. Jan Bethlehem geeft zonder nadere verklaring de betekenissen: ‘heiden,
ketter, hier: lutheraan’. Zie Voortgang, jrg. 9, 248. Ook digitaal:
www.dbnl.org/tekst/_voo004198801_01/_voo004198801_01_0011.php
Misschien mag men ter verklaring denken aan de orde der Paulinen of Minstenbrüder
(fratres minimi), volgelingen van Franciscus de Paula die in 1435 een bedelorde had
opgericht. Mogelijk is hier dan aanvankelijk sprake van groepen Minstenbrüder die
hun klooster ontvlucht waren en het lutheranisme omarmd hadden. Vervolgens
zouden zij hun naam hebben gegeven aan alle zwervers, rovers en ontheemden tijdens
de Duitse Boerenoorlog, die in de jaren 1524-1525 het maatschappelijk verkeer in
Zuid-Duitsland aanzienlijk ontwrichtten. Op 15 mei 1525, dus juist op een der laatste
dagen dat Govertz door deze streek reisde (van 7 tot 17 mei) werden zij vernietigend
verslagen bij Frankenhausen.
Maar er is nog een andere verklaring denkbaar. Mogelijk is paulinen een term die
verwijst naar de apostel Paulus, die in de kerkgeschiedenis een belangrijke rol heeft
gespeeld, niet het minst als de grote zwervende geloofsverkondiger. Hij maakte een
viertal grote reizen. Samengevat: door Syrië en via Cyprus naar Klein-Azië en
Griekenland, en over de Middellandse Zee via Rhodos, Kreta, Malta en Sicilië naar
Rome. Deze missionaire activiteit van Paulus bevat mogelijk de herkomst van
paulinen. Vervolgens heeft deze term de toegespitste betekenis gekregen van (boerse
en gewelddadige) geloofsverkondigers en geloofsijveraars, te weten in dienst van
het lutheranisme. De betekenisnuancen ‘boers en gewelddadig’ hebben betrekking
op de feitelijke situatie waarmee Govertsz geconfronteerd werd: fanatiek-opstandige
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boeren in het zuiden van Duitsland. Generaliserend en depreciërend beschouwde hij
hen als ‘lutheranen’.
21. AW 12 noemt het onwaarschijnlijk hoge aantal van drie hondert duysent
gewapende boeren.
22. Maulbronn, dat echter niet ten zuiden maar ten noorden van Vaihingen ligt. AW
12 biedt dezelfde foutieve situering.
23. Deze tijdsaanduiding vermeldt AW 12 niet, evenmin als de hierna genoemde
bijzonderheden over de plundering van het klooster en de mededeling over keizer
Maximiliaan. Dit bericht is in Govertz’ relaas het enige dat iets meedeelt over de
thuisreis.
24. Een ‘neus’ (Hollands: ‘noos’) is de valklink, bevestigd op een deur, die bij het
sluiten van de deur valt in een haak, welke is bevestigd op de deurpost.
25. De mededeling in deze zin ontbreekt bij AW 12.
26. AW 12: sij ontnamen ons een busche ende enen schonen deghen.
27. Een zo uitgebreid en levendig verslag van deze confrontatie met de Paulinen
ontbreekt bij AW 12.
28. WA 14: ons werde des anderen daghes gheseit, dat daer [bedoeld is: bij Ulm]
wel verslagen waren wel xijc bueren lutheranen.
29. AW 14: Wij saghen oeck op dat kerrick hoff onsen heer int hoofkin [de Hof van
Olijven] ghemaeckt al van hert steen seer costeliken nae tleven ende overdeckt mit
een schoene uutghehouden tabernakel van harde steen seer costeliken.
30. AW 15 voegt aan diezelfde mededeling toe: mer wij en ghaven niet. De term
vyrart lijkt te zijn samengesteld uit vierijzer en crusart. Een vierijzer was een kleine
zilveren munt, oorspronkelijk ter waarde van 1 stuiver, later meer. Hij werd zo
genoemd naar de afbeelding daarop van een vuurstaal, het symbool van de orde van
het Gulden Vlies. Een crusart had de waarde van 2 ½ cent. Daarop stond een kruis
afgebeeld.
31. AW 15: ende om dese nyewicheits wille soe znevlockten wij malkanderen.
32. AW 16: Gaude pater nycolae, Nicolaus episcopus semper fuit mitissimus. Quarta
cum sexta feria semel augebat ubera etcetera. Deze tekst is op een essentiële plaats
bedorven. St. Nicolaas heeft niet op woensdag (quarta feria) en op vrijdag (sexta
feria) de moederborst vergroot (augebat), maar eraan gezogen (sugebat) dan wel
ontvlucht / geweigerd (fugebat). De eerste mogelijkheid (sugebat) komt overeen met
Legenda aurea, cap. 3. Daar leest men dat Nicolaas al op zijn allereerste levensdag
rechtop in bad stond en dat hij vanaf dat moment eens en voor altijd (semel) alleen
op woensdag en vrijdag gezoogd wilde worden.
Voor de volledige hymne en de twee voornoemde alternatieve lezingen zie:
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Het hofken der geestelycker liedekens (1577)
www.dbnl.org/tekst/_hof001hofk01_01/_hof001hofk01_01_0041.php alsook:
Een schoon suverlyc boeckxken (1525)
www.dbnl.org/tekst/_sch021scho01_01/_sch021scho01_01_0008.php
33. Vermoedelijk geeft Govertz hier enkel het eerste deel van een spreekwoord, want
bij AW 17-18 luidt het: Die peregrijnen seggen dat sij tot Termijnen drincken guede
wijnen. Te monte flescoen verdrincken sij cousen ende schoen.
Een drietal andere uitdrukkingen en/of spreekwoorden lijken hier samengebracht
te zijn.
1. ‘Goede wijn maakt lichte reis’: een goed glas wijn verlicht de reis. Zie W.N.T.
XXVI, 270.
2. ‘In kousen en schoenen sterven’: gerust, door eigen verdienste (en niet dankzij
Gods genade) de eeuwigheid ingaan. Zie W.N.T. XIV, 747. .
3. ‘Met kousen en schoenen ergens komen’: gemakkelijk, goed toegerust de
reis (inz. de laatste reis naar het hiernamaals) volbrengen. Zie W.N.T. XIV, 747
en vooral W.N.T. VII, 5860.
Voorts kunnen de volgende twee nevengedachten een rol gespeeld hebben.
1. De kous als archetypisch voorwerp om geld in te bewaren. Vandaar: beurs,
spaargeld. Zie W.N.T. VII, 5859. .
2. De schoen als zinnebeeldig voorwerp dat bescherming biedt tegen de zonde.
Zie Eric de Bruyn, De vergeten beeldentaal van Jheronimus Bosch.
’s-Hertogenbosch 2001, pag. 127.
Als men de bovenstaande gegevens met elkaar in verband brengt, mag men wellicht
de volgende betekenis toekennen aan het spreekwoord Die peregrijnen seggen dat
sij tot Termijnen drincken guede wijnen. Te monte flescoen verdrincken sij cousen
ende schoen: Een pelgrim die, op weg naar het Heilig land, in Termino is gearriveerd,
is niet alleen op de goede weg naar Venetië, maar óók met een gerust geweten goed
op weg naar het eeuwige geluk, want hij zal sterven met kousen en schoenen aan.
Als hij echter langs Monte Fiascone (80 km NW van Rome) reist, zal hij nooit in
Palestina aankomen en niet met een rein gemoed sterven. Hij is immers in Monte
Fiascone zijn geld kwijtgeraakt en heeft zich overgegeven aan de zonde van de
drankzucht en het kwaad van de dronkenschap. Dit tweede deel van het bovenstaande
spreekwoord (Te monte flescoen verdrincken sij cousen ende schoen.) zinspeelt op
de befaamde wijn Est Est Est uit Monte Fiascone, waaraan een reiziger zich zou
hebben dood gedronken. Zie het reisverhaal van Cornelis de Bruyn
www.dbnl.org/tekst/bruy004reiz03_01/ → doorzoek de hele tekst → zoekterm: est
est est.
In het verlengde van dit alles ligt de oude uitdrukking ‘Met kousen en schoenen
in de hemel komen’: gemakkelijk in de hemel komen. Cf. F.A. Stoett, Nederlandsche
Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden naar hun oorsprong en
beteekenis verklaard door Dr. F.A. Stoett. Zutphen 19435, nr. 1263, pag. 504-505
met uitgebreide literatuuropgave aldaar. En op de achtergrond speelt wellicht de
omstandigheid mee, dat Jeruzalem als pelgrimsoord het hoogst genoteerd stond en
in dat opzicht meer aanzien dan Rome had.
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34. Het lijkje van de peuter Simon werd op 1e paasdag 1475 in een Trentijns beekje
gevonden. Veertien joden, verdacht van een rituele moord op het kind, werden
terechtgesteld. Tot 1965 is Simon als martelaar vereerd; toen eerst zag men in dat
de vermeende daders het slachtoffer van een gerechtelijke dwaling waren geweest.
35. De Duitse mijl bedroeg 7407 m; de Italiaanse slechts 1856 m.
36. AW 19: Ende aldaer huyerden wij een paert tot bassant toe om onse cleyderen
ende packen daer op te leggen.
37. Willem Cornelisz Bol overleed vrijwel onmiddellijk nadat hij in Jaffa aan land
gebracht was. Zie f. 62v-63r.
38.
Afbeelding I (folio 17r)

De woorden van Venetgen zijn centraal geplaatst in grote, dikke letters.
39. De Venetiaanse herberg A Leone Bianco (bij AW 20 genaamd ‘die witte
leew’)wordt in verschillende reisverslagen genoemd. Ze was voor de Nederlandse
en Duitse pelgrims de gebruikelijke gelegenheid tot logies.
40. De deelnemers aan deze pelgimage staan bij Arent Willemsz niet op deze plaats
in diens relaas vermeld, maar ná het reisverhaal en vóór het verslag van de tocht naar
de Jordaan (AW 173-177).
De variatie in de spelling der namen is natuurlijk enorm, maar de meest
problematische identificaties zijn wellicht: a] Jonker Sap uut Vrieslant (JG 18r) =
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Fox die vriese van dockem (AW 177) en b] Constantinus uut Spangien (JG 18v) =
Constal Cordawyn (AW/175).
Andere vermeldenswaardige varianten c.q. aanvullingen zijn:
-Joncker Barent Inne en Joncker Heynric Inne, broeders (AW 173: Bernaerdus tuve
uut lyeflant. Heinrick tuve sijn broeder).
-Heer Coenraet Willemsz. (AW 174: Coenraet willemz. uut mijslant).
-Broeder Barnardyn van Brische (AW 173: Bernardus canarus pie montoes).
-Cornelis, syn dienaer (AW 176: Cornelis van morselen).
-Heer Anthonis die baliu (AW 174: Heer Anthonis van cambanien).
-Pieter Maes van Brugge (AW 176: van loe in vlaenderen).
-Heer Philybert en Collegyn uut Hoechburgongien. Bij Arent Willemsz (AW 174)
één persoon: Heer phylgiebert Collogijn.
-Niclaes de Opers van Rijsel. Volgens AW 175 niet uit Rijsel, maar uit Venetië
afkomstig.
-Quyryen Cornelisz. uut Nyeuwelant Zelant. Volgens Arent Willemsz (AW 176) was
deze pelgrim afkomstig uit Goes.
De volgende namen in deze lijst ontbreken bij Arent Willemsz: De jonkers Barent
Ca en Albert Nata, de boeteling Michiel, de twee Franse pelgrims Heer Gwillibertus
met syn dienaer, Jan Maria en Jan Pingho; laatstgenoemde was wellicht afkomstig
uit Leuven.
De namen van de volgende acht geestelijken ontbreken eveneens:
Broeder Barnardyn van Ghualdo.
Broeder Thomas alias Schotus.
Broeder Bonaventura van Braugo.
Broeder Benedictus van Candien.
Broeder Syprian van Candien.
Broeder Engel van Cremona.
Broeder Benedictus van Cecilien.
Broeder Philips van Padua.
Ook bisschop Rycomanus en heer Robbrecht leveren problemen op. Vgl. deze namen
met de mededeling op f. 33r: Onder ons was een eerbaer doechsaemich heer ende
biscop van Romen, Ricomanus genaempt, ende noch een graef uut Lyflant, heer
Robbrecht genaempt. De kwalificatie van Romen moet niet letterlijk verstaan worden,
want de bisschop van Rome is immers de paus zelf. Ze komt overeen met de toenmaals
gebruikelijke zinsnede den paus van Romen welke men o.a. bij Joos van Ghistele
leest (aldaar f. 39r, 85r, 276v). Die kwalificatie schijnt ontstaan te zijn ofwel tijdens
het bewind van Alexander III (1159-1181) toen vier tegenpausen zijn uitverkiezing
betwistten, ofwel in de periode 1378-1449, toen tegenover de zeven Romeinse pausen
in deze 71 jaren zich zeven tegenpausen hadden geplaatst. Rycomanus was dus wel
degelijk bisschop van Venafro in Campanië. Tevens was hij civis Romanus: onderdaan
van (de paus van) Rome.
Ook staat in de eerste zin van het reisverhaal: een eerwaerdigen heere ende biscop
van Romen Rycomanus genaempt die hem oetmoedelycken by ons voechden met vyf
dienaers ende met een doctor in medicinen. Maar naast de lijfarts meester Gratie
(AW 174: Meester Gratiaen marenellus) staan niet vijf, maar drie namen vermeld:
kapelaan Jan de Tapia, kamerdienaar Johan Buzemaer en de kok Johan Handi (AW
174: Jan van Tapia, Jan Buyzemer, Jan Handig). De twee anderen zijn uit de lijst
van deelnemers niet te distilleren.
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Voorts levert de bovenstaande zinsnede een graef uut Lyflant, heer Robbrecht
genaempt problemen op. Govertz noemde hem eerder (17v): Heer Robbrecht van
der Graft, Couter van Vilyt uut Lyflant. (AW 174: Robbrecht die grave uut Mijslant).
Hij heette dus niet ‘Van der Graft’ maar was ‘graaf’. Vilyt is misschien een
verbastering van Vilnius, en Lyflant is een oude benaming van het Balticum. De term
couter (1. ploegijzer; 2. babbelaar, kletser) is echter onverklaarbaar, ook als de
diakritische punt boven de u bij vergissing is geplaatst en niet couter, maar conter
is bedoeld.. De muziekterm conter (Fr. contre) betekent immers alleen ‘solozanger’
tegenover het koor in de kerkdienst. Vgl. de nog steeds gebruikelijke term
haute-contre voor ‘hoogste, lichte tenorstem’. Was graaf Robbrecht een kletsmajoor
of een kerkzanger? Natuurlijk niet. De kwalificatie blijft dus raadselachtig. Heel
misschien is couter (nar?) of conter (kerkzanger) eigenlijk de toevoeging geweest
bij een van beide niet-vermelde namen in het gevolg van de bisschop. Ze zou dan
door slordigheid van de kopiist bij graaf Robbrecht geplaatst zijn. Een nooit eerder
opgetekend conter = ‘graaf’ (vgl. Eng. count) is erg onwaarschijnlijk.
Los van al het bovenstaande dient te worden vermeld, dat bij Arent Willemsz 16
deelnemers niet genoemd blijken te zijn (vijftien namen ontbreken en twee namen
zijn vereenzelvigd tot één persoon) zodat diens totale aantal op slechts 94 komt,
tegenover 110 bij Jan Govertz.
41. Govertz heeft hier de naam van de rederij (wellicht toebehorend aan de beroemde
en steenrijke familie Delfino) aangezien voor een functiebetiteling. Maar het was
vanzelfsprekend op het kantoor van de rederij waar men passage boekte en betaalde,
de kapitein of de bootsman hadden hier niets mee te maken, tenzij zich gevallen
voordeden als later in dit reisverhaal geschetst. Zie f. 60r.
42. AW 23: den tweeden dach van Julius.
43. Al deze voorbereidingen en de toebereidselen tot deze pelgrimstocht zijn bij
Arent Willemsz (AW 20-24) veel uitgebreider, systematischer en concreter verhaald;
Jan Govertz noteert die pas aan het begin van hoofdstuk III (f. 46v). De persoonlijke
ervaringen bij de boeking van de overtocht, zoals door Jan Govertz 20r-20v verhaald,
ontbreken echter bij Arent Willemsz.
44. AW 24: beghinnende van des manendaechs in die pinxter heilige dagen off tot
tswoendaechs toe exclusive.
De vergelijking die Govertz met Delft maakt, ontbreekt bij Willemsz.
45. AW 25: elcks sijn plaetse mitten sijnen ghenoechte bedrivende.
46. AW 26 beschrijft hierna nog een bezoek aan een ander klooster met nog een
menigte andere relikwieën: de lichamen van St. Helena, van Zacharias, van twee
Onnozele Kinderen en van St. Sabina, van de HH. Gregorius, Theodorus, Pancratius,
Nereus en Achilleus, een kristallen glaasje met het lijkvocht van de drie
laatstgenoemden, alsook een flesje met lijkvocht van St. Katharina. Merkwaardig is
dat Arent Willemsz geen melding maakt van de inleidende rol die Jan Govertz daarbij
vervuld heeft: Wy waren oock in een clooster vul schoender nonnen ende sijn seer
opsichtighe vrouwen, bloot van hoofde ende naeckt van halse ende van bursten, het
waren uutermaten seer schone suverlike creaturen. Hier begheerden wij dat
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heilichdom te syen. Ende alsoe haer pater niet thuus en was, soe ghaven sij die
slotelen enen heer jan Govertz van gorcum onse medebroeder, die de selfde tombe
op dede alsoe hij priester was. Dit bezoek aan dat andere klooster, de getoonde
relikwieën aldaar en de rol van Jan Govertz komen bij Govertz eerst veel later aan
bod. Zie f. 35v-36r.
47. Vgl de retoriek bij AW 27: Al hadt ic hondert tonghen ende hondert monden
ende een yseren stemme, soe en mach icks niet uutspreken.
48. Vermoedelijk is slotelen hier een metafoor van ‘transcties van achter slot en
grendel te bewaren goederen’.
49. AW 28 voegt hieraan toe: Ende nu ter tijt alsset oorloch is, soe gheltet duytsche
huus tsjaers .lx. dusent ducaten tsjaers ende alsset gheen oorloch en is soe gheltet
tsjaers .cc. ducaten tsjaers.
50. Al deze mededelingen op f. 24r – 25r over de stad Venetië vindt men ook bij
Arent Willemsz 27-28, zij het in een geheel andere volgorde. Ook de hierna volgende
beschrijving van het Venetiaans Arsenaal stemt vrijwel overeen met die van Arent
Willemsz 28-30, zij het dat enige elementen op een andere plaats gezet zijn, en
afgezien van enige toevoegingen (hierna in de aantekeningen vermeld) die bij Jan
Govertz ontbreken.
51. AW 29: doer een minrebroeder die seer welbekent was mitten ghenen die daer
beveel van hadden.
52. De zinsnede ende groete kennisse want dese plaetze zeer nauwe bewaect werdt
als ghy hoeren sult ontbreekt bij Arent Willemsz.
53. AW 28 voegt aan deze mededeling over de leerjongens toe: Opdat bij lanckheyt
van tijden die ghevonden consten niet vergheten en sellen werden.
54. De spyetzen ende staven zijn niet bij Arent Willemsz vermeld.
55. AW 28 voegt aan deze zin bewonderend toe: ‘O een groot schipper’ waneermen
alleen hoort die name ende syet die banyeren van veneetgien.
56. AW 30 voegt ter verduidelijking hieraan toe dat deze schepen schoen ende droech
lagen.
57. AW 29: die daer wel sijn tot vijffdusent man toe.
58. AW 29 zegt: in vier daghen. Dit oorzaak van dit verschillende detail is onduidelijk.
Óf Willemsz óf Govertz moet de gids verkeerd verstaan hebben.
59. De zinsnede ende die daer draeyt die loep siedenlinck voert ende den spinner
staet stil ende heeft die henp onder syn voeten leggen ontbreekt bij Arent Willemsz.
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60. Bij AW 30 staan de volgende twee afsluitende mededelingen over het Arsenaal.
Ende dit Archionael wert onderhouden van die Cingerie, dat is den raet van
veneetgien, die uut haer eyghen auctoritheyt alle dese oncosten betalen ende die
dese plaetse onderhouden. In werkende mannen ende vrouwen sijnder wel int ghetal
dach uut dach in over de vijfduysent menschen.
61. De zinsnede ronts om met huysen ende een pant onder te gaen ende int middel
een leechge plaetze als dat bagyen hof tot Amsterdam ontbreekt bij Arent Willemsz.
62. ende kynderen ontbreekt bij AW 30.
63. In plaats van tot hoeren apetyt heeft AW 30: ten hoochsten penninck.
64. Bij AW 30 luidt het evenwel: Sij toenden ons veel wonders te vercopen ende
waeren begheerliken om ons te bedrieghen van ringen, van ghestyenten, van zijde,
van fluweelen cleyderen etc. Van enige koop is dus geen sprake.
65. Vóór deze beschrijving van de S. Marco heeft AW 30-31 een kort hoofdstuk
ingelast over het vondelingenhuis te Venetië en over een Turkse ambassade naar die
stad. Dit gezantschap komt bij Govertz pas veel later aan de orde, op f. 33v-34r.
66. Deze mededeling van Jan Govertz ontbreekt bij AW 32. Ook het hierna volgende
bericht over de S. Marco en over St. Marcus is bij AW 32-33 uitgebreider.
67. AW 32: Sinte marcus kercke is een schone heerlike plazante kercke seer suverlike
van metselarie.
68. AW 32: Ende die vluer al ghepaveyet mit marmoren stenen.
69. De jacobieten belijden een monofysitisch christendom: zij erkennen enkel de
goddelijke natuur van Christus. Zij komen later nogmaals ter sprake op f. 91v.
70. Lees: …in Alexandrien alwaer Sinte Marcus plach te woenen ende dickwyls godts
dienst gedaen heeft.
AW 32 voegt daarbij: al wasset dat hij uut sijn rechter oootmoedicheit of ghesneden
hadde sijnen dume op dat hij gheen priester en soude werden alsoe hij hem daer niet
waerdich toe en kenden. Nochtans bij die voorsichticheit goods ende macht van sinte
pieter soe is hij ghemaeckt een bischop van Alexandrien.
71. AW 32 specificeert: Daer na ghesloten in een kercker. Daer na wert hij wederom
ghebonden mit een zeel an sijn hals ende ghetoghen doer die stadt.
72. AW 32-33 laat aan deze mededeling voorafgaan: Dese structuer van sinte marcus
doom is verheelt mit dat pallas des hertoochs van veneetgien alsoe dattet een regement
is ghesloten an een.
73. AW 33 specificeert: paerlen, zaffyeren ende zmaragden.
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74. AW 33: Item Een hoorn van enen hoorn ende veel meer ander costelike
scyerheyden ende rijckdommen.
75. AW 34: wantmen daer anders gheen was en barnt dan wit, gruen ende root.
76. AW 34: daer na epistolaer daer na ewangeliaer.
77. AW 35: Soe waneert tijts is omt ewangelium te singhen, soe wert den ewangeliaer
ghebracht vanden hoghen outaer in manieren als voer, mer op enen anderen hoghen
stoel, staende int hooch choor, vercyert behanhen becleet mit ghulden fluweelde
lakenen.
78. Met de term ‘fabridoen’ heeft Govertz vermoedelijk de zangstem fa-baritono
aangeduid, welke een bereik heeft van de A1 tot de F1. Een verbastering van fr.
fauxbourdon, ‘eenvoudige vorm van meerstemmigheid’ [zie Jan Bethlehem in
Voortgang, jrg. 9, 233 e.v. Ook digitaal:
www.dbnl.org/tekst/_voo004198801_01/_voo004198801_01_0011.php] is m.i.
onwaarschijnlijk, gelet op het tekstverband met de begrippen simpel sange
(eenstemmig gezang), contrapunt (tweede stem) en bovensanck (diskant; hier echter:
countertenor met het bereik van de F1 tot de E2). De gezangen die Govertz hoorde,
hadden dus een aaneensluitend bereik van A1 tot E2.
79. De mededelingen in deze zin ontbreken bij AW 35.
80. Voor een goed begrip van de hierna volgende passage in Govertz’ reisverhaal is
deze uitleg van het begrip ‘vespers’ van belang:
De vespers vormen de plechtige avonddienst van de rooms-katholieke kerk. Het
belangrijkste element van de vespers zijn de vijf psalmen (nrs. 109, 110, 111, 112
en 113), telkens ingeleid en besloten met een kort gebed. Na deze psalmen volgen
een korte episteltekst (capitulum) en een lofzang (hymnus). De vesperdienst wordt
besloten met de lofzang van Maria (magnificat) en enkele korte gebeden.
81. Aan de sobere mededeling in deze laatste zin voegt AW 37 een hoogdravende
passage toe: Ende dit sal een yghelyck devoet christen mensch ghenoecheliken sijn
om horen, watten eere watten reverentie watten heiligen sacrificie den almoghende
godt an ghedaen wert desen dach. Dese triumphe is ongheloefeliken alst schijnet
voer den ghenen die dit selver niet ghesyen en hebben mer het is inder waerheyt
waer. Ic hebbet met mijnen oghen selver gesyen ende is onghelijck costeliker dan ic
uut scriven mach.
82. De bisschop van Venetië voert vanouds de titel patriarch.
83. Na de consecratie hief de celebrant de kelk met de geconsacreerde wijn tot boven
zijn hoofd om deze aan het kerkvolk te tonen. Hij bleef daarbij met zijn rug naar het
volk gekeerd.
84. AW 38: In manieren offet een kelck waer gheweest.
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85. Heel deze passage over deze Sacramentsdag vanaf de ochtend tot en met de
viering in de S. Marco is bij Arent Willemsz (AW 37-38) zeer sober en kort, in niet
meer dan twintig regels beschreven. Elke persoonlijke noot is eruit weggelaten.
86. De mededelingen over de collegien in deze twee zinnen heeft AW 39 genoteerd
ná het bericht over de witte gildekaarsen, dat Govertz pas op f. 32r te berde brengt.
87. AW 39 vult aan: Ende dit was een maniere om syen ghelijck bij ons die
ghildekaersen ghedroghen worden voer dat heilige sacrament in onse stede van delft
van die oude kercke in die nyuwe kercke.
88. AW 40 vult aan: sonder ghetal wanter .lxxij. prochy kercken sijn.
89. Deze emblemen blijven onvermeld bij AW 39.
90. AW 40 preciseert dat hier sprake is van moraliteiten: Veel personen quamen te
vuet, al spelende batementen.
91. AW 40 vult aan: ende dit isser altoe ghemaeckt dattet in den thoern doer mach,
passerende doer die doere vant hoghe choor ende voorts die zijdel doer uut.
92. AW 40 spreekt niet over personayges maar over maechden, en hij vult aan: Bij
ons trecken die paerden die waghens voort inden ommeghanck.
93. AW 40: die schoelyeren mits die doomheren.
94. Bij AW 40-41 is het niet de baldakijn, maar het tabernakel dat met vier gouden
staken gedragen wordt.
95. Met die seer wonderlycken mytter is de befaamde berretta van de Doge bedoeld.
Zie afbeelding II.
Afbeelding II

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gentile_bellini,_ritratto_del_Doge_Giovanni_Mocenigo.jpg
Doge met beretta. Bron: Wikipedia
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96. AW 41 is hier ietwat beknopter: Hyer na soe volchde die cingerie dat is die wijse
ende vernufte wet van veneetgien, mits oock alle onse pellegrums ende deden ons
die ere als dat wij musten ghaen op die hogher sijde van den raet, elcke raetsheer
een pellegrum neffens hem.
97. Deze mededelingen over Ricomanus, Robbrecht en Jan Govertz zelf ontbreken
bij AW 41.
98. AW 41: Ende dat waslicht datter verbrant werden desen merghenstondt van
groen was, van with was ende van root was, was wel .vj. hondert ducaten waerdich
twellick schoen ende devoteliken was om syen voer alle guede kersten menschen.
99. AW 41: Mer hoe ende in wat manieren dattet den turcks ambasiaet mit sijn
turcken in ghinck datmen god almachtich dese ere ende reverentie beweesen, des
beveel ic godt die een kender van allen herten is.
Govertz’ uitgebreide mededeling over het Turks gezantschap is hier door Willemsz
veel soberder, in niet meer dan ca. 50 woorden, weergegeven. Hiervóór echter (AW
31) had Willemsz dit evenement al minstens even uitvoerig ter sprake gebracht, maar
in die passage van het reisverhaal (f. 26v) was dit alles door Govertz weggelaten.
100. De mededelingen over de uitsluiting van pelgrims die nog geen passagegeld
hadden betaald, over het versierde S. Marcoplein, en over de persoonlijke begroeting
door de Doge staan bij AW 42 in andere volgorde. De persoonlijk getinte opmerking
van Jan Govertz over hemzelf en het gezin van Hendrik Opmeer is daar niet te vinden.
101. Deze afsluitende passage over de viering van de vespers ontbreekt bij AW 42
102. Dit convent met de ongesluierde en (blijkbaar) nogal werelds geklede vrouwen
– zou er soms sprake zijn van een adellijk stift? – is bij Arent Willemsz al veel eerder
ter sprake gekomen. Zie hierboven f. 24r en de aantekening aldaar. Anders dan
Govertz met zijn beschrijving van dit convent, met zijn vermelding van het
vondelingenhuis en van de processie in en rond de S. Salvator (f. 35v-36v) biedt
Arent Willemsz op deze plaats in zijn reisverhaal een tamelijk uitgebreide beschrijving
van het hertogelijk paleis in Venetië (in- en uitwendig), van de eetzaal en de
ceremoniële maaltijden van de Doge, van diens beperkte bewegingsvrijheid en
machtsuitoefening, en van een aantal door de paus verleende privileges (AW 43-46).
Ook Govertz beschrijft dit alles, maar wat korter (f. 39r-41r en 46r-46v). In plaats
daarvan verhaalt hij uitvoerig over het conflict tussen Frederik Barbarossa en paus
Alexander III (f. 41r-46r).En waar Willemsz ná zijn beschrijving van het paleis
schrijft over de processie in de St. Rochuskerk (AW 47-49) doet Govertz dat daarvóór
(f.37v-39r).
103. Evenals het Turkse gezantschap heeft Arent Willems ook dit vondelingenhuis
al eerder in zijn relaas ter sprake gebracht. Zie AW 30-31.
104. Deze door beschadiging deels onleesbare woorden zijn aangevuld conform AW
31.
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105. De hoofdzaken van de preek die Govertz hier weergeeft, zijn bij AW 48
onvermeld gebleven. Hij zegt enkel: Ende onder die hooftmisse werden ons een
troestelike sermoen ghedaen van die heilighe reyse van iherusalem ende waren daer
seer wel in ghesticht.
106. Deze aanduiding van de grootte ontbreekt bij AW 49.
107. Bedoeld is Spoleto, in 1155 door Frederik Barbarossa verwoest.
108. Tijdens het pontificaat van paus Alexander III (1159-1181) traden vier
tegenpausen op: Victor IV (1159-1164), Paschalis III (1164-1168), Calixtus III
(1168-1178) en Innocentius III (1179-1180). Een tegenpaus Bonifatius heeft nooit
bestaan.
109. De vergaderkamer van de Minor Consiglio. Zie f. 41r.
110. De redactie van deze mededelingen laat te wensen over. Mede gelet op de twee
vergissingen in de volgende zin (End, gescylder) lijkt deze passage te haastig
genoteerd te zijn. AW 44-45 maakt alles veel duidelijker: Inden eersten als dat sij
huyden te daghe gebruyken dat plumbum tot horen zeghelen. Ten anderen alsdat sij
noch huyden te daghe zijn dat derde hooft der heiliger kercken. Ten derden soe heeft
papa alexander oeck ghegheven den hertooch van veneetgien end all sijn successores
te draghen op hoeren hoofden enen costeliken myter ofte huet (…). Ten vierden heeft
papa alexander noch ghegheven den hertooch van veneetgien dat zwaert der iusticien
welcke zwaert altijts ghegheven wert in handen vanden hertooch als hij
ghecomfirmeert wert ende is een costelick zwaert, veel guets waert wesende. Ten
vijfden soe heeft papa alexander ghemaeckt die veneetcianen maerschalck vander
zee opten heiligen ascentioensdach, alsoe dat uut desen groten feest ghehouden wert
desen dach, ende tot een ghehoeghenisse vaert die hertoech van veneetgien mit die
cingierye alle jaers in der zeede ende trout die zee mits dat hij daer in werpt enen
gouden rinck (…).
111. De aanschaf van deze noodzakelijke victualiën heeft Arent Willemsz al veel
eerder (en systematischer) ter sprake gebracht (AW 20-21). Hij spreekt echter niet
van 11, maar van 12 pond boter. Naast de benodigde leeftocht noemt hij ook: een
paer linde kousen, wambays ende een paer lichte schuen. (…) Ende oock mede een
tobbekijn, by syeckte ende suchte u secrete daer op te doen bij nachte, bij daghe, alst
u van noode sal sijn. De onmisbaarheid van een draagbare WC staat ook vermeld in
het reisverhaal van Jacob Kreynck en Derk Vogel (1479). Cf. Gaspar (ed.), Reis naar
het midden van de wereld. Dieren 2005, pag. 27. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/krey002reyz03_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm: eyken
vat.
112. Deze (gelote) toedeling van de ligplaatsen in het algemeen en die aan Jan Govertz
en de familie Opmeer in het bijzonder ontbreken in het relaas van Arent Willemsz
(AW 50).
113. St. Eufemia stierf de marteldood onder keizer Diocletianus te Chalkedon in
Klein-Azië, maar in Legenda aurea, cap. 139 staat de bijzonderheid dat het lichaam
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van St. Eufemia uit Klein-Azië naar de Dalmatische kust was komen aandrijven in
een marmeren tombe, niet vermeld. Ook bij Arent Willemsz (AW50-51) overheerst
onzekerheid hierover. In de transcriptie van Gonnet luidt het: (…) ende aldaer rust
die heilige maghet eufemia ghenoomt wyens lichaem ons werden ghetoont, die seer
miraculoes mit haer (vacat) daer an lant is comen driven door dat meer, ende dese
selfde tombe is van marmoersteen. Mogelijk is hier sprake van een verwisseling met
een vrome legende over St Mamas op Cyprus. Over hem wordt inderdaad verhaald
dat hij in een marmeren grafkist van Klein-Azië naar Cyprus zou zijn gedreven. Cf.
Gaspar (ed.), Ambrosius Zeebout. Tvoyage van Mher Joos van Ghistele. Hilversum
1998, pag. 272 en aant. V, 5. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
mamas.
114. Parenzo / Piran (op de noordkust van Istria / Istra). Vgl. Van Ghistele (1481):
Te deser voorseyder steden pleghen de pilgerims die metten galleyen varen, eerst
an land te gane als zij van Venegen scheeden, omme hemlieden te provancierne van
versschen watere ende andere verssche saken. Cf. Gaspar, o.c., pag. 52. Ook in
digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst →
zoekterm: provancierne.
115. Cf. Lucas 2, 25 e.v. De relikwieën van de H. Simeon, die in de 6e eeuw in
Constantinopel opdoken, werden in 1243 naar Zadar (Zara) gebracht en in de Santa
Anastasia geplaatst.
116. Vermoedelijk heeft de kopiist zich hier vergist en stond in zijn legger niet:
voorby peryckel dese clyppen, maar: voorby peryckeloese clyppen. Hij heeft dus de
o als een d gelezen.
Bij AW 51 zijn de dagelijkse smeekbede tot Maria én de doorstane storm van 29
juni tot 1 juli ‘s avonds onvermeld gebleven. Daarentegen noemt Govertz niet en
Willemsz wel de passage langs Polo (Pula).
117. De identificatie van Montangie Lezeelo is zeer onzeker, temeer daar Govertz
zichzelf enigszins tegenspreekt. Wellicht bedoelde hij de eerste keer de vele eilanden
voor de Kroatische kust; bij de tweede vermelding heeft hij misschien het steenrots
Biševo aangeduid, die immers vlakbij het rotseilandje Sveti Andrija, d.w.z. Sint
Andreas, ligt. Ook bij AW 51 luidt het: (…)passeerden wij voerbij enen groten hoghen
scherpen berghe ende leyt seer wonderlicken int midtsen des zeets ende hyet
montaengie mele zelo ende aldaer nestelen veel valkens op.
Met Camisa is waarschijnlijk het eiland Vis bedoeld. Daarop ligt immers de plaats
Komiža (It. Comisa) het centrum van de (sardines)visserij op Vis.
118. Met Zozano is wellicht Monte Gargano bedoeld. Colpho duidt de Golf van
Venetië aan. Deze benaming voor wat thans de Adriatische Zee heet, gold tot aan
de landtong van Monte Gargano. Die twee geografische namen, evenals de opmerking
over de zeggenschap der Venetianen ontbreken bij AW 52.
119. Welke berg of bergketen Govertz hier op het oog heeft gehad, is onduidelijk.
Misschien de Abruzzen?
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120. Het Cikës-gebergte. De overweldigende indruk op de passerende schepeling is
mede te danken aan het feit dat deze bergkam – de hoogste top is 2045 m – als het
ware recht uit de zee oprijst.
121. Du Cange,Glossarium mediae et infimae Latinitatis, s.v. Stratiotae: ‘Militum
genus, nostris Stradiots (...), Estradiots a Graeco ’. Zie Du Cange, s.v. Strategus.
Bedoeld zijn de Grieks-orthodoxe Chimarioten die in het verleden zeer afgezonderd
in enige hooggelegen dorpen woonden en tot in de vorige eeuw semi-onafhankelijk
zijn gebleven. Zij komen tijdens de terugreis nogmaals ter sprake; zie f. 156v.
122. AW 53 is zeer sober, ja afstandelijk over dit alles: Ende dese selfde nacht starff
ons off enen broeder hans dirckz. kueremuery van middelburch. Den .v. dach van
Julio (…) werden onsen doden broeder buyten boort gheset.
123. AW 54 vult aan: Nochtans waren daer sommighe van onsen bruederen in ende
seyden dattet eens deels was vervallen overmits grote aertbevinge die daer gheweest
hadde ende dit eylant hoort toe die van veneetgien ende is mede griecks.
124. Morea is de Peloponnesos; op de westelijke landtong ligt de plaats Modon
(Methoni). De vermelding van de plaatsen Columna en Corinten ontbreekt bij AW
54.
125. Al deze bijzonderheden over de aankomst op Kreta zijn niet vermeld bij Arent
Willemsz (AW 55). Alleen de voormalige functie van de broer van de kapitein wordt
later genoemd (AW 57).
126. Hetzelfde bericht in andere reisverhalen, bijvoorbeeld Bernhard von
Breydenbach: Prima literis iura dedit (…) studium musicum in ea primo repertum
fuit (…).
127. Hier is een onjuiste tijdsbepaling het relaas binnengeslopen. Prekaersdach is
immers de feestdag van de H. Dominicus, welke valt op 8 augustus. Het bezoek aan
Kreta echter vond precies één maand eerder plaats: van 8 tot 20 juli. Ongetwijfeld
is hier sprake van een vergissing van de kopiïst die de term ad predicatores vertaald
heeft als prekaersdach. Vgl. AW 55: Des anderen daghes te weten den .x. dach van
Julio soe ghingh ic ad predicatores aldaer ic sach enen wijnghaert ende ath van die
druven die alle jaers .vij. werfs rijpe druven voort brenckt, alsoe ic oock wel sekerlike
bekende doer die vruchten die ic aldaer an sach hanghen, die som rijp som onrijp.
128. Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum Libri XX, XIV, 6,
15: (…) gignit et lapidem, qui Idaeus dactylus dicitur. De onjuste vermelding van
de bron én de incorrecte lezing ervan heeft Govertz kunnen overnemen van Ambrosius
Zeebout of rechtstreeks van diens bron Bernhard von Breydenbach. Vgl. Van Ghistele
(1481): Item Ysidorus Siclus seit tsijnen xven boucke, datmen in Candien vindt
dierbare steenen, ghenaemt jacte dactali, dat alte oorboorlicke steenen zijn. Cf.
Gaspar, o.c., pag. 386. Ook in digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01
→ doorzoek de hele tekst → zoekterm: jacte dactali.
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129. Over deze geschiedenis met de twee dieven is bij Arent Willemsz helemaal
niets vermeld.
130. AW59 beperkt zich tot de mededeling In dese stadt van Candien wonen veel
Joden ende draghen al gheluwe bonetten. Van enige koop is dus bij Arent Willemsz
geen sprake. Vgl. eenzelfde gang van zaken in Venetië (f. 26v).
131. Deze afgebroken zuil komt later in het reisverhaal uitgebreider ter sprake; zie
f.101r.
132. AW 58: die somighe stonden teghens die muere overeynde ende die sommighe
laghen ghebalzemt in kisten.
133. Onduidelijke lezing: boven de v staat een abbreviatuurstreep; het volgende
woord lijkt naderhand tussengevoegd te zijn; het daaropvolgende bevat door elkaar
geschreven letters.
134. Bij Arent Willemsz ontbreekt deze beschrijving van het rouwbeklag.
135. Ook andere reizigers vermelden – overigens geheel ten onrechte – dat
opengesneden bananen een afbeelding van de gekruisigde Christus vertonen.
Bijvoorbeeld Bernhard von Breidenbach, 125r: (…) et quacumque parte scindantur
utraque pars scissure crucem cum crucifixi imagine gerit impressam.
136. Dit opgetogen verslag van deze feestmaaltijd wordt bij AW 57 afgedaan in ca.
60 woorden, terwijl Govertz ruim zevenmaal zoveel tekst daaraan besteed heeft. Wel
verhaalt Arent Willemsz t.a.p. dat de gasten nuttichden die spijse al uut silveren
vaten en vermeldt hij die schone suverlike cristallinen ghelasen daer wy die lyefelike
costelike wijn uut droncken.
137. Vgl. Van Ghistele over de berg Ida: up den welken men seit dat Saturnus ende
Jupiter begraven ligghen, ter welcker plecken de oude gentilen ende heydenen plaghen
te commene alle jare in peregrinaigen met grooter devocien versoucken de voorseyde
lichamen ende sepultueren (…). Cf. Gaspar, o.c., pag. 386. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
gentilen.
138. Bij Arent Willemsz worden deze smid en zijn vrouw niet vermeld. Bij hem is
dus geen opheldering te vinden over die alten vreemden manier van blasen.
139. In 1522 – Govertz meent: 1523 – dus kort voor de reis van Jan Govertz, was
Rhodos in Turkse handen gevallen.
140.
Afbeelding III
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Rhodos. Bron: Cornelis de Bruyn, Reizen…(1698)
141. Dit bericht over Rhodos is bij Arent Willemsz weggelaten.
142. Bedoeld is de baai van Kekov aan de zuidkust van Turkije. Aan deze baai, die
ook wel Cacabo – d.i. “hel” – genoemd werd, is de hierna volgende geschiedenis
verbonden.
143. Vgl. de uitgebreide en gruwelijker versie van dit verhaal bij Van Ghistele. Cf.
Gaspar, o.c., pag. 363-364. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
cacabo.
144. De komst van deze franciscaan staat bij Arent Willemsz pas later vermeld, even
voordat de pelgrims de kust van Palestina in het oog kregen (AW 61-62).
145. Bedoeld is Richard Leeuwenhart. AW 60 heeft: als sij was reysende ten heilighen
grave. Ook Van Ghistele spreekt van zijn zustere. Cf. Gaspar, o.c., pag. 274. Ook in
digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst →
zoekterm: Limijtson.
146. AW 61 vult aan: ende sach dat choorne alte nyuwelicke wannen.
147. AW 61 vult aan: ghemaeckt seer vreemt van linde laken
148. Dit bericht over de dolfijnen staat bij Arent Willemsz vermeld vóór de pelgrims
in Limasol arriveerden (AW 60).
149. AW 61 spreekt van twee grote schepen.
150. Deze voorbereidingen op een eventueel zeegevecht zijn bij Arent Willemsz
weggelaten. AW 61 heeft enkel: aldus soe waren wij seer beanxt ende bevreest
voerden turck alsoe dat wij alle ghereschappe maeckten om ons te verweren ende
ons selveren stellende in gueder ordonantien. Wel zegt hij duidelijk: Mer god danck
sij en sijn ons niet an gecomen.
151. Deze laatste twee zinnen ontbreken bij AW 62. Bij Willemsz loopt de vorige
paragraaf ononderbroken door. Met Hoornebrugge heeft Govertz vermoedelijk een
brug over de Watersloot van Delft naar Den Hoorn op het oog gehad. De afstand van

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

het oudste deel van Den Hoorn tot het centrum van Delft is ca. 2 km. Opmerkelijk
is dat AW 63 (dus verderop) een àndere vergelijking biedt: Du selste weten dat wij
legghen mittet schip voer Jaffa ghelijck ofte wij laghen een quartyer mijls voer
scheveninck van t stranghe in hollant.
152. Namelijk om (zoals gebruikelijk was) enige franciscanen van het klooster te
Monte Sion in Jerusalem te vragen de pelgrims te begeleiden naar Jeruzalem.
153. Over deze loods schrijft AW 62: twellick een out grieck was ende die bekentste
pylooth der zede daermen in alle dat lant van wiste te spreken want hij alle sijn leven
in dat lant voer zeerover ghevaren hadde.
154. AW 62 verduidelijkt dat de tolk en de loods, aan land gekomen, gehoord hadden
als dat die arabianen mit groten hopen seer starck op die bene waren, also dat sij
bij daech niet en dursten avontueren te rijden na iherusalem.
155. met eenyge ander Turcken van zynder kennisse; AW 63 biedt een andere kijk
op deze actie: (…) teghens den avont, soe vuer ons trosman mit onse pyloothe,
ghehabituweert als turcken (…).
156. AW 63: Ende binnen middele van desen tyden soe quamen die turcken alle
daghe an onse schip twee mael ende brachten ons vitaelgie in maniere van dien
lande, eyeren hoenderen mellick meloenen ende scytronen etc. mits oock druven
ende ander vruchten. Het bleef dus niet, zoals Govertz zegt, bij een eenmalig bezoek,
en van de waaiertjes maakt Willemsz geen melding.
157. Ter verduidelijking van de zinsnede binnen Veneetgien byden dolphyn zie de
desbetreffende aantekening bij f. 20v.
158. De mededelingen in deze alinea (geldomhaling, protest van Govertz en Willemsz,
aankoop van een voorraadzak) ontbreken bij Arent Willemsz.
159. AW 64 schrijft sober: (…) want als sij tschepe quamen soe seyden sij hoe ende
in wat maniere die van arabien seer starck op die been waren, overmits dat op dat
pas gheen heer van iherusalem en was(…).
160. AW 64-65 is hier wat uitgebreider. Hij meldt dat de deputatie vertrok op 28
juli, en: Dese tijt vyel ons seer langhe ende dit hanghen ende verlanghen en was
gheen eynde. Altijts vlijteliken begherende gratie van god dat wij die heilighe plaetsen
muchten versoken, mer als wij dit regiement wel doer saghen soe wasset beter te
duchten neen dan ja, ende dat principaelicken overmits dit langhen merren, wantmen
ghemeenliken seit: het is oock certeyn alsoe het sijn qua cansghen die langhe merren.
161. AW 65 voegt hieraan toe: niet teghensstaende al wasset dat onse bootsghesellen
gheweest hadden in hoer schip.
162. Arent Willemsz schrijft niets over deze visvangst. Wel maakt hij melding van
de weddenschappen die de pelgrims onderling afsloten over de kans toegelaten te
worden tot het Heilig Land. AW 66: (…) die een wedden bij settende .xl. ducaten,

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

die som .l. ducaten dat wij niet op ghaen en souden [nl. naar het hoger gelegen
Jeruzalem], die ander wedden contrarie dat wij dat heilighe lant betreden souden.
163. AW 65 formuleert scherper: Ende (…) waren wij wederom heel desolaet,
menende en sorrighende dat wij oppet heilighe lant niet comen en souden (…).
164. De mededelingen in deze twee zinnen (Die reeden was……rontsomme den
thoerne) ontbreken bij Arent Willemsz.
165. De mededelingen in deze alinea ontbreken bij Arent Willemsz.
166. Het hierna geplaatste relaas over de dood van Willem Cornelisz Bol en van
Maria van Rijssele is veel uitvoeriger dan dat van Arent Willemsz. De betreffende
passage bij Jan Govertz is ruim tweemaal zo lang. Ook het hele verslag over de
wachttijd voor de kust van Jaffa is bij Govertz ca. 1000 woorden langer dan bij
Willemsz.
167. In de lijst van pelgrims (f. 19r) is zijn naam Hugo Frod. In de lijst van Arent
Willemsz (AW 175) heet hij Hugo Frowe. In het eigenlijke reisverslag van Arent
Willemsz (AW 67) blijft hij naamloos.
168. Met kellenaers zijn bedoeld de drie Cellaria S.Petri die door andere reizigers
als bijzonder smerige krochten beschreven worden, waarin zij (eenmaal aan land)
moesten verblijven tot zij toestemming kregen te vertrekken naar Rama en vandaar
naar Jeruzalem.
169. AW 67 vult aan dat zij op het strand begraven werd.
170. Als Hugo Frowe niet al tijdens het verblijf van deze groep pelgrims in Palestina
overleden is, betekent het dat Jan Govertz op zijn vroegst pas ruim een jaar later, dus
ver in het najaar van 1526, met de redactie van deze passage bezig was. Toen eerst
had hij van een deelnemer aan de jaarlijkse pelgrimstocht naar Jeruzalem dit feit
kunnen vernemen. Tenzij natuurlijk de afschrijver RWC (zie f. 158v) deze mededeling
aan Govertz’ relaas heeft toegevoegd.
171. Ongetwijfeld zat er wijn in die fles. In het vervolg van Govertz’ relaas blijkt
meer dan eens, hoezeer de pelgrims de voorkeur gaven aan deze, in moslimlanden
ongewenste drank.
172. Du Cange o.c. s.v. mucrelus: asinorum ductor. Vgl Tu. merkepçi: ezeldrijver.
Ar. mokari.
173. Deze hele voorgaande passage vanaf het begin van hoofdstuk IV (over de
behandeling door de Turken, over de ezeldrijvers en hun te huren beesten) ontbreekt
bij Arent Willemsz.
174. Lees (conform AW 67): Vant welck. De achterliggende gedachte was, dat de
schepen tijdens de zondvloed tegen die hoog tegen de bergwand bevestigde ringen
vastgelegd waren.
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175. Deze mededeling over de reus Adromandus – een verbastering van de mythe
over Andromache en Perseus die zich eveneens bij Jaffa zou hebben afgespeeld? –
ontbreekt bij Arent Willemsz. Ook in het Oude Testament werden in deze omgeving
reusachtige wezens gesitueerd; zie II Koningen 21: 18-22.
176. De mededelingen in deze zin en die in de hele vorige alinea ontbreken bij Arent
Willemsz.
177. Afwijkend van deze mededeling staat bij AW 68-69: (…) ons werde ghenooch
vytaelgie ghebracht aldaer te coop, mer ghene wijn en consten wij crijghen om ghelt.
Die selfde wijn die wij voer ons in onse phleschen uut den schepe voer ons ghebracht
hadden om die te gebruyken in der noot, die was ons al fortseliken benomen ende
uut ghedroncken tusschen Japha ende rama vanden turcken, die wij selver grotelike
van doen hadden inden wech.
178. AW 68 voegt hieraan toe: Ende heeft oock een schoen regiement gheweest
alsmen huyden te daeghe noch mercken mach.
179. Dezelfde mededelingen over deze schenking van Philips de Goede bij Von
Breydenbach, 38v en bij Van Ghistele. Cf. Gaspar, o.c., pag. 77 Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
Philips van Bourgoengen.
180. Hetzelfde verhaal bij Von Breydenbach, 73v en bij Van Ghistele. Cf. Gaspar,
o.c., pag. 26 en 263. Ook in digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01
→ doorzoek de hele tekst → zoekterm: dondere.
181. Bijna alles wat in de voorgaande negen bladzijden is verteld, ontbreekt bij AW
68-71: Het verblijf en de brute behandeling van de pelgrims in Japha (64v); het huren
van de ezels en hun drijvers (65r-65v); de tocht op de ezels naar Rama (66v); het
verblijf in Rama (67v); het leger van Soliman, gezien vanaf het dak van het
pelgrimshospitaal (68r); het graf van Mohammed (68v); de audiëntie bij Suleyman
I (69r-69v). Vooral de laatstgenoemde weglating mag opmerkelijk heten. Hoeveel
christelijke pelgrims mochten erop bogen dat ze oog in oog met de Turkse sultan
Suleyman de Grote hebben gestaan? Hoeveel bedevaartgangers uit de Nederlanden
konden naderhand vertellen dat ze gesproken hadden met een der allerhoogsten in
de islamitische wereld? Alleen Joos van Ghistele was 40 jaar eerder op audiëntie bij
de Egyptische sultan Ka’itbey geweest.
182.
Afbeelding IV
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Janitzaar. Bron: Cornelis de Bruyn, Reizen…(1698)
183. Deze geschiedenis met Lysbet Gerrits en de helpende Turk is bij Arent Willemsz
weggelaten. AW 69 heeft enkel: Daer waren sommighe van onsen broederen alsoe
cranck dat wij niet en wisten wij en soudender een deels ghelaten hebben en hadde
wij op dese plaetse niet gherust, want die sommighe die waren al uut haer verstant.
Dat alles gebeurde bij Nova Porta, een vaste pleisterplaats op het traject van Rama
naar Jeruzalem, waar de pelgrims vers bronwater en enige schaduw tegen de
brandende zon konden vinden.
184. Ramathea/Armathia en Emaus, noch Daniël, Joseph en Cleophas worden bij
Arent Willemsz vermeld.
185. Deze tolgaarder droeg immers een mijtervormig hoofddeksel.
186. Aan de passage vanaf de dood en de begrafenis van Maria van Rijssele op de
kust van Jaffa tot de aankomst van de pelgrims bij Jerusalem (f. 63v-73v) heeft Jan
Govertz ca. 4700 woorden gespendeerd. AW 67-71 heeft dezelfde episode afgedaan
met ca. 1300 woorden.
187.
Afbeelding V
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De berg Sion met het kooster van de franciscanen. Bron: W. Tipping, The Jewish
War…(ca. 1847)
188. De Lombardische of Italiaanse mijl was gelijk aan 1,85644 km; de Duitse mijl
aan 7,40741 km. Beide afstanden zijn door Jan Govertz redelijk juist geschat. Van
Jaffa tot Jeruzalem is niet bijna 60 km, maar ca. 70 km; van Rama naar Jeruzalem
is niet ruim 55 km, maar ca. 40 km.
189.
Afbeelding VI

De Cenakelzaal (onder de koepel naast de minaret). Bron: W. Tipping, TheWar…(ca.
1847)
190. Deze mededeling betreffende de gezamenlijke ‘pot’ ontbreekt bij Arent Willemsz.
Wel spreekt hij (AW 72) over de gunstige ligging van het logies, welke huus
gevluchten staet dicht an den tempel van Calvarien, alsoe dat wij doer een veynster
muchten syen soe dick alsset ons gelyefden, dat heilige graft. Ende muchten oock tot
allen tijden climmen boven op den berch van Calvarien, also dicke alsset ons
gheliefden, aldaer wij oversyen muchten ghans iherusalem ende muchten onse devotie
pleghen bij daghe ende bij nachte.
191. De Cenakelzaal, die toen reeds enige jaren in een moskee was veranderd, bevindt
zich op de bovenverdieping. Christenen hadden daar geen toegang meer. Ook
gelijkvloers, in het gedeelte waar zich de joodse graftombes bevinden, mochten zij
niet komen. Om nu de pelgrims niet teleur te stellen, hadden de franciscanen de
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bijbelse gebeurtenissen (laatste avondmaal en voetenwassing door Christus)
eenvoudigweg ‘verplaatst’ naar het souterrain. AW 73 is daaromtrent heel duidelijk:
Ende quamen aldereerst onder die kercke van die minrebroeders ende daer boven
is die plaetse daer onsen heer ihesus ghebenedijt ath sijn laetste avont mael.
192. Op twee plaatsen spreekt de evangelist Johannes dat uit.
A. Joh. 20:30: Nog veel andere wonderen heeft Jezus in tegenwoordigheid van de
leerlingen verricht, die in dit boek niet zijn beschreven.
B. Joh. 21:25: Er is nog veel meer wat Jezus gedaan heeft; zo het stuk voor stuk werd
beschreven, dan zou zelfs de wereld, dunkt me, de boeken niet kunnen bevatten die
erover te schrijven zijn.
193. AW 75 heeft hier een ietwat andere versie: In die plaetse recht voer die cappelle
staet een cleyn boomkijn mit steenen omme beleghen ende is die plaetse daer petrus
vanden heer sijnen meester an worden ghesyen ende den haen crayde ende petrus
schreyde seer bitterliken. Hier is oflaet. Uut dese selfde plaetse ofte hoff staet een
straet neffens Cayphas huus ter rechterhant staet een steen inden hooke in welke
stede maria stont als petrus alre bitterlickste schreyende uut quam uut die zale des
princes der priesteren. Waer om hij van screyen, maria die gloriose maghet vraghende
na haren sone, niet antwoorden en muchte. Daer heeft oock die ghebenedide maghet
maria, die begheerlick was te weten van haren sone, verwachte tot smerghens toe
wanneer sij ihesum ghebonden uut leyden tot pylatum den rechter, daer die alre
bedroefste moeder haren lieven soon navollechde.
194. Psalm 18:25 en Rom.10:18. ‘Hun stem heeft zich over heel de aarde verbreid’.
In het evangelie staat niet exiunt maar exivit De meervoudsvorm is hier gebezigd
binnen het zinsverband met het onderwerp sy: (…) dat sy dat woort Godts condigen
souden (…) alsoe dat…..
195. AW 76: Ende in dit cloester waren onse vrouwen ende kinderen in bewaert.
Ende vysenteerden alle die heilighe plaetsen mit ons.
196. AW 76 vult aan: sonder twijfel doer ingheven des heiligen geests.
197. De tekst is hier bedorven, vooral door het woord hy. AW 76 geeft een duidelijker
lezing: Neffens tcloester legghen twee stenen, opten enen plach onsen heer ihesus
ghebenedijt te sitten preken dat vollick ende opten anderen steen so plach die moeder
Jesu maria gebenedijt op te sitten hoeren haer lieve kint preken. Vlus hyer bij staet
een pilaer besijden ander kercken ende aldaer soe plach die moeder goods te rusten
wanneer sij die heilighe plaetsen versocht hadde (…).
198. Het woord braer(r)y is nergens opgetekend. Govertz gebruikt het driemaal (f.
79r, 79r, 81r) en bedoelt daarmee – naar eigen zeggen – de overdekte straten in
Jeruzalem. Zie de afbeeldingen VII en IX hieronder. Het woord is denkelijk
samengesteld: brae + rië/rij. De bogen in de overwelving (de richels, gevormd door
een úitstekende rij stenen) hebben de vorm van wenkbrauwen. Voor een inderdaad
mogelijk verband met ‘brauw’ zie W.N.T. III, 1155-1157, alwaar Eng. bree
(wenkbrauw), Schots brae (steile oever, steilte, helling), Eng. brow (wenkbrauw,
helling, overhangende rand, uitstaande lijst, richel), en Oostned. (ogen)braan
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(oogharen) met elkaar in verband worden gebracht. De gissing in kol. 1157, Aanm.
1, dat Holl. brae een gewestelijke bijvorm van brauw is, kan door deze vindplaats
in Govertz’ reisverhaal wellicht vastere grond krijgen.
Afbeelding VII

Straat in Jerusalem. Bron: E. Finden, Landscape Illustrations of the Bible (1835)
Afbeelding IX
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Via Dolorosa. Bron: W. Bartlett, Walks About Jerusalem (1844)
199. De kopiïst heeft hier een woord overgeslagen, mogelijk het woord poerten. Vgl.
Van Ghistele: Item als vanden inganghe vander plaetsen daer den tempel up staet,
zo siemen wel datter vele diverssche poorten toe dienen, staende ten diversschen
plaetsen.
Cf. Gaspar, o.c., pag. 146. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
inganghe.
200. Niet de koepel was op Griekse wijze gebouwd, maar de witmarmeren trappen
naar de tempel, zoals ook Van Ghistele opmerkt. Cf. Gaspar, o.c., pag. 143. Ook in
digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst →
zoekterm: Griecxschen werke.
201.
Afbeelding VIII
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De Omar-moskee. Bron: P. Lortet, La Syrie d’aujourd’hui (1884)
202. Volgens Van Ghistele, p. 143 waren het achthonderd lampen. De hierna volgende
aantallen van 11.000 lampen en 600 paarden zijn bij Van Ghistele respectievelijk
700 lampen en 800 paarden. Cf. Gaspar, o.c., pag. 143.
Ook in digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele
tekst → zoekterm: Porticus Salomonis.
203. Maar Govertz vermeldt niet is de reden waarom de moslims deze steen zo
grotelijks vereren: Mohammes zou vanaf deze rots opgestegen zijn ten hemel, ten
teken waarvan op een hoek van de steen een voetafdruk te zien is.
Bij AW 79 is evenwel helemaal niets over deze steenrots verteld. Van de tempel als
geheel wordt alleen vermeld dat ze heel mooi en bijzonder is, en dat er 11.000
(elfduizend!) lampen in branden. Ook aan de Porticus Salomonis wordt geen enkel
woord besteed.
204. Hier mag niet vergeten worden, dat het verhaal van Lazarus en de rijke vrek
een parabel is geweest, geen werkelijke geschiedenis. Deze parabel, verhaald bij
Lucas 16: 19-31, wordt ook in andere reisverhalen gekoppeld aan de realiteit: bij
Kreynck en Vogel (1479), bij Joos van Ghistele (1481-1485), bij Hugo en Cornelis
van Ryck (1561-1562) en bij Cornelis de Bruyn (ca. 1685) Zie respectievelijk
www.dbnl.org/tekst/krey002reyz03_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
krumen.
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
heerlike tombe.
www.dbnl.org/tekst/ryck020jour01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm: armen
Lasarus.
www.dbnl.org/tekst/bruy004reiz03_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm: armen
Lazarus.
205. Deze vergelijking met de Haagse Hofvijver naast het Binnenhof ontbreekt bij
AW 80-81.
206. Deze mededeling over de ‘ingesloten’ pelgrims is weggelaten bij AW 82.
Daarentegen bevat AW 82 wel een uitwerking van de zinsnede ‘omdat die joden
compassy met Jesus souden hebben’: Ende pylatus arbeiden seer om van ihesum
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ontslaghen te werden ende presenteerden dit onnosel lam goods den volcke,
segghende: Ecce homo, syet hyer een mensch gheghezelt mismaeckt bespoghen ende
bespot. Of pylatus hadde willen segghen: Dese confuys hebbe ic ihesum an ghedaen,
laetet hyer mede ghedaen sijn want ic en vinde gheen sake in ihesum daer hij doer
schuldich soude wesen den doot.
207. Deze scène uit het lijdensverhaal, de confrontatie met Herodes, is bij AW 83
veel uitgebreider verhaald: daar is de desbetreffende passage bijna driemaal zo lang.
208. Ook deze scène is bij AW 83-84 veel uitgebreider. Willemsz besteedt er bijna
viermaal meer tekst aan, waaronder deze felle anisemitische passage: O ghij
vermaledijde Joden, verhert versteent verduvelt, ghij ontfanckt mits dese woerden
[‘zijn bloed kome over ons en over onze kinderen’] een ghruwelike vervaerlike
anxtelike plaghe op dijnen halsen. Wantet is noch alsoe huyden op desen dach, datter
noch vant gheslacht is binnen iherusalem die, van dese crijters ende ropers van
hoeren zade voorts gecomen, wanneer van dese vrouwen enyghe vruchten ter werrelt
brenghen, soe hebbense eens deels gheronnen bloets op horen hoofden tot een wrake
ende teyken dat sij schuldich sijn int bloet ons heren Christo ihesu ghebenedijt. Ende
oeck mede tot een wrake van die, soe is oock dat ghehele ghansche lant aldus desolaet
ende blijvet onghackert ende onghebouwet, daer ic breder van schriven sal op sijnen
tijt.
209. Deze tamelijk sobere mededeling is bij AW 85 fors uitgebreid met een paar
bespiegelende gedachten alsook een hartbrekend tafereel bij het aanschouwen van
de weg die Christus moest gaan. (…) soe schijnt een sijn herte te bersten van
mededoghen ende benautheit. Alsoe dat ic nyemant en sach van onse peregrijnen
die mit droghen oghen van hyer ghinc, ymmers die minrebroeder die inden naeme
van den guardiane ons allen onderwees die circumstancien als hyer merkeliken
verclaert wert, en conde ons nauwelike verclaringhe gheduen, alsoe bitterlike schreyde
hij.
210.
Afbeelding IX
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Via Dolorosa. Bron: W. Bartlett, Walks About Jerusalem (1844)
211. Deze verwijzing naar Symeons voorspelling ontbreekt hier bij AW 87 maar
wordt pas later, bij AW 93, uitvoerig vermeld. Wel staat hier, bij AW 87, dat Maria
in zwijm viel: (…) dat swaert des rouwen doersneet ghansch dat maechdelike hert
van maria gebenedijt ende vyel in ommacht ghans van haer selven.
212. [AW 87 vult aan: ende is nu ter tijt niets te reynliken, want die turcken hoer
beesten in stallen.
Sindsdien is de situatie verbeterd, want nu staat daar de Armeense kerk van O.L.V.
van Smarten. In de crypte toont men de sandaalafdruk op de plaats waar Maria gestaan
zou hebben. Zie Vilnay (1978), 145.
Het onvermogen van de moslims om op die plaats iets op te bouwen lees je niet
alleen bij AW 87, maar ook bij Hugo en Cornelis van Ryck (1561-1562).
Zie www.dbnl.org/tekst/ryck020jour01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
betimmeren.
213. Deze verwijzing naar Flavius Josephus ontbreekt bij AW 88. Wel verklaart hij
de angst der vrouwen: Alsoe dat die vrouwen noch segghen souden: Salich is die
buyck die noch geen vruchten ter werlt en hevet gebracht. Ende souden noch ropen
mit die berghen ende hovelen bedecket te willen sijn, overmits die groten laste die
haer ende haeren kinderen over souden comen.
214. Deze kruiswegstatie is bij AW 87 korter verhaald. De mededelingen over de
verwaarloosde toestand van Veronica’s huis en de ligging ervan ontbreken op deze
plaats, maar staan wel twee bladzijden verderop in het relaas van Willemsz.
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215. Volgens de naderhand in zwang gekomen ordening van de kruiswegstaties zou
dit de derde val van Christus zijn geweest. Zijn tweede val onder het kruis zou dan
eerder zijn gebeurd, ná de ontmoeting met Veronica en vóór die met de wenende
vrouwen. Deze twee staties zijn bij Govertz van plaats gewisseld.
216. AW 89-90 biedt over het verblijf van de vrouwen en kinderen geen nadere
bijzonderheden: Die minrebroeders ghinghen mit onse vrouwen na hoer logys toe.
Wel echter over het mannenverblijf: ende wij na dat patriarchs huus toe twellick
daer dicht anden tempel des heiligen graves gevluchten staet.
217. Heel deze eeuwenlange ‘geschiedenis’ van de 30 zilverlingen, van Abraham
tot Judas, ontbreekt bij AW 90.
218. Dit zeer oude en wijdverbreide verhaal over zijn gruwelijke dood, dat door de
meeste kerkvaders aanvaard werd, schijnt zijn oorsprong te vinden in een apocrief
geschrift uit het einde der eerste eeuw, Ascensio Isaiae, 63.
219.
Afbeelding X

Natatoria Syloe. Bron: Cornelis de Bruyn, Reizen…(1698)
220. Deze mededeling over de hitte en het dorstlessende water ontbreekt bij AW 91.
221. Via een kanaal uit ca. 650 voor Chr. komt het bronwater van deze vijver naar
Natatoria Syloe ten zuidoosten van het oude Jeruzalem.
Ook bij Arent Willemsz (AW 91-92) komt het water van Natatoria Syloe uit de
tempel en hij geeft als toelichting daarbij: (…) alsoemen singhet in dat hoochtijt van
paesschen Vidi aquam egredientem de templo de latere dextro alleluya (Ik heb het
water zien komen uit de rechterzijde van de tempel, alleluja).
222. De ezels en hun drijvers zijn bij AW 92 niet vermeld.
223.
Afbeelding XI
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De fontein van Maria. Bron: Cornelis de Bruyn, Reizen….(1698)
224.
Afbeelding XII

De Aksa-moskee. Bron: P. Lortet, La Syrie d’aujourd’hui (1884)
225. Lucas 2:29: ‘Nunc dimmittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in
pace’ (‘Laat nu, Heer, Uw dienaar volgens Uw woord in vrede gaan’).
226. Deze O.L.V.-basiliek zou gebouwd zijn onder keizer Justinianus in 536.
AW 93 voegt aan dit bericht over de Aksa-moskee toe: Hyer an desen tempel staet
gevoecht een groot eynde muyers van seer groten onsicheliken stenen, alsoe dick
ende alsoe starck dattet niet well mogheliken en is om te gheloeven. Het is ‘Robinson
Arch’, het overblijfsel van een oude brug tussen het tempelplein en de oude stad. Zie
afbeelding XIII hieronder.
Afbeelding XIII
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Robinson’s Arch. Bron: S. Manning, Those Holy Fields (1874)
227. Een zuster van de profeet heeft nooit bestaan, maar de legende omtrent haar
graftombe was wijdverbreid. Volgens Van Ghistele zou zij begraven zijn in Damascus.
Cf. Gaspar, o.c., pag. 295 en de desbetreffende aantekening 55. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
heerlike tombe.
Bedoeld kan zijn de Antonia-burcht, het oude Romeinse praetorium, aan de overzijde
van het tempelplein. Maar misschien is hier (gelet op de vrouwelijke inbreng) de
‘Citadel van David’ bedoeld, gebouwd ca. 100 na Chr. door Herodes de Grote en
voorzien van drie torens, waarvan een genoemd is naar zijn vrouw Mariamne.
228. Dezelfde mededelingen in deze twee zinnen bij AW 92.
229. Hierna volgt bij AW 93 een wat langer verhaal over de zielsbedroefde Maria
die van Petrus hoopte te vernemen hoet mit haer lieve kint ghestelt was, maar hem
geen antwoord kon ontlokken. Petrus was sprakeloos van verdriet over zijn
verloochening van Christus.
230. De jacobieten belijden een monofysitisch christendom: zij erkennen alleen de
goddelijke natuur van Christus. Zij zijn al eerder ter sprake gebracht; zie f. 27r.
231. Jacobus de Mindere – ter onderscheiding van Jacobus de Meerdere, de apostel
– wordt beschouwd als de eerste bisschop van Jeruzalem. Hij stierf in 61 de
marteldood door steniging.
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232. AW 95 voegt hieraan toe: Ende visenteerden voorts desen dach sommighe
heilige plaetsen. Een specificatie daarvan ontbreekt evenwel.
233. Het hierna volgende lange gedeelte (de vierde processie met o.m. de reis naar
Bethanië) is bij Arent Willemsz nog veel uitgebreider. Bij hem is deze passage zowat
tweemaal zo lang geworden.
234.
Afbeelding XIV

Het dal van Josaphat. Bron: Cornelis de Bruyn, Reizen…(1698)
A. Het graf van Absalom;
B. De grot van Jacobus;
C. Het graf van Zacharias;
D. Joods kerkhof;
E. De brug over de Kidron;
F. De plaats waar Christus onder het kruis neerviel.

235.
Afbeelding XV
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Het graf van Absalon met de hoop stenen ervoor. Bron: Cornelis de Bruyn,
Reizen…(ca. 1695)
C. Het graf van Josaphat;
D. De brug over de Kidron;
E. Joods kerkhof

236.
Afbeelding XIV

Het dal van Josaphat. Bron: Cornelis de Bruyn, Reizen…(1698)
A. Het graf van Absalom;
B. De grot van Jacobus;
C. Het graf van Zacharias;
D. Joods kerkhof;
E. De brug over de Kidron;
F. De plaats waar Christus onder het kruis neerviel.

237. AW 96: (…) hem selven verhanghende, int middel geborsten heeft.
238.
Afbeelding XVI

Bethanië. De rechtertoren, gemerkt A, werd aangewezen als het huis van Lazarus.
Bron: Cornelis de Bruyn, Reizen…(1698).
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239. AW 97 voegt hieraan toe de afkeurende reactie van Judas op deze handeling
én, uitgebreid, de rechtvaardigende woorden van Christus daartegen. Voorts biedt
AW 97-98 het verhaal van Judas die met de farizeeërs overleg pleegt over de wijze
waarop Christus in hun handen gespeeld kan worden. Ook zijn beloning voor het
verraad komt uitvoerig ter sprake.
240.
Afbeelding XVII

De voetafdruk van Christus op de Olijfberg. Foto van de auteur 1979.
241.
Afbeelding XVIII

Gethsemane. Bron: W. Bartlett, Walks About Jerusalem (1844)
242. AW 101 vermeldt hier tevens het zicht op de Dode Zee.
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243. AW 101-102 geeft bij deze woorden een toelichting omtrent het laatste oordeel,
dat zal plaatsvinden in het dal van Josaphat.
244. AW 102 spreekt hier – nog vóór zijn vermelding van Christus’ bewening van
Jeruzalem in de naaste toekomst – kort over de feestelijke intocht van Christus in
Jeruzalem.
245.
Afbeelding XIX

De grafkerk van Maria. Bron: W. Bartlett, Walks About Jerusalem (1844)
246. AW 107 vermeldt hier tevens de graven van Joachim en Anna in deze kerk.
Govertz doet dat later, bij zijn tweede bezoek aan deze kerk. Zie f. 113r.
247. AW 107 specificeert: twee marcketten.
248. De plaats waar Stefanus gestenigd werd, varieerde nogal: ook de Effraïm-poort
kwam daarvoor in aanmerking, terwijl in de Byzantijnse periode en in de
kruisvaarderstijd eveneens de noordelijke poort aan de uitvalsweg naar Damascus
Stefanuspoort genoemd werd. Tegenwoordig heeft uitsluitend de Leeuwenpoort in
de oostelijke muur tevens de naam Stefanuspoort. Cf. Gaspar, o.c., pag. 82 en de
desbetreffende aantekeningen. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm: derde
poorte.
249. AW 108 vermeldt hier nog een aantal bijzonderheden in verband met het lijden
van Christus.
250.
Afbeelding XX
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De deur van de Grafkerk. Linksonder het veynsterken waardoor de leeftocht werd
aangereikt. Bron: W. Tipping, The Jewish War…(1847)
251. Al deze bijzonderheden over het beheer van de kerk door de Turken ontbreken
bij AW 109.
252. De hiernavolgende globale beschijving van de grafkerk alsook de situering en
de nauwkeurige beschrijving van Christus’ grafstede daarin ontbreken bij AW 109,
maar staat genoteerd bij AW 114-116. Dat geldt eveneens voor de beschrijvingen
van de geselkolom en van de berg van Calvarie. Over de scheur daarin die Govertz
gemeten heeft door zijn hoofd erin te steken, mag de volgende parallelle passage
niet onvermeld blijven. Govertz schrijft onderaan f. 110v: Die schore des steens
daert cuys in gestaen heeft, is alsoe wyt datter een mensche syn hoeft in stecken
mach, want ick myn hoeft daer in gestecken hebbe. Bij AW 115 heet het: Die schore
des steens daert cruus in ghestaen heeft, is alsoe wijt datter een mensche sijn hooft
in steken mach, want ic daer mijn hooft in gesteken hebbe.
253.
Afbeelding XXI
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Het heilig graf onder de open lichtkoepel. Bron: Cornelis de Bruyn, Reizen…(1698)
Afbeelding XXII

Het priesterkoor in de Kerk van het Heilig Graf. Bron: Cornelis de Bruyn,
Reizen…(1698)
254.
Afbeelding XXIII

De ingang naar het heilig graf. Bron: C. de Bruyn, Reizen…(1698)
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Afbeelding XXIV

Het heilig graf. Bron: Cornelis de Bruyn, Reizen…(1698)
255. Zie f. 125v en de desbetreffende aantekening aldaar.
256. De betekenis van musirtenwerck is ongetwijfeld ‘mozaiekwerk’. Bij Cornelis
de Bruyn, p. 287, heet het immers: De grond, gelyk ook de kapel, is zeer schoon,
bestaande uit het fraayste mozaïsch werk ‘tgeen men met oogen mag zien. Zie ook
afbeelding XXVII hieronder. De vormvariant musirtenwerck is weliswaar niet eerder,
noch elders opgetekend, maar zie W.N.T. IX, kol. 1189-1190, alwaar naast mozaïek
niet alleen als nevenvormnen staan vermeld: musaick, mosaick, mozaïsch werk, maar
ook: musivisch werk. Deze laatste variant komt het dichts bij Govertsz’ term
musirtenwerck. Bovendien verwijst het lemma MUSIEF (o.c., kol. 1269) rechtstreeks
naar MOZAÏEK.
Bij AW 111 ontbreekt deze mededeling over de aankleding van de vloer en de
wanden.
Afbeelding XXVII
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Golgotha. Bron: D. Roberts, The Holy Land…(1842)
257. Vergelijk deze zin met de laatste zin van f. 100v. Daar was sprake van de scheur
in de hele rotssteen; hier is het een holte waarin het kruis opgericht was.
258. handelen ende vischen: hendiadys (met de handen eronderuit kan halen).
259. Zie ook de mededelingen van Cornelis de Bruyn, p. 286, over deze kolom. Ook
in digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/bruy004reiz03_01 → doorzoek de hele tekst
→ zoekterm: yzere tralie.
260. De plaats van Maria onder of naast het kruis alsook de richting van Christus’
blikveld komen bij Arent Willemsz later (AW 116) ter sprake.
261. Deze passage, voorafgaand aan de vijfde processie, ontbreekt grotendeels bij
AW 109, maar Arent Willemsz vermeldt ze wel (deels) tijdens zijn beschrijving van
de vijfde processie en uitvoerig ná afsluiting van de vijfde processie (AW 114-116).
262. Vergelijk de mededelingen over deze kolom op f. 101r. De plaatsnaam Lugdunen
even verderop is onduidelijk. AW 111 zwijgt hierover.
263. voortganck: (hier) ‘uitvoering, verwezenlijking’. Ook AW 109 laat hier de vijfde
processie beginnen.
264. Deze ‘voetboei’ staat ook vermeld in het relaas van Kreynck en Vogel (1479).
Cf. Gaspar (ed.), Reis naar het midden van de wereld. Dieren 2005, pag. 39. In
digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/krey002reyz03_01 → doorzoek de hele tekst →
zoekterm: twee holle.
265. Met die wapenen Ons Heeren zijn de pijnigingsmiddelen bedoeld die in de
volgende zin vermeld worden: kruis, speer, spijkers en doornenkroon. AW 110 noemt
enkel dat cruys ons heeren.
266.
Afbeelding XXV
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De kapel van Helena. Bron: W. Bartlett, Walks About Jerusalem (1844)
267.
Afbeelding XXVI

De kapel van de kruisvinding. Bron: W. Bartlett, Walks About Jerusalem (1844)
268. Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium quo carne carnis conditor
suspensus est patibulo. (’s Konings banieren verschijnen, het mysterie van het Kruis
schittert waar de schepper van het leven, mensgeworden, hangt aan het dwarshout.)
269. Deze voor Govertz persoonlijke uitspraak is bij AW 111 gewijzigd in: Als dan
soe treetet een christen mensche ter herten ende wert heel ontroert.
270.
Afbeelding XXVII
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Golgotha. Bron: D. Roberts, The Holy Land…(1842)
271. Lees: zenen (spieren, pezen) crackten. Deze plastische beschrijving wordt bij
AW 111-112 niet aangetroffen, evenmin als de termen honden, vermaledide scakers
ende Joden.
272. Pange, lingua, gloriosi proelium certaminis et super crucis trophaeo dic
triumphum nobilem, qualiter redemptor orbis immolatus vicerit. (‘Spreek mij, tong,
van de eindstrijd in de roemrijke kamp en vertel over de vermaarde overwinning in
het zegeteken van het Kruis; hoe de Verlosser der wereld, geofferd, de overwinnaar
zal zijn.’)
273. 150 jaar later heeft Cornelis de Bruyn beide grafschriften veel nauwkeuriger
weergegeven. Dat van Godfried van Bouillon luidt: HIC IACET
INCLITVS DVX CODEFRIDUS DE BVLLON QVI TOTAM ISTAM
TERRAM AQUISIVIT CVLTVI XPIANO CVI’ ANIMA RECNET CVM
XPO AMEN. (Hic jacet inclitus Dux Godefridus de Bullon qui totam istam terram
aquisivit cultui Christiano cuius anima regnet cum Christo. Amen.: Hier ligt de
vermaarde hertog Godfried van Bouillon die dit hele land veroverde voor het
Christelijk geloof [en] wiens ziel moge heersen met Christus. Amen).
Dat van Boudewijn van Bouillon luidt – in Latijnse letters, zoals De Bruyn expliciet
vermeldt; dus niet ‘met griexe letteren’, zoals Jan Govertz meende: Rex Baldewinus,
Judas alter Machabeus, Spes patriae, vigor ecclesiae, virtus utriusque, Quem
formidabant, cui dona tributa ferebant Cedar & Aegyptus, Dan, ac homicida
Damascus, Proh dolor in modico clauditur hoc tumulo. (Koning Boudewijn, een
tweede Judas Machabeus, hoop des vaderlands, kracht der kerk en beider
deugdzaamheid, voor wie Cedar en Egypte, Dan en het moorddadige Damascus
bevreesd, en aan wie zij schatplichtig waren, ligt – o wee! – besloten in dit bescheiden
graf). Toelichting hierbij: Judas alter Machabeus: ook Boudewijn van Bouillon had
immers, evenals Judas Machabeus, zo succesvol strijd geleverd tegen de heidense
overheersers van het H. Land; Cedar: de plaats Cedar op de Golan-hoogte; Dan: de
stad Dan op de gelijknamige heuvel in Noord-Palestina; homicida Damascus: het
moorddadige emiraat van Damascus, dat het H. Land overheerst had. Zie ook de
mededelingen van Cornelis de Bruyn, p. 286, over dit grafschrift:
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www.dbnl.org/tekst/bruy004reiz03_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm: rex
baldewinus
274. Deze en andere graftomben zijn in 1808 verwoest, hetzij door een aardbeving,
hetzij (zoals beweerd wordt) door Griekse monniken. Wellicht volgde de tweede
oorzaak op de eerste.
Govertz’ uitweiding over de verdiensten van Godfried en Boudewijn van Bouillon
ontbreekt bij AW 113.
275. AW 113 rept met geen woord over deze verdeling van de altaren over de
priester-pelgrims. Het lijkt vreemd dat hij niet vermeldt, hoe zijn reisgenoot en
kameraad, Jan Govertz, een mis mocht opdragen op het Heilig Graf, en wél schrijft:
Ende aldaer dede een van onsen medebroederen, een devoot bischop van romen,
sijn eerste misse op dat heilige graft ons heren, die welke ic hoerden.Maar deze
‘desertie’ kan heel goed verklaard worden uit de omstandigheid dat Govertz reeds
om middernacht, toen alle andere pelgrims sliepen, zijn mis op die allerheiligste
plaats had opgedragen. De zinsnede die welke ic hoerden lijkt deze veronderstelling
te bevestigen.
276. Vgl Van Ghistele over deze straf: Daer zijn noch andere pugnicien, ghenaemt
in paleren. Men maect eenen langhen, steercken staecke, den welken men wel vast
inde eerde plandt dat hij van gheender zijden wijcken mach, ende daer steltmen de
lieden up mettten fundamente, ende men trecse daer toot beneden toe, zo dat
hemlieden den staecke ten hoofde of ter zijden vanden halse uut comt. Cf. Gaspar,
Ambrosius Zeebout. Tvoyage van Mher Joos van Ghistele. Hilversum 1998, pag.
23-24. Ook in digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek
de hele tekst → zoekterm: paleren.
277. Deze gedwongen betalingen, in combinatie met die welke bij het verlaten van
de kerk van het Heilig Graf dreigden te worden opgelegd, staan bij Arent Willemsz
alle tezamen ietwat later vermeld. Zie AW 118-119.
278. De logische volgorde van het verhaal eist dat men deze alinea (Dese merghe…)
plaatst vóór de alinea die begint met Ende was Ons Liever Vrouwen hemelvaertsdach.
De orde der gebeurtenissen is als volgt. Op St. Hyppolitus (13 augustus) komen de
pelgrims uit de kerk van het Heilig Graf en rusten de rest van die dag in hun logies.
De volgende dag (14 augustus) draagt Govertz ’s morgens de mis op en hij rust verder
die dag, tot hij ’s avonds met zijn medepelgrims de zielemis voor Hans Dirckz.
Koeremuery bijwoont. Op O.L.V. Hemelvaart (15 augustus) had het gezelschap naar
Bethlehem willen reizen, maar problemen met de Arabieren verhinderden dat.
279. In plaats van de hierna volgende mededelingen over Veronica, Symon van
Cyrene, Maria de Spasmo staat bij AW 117 Ende ascenderende voorts van pylatus
huus voorts tot porta starquilinia ter plaetsen buyten an die stadt van iherusalem
aldaer sinte Steven prothomartyr gesteent is geweest, aldaer onse devotie gedaen
hebbende sijn wij voorts gegaen doer dat suete dall van Josephat ende gecoem totten
tempel van maria goods moeder gebenedyt (…).
280. Deze naamsvariant van Veronica staat ook tweemaal op f. 86r vermeld.
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281.
Afbeelding XXVIII

De Olijfberg, gezien van de berg Sion. Bron: Ch. Wilson, Picturesque Palestine (ca.
1882)
Afbeelding XXIX

Jerusalem, gezien vanaf de berg Sion. Bron: W. Bartlett, Walks About Jerusalem
(1844)
282. Over de situering van Jeruzalem vroeger en nu spreekt AW 143-146 – in geheel
andere bewoordingen en veel uitgebreider, in ca. eens zoveel woorden – pas later,
bij het definitief verlaten van de stad en het aanvaarden van de terugreis.
283. Lees: die tempel van Jherusalem in plaats van die stadt van Jherusalem. Met
Conincksvelt is immers het gebied aan de noordgrens van het oude Delft bedoeld,
daar waar thans het Koningsplein ligt. De afstand van dat gebied tot de Oude kerk
is ca. 500 m, en de afstand van de plaats waar eertijds de tempel stond tot de Sionsberg
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is eveneens ca. 500 m. Bij AW 144 ontbreekt deze dubieuze afstandsbepaling. Zie
afbeelding XXX hieronder.
Afbeelding XXX

Jeruzalem. Bron: Vilnay, The Guide to Israel.
1. Armeense kerk van St. Jacobus van St. Jacobus;
2-8: Joodse synagogen;
9. Robinson Arch;
10 .Kerk van het Heilig Graf;
11. St. Salvatorkerk;
12. School der Franse broeders;
13. Latijns patriarchaat;
14. Vijver van Hezekiah;
15. Kerk van O.L.V. van Smarten;
16. Ecco Homo-basiliek en klooster van de zusters van Sion;
17. Antoniaburcht en Romeins praetorium;
18. Kerk van Christus’ geseling en Kapel van zijn veroordeling;
19. Kerk van St. Anna;
20. Birket Israel, vanouds vereenzelvigd met Probatica Piscina, dat echter onder
19 gelegen was.
Het klooster van Monte Sion en de Cenakelzaal liggen even ten zuiden van de oude
stad, ongeveer waar de letter N van MOUNT staat. Ten oosten van de oude stad
liggen o.m. de Olijfberg., de Grafkerk van Maria, de Hof van Olijven en het graf van
Absalom (zie f. 97r – 99r). Ten zuidoosten liggen o.m. Hakeldama, de Vijver van
Siloam en de Fontein van Maria (zie f. 89r – 90r).
284. Mogelijk heeft Govertz hierbij gedacht aan Jan de Heuter, die vier jaar eerder
(1521) naar Palestina was gereisd en aan wie hij wellicht ook de beschrijving van
tocht naar de Jordaan heeft te danken. Maar ook Bernhard von Breydenbach en Joos
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van Ghistele komen als bron in aanmerking. Beiden verbleven immers na 1481 enkele
jaren in de Oriënt, en hun reisbeschrijvingen waren zeer populair. Zie de beschrijving
die Van Ghistele van Nazareth gaf. Cf. Gaspar, o.c., pag. 122-123. Ook in digitale
vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
dierne Gods.
Bij Arent Willemsz ontbreekt dit ‘intermezzo’ over Nazareth.
285. De correcte en volledige tekst van deze introitus luidt: Gaudeamus omnes in
Domino diem festum celebrantes in honorem beatae Mariae Virginis, de cuius
Assumptione gaudent angeli et collaudent archangeli Filium Dei. (Laten wij ons
allen verheugen in de Heer als wij het feest vieren ter ere van de gelukzalige Maagd
Maria, over wier opneming ten hemel engelen en aartsengelen Gods Zoon loven en
prijzen.)
286. AW 117 schrijft sober: Ende daer werden veel missen gelesen van onse
priesteren.
287. De hierna volgende beschrijving van een Grieks-orthodoxe eredienst, het
eenzame vertrek van Govertz uit deze kerk – zijn medereizigers waren al vertrokken
– alsook het hachelijke avontuur bij de Gulden Poort ontbreken bij Arent Willemsz.
Ook hij maakt melding van het grote lawaai in de kerk, maar besluit in weinig
woorden (AW 119): (…)soe sijn wij mitte kurststen weder omme uut desen tempel
gheclommen ende voerts doer dit suete dal van Josephat gheghaen, visenterende
somighe heilighe plaetsen, te weten dat hoofkijn [de Hof van Olijven] mit sijn
circunstancien ende van daen wederomme ghekeert tot die torrente van cedron [de
Kidronbeek], voorts over die hoel ofte brugghe, alsoe voorts nae onse logijs ende
maeckten desen noene guet tscyer vant gheen dat godt verleende.
288.
Afbeelding XXXI

Porta Aurea. Bron: W. Bartlett, Walks About Jerusalem (1844)
289.
Afbeelding XXX
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Jeruzalem. Bron: Vilnay, The Guide to Israel.
1. Armeense kerk van St. Jacobus van St. Jacobus;
2-8: Joodse synagogen;
9. Robinson Arch;
10 .Kerk van het Heilig Graf;
11. St. Salvatorkerk;
12. School der Franse broeders;
13. Latijns patriarchaat;
14. Vijver van Hezekiah;
15. Kerk van O.L.V. van Smarten;
16. Ecco Homo-basiliek en klooster van de zusters van Sion;
17. Antoniaburcht en Romeins praetorium;
18. Kerk van Christus’ geseling en Kapel van zijn veroordeling;
19. Kerk van St. Anna;
20. Birket Israel, vanouds vereenzelvigd met Probatica Piscina, dat echter onder
19 gelegen was.
Het klooster van Monte Sion en de Cenakelzaal liggen even ten zuiden van de oude
stad, ongeveer waar de letter N van MOUNT staat. Ten oosten van de oude stad
liggen o.m. de Olijfberg., de Grafkerk van Maria, de Hof van Olijven en het graf van
Absalom (zie f. 97r – 99r). Ten zuidoosten liggen o.m. Hakeldama, de Vijver van
Siloam en de Fontein van Maria (zie f. 89r – 90r).
290. Mattheus 2: 9. AW120-121 laat hieraan de vermelding voorafgaan van een
andere heilige plaats: de boom waaronder Maria zou hebben gerust op weg naar de
tempel om daar Jezus op te dragen aan God. Cf. Lucas 2: 22-23. Govertz spreekt
hierover pas veel later; zie f. 125r. En in tegenstelling tot Jan Govertz vermeldt Arent
Willemsz ook de erop volgende voorspelling van Maria’s intense smart door Symeon
(Lucas 2: 25-25).
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291. In plaats van dit oudtestamentische verhaal over de profeet Daniel geeft AW
120 hier het nieuwtestamentische verhaal over de steenakker. Bij Govertz komt dat
pas na afloop van het bezoek aan Bethelehem ter sprake. Zie f. 124r.
292. Deze bladzijde is geheel blanco gelaten om naderhand met een grote illustratie
gevuld te worden.
293. Deze bijzondere werking van dit gesteente werd in brede kring geloofd, door
Turken, Arabieren en Italianen. Cf. De mededelingen van Cornelis de Bruyn, p. 275,
dienaangaande. Ook in digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/bruy004reiz03_01 →
doorzoek de hele tekst → zoekterm: witachtige.
294. Deze plaats staat bij AW 120 vermeld nog vóór het bezoek aan de ‘Melkgrot’.
295. Het W.N.T. (supplement, kol. 1627, sub *ARKET I geeft als betekenis ‘Gebogen
deel van een boograam of de tracerering daarvan’, en inderdaad vindt men boven
enkele ramen van de Geboortekerk in Bethlehem enkele ramen met een dergelijke
versiering.
296. De kopiïst lijkt hier het spoor bijster te zijn geworden. AW 126 heeft duidelijker:
Alle die overdele der kercken is gemaeckt van marmoer stenen van menigherehande
verruwe, welke vercyert is doer menigherehande bemalinghe, alsoe datmen niet
werderen ofte bedencken en mach, na dat duncken van veel menschen, hoeveel dattet
waerdich is ofte gecost heeft.
297.
Afbeelding XXXIV

Het priesterkoor van de Geboortekerk. Rechts een der toegangen tot de geboortegrot.
Bron: D. Roberts, The Holy Land…(1842)
298. Dit aantal pilaren is overdreven: het zijn er 48 plus 4 halve pilasters. Op de
grens van het priesterkoor en de absis staat aan weerskanten één pilaar. Zie hieronder
afbeelding XXXIII van de plattegrond van de kerk.
Afbeelding XXXIII
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Plattegrond van de Geboortekerk in Bethlehem. Bron: Vilnay, The Guide to Israel.
1. Hoofdingang;
2. Ingang naar het Armeense klooster;
3. Schip;
4. Doopvont;
5. Uitgang naar het Grieks-orthodoxe klooster;
6. Grieks-orthodox klooster;
7. Toegang tot de Geboortegrot;
8. Zij-altaar in de Armeense kapel;
8a. Zij-altaar in de Ethopische kapel, waar de Drie Koningen hun offergaven
zouden hebben gereedgemaakt;
9. Toegang tot de St. Katharinakerk der franciscanen;
10. St. Katharinakerk;
11. Toegangstrap tot de graftomben; zie BA/347 en nr. 7 aldaar;
12. Beeld van de H. Maria;
13. Preekstoel;
14. Biechtstoelen;
15. Doopvont;
16. Uitgang naar het klooster der franciscanen;
17. Klooster der franciscanen;
18. Uitgang naar het stadsplein.

299. De indeling van de geboortegrot van Christus is vrij ingewikkeld. Zie ter
verduidelijking de afbeelding van de plattegrond van deze grot onder nummer XXXII.
Afbeelding XXXII
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Plattegrond van de geboortegrot in Bethlehem. Bron: Vilnay, The Guide to Israel.
1. Ingang van de geboortegrot vanuit de Geboortekerk
2. Plaats waar Christus geboren is;
3. Plaats waar de Drie Koningen in aanbidding stonden, de ogen gericht op de
kribbe in de ronde nis daartegenover;
4. Geboortegrot;
5. Toegang tot het Rooms-Katholieke deel van de grot;
6. St. Katharinakerk;
7. Toegangstrappen vanuit de St. Katharinakerk;
8. Grot waar de engel verscheen aan St. Jozef (Matheus 2:13);
9. Altaar van de Onnozele Kinderen;
10. Grot van de Onnozele Kinderen;
11-12: Oude grafsteden;
13. Grafkamer met links de tombes van de HH. Paula en Eustochia (P); rechts
het graf van St. Eusebius van Cremona (E);
14. Graf van de H. Hieronymus (H);
15. Werkkamer van St. Hieronymus, waar hij zijn bijbelvertaling (Vulgaat)
vervaardigde.

300.
Afbeelding XXXV
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De geboortegrot in Bethlehem. Bron: D. Roberts, The Holy Land…(1842)
301. Deze bladzijde is geheel blanco gelaten om naderhand met een grote illustratie
gevuld te worden.
302. De mededelingen over het noteren van de namen der celebranten, en van de mis
die Govertz opdroeg op de kribbe zijn bij Arent Willemsz weggelaten.
303. In plaats van deze duidelijke intentieverklaring heeft AW 124 deze rommelige
passage: In deser manieren guet tscyer gemaeckt ende een weynich tijts gherust daer
nae alleghader vlijtich ende naerstich gheweest om desen schonen heerliken tempel
wel te doer syen, mits die heilighe plaetsen, ende want icker wel merck op ghehadt
hebbe, soe sal ic verclaren te weten, die gheschicktenisse des alre heilichste stadts
van bethleem ende des tempels der geboortenisse christi.
304. Vgl. wat Cornelis de Bruyn, p. 278, over de waterput van David schreef: ’t Is
een groote put met drie gaten of monden, staande eenige treeden van den weg af. Zy
word voor dezelve gehouden daar David uit begeerde te drinken, ‘tgeen hy echter,
wanneer hy verstond dat het water met zodanig een gevaar gehaald was, niet en
deed, gelyk geschreven staat 2 Sam. 23:14: David was toen in een vestinge, ende de
bezettinge der Philistynen was toen te Bethlehem. Ende David kreeg lust en zeyde:’Wie
zal my water te drinken geven uit Bethlehems born-put die in de poorte is?’ Toen
braken die drie helpers door het leger der Philistynen ende putteden water uit
Bethlehems born-put die in de poorte is, ende droegen het en kwamen tot David,
doch hy wilde dat niet drinken maar goot het uit voor den Heere, ende zeyde:’Het
zy verre van my, ô Heere, dat ik dit zoude doen; zoude ik drinken het bloed der
mannen die heenen gegaan zyn met perykel haars levens?’ Ende hy en wilde het niet
drinken. Ook in digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/bruy004reiz03_01 → doorzoek
de hele tekst → zoekterm: born-put.
305. De zinsconstructie is gebrekkig. Wellicht moet je lezen (…) is een stede eens
stals (…).
306. Deze bladzijde is geheel blanco gelaten om naderhand met een grote illustratie
gevuld te worden.
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307. AW 127 heeft een duidelijker lezing: (…) ende heeft den eersten tafel daer sij
anquam enen bete gegeven dat die tafel daer of terstont ontween is ghebersten.
308. Het woord slangende is een vergissing van de kopiïst, ongetwijfeld ingegeven
door de aard van de hoofdfiguur in deze mirakelvertelling, een grote slang. Bij AW
127 staat begrijpelijker slaende.
309. AW 127 heeft deze begrijpelijker lezing: Ende men syet daer noch dat lichaem
des serpents opten dach van huyden in alle die tafelen daer sij doer geghaen heeft
ghelijkerwijs offet vant vuer verbrant waer.
310. Ietwat afwijkende versies van dit wonderverhaal bieden verschillende
reisverhalen. Cf. Gaspar, o.c., pag. 102 en de daarbij behorende aantekening 264.
Ook in digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele
tekst → zoekterm: weercman.
311. AW 127 besluit de voorgaande mirakelvertelling met een mededeling waardoor
deze eerste regels van f. 124r zinvol worden: In deser manieren desen nacht
overghebracht mits misse te horen, want alle die nacht doer aldaer inder kercken
veel sacrificys gheschyeden van die minrebroederen ende van onse priesteren, ende
vysenteerden alle die heilige plaetsen seer naersteliken ende besaghen desen schonen
tempel, van wyens costelickheit ende schoenheit seer te verwonderen is. Ende want
ic daer ghenooch van gescreven hebbe, soe laet ic dat hyer bij blijven.
312. Gelet op het tekstverband doelt Govertz hier wellicht op het feit dat men de
Geboortekerk enkel kan ingaan door een heel klein, laag deurtje. Zie Afbeelding
XXXIII hieronder.
Afbeelding XXXIII
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Plattegrond van de Geboortekerk in Bethlehem. Bron: Vilnay, The Guide to Israel.
1. Hoofdingang;
2. Ingang naar het Armeense klooster;
3. Schip;
4. Doopvont;
5. Uitgang naar het Grieks-orthodoxe klooster;
6. Grieks-orthodox klooster;
7. Toegang tot de Geboortegrot;
8. Zij-altaar in de Armeense kapel;
8a. Zij-altaar in de Ethopische kapel, waar de Drie Koningen hun offergaven
zouden hebben gereedgemaakt;
9. Toegang tot de St. Katharinakerk der franciscanen;
10. St. Katharinakerk;
11. Toegangstrap tot de graftomben; zie BA/347 en nr. 7 aldaar;
12. Beeld van de H. Maria;
13. Preekstoel;
14. Biechtstoelen;
15. Doopvont;
16. Uitgang naar het klooster der franciscanen;
17. Klooster der franciscanen;
18. Uitgang naar het stadsplein.

313. Dit verhaal over de steenakker heeft Arent Willemsz al eerder vermeld, voordat
de pelgrims Bethlehem binnengingen: zie AW 120.
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314. Ook deze boom heeft Arent Willemsz al eerder vermeld, nog voordat de pelgrims
Bethlehem binnenkwamen: zie AW 119.
315. Voor de eerste maaltijd zie f. 73v.
316. Marcus 16: 1-3: ‘Wie zal ons de steen wegrollen van de ingang van het graf?’
Hij was immers heel groot. De drie vrouwen waren Maria, de moeder van Christus,
Maria Magdalena en Maria van Bethanië.
317. Dit afzonderlijk bezoek van Jan Govertz, Thomas Jansz en Jacop van Parys aan
Cayfas’ huis is door Arent Willemsz niet vermeld.
318. AW 131 heeft duidelijker: Een yghelike seckte menende die beste ende heilichste
wette voerhande te hebben ende god alre naeste te sijn.
319. De hierna volgende beschrijving van de verschillende christelijke groeperingen
is bij Arent Willemsz bij lange na zo uitgebreid niet. Waar Govertz ruim 2500
woorden eraan wijdde, had Willemsz aan een kwart van dat aantal genoeg. Zie AW
131-133.
320. Het vormsel werd in de Latijnse kerk toegediend door de bisschop.
321. Met het begrip heidenen of ongelovigen worden alle niet-christelijke mensen,
en in het bijzonder de moslims aangeduid. De term Saracenen verwijst specifiek
naar het begrip ‘moslims’. Het begrip Saraceense spraak kan dus zowel naar het
Turks als naar het Arabisch verwijzen alsook naar andere talen van de
mohammedaanse volken in de Oriënt, in deze zin evenwel enkel naar het Turks.
322. Namelijk alleen de goddelijke natuur; niet tezelfdertijd ook de menselijke.
323. Bedoeld is dat zij het kruisteken met één vinger slaan om hun monofysitisme
te belijden. Vgl. Van Ghistele hierover: (…) en houden in Gode van hemelrijcke
maer eene natuere wesende, ende in teeckene van dien, als zij cruussen maken in
haerlieder diensten oft in anderen seremonien, zo en maken zij die maer met eenen
vinghere. Cf. Gaspar, o.c., pag. 33. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm: (39v)
vinghere.
324. Deze lankmoedigheid van Govertz heeft haar reden: de Armeense kerk was
sterk gelatiniseerd, hetgeen dateerde uit de tijd van de samenwerking der Armenen
met de kruisvaarders tegen Seldsjoeken en Byzantijnen. Daarop volgde de
geünieerdheid met Rome tot 1441.
325. De tekst lijkt hier enigszins bedorven. Van Ghistele heeft duidelijker: Waer zij
reysen of trecken inder heydenen landen, trecken altoes met hoepen ende cudden,
voor hemlieden voerende eenen openen wimel metter figueren van Sent Jooris daer
in.
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Cf. Gaspar, o.c., pag. 38. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
hoepen ende cudden
326. In de tekst staat militeren. In dit verband zou dit woord, dat ‘strijden’ betekent,
volstrekt onzinnig zijn. De emendatie mediteren is gerechtvaardigd, gelet op de
voorgaande zin waarin het luidop bidden van de oosterse christenen als
hoofdpijn-verwekkend is genoemd. Het W.N.T.(aanvullingen II, kol. 4583) noemt
als oudste vindplaats Haarlem 1525. Govertz heeft hier een voor zijn tijd moderne
term gebezigd. Met die term mediteren was de kopiïst blijkbaar niet vertrouwd.
327. De afschrijver is hier volledig de weg kwijtgeraakt en klakkeloos zijn
verschrijving militeren (waar mediteren gelezen moet worden) volgehouden.
328. De passage aldaer ick myn ruste nam……als ick myn misse uut hadde ontbreekt
bij AW 134.
329. De opvatting dat Jeruzalem het middelpunt der wereld was, vindt haar oorsprong
in de letterlijke interpretatie van Psalm 73: 12 en van Ezechiel 5: 5. Die teksten luiden
respectievelijk Deus (…) operatus est salutem in medio terrae [God (…) heeft
verlossing gebracht in het midden der aarde] en Haec dicit Dominus Deus: Ista est
Jerusalem, in medio gentium posui eam, et in circuitu eius terras [Zo spreekt God
de Heer: Dit is Jeruzalem, midden onder de volkeren heb ik het geplaatst en
daaromheen de landen].
Deze traditionele opvatting was al geruime tijd omstreden. Reeds Ambrosius Zeebout,
in zijn relaas van de pelgrimage van Joos Van Ghistele (1481-1485) schreef dat alle
gevestigde meningen en aangevoerde argumenten over Jeruzalem als het midden der
wereld volstrekt onjuist waren ‘ten ware datmen den midden vander weerelt nemen
wilde in allen plecken, ghelijcmen dat zoude moghen doen van eenen appele of balle,
want waermen daer in een point noopt, mids der rontheit, daer machmen de
middewaert hauden, ende in zulker manieren zouden oec moghen alle de plecken
der eerden den midden vander weerelt heeten.’ Cf. Gaspar, o.c., pag. 98-99. Ook in
digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst →
zoekterm: balle.
330. Deze alinea ontbreekt bij AW 134. In plaats daarvan heeft Willemsz t.a.p.: diet
belyeft mach sijn deken ende leeren oorkuschen mit hem brenghen in desen heiligen
tempel om aldaer op te rusten. Ende oeck mede mach hij sijn vlesch mit wijne ende
broot mit hem brenghen overmidts flauwicheit. Item Inden tempel is ene schonen
puth mit seer costelick kuel waterkijn ende is een grote lafenisse voer die peregrijnen.
Item Daer sijn oock secrete plaetsen daer die peregrijnen bij noode hoer gevoech
doen moeghen.
331. De volledige tekst van deze gezongen spreuk (versikel), resp. gebed (collecte)
luidt:
Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende.
V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur;
R. Et renovabis faciem terrae.

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

Oremus: Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in
eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum
Dominum nostrum. Amen.
[Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur
van uw liefde.
Zend uw geest uit, en zij zullen herschapen worden;
En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
God, die de harten van de gelovigen door het voorbeeld van de Heilige Geest hebt
onderwezen, geef ons dat wij in diezelfde Geest de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus Onze Heer.
Amen.
332. Volgens AW 139 werd na het Veni Sancte Spiritus ook de hymne Veni Creator
Spiritus gezongen.
333. De rest van deze bladzijde is blanco gelaten. Hoe de genoemde afbeelding er
juist heeft uitgezien, is vanzelfsprekend niet meer te achterhalen, maar het wezenlijke
ervan wel, gelet op de hierna vermelde toespraak van de gardiaan.
Hoogstwaarschijnlijk heeft hij de letters M-I-L-E-S onder elkaar genoteerd en elk
ervan voorzien van een kernbegrip uit zijn toelichting. Aldus:
Magnus [groot, hevig, sterk; magno animo: sterk van gemoed]
Iurare [de eed afleggen, zweren]*
Liberalis [edelmoedig, mild, welwillend, zoals een vrij man optreedt]
Equester [ridderlijk, zoals een ridder of leenman betaamt]
Sanctus [vroom, devoot]
* N.B. Het woord Independens, dat heel wel in dit verband zou passen, bestaat noch
in het klassiek noch in het middeleeuws Latijn.
334. Deze passage over de rechtzinnigheid en over het uitroeien van de (lutherse)
ketterij lijkt een latere, toenmaals recente, toevoeging aan de ceremoniële
bewoordingen bij de ridderslag.

335. Al deze vermaningen van de gardiaan, vervat in het woord M-I-L-E-S, zijn bij
AW 138 in veel algemener bewoordingen gesteld. Ook heeft hij enige vermaningen
toegevoegd, o.a. zich niet over te geven aan gokken of duelleren, maar wel de wegen
in zijn land voor de reizigers te beveiligen.
336. Lees: Si deest spriritus, non adiuvat locus (Als de ware geest ontbreekt, helpt
het niet zich op de juiste plaats te bevinden). Het is een uitspraak van Tajo, bisschop
van Zaragossa, naar aanleiding van wat Petrus 2: 2,7 zegt over Lot en de straffende
God. Zie Migne, Patrologia Latina LXXX, pag. 868.
337. De grafkapel meet slechts 2,07 bij 1,93 m.
338. Hierna – evenals na de twee volgende zinnen – zijn twee regels blanco gebleven.
339. Afbeelding XX
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De deur van de Grafkerk. Linksonder het veynsterken waardoor de leeftocht werd
aangereikt. Bron: W. Tipping, The Jewish War…(1847)
340. Deze mededeling over het ontvangen getuigschrift ontbreekt bij AW 140.
341. Govertz bedoelt hier de minaretten van de moskeeën en geeft hierna een wel
zeer opmerkelijke verklaring van de oproep tot gebed. De angst voor een toekomstige
numerieke overheersing door de moslims hoor je ook in de woorden van Ambrosius
Zeebout in diens relaas van de reis van Van Ghistele, 40 jaar eerder. Cf. Gaspar, o.c.,
pag. 20. Ook in digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek
de hele tekst → zoekterm: versteerckene.
342. De kopiïst heeft hier enige woorden overgeslagen, zodat deze zin onbegrijpelijk
is geworden.
AW 145 heeft duidelijker: Ende des daghes ropen sij die uren vanden daghe, want
daer gheen clocken en sijn in alle die stadt van iherusalem, noch om te luyen noch
om te slaen die uren vanden daghe, wantet in alle turckyen gheen maniere en is,
alsoe dat den turck niet hebben en wil om sonderlanghe saken die hem daer toe
purren.
343. AW 141-142: Ende ic mit meer ander, hoe wel dattet in den avont was, ghinghen
ende lyepen ter plaesen daer wij die heer van iherusalem in saghen comen, alte
vreemdeliken, na die maniere vanden lande.
344. AW 142: Die mannen te paerde hadden op haer ghelavyen somencke hoofden
vanden ghenen die sij versleghen hadden ende waren ghevillet ende ghevollet mit
hoy, in een teyken van victorie.
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345. Vergelijk deze beschrijving met die van AW 142 : Ende die te vuet ghinghen,
al mit hoopen slechs mit een hantbooch op die turckse maniere mit somencke pijlen,
al barvoets sonder hernesche ofte ander gheweer, alsoe dat na mijnen duncken .x.
van onse duytsche knechten souden wel hondert turcken ter neder trecken. Mer die
te paerde sijn sijn wel op gheseten ende hebben seer snelle paerden ende veel al
clovers ende oock hantboghen ende ghelavien, ghemaeckt van dat grove ryedt dat
daer te lande wast, daer sij alte fellike mede schyeten, ende seer weynich isser
hernesch hebbende dan van die grote ronde schilden, die sij op hoer sijde draghen
ende voer hem houwen als sij inden strijt sijn. Item Veel vrouwen ende kinderen
bracht die heer van iherusalem in, ghevanghen, die des anderen daghes vercoft
werden.
346. Govertz’ verblijf op de kloostermuren, zijn ervaring met de waakhonden en zijn
schrijfopdracht van de gardiaan zijn bij Arent Willemsz niet vermeld.
347. Bij AW 147 luidt de reactie van de beroofde pelgrim evenwel: (…) huych gerritz.
foyt (…) ghreep enen turck die hem slooch, bij sijn hemde twellick een weynich
schoorden ende stiet hem ter neder (…).
348. In deze passage lijkt de zinsnede Al isset dat wy mit hopen doer enen
drinckpenninck toewerpen… enigszins bedorven. Wellicht is bedoeld: ‘Al is het, dat
wij tijdens het lopen door het water hun een geldstuk toewerpen…’
Overigens staan deze laatste kwellingen van Turkse zijde bij Arent Willemsz niet
vermeld. Wel schrijft hij (AW 148) iets over enkele politieke geruchten welke drie
pelgrims, arriverend uit Cyprus, meegebracht hadden: Ende dese drie pellegrums
brochten sonderlanghe nyuwe tijdinghe van onsen victoriosen keyser karolus ende
van den coninck van vranckrijck, het wellick den turrick niet wel in en ghinck. Als
dat onse keyser ghetroudt soude hebben die dochter van die coninck van vranckrijck.
Ende weder omme soe soude getrout hebben die coninck van vranckrijck des keysers
suster te weten die coninginne van poorteghael, mer of dat waer was of niet en wisten
wij niet, mer gheloofden allegader bet neen dan ja.
349. Volgens AW 149 waren dronken pelgrims Duitsers: drie duytsche van onse
nederlanders.
350. Bedoeld is de berg Karmel waar de profeet Elia, naar wiens voorbeeld de
Karmelieten (die vrouwen bruers) hun leven inrichtten, gewoond had. Cf. Gaspar,
o.c., pag. XLVI en aant. 55 aldaar. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
godvruchtige.
351. Koning Jacobus de Lusignan, gehuwd met Catharina de Cornaro, stierf in 1483.
De machtsoverdracht aan de Venetianen vond plaats in 1489.
352. Van het bestaan van een Griekse mijl is nergens een bevestiging te vinden. Niet
onwaarschijnlijk heeft Govertz in feite de Venetiaanse mijl (1,83411 km) bedoeld.
Cyprus was immers al bijna 25 jaar onder Venetiaans bewind.
353. Afbeelding XXXVI
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Famagousta. Bron: Cornelis de Bruyn, Reizen…(1698)
354. De Duitse mijl bedroeg 7,40741 km. Dat betekent dat de pelgrims er flink de
pas hebben moeten inzetten, willen zij nog na hun bezichtiging van alle heilige
plaatsen in het oude Famagousta ‘omtrent middach’ terug hebben kunnen zijn.
Wellicht heeft Govertz hier de wat kortere Hollandse (zee)mijl bedoeld: 5,55555
km.
355. De geschiedenis van de H. Katharina wordt meestal gesitueerd in Alexandrië,
maar Cyprus als haar geboortegrond en werkterrein – zij zou geboren zijn in de stad
Constantia op dat eiland – vindt men ook in andere reisverhalen, het eerst bij Ludolf
van Suchem, cap. 23. Later bij Joos van Ghistele. Zie
:https://www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
Constansen. Voorts bij Hugo en Cornelis van Ryck.
Ziehttps://www.dbnl.org/tekst/ryck020jour01_01/_ → doorzoek de hele tekst →
zoekterm: Cateryn.
356. Rhodos werd in 1480 door de Turken veroverd.
357. De olde schoene coopstadt die Govertz hier ter sprake brengt, is Nicosia, waar
de befaamde dimitten vervaardigd werd. Zie De Bruyn, p. 372. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/bruy004reiz03_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm
dimitten.
358. Voor een uitgebreider bericht over dit klooster van het H. Kruis Cf. Gaspar,
o.c., pag. 275 en de desbtreffende aantekeningen. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
dweersen.
359. Dezelfde vergelijking op f. 111r.
360. Het overlijden van heer Wopkyn en van Ghyslant Jansdochter zijn bij AW 155
enkel kort, zonder enige toelichting vermeld, en de kritieke toestand van Heyndrick
Thomasz helemaal niet. Daarentegen wijdt AW 156, anders dan Govertz, wel een
passage aan de Kruisberg met het kruis van Dismas, de goede moordenaar.
361. AW 156 vermeldt als bijzonder incident, dat de pelgrims de kapitein overboord
wilden smijten, waarna onder een enorm gekrijs het gevecht nog voorgezet werd,
totdat de kapitein ten slotte het bevel tot de afvaart gaf.
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362. Niet een oosterse sultan, maar de kruisvaarder Richard Leeuwenhart zou Limasol
(in 1191) hebben verwoest. Cf. Gaspar, o.c., pag. 274. Ook in digitale vorm:
www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 → doorzoek de hele tekst → zoekterm:
Limijtson.
363. AW 157 vermeldt dat de kapitein onderweg van Salines naar Limassol van een
ander schip de waarschuwing kreeg, dat een vloot van twintig Turkse schepen naar
hen op de loer lag. Govertz vermeldt dit verderop in zijn relaas, na aankomst in de
haven van Paphos (f. 153v).
364. De apostel Paulus, vergezeld door Barnabas, heeft alleen tijdens zijn eerste
reis het eiland Cyprus aangedaan. Cf. Acta apost. XIII, 6-12. Aldaar is er evenwel
geen sprake van, dat Paulus en Barnabas tijdens die tocht in Paphos gevangen
genomen zijn. Maar ook Joos van Ghistele vermeldt een dergelijke gebeurtenis. Cf.
Gaspar, o.c., pag. 273. Ook in digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01
→ doorzoek de hele tekst → zoekterm: Paulus ende Barnabas.
365. Govertz verwijst hier naar een gebeurtenis die hij hiervoor niet verhaald heeft,
in tegenstelling tot Arent Willemsz die hiervan wel melding heeft gemaakt (AW
156).
366. Zie f. 57r en de desbetreffende aantekening aldaar.
367. De Malvasie was weliswaar genoemd naar het vroegere Napoli di Malvasia op
de Peloponnesos, maar de productie vond ook elders plaats.
368. Het woord avont dat de kopiïst hier per abuis heeft overgeslagen, is aangevuld
conform AW163.
369. Bedoeld zijn de Chimarioten die in het verleden zeer afgezonderd woonden,
ook in enige hooggelegen dorpen op het vasteland en tot in de vorige eeuw toe
semi-onafhankelijk zijn gebleven. Het waren Grieks-orthodoxen, hetgeen kan
verklaren dat zij niet alleen gevangen Turken aan de Venetianen, maar óók Latijnse
christenen uit Venetië wilden uitleveren aan de Turken. Ook tijdens de heenreis heeft
Govertz hen ter sprake gebracht; zie f.49r.
370. De kopiïst heeft hier een steek laten vallen. AW 164 heeft, duidelijk en
begrijpelijk: (…)
vanden .xxiij. dach ende vanden .xxiiij. dach en weet ic niet veel van te scriven,
anders dan wij vueren soe ghins ende soe weder, want wy gheene wint en hadden
die ons profyteerden.
371. Ook in deze zin is de afschrijver de weg kwijt geweest. Hij had aanvankelijk
geschreven: van Parens is dan Veneetgien hondert milen. Het eerste woord van heeft
hij voorzien van een abbreviatuurstreep boven het woord; het woord dan heeft hij
veranderd in van. Mogelijk heeft hij daarna van met abbreviatuur willen veranderen
in ende door de letter a weg te raderen, maar hij heeft dat verzuimd te doen. AW 167
biedt de oorspronkelijker tekst: (…) want van parens tot veneetgien toe isset seer
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ondyep ende seer perikeloos om te zeilen, door die avontuerlike clipten, twellick
sonder twijfel periculoeser is dese .c. milen tuschen parens ende veneetgien dant is
te zeylen voorts van parens tot Jaffa.
372. Het laatste deel van deze reis, het traject Paphos – Venetië – Delft, is bij AW
158-173 veel uitgebreider behandeld. Tegenover de ca. 3000 woorden van Govertz
staan ca. 5250 woorden van Willemsz.
373. Wat hier in een enkele zin wordt afgedaan, is bij AW 169-173 uitgebreid
verhaald. De pelgrims hebben huiswaarts zowat dezelfde route als op de heenweg
genomen: via Mestre, Castelfranco, Carpanedo, Ospedaletto, Ulm, Mainz, Keulen
en Nijmegen.
Tot aan de Veluwe bleven de zeven Hollanders bij elkaar, maar vandaar tot Gorkum
blijken Govertz en Willemsz de reis getweeën te hebben volbracht. Alleen het
allerlaatste traject van Gorkum naar Delft heeft Willemsz alleen afgelegd omdat
Govertz in Gorkum was blijven ‘plakken’ bij ‘vrunden, oom, moyen ende ander
maegschappen’.
Of de afschrijver hier eenvoudigweg gestopt is met kopiëren, dan wel of het origineel
dit hoofdstuk inderdaad niet bevat heeft, is niet helemaal duidelijk. De indeling in
‘articulen’ die Govertz aan het begin van zijn reisverhaal genoteerd heeft, is op dat
punt niet ondubbelzinnig. Zie f. 3v.
374. Deze twee bladzijden zijn geheel blanco gelaten.
375. Bedoeld is wellicht de gehoornde adder, die m.n. in Egypte in groten getale
voorkomt. Om theriak te maken werden immers bij voorkeur adders gebruikt. De
zeer zeldzame identificatie met ‘tyrus’ met ‘adder’ leest men ook bij Vincentius,
Spec. Nat., XX, 47: ‘Tyrus idem esse fertur, quod vipera. Nam, et auctores in medicina
loquentes de carne serpentina, vel tyriaca conficienda, raro vel numquam de tyro sub
hoc nomine faciunt mentionem, sed de vipera’. Zie voorts Gaspar, o.c., pag. 203 en
aant. III, 111. Ook in digitale vorm: www.dbnl.org/tekst/zeeb002tvoy01_01 →:
zoekterm tirij
376. De mededeling over de theriak en die over de sterke zoutvorming ontbreken bij
Willemsz. Daarvoor in de plaats staat bij AW 179: Ende werpt ghij daer enyghe
stenen in, die driven, ende werpt ghij daer enighe pluymen in, die sincken, twellick
al teghens der natueren is, mer watter of is ofte niet, beveel ic godt. Ic en hebs niet
ghesyen.
Zie ook afbeelding XXXVII.
Afbeelding XXXVII
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De Dode Zee met de zoutafzettingen. Foto van de auteur (1979)
377. AW 179: (…) ende is wijt omtrent twee roeden ofte drie (…).
378. Afbeelding XXXVIII

De Jordaan met badende pelgrims. Bron: W. Bartlett, Jerusalem Revisited (1855)
379. Deze twee alinea’s over Arabië en de Arabieren (Op dander zyde…gescreven
is) ontbreken bij Arent Willemsz.
380. Waarom de kopiïst hier de adverbiale vorm op –ως heeft geplaatst, waar het
gewone substantief τέλος (‘einde’) zou moeten staan, is onduidelijk. Daarentegen is
de gewone sigma σ in plaats van de eind-sigma ς niet ongebruikelijk.

Lijst van emendaties
2v:

patroon i.p.v. patroom

3v:

bethlehem i.p.v. bethelem

4r:

was i.p.v. wast
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6r:

lelicke i.p.v. leticke

6v:

gelack i.p.v. geluck

7v:

was i.p.v. wast

8r:

wattet i.p.v. wantet

8v:

soe wert i.p.v. soewert

8v:

vermisten i.p.v. verminsten

8v:

selden i.p.v. selfden

9r:

gevaren i.p.v. gewaren

9v:

schaelgen i.p.v. schaergen (of als een
variant te beschouwen?)

10r:

nae de middach i.p.v. nae d middach

11v:

beanst i.p.v. beangst

12r:

en wilden i.p.v. ende wilden

12v:

mochten i.p.v. maechten

13r:

nest i.pl.v. neest

13v:

vast voert i.p.v. wast voert

14r:

en hadde wyn i.p.v. ende hadde wyn

15r:

gebuert i.p.v. geboert

15v:

xxiijen i.p.v. xxvjen

15v:

gingen wy uut die roest voort i.p.v. gingen
wy uut die roese voort

16r:

Onder al soe waeren by ons i.p.v. Onder
alsoe waeren by ons

16r:

viel op te gaen i.p.v. vil op te gaen

16v:

reden wy doer een dorp i.p.v. reden wy
doerp een dorp

17r:

die mede nae theylige lant i.p.v. die
meder naet theylige lant

17v:

Robbrecht i.pl.v. Bobbrecht

18v:

Joncker Jan Palant i.pl.v. Jonck Jan
Palant

20v:

soliciteerende i.pl.v. solcciteerende

21v:

hem nyet onderwinden en sal i.pl.v. hem
nyet onderwinden ende sal

22r:

ende teerden aldaer i.pl.v. eende teerden
aldaer

22v:

die beste coep i.pl.v. die beeste coep
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22v:

omtrent een haelf mile i.pl.v. omtrent
ende haelff mile

23v:

vol geboemten i.pl.v. wol geboemten

24v:

ende varen seer snel i.pl.v. ende varen
seer sneel

24v:

Tot dat Duytsche huys i.pl.v. Tot dat
Duysche huys

24v:

gelyc dit Duytsche huys i.pl.v. gelyc dit
Duysche huys

25r:

en vreest Turck noch heyden i.pl.v. ende
vreest Turck noch heyden

25r:

met twee barcken i.pl.v. met twee bracken

25v:

geloef ick dat geen ryck i.pl.v. geloef ick
dat ick dat geen ryck

31r:

cappen ende rocken i.pl.v. capen ende
rocken

31r:

Opten hoge outaer i.pl.v. Opten hoge
outerer

31v:

te eynde i.pl.v. te eeyde

32r:

in hoeren handen i.pl.v. en hoeren
handen

32v:

achtervolgende i.pl.v. achtervolende

32v:

beteyckenende i.pl.v. beteyckende

35v:

nyet thuys en was i.pl.v. nyet thuys ende
was

36v:

zagen wy i.pl.v. gagen wy

36v:

in hoeren handen i.pl.v. ende hoeren
handen

37r:

in die ere van die Drievoudicheyt i.pl.v.
in die ure van die Drievoudicheyt

37v:

nyet seer en souden vresen i.pl.v. nyet
seer ende souden vreesen

38v:

weder i.pl.v. werder

41r:

in Duytscher sprack i.pl.v. in Duyscher
sprack

41r:

meningen i.pl.v. menygen

41v:

beteyckenen i.pl.v. beteycken

42v:

brief i.pl.v. breff

43r:

lesen i.pl.v. lessen
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43r:

onbekent is gegaen i.pl.v. ontbekent is
gegaen

43v-44r:

zoedat hem nyemant wiste waer die paus
gebleven was i.pl.v. zoedat hem nyemant
wiste ofte waer daer die paus gebleven
was

43v:

quarteer lants i.pl.v. quateer lants

44r:

denckende i.pl.v. deyckende

45v:

gevangen i.pl.v. gevagen

46r:

woendach i.pl.v. voendach

46r:

tot oppet hoechste i.pl.v. tot oppet
hoechte

47r:

Ock coep i.pl.v. Ock coeep

47r:

zoe zyn wy met eender barcke sceep
gevaren i.pl.v. zoe zy met eender...enz.

48r:

uuyt dat castel te warpen i.pl.v. wat dat
castel te warpen

48v:

iiijc milen i.pl.v. iiij milen

49r/v:

een van die vier rechters die wy opt scip
hadden i.pl.v. een van die vier rechters
die die wy opt scip hadden

50r:

ende sy hieten desen wyn Romenysce
i.pl.v. ende sy hieten desen wyn wyn
Romenysce

50v:

leggen de landen i.pl.v. leggen en landen

51r:

ontscaecten i.pl.v. ontsaecten

51r:

dat boert vanden scepe i.pl.v. dat broet
vanden scepe

52r:

dien seven mael tsjaers i.pl.v. den seven
mael tsjaers

52r:

sien moechten i.pl.v. sien moecsen

52r:

verde i.pl.v. verdt

52r:

misdadige menschen i.pl.v. misdade
menschen

52v:

bueffels leer i.pl.v. bieffels leer

54v:

opter aerden i.pl.v. opter arrden

55v:

dat mosten die dienaers vervollen i.pl.v.
dat mosten die denaers vervollen

56r:

druyven i.pl.v. dryven
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56v:

bewonen nu een eylant i.pl.v. bewonnen
nu in eylant

57v:

geen wyn en hadden geteelt i.pl.v. geen
wyn ende hadden geteelt

57v:

te wesen i.pl.v. te wessen

58r:

bescadicht i.pl.v. besadicht

60r:

lyet i.pl.v. leyt

60r:

sommige i.pl.v. sominge

60v:

als dattet geheele lant in roer was i.pl.v.
als datter geheele lant an roer was

61v:

propheet i.pl.v. propeet

61v:

tot hen i.pl.v. tot hent

62r:

alsoe dick als wy i.pl.v. alsoe dinck als
wy

62r:

verlangden i.pl.v. verlanden

62r:

tscip gecoemen en heeft i.pl.v. tsep
gecoemen en heeft

62v:

steviger i.pl.v. stevger

63r:

zn medebroeder i.pl.v. zyn medebroeder

63r:

penninck i.pl.v. pennick

65r:

cluyten i.pl.v. cleyuten

65r:

penninck i.pl.v. pennick

66r:

propheet i.pl.v. propeet

66r:

int werck der apostelen int ix capitel
i.pl.v. in werck daer apostelen in ix
capitel

66v:

ende liepen i.pl.v. eende liepen

66v:

hoyren i.pl.v. heyren

66v:

sach hier voor hem selfs i.pl.v. sach hier
hvoor hem selfs

67r:

huynderen eyeren i.pl.v. huyderen eyeren

69r:

duvelsche i.pl.v. diviesche

69v:

onvervaert i.pl.v. onverbuert

71v:

deese vrouwen i.pl.v. deede vrouwen

71v:

janethen i.pl.v. janthen

71v:

en mochten reyden i.pl.v. ende mochten
reyden
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73v:

op die manier der minnebroederen i.pl.v.
op die manier den minnebroederen

75r:

en laeten i.pl.v. ende laeten

75v:

een weynich i.pl.v. een wennich

77r:

huydendaechs i.pl.v. huydendaechis

77r:

luchterhant i.pl.v. luysterhant

77v:

minnebroers i.pl.v. minnebroes

77v:

paeschlam i.pl.v. paeschalam

78r:

ende alsoe ick voor geseyt hebbe i.pl.v.
Eende alsoe ick voor geseyt hebbe

78r:

met oude scyerheden i.pl.v. met ande
scyerheden

78v:

seyde tot hem i.pl.v. seyde tot hen

87v:

ende in deese vrouwe i.pl.v. ende in deede
vrouwe

79r:

men opclimpt i.pl.v. met opclimpt

79v:

deese kercke i.pl.v. desee kercke

80r:

onder den tempel i.pl.v. onden den tempel

83r:

paeyen i.pl.v. paeyn

83r:

ende op den ander stondt i.pl.v. ende op
den stondt

84r:

onnosel i.pl.v. ongnosel

84v:

tot Veronicaes huys i.pl.v. tot Veronyaes
huys

85r:

Op deese plaetze heeft de heylige i.pl.v.
op deede plaetze heeft heylige

85v:

screyden i.pl.v. sceryden

85v:

screyen i.pl.v. sceryen

88r:

zyn broeders dese xxx penningen i.pl.v.
zyn broeders dese xxx pinningen

90r:

gloeriose maget i.pl.v. gloerise maget

90v:

syn wy vast voort gegaen i.pl.v. syn sy
vast voort gegaen

91r:

versaeckt i.pl.v. versaecht

92r:

daer die conninckin van Saba i.pl.v. daer
die conninck in Saba

93v:

In dese cappelle i.pl.v. In dese cappele
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93v:

Ende in deese cappelle i.pl.v. Ende in
deese cappele

94v:

gecoemen tot dat dorp Betphage i.pl.v.
gecoemen tot dat dorp Bethange

95r:

In manieren als i.pl.v. In manieren al

95v:

Ende rechts tegens den berch i.pl.v.
Eende rechts tegens den berch

95v:

Betphage i.pl.v. Bethage

96r:

screyden i.pl.v. screeyden

96v:

gepropheteert i.pl.v. gepropheert

96v:

screyen i.pl.v. screeyen

97r:

Vespasiano i.pl.v. Vespasiono

98r:

Josaphat i.pl.v. Josophat

99r:

inden tempel i.pl.v. int inden tempel

100v:

binnenste i.pl.v. binneste

100v:

daert cruys in gestaen heeft i.pl.v. daer
cruys in gestaen heeft

100v:

Ende deese steen i.pl.v. Ende doese steen

101r:

daert cruys Ons Heeren in gestaen heeft
i.pl.v. daer cruys ons heeren in gestaen
heeft

101v:

daert cruys gevonden wert i.pl.v. daer
cruys gevonden wert

102v:

gewyt i.pl.v. gewyct

103r:

in dese cappelle i.pl.v. in dese cappele

103v:

mit twee groete gaeten ingehouden i.pl.v.
int twee groete gaeten ingehouden

104r:

hy sat i.pl.v. hy ssat

109r:

druyven i.pl.v. druyen

110v:

tot den cappelle i.pl.v. tot den cappele

111v:

int dal van Josephat i.pl.v. in dal van
Josephat

113v:

lange genoech i.pl.v. lange noech

114r:

barnende lampen i.pl.v. barende lampen

114r:

suyverlycken i.pl.v. suyerlycken

114v:

vander gulden poorte i.pl.v. vander
gelden poorte

114v:

Domini i.pl.v. Domine
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115v:

Bethlehem i.pl.v. Betheleen

116v:

herderkyns i.pl.v. herdekyn

117v:

tot int lant van Egipthen i.pl.v. tot in lant
van Egipthen

118r:

[T]erstont i.pl.v. Eerstont

120r:

leraer i.pl.v. lezaer

120v:

verdreven i.pl.v. verdienen

121v:

gelegen is i.pl.v. geleggen is

121v:

leest int eerste boecke Paralipomenon
i.pl.v. lest in eerste boecke
Paralipomenen

123r:

Bethlehem i.pl.v. Betheleem

124r:

suyverlycke kercke i.pl.v. suyerlycke
kercke

126v:

op die maniere i.pl.v. die maniere

127r:

in ongedezemt broot i.pl.v. in onse
gedezemt broot+

127v:

aensichten i.pl.v. aenschichten

127v:

naevolgende i.pl.v. naevollinginde

128r:

teyckenende i.pl.v. teyckende

128r:

van die erfsonden i.pl.v. van die erffen
den

128v:

ende sy menen i.pl.v. ende syn menen

129r:

verwulfde i.pl.v. veruwlfde

130r:

die kercke der Heiliger Engelen i.pl.v.
die kercker der Heiliger Engelen

130v:

ende navolligen i.pl.v. ende navollingen

131v:

ses seckten i.pl.v. ses isecken

131v:

mediteren i.pl.v. militeren

132r:

Jacobyten i.pl.v. Jabobyten

133r:

dat Godt verleende i.pl.v. dat Godt
verleden

134r:

soe quaemdt syn bedruckte moeder i.pl.v.
soe quaemdt sy bedrucke moeder

134v:

ridderlycken staet i.pl.v. redderlycken
staet

136r:

Ende vooral soe sult ghy i.pl.v. Ende voor
alsoe ghy sult
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136r:

Ick heb u verclaert i.pl.v. Ick u verclaert

136v:

geproponeert vanden guardiaen i.pl.v.
geproponeert vanden gaiardian

137r:

exequeerden i.pl.v. exeerden

137r:

ansicht i.pl.v. anscht

138r:

vanden guardiaen i.pl.v. vanden giardian

139v:

Bethlehem i.pl.v. Betheleem

140r:

Hy bracht voort i.pl.v. By bracht voort

140r:

peynlicken i.pl.v. peylicken

140v:

dat hoefkyn vanden berch van Olyveten
i.pl.v. dat hoefkyn den berch van Olyveten

140v:

ende hebben bovendien een i.pl.v. ende
hebben boven deen

141r:

men syet i.pl.v. men seyt

141v:

gedoegen i.pl.v. gedaegen

142v:

steeckt i.pl.v. streeckt

143r:

gesconcken i.pl.v. gesoncken

143v:

reden i.pl.v. redden

144r:

druyven i.pl.v. dryven

144r:

lopende i.pl.v. lapende

144v:

desen Turck te vreden heeft i.pl.v. desen
Turrick den Turck te vreden heeft

145r:

schoen i.pl.v. schon

145v:

vischers der menschen i.pl.v. vischers den
menschen

146r:

teghens onse patroon i.pl.v. teggens onse
patroon

146r:

ghehuyert i.pl.v. ghuyert

146r:

niet veel vorderende i.pl.v. met veel
vorderende

146r:

Ende den ij dach van [146v]van
september i.pl.v. Ende den ij dach van
september

146v:

ons over te leggen van eenich broot i.pl.v.
ons over te leggen binnen van eenich
broot

147r:

wayen i.pl.v. weynen

147v:

ghenoechtiglyc i.pl.v. ghenoechtighet
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148r:

treckense i.pl.v. trekense

148v:

traden i.pl.v. tradden

149r:

hemelsche i.pl.v. henelsche

149v:

laten lopen i.pl.v. laten lapen

149v:

beschyten i.pl.v. beschejten

150r:

gebracht wert i.pl.v. gebracht wertet

150v:

eynighe i.pl.v. eynghe

152r:

Die bootzgesellen i.pl.v. Dit bootzgesellen

152v:

syn uuterste wille i.pl.v. sy uuterste wille

154r:

dingh i.pl.v. daengh

154v:

Onse capyteyn en wilde i.pl.v. Onse
capyteyn ende wilde

155r:

onnoselyck i.pl.v. ongnoselyck

156r:

als het duyster weer is i.pl.v. alhet duyster
weer is

156r:

passeerden wy i.pl.v. passeerden uut

157:

buyten boort i.pl.v. buyten booert

158r:

voort geseylt i.pl.v. voort geseyt

159v:

naer een stadt i.pl.v. daer een stadt

Vrouwen op bedevaart naar Jeruzalem 900-1700
1

In de laatste decennia heeft men erop gewezen dat vrouwen wellicht een aanzienlijk
aandeel hebben gehad in de enorme pelgrimsbewegingen die zo kenmerkend zijn
geweest voor het Europa van de latere middeleeuwen. 2 De feiten en de
omstandigheden lijken inderdaad die stelling te ondersteunen.
Reeds in de 12e eeuw zouden volgens de mirakelberichten vrouwen en kinderen
¼ à ⅓ van het totaal aantal pelgrims naar genade-oorden hebben uitgemaakt. 3 Een
Duitse kroniek voor het jaar 1349 vermeldt dat ongehuwde en gehuwde vrouwen

1

2

3

Dit artikel is in Engelse vertaling en in verkorte vorm eerder verschenen in Itineraria.
Letteratura di viaggio e conscenza del mondo dall’ Antichità al Rinascimento. Travel
Literature and Knowledge of the World from Antiquity to the Renaissance. Jrg. 8-9
(2009-2010), pp. 91-130.
J. Sumption, Pilgrimage. An Image of Mediaeval Religion (London: Faber & Faber, 1975),
pp. 262-63; P. Moraw, ‘Unterwegssein im Spätmittelalter’ in Zeitschrift für historische
Forschung, Beiheft 1 (Berlin, 1985), pp. 17, 28; N. Ohler, Reisen im Mittelalter, (München:
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1991 ), p. 285.
Ohler, p. 285; Moraw, ‘Unterwegssein’, p. 17.
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naar Lausitz op bedevaart gingen. 4 De bewoners van het Zwitserse Einsiedeln zullen
in 1466, naast de 130.000 bedevaartgangers die binnenkwamen, zeker ook de
vrouwelijke pelgrim meer dan eens onderdak hebben verleend. Naar dit Maria-oord
trokken immers net name kinderloze en als vermoedelijk onvruchtbaar beschouwde
vrouwen ‘op hoop van moedervreugde’. 5 Ook op het schip waarmee Franz Wessel
in 1508 was uitgevaren naar Santiago de Compostela ontbraken de vrouwen niet:
‘In het jaar 1508 voer hij met een pelgrimsschip de Sont in en vandaar naar St. Jacob;
meer dan 150 mannen waren daarin, gehuwde en ongehuwde vrouwen niet
meegerekend […]’ 6 Vrouwen, wel als afzonderlijke categorie maar niet met een
nauwkeurige opgave van hun aantal vermeld, vindt men dus inderdaad her en der
terug in de kronieken en reisverslagen. In allerlei befaamde Europese
bedevaartsplaatsen waren ze erbij, wellicht zelfs prominent aanwezig, en zulks
ondanks de afkeurende woorden die de Saksische kroniekschrijver Mathias Döring
had geuit over de jongelui van beiderlei kunne die in de lente van 1487 op bedevaart
naar Wilsnach waren getrokken 7 en ondanks de grote reserve die de kerk koesterde
tegenover pelgrimerende vrouwen in het algemeen.‘Women, it was alleged, were
inclined to vanity, hysteria, or vice’. 8
De vraag is nu of vrouwen uit Noordwest-Europa, en in het bijzonder uit de Lage
landen, in de pelgrimages naar Jeruzalem en het Heilig Land eveneens zo’n groot
aandeel voor zich hebben opgeëist.
Om hierop een antwoord te geven -zulks onder alle voorbehoud ten gevolge van
de onvolledigheid der historische gegevens waar het de activiteiten van vrouwen
betreft- staan ons enerzijds gegevens in de literatuur ter beschikking en kunnen we
anderzijds een aanzienlijke groep van primaire bronnen raadplegen.
Allereerst zijn daar de gegevens die Reinhold Röhricht indertijd verzameld en
gepubliceerd heeft in zijn befaamde Pilgerverzeichnis over de periode 1300 tot 1700;
daarin blijkt hij gelukkig de gegevens over de vrouwelijke pelgrims naar Jeruzalem
niet achterwege te hebben gelaten. 9 Voorts heeft Lampen over die periode nog enkele

4

5

6

7
8
9

Die Chroniken der deutschen Städte VII (Leipzig 1869), p. 207, aangehaald bij Moraw,
‘Unterwegssein’, p. 34. Voor de situatie in Rome enkele jaren daarvoor, in 1344, cf. Sumption,
p. 263.
C.J. Gonnet (ed.), ‘Bedevaart naar Jerusalem volbracht en beschreven in het jaar 1525 door
meester Arent Willemsz, barbier tot Delft in Hollant’ in Bijdragen voor de Geschiedenis van
het bisdom van Haarlem XI (1883), i-lxxxvii + 1-382 (p. xxiv). Nog ruim vijftig jaar later,
in 1519, noemt de reiziger Jan Want deze plaats ‘die principael hooftstadt van Zwitserlant(…)
ende vol volcx’ [A.F. van Beurden (ed.), ‘Viagie oft Reyse tot Jerusalem, geschiet by brueder
Jan Want van der prekeren oorden tot Tzertoghenbosch. Anno 1519., (Roermond , 1896), p.
7].
‘Anno 1508. segelde he in den Sundt vnd van dar na S. Jacob in einem Pelgrimes schepe,
darinne weren auer 150. Man(personen, ane Frowen vnd Jungfrowen […]’. Geciteerd uit:
V. Honemann, ‘Eine Stralsunder Schiffspilgerfahrt nach Santiago de Compostela im Jahre
1506 in Gert Dröges Lebensbeschreibung des Stralsunder Bürgermeisters Franz Wessel’ in
Niederdeutsches Wort. Beiträge zur Niederdeutschen Philologie, 43 (2003), 291-300 (p.
293).
Moraw, ‘Unterwegssein’, p. 38.
Sumption, p. 263. Cf. ook Ohler, p. 82, en zie voorts verderop in dit artikel.
R. Röhricht, Deutsche Pilgerreisen nach dem heiligen Lande (Gotha: Perthes, 1889), pp.
97-316.
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aanvullende feiten over speciaal Nederlandse pelgrims bijeengezocht; onder hen
blijken zich ook af en toe vrouwen te hebben bevonden. 10
Een heel belangrijke, maar tot nu toe nog niet systematisch onderzochte groep van
primaire bronnen wordt gevormd door de itineraria en reisverhalen welke in die tijd
in de Lage Landen geschreven zijn. 11 Van de totale hoeveelheid van 51, zoals Wasser
die opgeeft, 12 heb ik er 25 nader geanalyseerd op mededelingen over meereizende
vrouwen. 13 De overige kwamen daarvoor niet voor in aanmerking of moesten
noodgedwongen buiten beschouwing blijven, enerzijds daar het zogenaamde
geestelijke pelgrimages betrof (waarbij dus van enige reële verplaatsing in de ruimte
geen sprake was), anderzijds omdat een aantal teksten in de loop der tijd verloren
was gegaan en enkel bekend is dat ze ooit hebben bestaan.
Hierbij moet evenwel een belangrijke aantekening geplaatst worden. Het zou onjuist
zijn zich geforceerd te beperken tot alleen die gegevens waarbij overduidelijk sprake
is van reizende vrouwen uit de Lage Landen. De soms zeer omvangrijke
reisgezelschappen –groepen van enkele honderden personen, tot 450 à 500 toe, duiken
regelmatig in de literatuur op 14- waren immers veelal samengesteld uit personen van
zeer verschillende herkomst. In de loop van de tocht naar Venetië (van waaruit men
de overtocht naar Jaffa maakte) kon zo’n gezelschap erg bont van samenstelling
worden: Vlamingen, Brabanders, Rijnlanders, Elzassers, Engelsen, Bourgondiërs,
Fransen, Duitsers enzovoort. Zo vertelt Philipp von Hagen in 1523 wie naast zijn
zoon de overige pelgrims waren: Duitsers, Brabanders, Hollanders, Zwitsers en
Spanjaarden. 15 Zo werden op 14 augustus 1579 in Jeruzalem tot ridder van het H.
Graf geslagen: 8 Duitsers, 4 Polen, 6 Nederlanders en Engelsen, 3 Spanjaarden, 1
Italiaan, 2 Fransen en 1 Schot. 16
Evenals Röhricht deed bij pelgrims in het algemeen, zal ook ik dan in voorkomende
gevallen zonder onderscheid naar landaard de bedevaartgangsters uit andere
Noordwest-Europese, bv. Duitse gebieden in aanmerking nemen om een indicatie
te krijgen van het vrouwelijk aandeel in de tochten naar Jeruzalem. Trouwens, een
andere handelwijze is vaak niet mogelijk: de (mannelijke) reisbeschrijvers deden
niet anders en zij laten dus ook ons geen andere keus. Zo schrijft Hugo van Ryck
(1561) dat zijn reisgezelschap in Jeruzalem als volgt was samengesteld:
‘De Duitsers telden in de dertig man, en wij Nederlanders waren wel
zestien man sterk, en Fransen, Spanjaarden en Italianen vormden de rest,

12

Willibrord Lampen O.F.M., ‘Hollandsche Jerusalemvaarders in vroeger eeuwen’ in Bijdragen
voor de Geschiedenis van het bisdom van Haarlem 45 (1928), 265-93.
Ook enkele reisverslagen uit het Rijnland, Wallonië, Picardië en Artesië zijn in het corpus
opgenomen.
B. A.J. Wasser, ‘Die peregrinatie van Iherusalem: pelgrimsverslagen van Nederlandse

13

Jerusalemgangers in de 15e, 16e en 17e eeuw: ontstaan en ontwikkeling’, in De Gulden
Passer. Bulletin van de “Vereeniging der Antwerpsche bibliophielen”, 69 (1991), 5-72.
Deze 25 heb ik nog aangevuld met relazen van Jan van Mandeville, de Keulse anonymus en

10
11

14
15
16

Philipp von Hagen. Drie anonieme fragementen uit de 15e eeuw, bij Wasser afzonderlijk
genoteerd, heb ik samengebracht onder de noemer van één daarvan: De urbe sancta
Jherusalem.
Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, pp. 39-40 (noot 40).
L. Conrady (ed.), Vier Rheinische Palaestina-pilgerschriften (Wiesbaden: Feller & Gecks,
1882), pp. 233-34.
Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, p. 227.

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

zodat wij in totaal in de zestig pelgrims telden onder wie vijf vrouwen’.
17

Op nog een andere wijze dient het te raadplegen bronnenmateriaal ruimhartig benaderd
te worden. Men kan niet het feit negeren dat enkele vroege Latijnse reisverslagen
(overigens door Duitsers geschreven 18) grote invloed in Europees verband, dus ook
in de Lage Landen, hebben uitgeoefend 19. Dat geldt voor Boldensele (1336), Ludolf
van Suchem (1350), Johannes Poloner (1421), en voor de drie latere van Anselme
Adorno (1470), Bernhard von Breydenbach (1481-1483) en Felix Faber (1483), maar
dat geldt ook voor Burchardus de Monte Sion. Afwijkend van de ietwat dorre stijl
waarin eerdere itineraria als die van Eugesippus-Fretellus en van Johannes von
Würzburg waren geschreven, heeft hij immers met zijn Descriptio Terrae Sanctae
uit 1283 als het ware de toon gezet voor de latere, al dan niet Latijnse geschriften
over het Heilig Land die meer en meer de ruimte boden aan het verhaal van de
uiterlijke belevenissen en van de innerlijke beleving der pelgrims. Ook deze Latijnse
teksten zijn derhalve in het te onderzoeken corpus van bronnen opgenomen en het
ligt dus voor de hand daarin Descriptio Terrae Sanctae van Burchardus bovenaan
te plaatsen. Het aantal der door mij onderzochte reisverslagen komt aldus op 35. 20
Om deze gegevens, opduikend uit de reisverhalen na 1283, te kunnen inbedden
in het grotere geheel is tevens nagegaan wat over reizende vrouwen naar Palestina
in de vier eeuwen vóór dat jaar 1283 bekend is, en welke bedevaartgangsters eventueel
genoteerd staan. Daartoe is de zeer uitvoerige lijst van Röhricht in diens Beiträge
zur Geschichte der Kreuzzüge II van groot nut geweest. Evenals in zijn
Pilgerverzeichnis heeft hij ook hier zich niet beperkt tot de Duitse pelgrims stricto
sensu maar ook de namen van Nederlandse, Vlaamse en Friese bedevaartgangers,
mannen én vrouwen, aangetekend.
Tevens zal later blijken, dat ik de eindgrens der te bestuderen periode niet bij 1550
moest leggen, maar dat die zich naar mijn inzicht niet eerder aandiende dan met een
treffende passage in het verslag van een Poolse reiziger uit 1583.

Vrouwelijke pelgrims naar Jeruzalem in de 13e eeuw
Voor de periode van 880 tot 1200 staat slechts een zeer bescheiden getal van veertien
(meestal adellijke) dames genoteerd dat naar het Heilig Land is getrokken, 21 maar
daarna, tot ± 1260, is een toenemend aantal van naar Palestina reizende vrouwen te
constateren.
17

18

19

20
21

‘De hoech duytschen waren al jnde dertich starck ende wy nederlanders waren wel
xvi starck, ende de reste waren franchoyschen [29v] spanyaerden ende ytaliaenders,
somma dat wy waren al inden tsestich man van pelgroms daer onder dat waren vyff
vrouwen’ [Hs. Den Haag KB 75, A 2-3, folio 29r – 29v].
Anders dan hun namen doen vermoeden geldt dat ook voor Johannes Poloner (cf. T. Tobler
(ed), Descriptiones terrae sanctae ex saeculo VIII, IX, XII et XV (Lipsiae, 1874), pp. 497-98)
en voor Burchardus de Monte Sion, d.i. Burkhard von Sachsen [Ibidem, p. 500].
Zie mijn inleiding op de editie van het vijftiende-eeuwse reisverhaal Tvoyage van Mher Joos
van Ghistele [R.J.G.A.A. Gaspar (ed.), Ambrosius Zeebout, Tvoyage van Mher Joos van
Ghistele (Hilversum: Verloren, 1998)].
Zie de bijlage onmiddellijk na dit artikel.
R. Röhricht, Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge 2 vols (Aalen: Scientia Verlag, 1967;
repr. 1874-78), II, pp. 293-325. Zie voorts Gonnet, ‘Pelgrims naar Jerusalem en het Heilige
Land in de derde tot de zevende eeuw’ in Bijdragen voor de Geschiedenis van het bisdom
van Haarlem XI (1883), pp. 304-08.
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Het zij evenwel erkend: voor de eerste decennia na 1200 hebben de kronieken ons
niet zozeer de namen van bedevaartgangsters als wel van emigranten overgeleverd.
Reeds op de grens van de 12e en 13e eeuw, namelijk in de tweede helft van het jaar
1200, zijn verscheidene edelvrouwen met hun echtgenoten en kinderen naar dat land
verhuisd. Ze deden dit in navolging van graaf Berthold von Neuenburg (Breisgau)
die op 22 juni 1200 al zijn bezittingen verkocht had en met zijn zoon overzee
pelgrimeerde. 22 Ook van Maria, echtgenote van graaf Boudewijn van Vlaanderen is
bekend dat zij iets later, in 1203, naar het Heilig Land is gereisd, haar man achterna
die al in 1201 of 1202 daarheen was getrokken. Zij stierf in Akko. 23 Voorts vermelden
de kronieken dat Ulrich von Kalbenberg, zijn broer en zijn zussen in februari 1231
hun kasteel aan bisschop Hermann van Würzburg verkocht hebben om op
pelgrimstocht te kunnen gaan. 24
Toch heeft de kerk juist in die eerste decennia na 1200 een zeer gereserveerde en
zelfs ontmoedigende houding aangenomen ten aanzien van de gang naar Jeruzalem,
ingegeven door de opvatting dat de moslims zich te zeer konden verrijken door de
pelgrims – aanvankelijk nog enkel mannen – allerlei tolgelden en belastingen af te
persen, en inderdaad zijn de klachten over deze praktijken even menigvuldig als
deerniswekkend. 25
Maar de Hollanders lieten daardoor hun offerbereidheid voor het Heilig Land niet
verflauwen. Niet alleen namen ze in groten getale deel aan met name de zesde
kruistocht (1227-1229) onder keizer Frederik II, ook lieten ze vaak hun vrouwen
geheel zelfstandig naar Jeruzalem reizen, hetgeen dan weer -ook om bovenvermelde
reden- van kerkelijk zijde met argusogen bekeken werd. Zoveel wrevel wekte hun
handelwijze op, dat het hun in 1260 door de pauselijke legaat Thomas vanuit Akko
nadrukkelijk verboden werd. 26 Hij vermaande de aanvoerders en leiders van Holland
voortaan de vrouwen thuis achter te laten. 27 Blijkbaar waren zij vergeten dat de kerk
al zeer vroegtijdig vrouwen had ontraden op bedevaart te gaan en wel bij monde van
St. Bonifatius. 28
Wellicht echter is dit verbod van Thomas tevens ingegeven door het feit, vermeld
bij de 13e-eeuwse kroniekschrijver Matthew Paris, ‘that large numbers of women
went on the Seventh Crusade (1248-1254) so that they could obtain the crusading
indulgence’. 29 Of deze chroniqueur hierbij niet enigszins de werkelijkheid verfraaid
heeft door een ten aanzien van vrouwen sociaal wenselijke aantekening te maken,
en of hier niet óók, ja veeleer sprake is van een geheel ander type vrouw, zo vaak
aanwezig in elke legertros, doet niet terzake: reizende vrouwen, ook die welke op
bedevaart trokken, wekten wrevel op bij kerkelijke instanties. Wat op hen in de elfde
en twaalfde eeuw van toepassing was geweest, gold ook nog in deze 13e eeuw, ook
in Akko in 1260: de vrouwelijke roeping was op de eerste plaats: kinderen baren en
22
23
24
25
26
27
28
29

‘Huius exemplum imitati quam plures nobiliores cum uxoribus et liberis predia sua vendentes
perpetuo servicio sancti sepulcri devoverunt’ [Röhricht, Beiträge II, pp. 356-57].
Ibidem, p. 360.
Ibidem, p. 390.
Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, pp. 7-8 en 68-69 (noot 238).
Röhricht, Beiträge II, pp. 277 en 379.
‘praepositos et rectores Frisiae’ [Lampen, ‘Hollandsche Jerusalemvaarders’, p. 269].
Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, p. 41 (noot 47).
Aangehaald uit: J.P. MacKay, B.D. Hill en J. Buchler, A History of Western Society
(Boston-New York: Houghton Mifflin, 1999, 6th ed.), p. 288.
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opvoeden, 30 thuis natuurlijk, en niet langs de weg naar Jeruzalem, hoe geheiligd die
ook mocht zijn. En nog manifester was die opvatting ten aanzien van vrouwelijke
religieuzen: hun werd zelfs de ‘vrome onbeweeglijkheid’ aangeraden. 31 Pelgrimages
waren inderdaad in de ogen van velen, priesters en leken, een gevaar voor de goede
zeden, gelegenheden tot bevrediging van de nieuwsgierigheid en van het ‘voortdurend
aanwezige en verderfelijke verlangen uit te gaan en door de wereld te zwerven’. 32
En tegen elke aanslag op de goede zeden moest de vrouw –religieuze of leekbeschermd worden. 33 Deze weerzin, die velen klaarblijkelijk koesterden tegen al dan
niet over zee pelgrimerende vrouwen, wordt treffend verwoord in de oude Duitse
uitdrukking: ‘Als pelgrim vertrekken en als hoer terugkeren’. 34

Van 1283 tot 1483: van Burchardus de Monte Sion naar Felix Faber
Omwille van dit alles is het dan ook niet vreemd te noemen dat in de
Noordwest-Europese itineraria en reisverhalen van de 12e, 13e en 14e eeuw, ja zelfs
in de 15e eeuw tot 1483 toe, niet of hoogstens zijdelings sprake is van vrouwen op
bedevaart naar het Heilig Land. Zelfs reizende vrouwen tout court zijn in de teksten
slechts sporadisch waar te nemen.
Wel zegt Jan van Mandeville (1336) over de vrouwen van de Egyptische sultan:
‘Ze kunnen naar believen reizen naar andere plaatsen en hij komt hen bezoeken als
hij dat wil’, 35 maar het betreft hier een wel heel ander type vrouw dan dat waarnaar
onze aandacht hier uitgaat.
Evenzo vertelt Anselme Adorno (1470) dat er op de boot van Tunis naar Alexandrië
ongeveer 100 Moren meereisden, onder wie mannen én vrouwen. Onder hen waren
sommige mannen kooplui, andere (mannen) waren pelgrims op weg naar Mekka
maar ook hier zijn we ver verwijderd van een vindplaats over vrouwen uit
Noordwest-Europa op weg naar Palestina: Mekka is Jeruzalem niet, en blijkbaar zijn
alleen mannelijke pelgrims bedoeld: ‘alii peregrini’ staat er, niet: ‘aliae peregrinae’.
36

Voor dit onderzoek biedt Ludolf van Suchem (1350) dan tenminste enig, zij het
beperkt, aanknopingspunt. In verband met de noodzaak van een kerkelijke
toestemming tot de bedevaart merkt hij op:
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Cl. Opitz, ‘Het dagelijks leven van de vrouw’ in Geschiedenis van de vrouw, onder red. van
G. Duby en M. Perrot, 5 vols (Amsterdam: Agon, 1991-93), II, pp. 271-325 (p. 286). [Vert.
van Histoire des femmes en occident (Paris: Plon, 1991).]
P. L’Hermite-Leclerq, ‘De vrouw in de feodale orde’, Ibidem, pp. 209-253 (p. 247).
C. Casagrande, ‘De vrouw onder toezicht’, Ibidem, pp. 71-105 (p. 87).
Gonnet, ‘Bedevaart’, p. viii.
‘Als Pilgerin fortgehen , und als Hure wiederkommen’ [Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, p.
35].
‘Si moghen hem wel verwanderen, op dat si willen, in anderen steden ende als hi wilt vaert
hise visenteren’. [N.A. Cramer (ed.), De reis van Jan van Mandeville, naar de
Middelnederlandsche handschriften en incunabelen (Leiden: E.J. Brill, 1908), p. 30].
‘Intravimus navim magnam (…) in qua erant Mauri usque ad centum personas inter viros
et mulieres, quorum aliqui mercatores erant (…) alii peregrini qui ad Mecham ibant’. [J.
Heers en G. de Groer (eds.), Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte. Texte édité, traduit
et annoté par Jaques Heers et Georgette de Groer (Paris: Éditions du Centre National de
la Recherche Scientifique, 1978), p. 141].
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‘Toch is er meer dan een reden waarom, naar ik vernomen heb, zonder
toestemming de overtocht gemaakt kan worden, namelijk als de reiziger
een religieus is, of als iemands vader, moeder of vriend ginds ziek is
geworden of gevangen wordt gehouden. Dan kan hij zonder toestemming
de overtocht maken om hen op te halen of vrij te kopen’. 37
Opmerkelijk is hier dat een vrouw dus in theorie expliciet nog steeds als mogelijke
pelgrim werd beschouwd. 38 Maar concrete mededelingen betreffende pelgrimerende
vrouwen naar Jeruzalem zijn in de dertien door mij geraadpleegde reisverhalen tot
1483 geheel afwezig.
En dat terwijl de mogelijkheid om vrouwen in Jeruzalem goed en veilig onderdak
te bieden in geval van ziekte nog steeds bestond, althans officieel. Het
pelgrimshospitium der johannieters voorzag (volgens de reglementen uit 1187) in
een tegemoetkoming aan specifiek-vrouwelijke behoeften, ja zelfs waar het de meest
vrouwelijke aller vrouwelijkheden betreft: bedevaartgangsters konden er hun kind
baren. Daartoe moesten (alweer: volgens de reglementen!) voortdurend wiegjes
gereed staan en moeder en kind zouden daar onder medisch toezicht de beste
verzorging ontvangen. 39
De hier onderzochte reisverhalen zwijgen daarover echter in alle talen. Het contrast
is wel sterk: waar tot 1483 de relazen wél nauwkeurig en volledig de aflaten vermelden
die in het Heilig Land te behalen zijn en ons het beeld voor ogen brengen van de
grote hoeveelheid mannen die jaarlijks daarheen getrokken zijn, bewaren de auteurs
over pelgrimerende vrouwen een diep stilzwijgen. Pas in 1459, zes jaar nadat de
clarissen in Jeruzalem een klooster hadden gesticht dat later onderdak bood aan
vrouwelijke pelgrims, wordt voor het eerst – doch buiten de reisverslagen!- melding
gemaakt van een bedevaartgangster naar Jeruzalem.
In dat jaar vertrok Jutta van Raesveldt met haar man Hendrik van Wisch, heer van
Middachten, op bedevaart naar het Heilig Land. Zij overleefden de reis echter niet.
40

Enige jaren later, in 1465, reisde Agnes, weduwe van Georg Finger en
vermoedelijk afkomstig van Görlitz of omgeving, samen met onder meer de
burgemeester van Görlitz, Georg Emmerich, naar Palestina. 41 Of zij dat deed omdat
zij eerstgenoemde Georg hoe eerder hoe liever de hemelse zaligheid wilde doen
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‘Tamen plures sunt causae, ob quas absque licentia, ut audivi, transiri potest, ut si
transiens sit religiosus vel si pater, mater, aut amicus alicujus ibidem infirmaretur,
vel captus detineretur, tum absque licentia transire potest ad querendum vel
redimendum ipsos (…)’ [F. Deycks (ed.), Ludolphi, rectoris ecclesiae parochialis in
Suchem, de Itinere Terrae Sanctae Liber (Stuttgart, Bibliothek des Literarischen
Vereins, 1851), p. 3].
Nog eenmaal elders komt bij Ludolf van Suchem een vrouw ten tonele. Sprekend over het
pelgrimshospitium (indertijd gesticht door de johannieters) luidt het: ‘In hoc palatio seu
hospitio temporibus meis habitabat quaedam matrona, nomine Margareta de Sicilia, et
habuit fratrem canonicum sancti sepulcri, nomine Nicolaus. Haec Margareta Christianis
ibidem multum fuit utilis et profiscua, et, ut mihi constat, multas tribulationes et angustias
amore Christianorum ibi est perpessa, et semper propter fidelitatem eius in speciali fuit
gratia Soldani’ [Ibidem, p. 81]. Hier gaat het evenwel, zo blijkt uit dit citaat, over een
Zuid-Europese vrouw die niet als bedevaartgangster maar als immigrante in Jeruzalem
verbleef; hoe belangrijk zij ook geweest moge zijn voor het wel en wee van de toenmalige
christengemeenschap in Jeruzalem, eigenlijk is zij voor ons, hier en nu, van minder belang.
Ohler, pp. 318-19.
Gelders Archief 0522: Huis Middachten.
Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, p. 148.
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genieten blijft onzeker. 42 Wel is duidelijk hoe zeer zij als vrouw beducht moest zijn
voor allerlei gevaren onderweg, hetgeen wel blijkt uit het feit dat zij uit voorzorg
deze reis maakte als monnik verkleed.
Waarschijnlijk echter is zij behouden thuisgekomen, ja misschien is het zelfs zo
dat ze elf jaar later de zware tocht opnieuw heeft gemaakt. In 1476 immers sloot
genoemde Georg Emmerich zich aan bij het omvangrijke reisgezelschap van Albrecht
van Saksen (het was een groep van 145 personen) en vertrok hij voor de tweede maal
naar het Heilig Land. Dit gezelschap telde ook vier vrouwen: twee uit Cyprus, één
uit Olmütz en één uit Görlitz, de twee Duitse bedevaartgangsters werden vergezeld
door hun man. 43
Het eerste reisverslag echter waarin uitvoerig melding wordt gemaakt van meereizende
vrouwen, is dat van Felix Faber uit 1483. Waar de twee andere grote en befaamde
reisverhalen uit die jaren, dat van Joos van Ghistele met zijn schat aan gegevens, dat
van Bernhard von Breydenbach met zijn bijzondere illustraties, evenals de minder
belangwekkende als die van Jan Aerts, Claes van Dusen en Georges Lengherand
zwijgen over bedevaartgangsters in hun omgeving, geeft Felix Faber in een wat
uitgebreidere passage aan welk misschien onverwacht maar levensgroot probleem
de vrouwen op reis naar Palestina konden ontmoeten: verzet van de mede-pelgrims.
De zes welgestelde en vrome vrouwen op leeftijd, die in het grote en bontgeschakeerde
reisgezelschap –geestelijken, hoog en laag; leken, edel en onedel- in Venetië wachtten
op passage naar Jaffa, leverden met hun aanwezigheid immers aanzienlijke
consternatie op. 44
Toonde immers Felix Faber zich verwonderd over de wilskracht en het
doorzettingsvermogen van deze niet meer zo jonge vrouwen die de zware
inspanningen van de reis als sterke kerels wilden doorstaan, de trotse edelen in dit
gezelschap, op weg naar de ridderschap van het Heilig Graf, dachten daar anders
over en wensten niet met die oude vrouwen op één schip naar Palestina te reizen. 45
Tot dit standpunt trachtten zij ook de andere pelgrims over te halen, maar die waren
minder hoogmoedig en minder bijgelovig; zij wezen op de kans dat de vroomheid
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Reeds honderd jaar eerder had de franciscaan Berthold van Regensburg verkondigd dat
weduwen voor hun overleden man aflaten moesten zien te verkrijgen; zie J. van Herwaarden,
‘Middeleeuwse aflaten en Nederlandse devotie’ in D.E.H. de Boer en J.W. Marsilje, De
Nederlanden in de late middeleeuwen (Utrecht: Het Spectrum, 1987), p. 44.
‘Es seien auch vier Weiber mit uns auf dem h. Landen gewesen, zwo aus Cypern, eine aus
Olmütz mit ihrem Manne und sonsten eine Deutsche aus der Schlesien von Görlitz mit ihrem
Manne’ [Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, p. 160, aldaar geciteerd uit: Müller, Annal. Saxon.,
42-46 en: Sinapius, Schlesische Kuriositäten II, 1045]. De echtgenoot van de vrouw uit
Görlitz was volgens Röhricht…. burgemeester Emmerich.
‘Erant etiam in aliis hospitiis multi peregrini sacerdotes et religiosi, et seculares, nobiles et
ignobiles, de Germania, de Gallia etiam et Francia quam plures erant, praecipue tamen duo
episcopi, Dominus Gebennensis, et Dominus Senomanensis, cum copiosa comitativa et
familia ibi expectabant navis recessum, et quaedam etiam mulieres, vetulae, devotae matronae
divites, numero .VI. ibi erant nobiscum, transfretare ad loca sancta cupientes.’ [K.D. Hassler
(ed.), Fratris Felicis Fabri Evagatorium in terrae sanctae, arabiae et egyptiae
peregrinationem (Stuttgart, Bibliothek des Literarischen Vereins, 1843-49), p. 31].
‘Miratus fui audaciam illarum vetularum, quae se ipsas prae senio ferre vix poterant, et
tamen fragilitatis propriae oblitae, amore illius sanctae terrae in consortium militum se
ingerebant, et laborem fortium virorum subibant. Hoc quidem superbi nobiles aegre ferentes
cogitabant navem, in qua transducendae essent illae matronae, non velle ascendere, indignum
aestimantes, in vetularum consortio ad militiam suscipiendam pergere. Et ad hoc conabantur
superbi illi omnes nos inducere, ne navem illam conduceremus, in quam vetulae venturae
erant.’ [Ibidem, p. 31].
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der vrouwen de overtocht juist veiliger zou maken. Het hielp echter niet: vrouwen
op een schip brachten ongeluk met zich mee! Het eind van het lied was dat deze zes
geplaatst werden op een ander schip, ver uit de buurt van de trotse edelen [‘superbi
nobiles’].
Men zou misschien denken dat het hier een zeer uitzonderlijk belevenis betrof,
maar dat was toch niet zo, want eenzelfde incident –‘Geen vrouwen aan boord!’zou Felix Faber ook enkele maanden later meemaken op de thuisreis en op een geheel
ander traject, nl. juist voor de afvaart van Alexandrië naar Venetië. Als de vriendin
van een Italiaanse goudsmid aan boord komt, wekt dat zoveel misnoegen, dat de
meeste passagiers, uit angst voor hun gemoedsrust, van boord willen gaan en alsnog
andere passage zoeken. Slechts na uitdrukkelijk beloofd te hebben dat ze zich uiterst
terughoudend zal opstellen en in genen dele een gevaar zal vormen voor de goede
zeden, mag ze meevaren naar Venetië. Dientengevolge heeft ze gedurende de gehele
reis, weken lang, haar stanza niet mogen verlaten, ook niet als de andere reizigers
in de havens onderweg gingen passagieren.

Van 1483 tot 1583: van Felix Faber naar Nikolaus Radzivil
Wanneer we tot hier toe slechts één keer aan de hand van de negentien reisverslagen
tot het jaar 1488 hebben kunnen spreken over pelgrimerende vrouwen, doet het bijna
onwezenlijk aan, als Jehan de Tournay (1488-1489) bericht dat zich in zijn
reisgezelschap (waarvan de totale omvang nergens vermeld staat) maar liefst
achtentwintig vrouwen bevonden hebben. Over hen geeft hij trouwens geen enkel
detail, behalve het feit dat ze in Jeruzalem logeerden in het klooster van de clarissen.
Inderdaad, het zijn er ongelooflijk veel. Als dit aantal correct is weergegeven 46, zou
dat betekenen dat hij alleen al meer dan de helft van alle in de reisverhalen
geboekstaafde bedevaartgangsters in zijn onmiddellijke omgeving heeft gehad, zulks
gerekend over een periode van 300 jaar: 1283 – 1583. Mij dunkt dan ook dat we
ernstig rekening moeten houden met de mogelijkheid dat het originele manuscript
–van dit verhaal bestaat enkel een kopie uit 1549- een ander, geloofwaardiger want
bescheidener aantal te lezen heeft gegeven.
Hoe het ook zij, na deze ‘overvloed aan vrouwen’ in dit éne relaas volgt in de
reisverhalen weer een lange tijd van stilzwijgen waar het gaat om vrouwelijke pelgrims
naar het Heilig Land. Wel vertellen veel reizigers wie hun reisgenoten waren (vaak
met naam, toenaam en beroep), maar tot 1525 vernemen we niets over
bedevaartgangsters. 47
Dan echter is de toestand geheel veranderd: van 1525 tot 1565 treffen we in maar
liefst vijf reisverhalen berichten aan over vrouwen op bedevaart naar Jeruzalem. Het
zijn de reisverhalen van Arent Willemsz (1525), van Jan Govertz (1525), van Jan
van Beveren (1536), van Hugo van Rijk (1561) en van Adriaen de Vlaming (1565).
Deze vijf bronnen heb ik kunnen aanvullen met vier korte berichten bij Lampen en
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Mijn opgave hier volgt die van L. Polak, ‘Un récit de pèlerinage de 1488-1489’ in Le Moyen
Age.Revue d’Histoire et de Philologie, 87 (1981), pp. 82 en 83. Letterlijk schrijft zij: ‘Les
femmes (il y en avait 28) étaient logées dans un couvent’. En even verderop: ‘Sur les 28
femmes, il nous donne malheureusement aucun détail’.
Slechts een enkele mededeling, buiten de reisverslagen om, hebben we aangetroffen: Dyf
[=Duif], echtgenote van Joannes Petrus heeft in 1516 de tocht naar Palestina ondernomen
en is daarvan behouden teruggekeerd. [Lampen, ‘Hollandsche Jerusalemvaarders’, p. 285].
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bij Röhricht. Ze hebben betrekking op een zekere Maria Jansens (1551), op enkele
vrouwen in een groot gezelschap van 410 pelgrims (1561), op acht vrouwen in het
gezelschap van Petrus Villinger (1565) en op drie vrouwen in een gezelschap van
41 reizigers (1569). 48 Uit deze groep van aanvullende berichten wordt alleen het
reisverslag van Petrus Villinger in dit artikel besproken vanwege de speciale
belangwekkendheid ervan.
Achter het verslag van Arent Willemsz bevindt zich een lijst van de deelnemers aan
deze reis uit 1525. Daaruit blijkt dat naast de ruim honderd mannen ook een achttal
vrouwen meetrok naar Palestina: 49
1. Maria van Rijssel , huisvrouw van Hugo Frowe uit Rijsel;
2. Lijsbeth Jacopsdochter, echtgenote van Heinrick Pietersz. Opt Meer uit
Amsterdam;
3. Claertgien, hun ene dochter;
4. Tri(j)ntgen, hun andere dochter;
5. Ghijzlant Jansdochter, hun aller dienstmaagd, uit Amsterdam;
6. Lijsbeth Gerritsdochter uit Amsterdam;
7. Trijn Groys uit Amsterdam;
8. Margriete, ‘die vriesinne van leeuwaerden’.
Twee van deze vrouwen zouden de reis niet overleven. Evenals Willem Cornelisz.
Bol uit Haarlem, wie ‘die doot op die lippen stont (….) alsoe dat hij starff tien daghen
daer nae’, overleed Maria van Rijssel vrijwel onmiddellijk na haar ontscheping in
Jaffa en werd begraven op het strand aldaar: 50
‘Bij ons was ook een zieke vrouw, Maria van Rijssel genaamd, die
eveneens heel erg ziek was, maar haar man wilde haar niet achterlaten
maar bracht ze in een hangmat gesnoerd aan land. En zodra zij in de krocht
was, stierf ze in tegenwoordigheid van haar man en ze werd ook op het
strand begraven’.
De dienstbode van de familie Opt Meer, Ghijslant Jansdochter, stierf tijdens de
terugreis te Salines op Cyprus en werd daar begraven; en ook haar dood kwam niet
alleen zoals uit Willemsz’ korte, welhaast laconieke mededeling blijkt:
‘En een van de twee die daar stierven, was een priester van Leeuwarden
uit Friesland, geheten heer Vop. De ander was een vrouw uit Amsterdam,
geheten Ghijzlant Jansdochter’. 51
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Lampen, ‘Hollandsche Jerusalemvaarders’, pp. 287, 289; Röhricht, Deutsche Pilgerreisen,
pp. 239-40, 257, 260-63, 264.
Gonnet, ‘Bedevaart’, pp. 175-77.
‘Noch soe hadden wij een crancke vrouwe maria van rijsel genaemt die oock boven maten
cranck was, mer hoer man en wildese niet verlaten mer brachtse in een math ghebonden te
lande. Ende soe drae sij in die kellenaer was soe starff sij in teghenswoordicheit van haer
man ende werden oock op stranghe beghraven’ [Gonnet, ‘Bedevaart’, p. 67].
‘Ende een vanden tween die daer storven was een priester van leuwerden wt vriezlant
+ ghehyeten heer vop. Tander was een vrouwe van Amsterdam + ghehieten Ghijzlant
Jansdochter’ [Gonnet, ‘Bedevaart’, p. 155].
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Ook een vijftal andere, minder treurige mededelingen over de bedevaartgangsters in
dit gezelschap kan de lezer in dit verhaal tegenkomen. 52 Enerzijds zijn het vier
berichten over het feit dat de bedevaartgangsters na elke afgesloten excursie naar
hun eigen onderkomen gingen in het clarissenklooster – het pelgrimshospitium komt
als geschikt onderdak voor vrouwen inmiddels blijkbaar niet meer in aanmerking –
anderzijds is er een vijfde mededeling die hier bijzondere aandacht verdient. In dat
fragment wordt verhaald hoe de groep Hollanders uit de Venetiaanse herberg ‘De
Witte Leeuw’ vertrekt en gezamenlijk een kamer huurt bij kleermaker Ghilles nabij
de Salvator-abdij. Uit de gemeenschappelijke huishoudbeurs, kopen ze eten op de
markt waardoor ze veel goedkoper uit zijn. Bovendien hebben ze meer vrijheid dan
in de herberg. Dit gezelschap, dat zo duidelijk een ‘dutch treat’ in praktijk brengt en
ook later een nauwe band zal behouden tijdens de reis, bestond uit de volgende leden:
‘Ik, meester Arent Willemsz, barbier te Delft; heer Jan Govertz uit Gorkum,
priester; Hendrik Pietersz. Optmeer uit Amsterdam; zijn huisvrouw
Liesbeth Jacobsdochter met haar drie kinderen Pieter Hendriksz., Claer
Hendriksdochter, Trijn Hendriksdochter, en onze dienstmaagd Ghijzlant
Jansdochter die ons de kost bereidde’. 53
Jan Govertz uit Delft, die zich bij deze groep had aangesloten, heeft eveneens het
verslag van deze pelgrimsreis te boek gesteld. 54
In de inleiding op de editie van zijn reisverslag is reeds uitvoerig aan de orde
gekomen hoe beide verhalen, dat van Arent Willemsz en van Jan Govertz, zowel
gelijkaardig als onderling verschillend zijn. 55 Het fenomeen vrouwelijke pelgrim
komt bij hem veel duidelijker uit de verf dan bij Willemsz, zelfs veel duidelijker dan
in alle andere reisverhalen. Zie de fragmenten I, III, IV en VI na dit artikel. Over het
algemeen blijken dan de presentatie en de verklarende context bij Jan Govertz voor
ons aantrekkelijker dan bij Arent Willemsz omdat hij meer plaats inruimt voor de
weergave van zeer menselijke gedragingen, zowel die van hemzelf als die van zijn
medepelgrims.
In dit verband van groot belang: hoe de vrouwen onder hen onderweg bejegend
werden en de reis hebben doorstaan, komt bij hem wél, bij Arent Willemsz
ternauwernood aan bod. Hij spreekt bijvoorbeeld, anders dan Arent Willemsz die
daaromtrent niets verhaalt, over de grote opschudding die de familie Opt Meer bij
de Venetiaanse bevolking heeft veroorzaakt.
De Venetianen vonden het erg vreemd, Hendrik Opmeer met zijn vrouw
en al zijn kinderen; om zoiets te zien verdrong men elkaar, want hij met
zijn kinderen werd beter bekeken dan alle medepelgrims; met zwepen en
knuppels moest men zich een weg banen door het volk om ons op het
priesterkoor te doen geraken. Moeder Liesbeth Jacobsdochter met de
kinderen werd op een grote, hoogverheven koorstoel geplaatst die geheel
52
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Gonnet, ‘Bedevaart’, pp. 24, 72, 76, 77 en 89.
Gonnet, ‘Bedevaart’, pp. 23-24.
Zoals Lampen, ‘Hollandsche Jerusalemvaarders’, p. 286 terecht opmerkt, mag deze persoon
niet vereenzelvigd worden met de priester Jan van Gorkum die Philipps van Hagen [Ed.
Conrady, p. 234] als een van zijn medereizigers noemt.
In dit verband zij erop gewezen, dat Jan Govertz een deelneemster aan de tocht noemt die
bij Arent Willemsz onvermeld blijft. Het is Maria uut Spangien, echtgenote van een zekere
Constantinus.
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zeer fraai behangen was met goudlaken, opdat zij door jong en oud goed
gezien zouden worden.’ 56
Vergeleken met deze twee reisverhalen is dat van Jan van Beveren (1535) maar
beperkt te noemen, in belang en in omvang. Ook zijn er in feite maar twee of drie
summiere mededelingen over vrouwen in dit relaas te vinden. Niettemin is de eerste,
een bericht over een gebeurtenis die afspeelt tijdens de overtocht van Cyprus naar
Jaffa, in haar geserreerde vormgeving bepaald veelzeggend:
‘En er heerste een grote hitte op ons schip zodat wij van hitte schenen te
versmachten en toen stierf er een vrouw wier lijk wij overboord in zee
zetten (…)’. 57
De tweede mededeling over de pelgrimerende vrouwen betreft hun onderdak in
Jeruzalem:
‘En we werden gebracht naar onze overnachtingsplaats in Kaiphas’ huis,
met twee of drie man op één kamer, en de vrouwen sliepen in Annas’ huis
dat tegenover Kaiphas’ huis ligt (…)’ 58
Verderop in het verhaal, waar Jan van Beveren deze mededeling herhaalt,
staat nog gepreciseerd dat die twee onderkomens ‘een appelwerp’ van
elkaar verwijderd liggen. 59
De enkele mededeling over de vijf meereizende vrouwen die Hugo van Ryck (1561)
in zijn reisverslag opnam, hiervóór al geciteerd in verband met de naar huidige
begrippen merkwaardige categorisering van de pelgrims, dient hier in haar geheel
geciteerd te worden, omdat dit bericht ook iets verduidelijkt omtrent de mogelijke
groepsvorming tijdens zo’n reis:
‘De 28e augustus bleven we de hele dag thuis en aten en dronken met de
pater-gardiaan. Elke natie werd aan een aparte tafel geplaatst, want de
Duitsers telden in de dertig man en wij Nederlanders waren wel zestien
man sterk, en Fransen, Spanjaarden en Italianen vormden de rest, zodat
wij in totaal in de zestig pelgrims telden, onder wie vijf vrouwen’. 60
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Ibidem, f. 30r.
‘ende daer was een groete hette in ons schyp dat wy schenen van hette te versmachte
ende daer stoerf op dat pas een vrou dye woerppen wy over boert in de zee (…) [J.
van Herwaarden en M. van der Hoeven, Een Jerusalemreis in 1536. Reisverslag van
Jan Hendrikszoon van Beveren (Hilversum, Nederlandse Historische Bronnen V,
1985), p. 35].
‘(…) en de men broecht ons te sclapen in Kayfas huys elck twee off drije in een kamer
ende de vrouwen sclijepen in Annas huys dat staet daer tgegenover Kayfas huys (…)’
[ Ibidem, 41].
Ibidem, 56.
‘Den xxviije Augusto laghen wy alden dach stille ende aten ende droncken metten
gardiaen elck natie worde geset aen een sonderlinge tafel want de hoech duytschen
waren al jnde dertich starck ende wy nederlanders waren wel xvj starck ende de geste
waren franchoyschen [29v] spanyaerden ende ytaliaenders somma dat wy waren al
inden tsestich man van pelgroms daer onder dat waren vyff vrouwen’ [Hs. Den Haag
KB 75, A 2-3, folio 29r –29v].
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Omdat Hugo van Ryck en zijn vader zich aansloten bij het gezelschap van graaf
Albrecht zu Löwenstein, kennen we dankzij Röhricht ook de namen van twee van
hen. Het zijn Willeken Enten, echtgenote van Degen van Bal uit Friesland, en
Elisabeth, vrouw van een zekere Lesander. 61
Petrus Villinger, pastoor te Arth in Zwitserland, vertrok op 1 juni 1565 met een zestal
streekgenoten naar Venetië. Daar sloten zij zich aan bij vijftig tot zestig andere
pelgrims, 62 onder wie 21 Hollanders, 5 Vlamingen, 5 Brabanders, 1 Limburger, 1
Henegouwer en 1 Artesiër. Voorts enkele Italianen, Fransen en een Armeense
bisschop. In dit gezelschap bevonden zich tevens een viertal clarissen uit
respectievelijk Praag, Napels, Lombardije en Spanje, één Brabantse en drie Hollandse
vrouwen, nl. Johanna van Stoss [= van Staes / Stassen?] uit Antwerpen, Maria
Cornech uit ‘Blaninck’ [=Vlaardingen?], Katharina Andereas uit Leiden en Lucia
Cornely uit Dordrecht. 63 Van een der Duitse medepelgrims, Johann Helffrich uit
Leipzig, 64 weten we dat de vier laatstgenoemden van dit achttal zich aan boord zeer
wel wist te vermaken,
‘zodat de schipper na het avondeten op de cither liet spelen en liet dansen,
want in ons gezelschap waren enkele Brabantse en Hollandse vrouwen,
en dus gaven de matrozen ook veel bijzondere dans- en
koorddansvoorstellingen en soortgelijk hopsen tot ’s nachts toe’. 65
Door de gebeurtenissen op de terugreis echter zullen ze naderhand aan dit jolijt met
spring- of evenwichtskoord wel met weemoed teruggedacht. Op 16 oktober leden
zij schipbreuk bij Myra waarbij een pelgrim uit Neurenberg verdronk –niet het
slechtste lot zoals zal blijken. Vier pelgrims uit Brabant, een uit Vlaanderen en die
ene uit Limburg werden doodgeslagen toen ze het vasteland hadden weten te bereiken.
Een aantal werd in de boeien geslagen en naar Attalia gebracht, en de rest op Rhodos
gevangen gezet. Zij poogden zich vrij te kopen –Johanna van Stoss uit Antwerpen
bijvoorbeeld bood 300 dukaten- maar slaagden daarin niet. Vervolgens werden de
ongelukkigen op de galeien geplaatst. Of Johanna dat lot ook onderging is niet
duidelijk, wel is echter zeker dat zij stierf in het jaar daarop, in 1566, evenals vier
Vlamingen, twee Hollanders en een Zwitser. Een jaar later stierven nog eens vier
Hollanders en twee Zwitsers. Hoe het de drie andere vrouwen vergaan is, werd hier
niet opgetekend maar hun lot zal droevig geweest zijn. 66 Tenzij ook zij erin geslaagd
zijn zich eindelijk vrij te kopen zoals dat Petrus Villinger op 1 mei 1568 dan toch
61
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Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, p. 249. De enigszins andere lezing aldaar is denkelijk te
wijten aan het onbegrip buiten het eigen taalgebied waar het Nederlandse namen betreft.
De opgave bij Röhricht, Ibidem (op gezag van respectievelijk Johann Helffrich en Petrus
Villinger) is niet eenduidig. Op p. 260 spreekt hij over‘vielen Pilgern, im ganzen 52’; op p.
262 heet het daarentegen: ‘im ganzen 60 Personen’.
Röhricht, Ibidem, pp. 260-63.
Hij zou na afloop van het bezoek aan Palestina op 22 augustus 1565 doorreizen naar het
klooster van St. Katharina in de woestijn van Sinai.
‘also da( der Schiffmann nach dem Nachtessen auf den Cythern geschlagen und einen
Tanz halten lassen, denn unter unserer Gesellschaft etliche Brabändische und
Holländische Weiber waren, so übten die Schiffsleut auch viel seltzamer spiel mit
tantzen, gaukeln auf dem Seyl und dergleichen springen bis in die Nacht’ [Röhricht,
Ibidem, pp. 56-57].
Van de vier nonnen wordt niet meer gerept. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de vier
clarissen in Jeruzalem waren achtergebleven omdat ze waren overgeplaatst naar het klooster
aldaar.
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gelukte. Dat zij op de galeien geplaatst zijn, is trouwens niet erg waarschijnlijk,
zomin als dat bij Johanna van Stoss het geval is. Men zie namelijk in dit verband een
mededeling even verderop in dit artikel, opgetekend uit de reisbeschrijving van
Adriaen de Vlaming.
In een convoluut met de misleidende titel Verscheyde voyagien ofte reysen gedaen
door Heer Adriaen de Vlaming na Hierusalem &, 67 staat op de keerzijde van de
titelpagina bij het gedeelte waar het reisverslag van De Vlaming begint, in kort bestek
aangeduid hoezeer de onderneming van een pelgrimage naar het Heilig Land aan het
veranderen was:
‘Aantekening bij de reis van de heer Adriaen de Vlaming.
De heer Adriaen de Vlaming was onder meer raadslid in Dordrecht, en zijn vrouw,
mevrouw Maria van H****** de schoonzuster van de heer Jacob Braat,
oud-burgemeester te Zevenbergen. Zij hebben op deze reis meegenomen hun hele
huisgezin, knecht en meid, hond en kat, en ze hebben hen allen veilig thuisgebracht.’
68

Dat was natuurlijk prettig voor de twee huisdieren en hun verre reis met behouden
thuiskomst is hoogstwaarschijnlijk een volstrekt unicum geweest in de historie van
de Jeruzalem-bedevaarten, maar de afstand tot Agnes Finger, die exact 100 jaar
daarvoor, in 1465, nog uit veiligheidsoverwegingen als monnik verkleed naar
Jeruzalem trok, is plotseling wel erg groot geworden. Ons zou het bovendien liever
geweest zijn, hadden we meer over de menselijke deelnemers aan de reis vernomen,
hadden we de namen van het personeel vernoemd gekregen en was De Vlamings
echtgenote met naam en toenaam vermeld geweest. Maar nee, Adriaens vrouw is
tevreden moeten zijn met de vermelding van enkel de eerste letter van haar
familienaam. Zeer waarschijnlijk hebben daarbij gevoelens van vrouwelijke
terughoudendheid en dus vrouwelijke eerbaarheid (al dan niet ingegeven door de
echtgenoot) een doorslaggevende rol gespeeld, maar dat de mededeling van haar
familierelatie tot de oud-burgemeester van het plaatsje Zevenbergen dan toch niet
mocht ontbreken, levert in onze ogen een wat merkwaardige prioriteitstelling op.
Ook elders in het verslag voelen we dat gemis aan die door ons gewenste informatie.
Nadat Adriaen de Vlaming en zijn reisgenoten de heilige plaatsen in Jeruzalem
bezocht hebben –mét de hond en de kat?- aanvaarden ze de thuisreis:
‘Op de 20e september ’s morgens om vier uur zijn wij met ons vieren (ik,
Adriaen de Vlaming, en mijn vrouw alsmede Adriaen Dircksz en Jacob
Dircksz van Gouda) gereden van Rama naar Jaffa’. 69
67

68
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Exempl. Utrecht UB, 1491919. De titel is in zoverre misleidend dat Adriaen de Vlaming
slechts éénmaal naar Palestina is getrokken. De woorden verscheyde voyagien ofte reysen
hebben betrekking op de andere erin opgenomen reisverhalen. Een daarvan is dat van Jan
Aerts (1481-1484).
‘Aenmercking, Op de Reys van Heer Adriaen de Vlaming. Heer Adriaen de Vlaming was
Raedt in Dordrecht, &c en sijn huysvrouw, Juffr. Maria van H****** d’aengehuwde suster
van Heer Iacob Braat, Oudt-Burgemeester tot Sevenbergen. Hebben oock op dese Reys
gehadt haer gantsche huys-gesin, knecht, en meyt, hondt en kat; en hebben de selve alle
behouden wederom gebracht’.
‘Op den twintighsten September ’s morgens omtrent vier uren, soo zyn wy met ons
vieren, (ick Adriaen de Vlaming, ende mijn huys-vrouwe; als mede Adriaen Dircksz
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Men proeve de plaats van deze huys-vrouwe: opnieuw anoniem, ja zeker, maar wel
veilig tussen eigen man en twee Goudse reisgezellen die wél beide met namen
genoemd zijn. Personeel en huisdieren zijn nu trouwens geheel uit het zicht
verdwenen, gelukkig slechts figuurlijk; ze waren immers veilig thuisgekomen [‘alle
behouden wederom gebracht’] . Tot zover Maria.
Nog een andere passage uit dit verhaal verdient de aandacht. Op de terugreis varend
langs Rhodos maakt hij de opmerking dat op dit eiland drie vrouwen met een priester
door de Turken gevangen worden gehouden. 70 De mogelijkheid bestaat dat het hier
de drie nog in leven zijnde vrouwen uit het hiervoor genoemde reisgezelschap van
Petrus Villinger betreft, namelijk Maria Cornech, Katharina Andereas en Lucia
Cornely. Als de gedetineerde priester zou bijvoorbeeld Johan Wilhelm uit Den Haag
in aanmerking kunnen komen. 71 Naar de tijd bezien zou het goed zo kunnen zijn.
Weliswaar waren deze gevangenen pas op 13 november 1565 naar Rhodos afgevoerd,
maar de thuisreis van Adriaen de Vlaming was na zijn vertrek uit Jaffa (eind
september) aanzienlijk vertraagd. Alleen al in Saida bleef zijn schip ruim drie weken
voor anker liggen zodat het beslist niet onmogelijk is dat hij pas nà 13 november
langs Rhodos gevaren is. In ieder geval kwam hij eerst op 28 maart 1566 weer thuis.
Toch blijft het dan wel onduidelijk waarom van de andere gevangenen geen gewag
wordt gemaakt. Zou het soms zijn omdat gevangenschap van vrouwen (en priesters)
als bijzonder schrijnend werd ervaren? In verband met dat wat in het laatst te
bespreken reisverhaal, dat van Nicolaus Radzivil, als opmerkelijkste feit naar voren
zal komen, is die mogelijkheid beslist niet uit te sluiten.
Van zéér groot belang in verband met dit onderzoek is het navolgende.
Op 17 april 1583 vertrok de Poolse hertog Nikolaus Christoph von Radzivil met
acht anderen vanuit Venetië naar Palestina. Radzivil volgde het gewone programma
bij zijn bezoek aan de verschillende heilige plaatsen in Jeruzalem, en dat zou zijn
reisbeschrijving (later uit het Pools in het Latijn vertaald) tot het gemiddelde hebben
teruggebracht, althans tot niet zeer bijzonder hebben gemaakt, ware het niet dat hij
in zijn verslag over Jeruzalem een uiterst belangwekkende passage had opgenomen.
Hij verhaalt over een ongeveer 50 jaar oude Poolse vrouw, Dorothea Siekierzecka,
die dakloos, zwak en vermagerd rondzwierf door de heilige stad, zich overal de
toegang geweigerd zag, door sommigen als niet goed wijs werd beschouwd, maar
wel steeds weer opnieuw de Grafkerk bezocht als ze daartoe de kans kreeg. Zij was
een dankbaar object van allerlei Turkse jongetjes die haar regelmatig kwelden en
met zweepslagen door de straten joegen. 72 Zo erg was ze eraan toe, dat het een wonder
mocht heten dat ze nog leefde:
‘Want door de slagen waren bijna alle ribben in haar tengere lijfje
gebroken’. 73
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ende Jacob Dircksz van der Goude) gereden van Rhama na Jaffa’ [Verscheyde voyagien
ofte reysen gedaen door Heer Adriaen de Vlaming na Hierusalem, p. 79].
Ibidem, p. 87.
Afgezien van Peter Villinger zelf was er nog één andere priester in het gezelschap: Peter
Petri uit Den Briel. Van hem is bekend dat hij in 1566 gestorven was. Zie Röhricht, Deutsche
Pilgerreisen, p. 263.
Zie evenwel noot 86 betreffende hun vermoedelijk incorrect aangegeven identiteit.
‘Nam costas fere omnes, in tenero corpusculo, verberibus confractas habebat’
[Ierosolymitana peregrinatio illustrissimi principis Nicolai Christophori Radzivili
ducis olicae et niesuisii palatini vilnensis militis ierosolymitani, etc. Primum a Thoma
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Maar dan treed Radzivil handelend op. Wanneer hij, zoals gebruikelijk voor elke
pelgrim, zijn derde bezoek aan de Grafkerk wil brengen ziet hij hoe zijn landgenote
wederom het slachtoffer van jonge Turken is geworden:
‘En terwijl wij doende waren toegang te verkrijgen tot de kerk van het
Heilig Graf konden wij slechts met moeite verdedigend voor haar optreden
en haar ontrukken aan de woestheid der Turkse jongeren’. 74
Vervolgens beweert hij dat paus Gregorius XIII –op wiens persoonlijke vriendschap
hij zich al eerder in het boek had laten voorstaan- naar aanleiding van juist dit incident
dat de heilige plaatsen in opspraak had gebracht, het decreet heeft uitgevaardigd dat
vrouwen op straffe van excommunicatie niet meer naar Jeruzalem zouden mogen
reizen. 75
Ten slotte schrijft Radzivil dat hij bij de Turkse kadi geld heeft achtergelaten om
de terugreis van zijn arme en verdwaasde landgenote te bekostigen. Die heeft
zijnerzijds toegezegd haar zijn toestemming tot vertrek naar Tripolis te geven. De
afloop van een en ander is evenwel niet bekend.
Nu, hoe persoonlijk de vriendschap tussen Radzivil en de paus ook geweest moge
zijn, het valt moeilijk aan te nemen dat uitsluitend dit incident de aanleiding tot het
verbodsdecreet is geweest. Veeleer heeft deze gebeurtenis enkel de doorslag gegeven
tot het nemen van een besluit dat al eerder overwogen was. Welke argumenten daarbij
een rol hebben gespeeld, is niet licht vast te stellen; misschien zijn niet alleen humane,
maar ook politieke en theologische overwegingen van belang geweest. Een nader
onderzoek in de Vaticaanse archieven zou wellicht daarover meer duidelijkheid
kunnen verschaffen. Toch lijkt mij de hypothese niet te gewaagd dat naast de
deerniswekkende behandeling van Dorothea Siekierzecka minstens twee andere
zaken de paus kunnen hebben aangezet de oude kerkelijke ontrading te wijzigen in
een regelrecht verbod.
Enerzijds was er de ergernis – of was het deernis? – over het lot van de gevangen
vrouwen en van de gedetineerde priester op Rhodos dat jarenlang de onmacht van
het westen en zijn kerk tegenover het Turkse rijk had aangetoond. Anderzijds was
er de ergernis – of was het verbittering? – over de niet aflatende kwellingen en
vernederingen die àlle christelijke pelgrims moesten ondergaan. Zo bezien zijn het
naast Dorothea Siekierzecka uit Polen ook enkele bedevaartgangers uit de Lage
Landen geweest die – zij het indirect – de vrouwen gedwongen hebben hun devotie
anderszins te uiten. Precies 1200 jaar nadat de eerste vrouwelijke pelgrim Egeria
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Tretero custode Varmiensi ex Polonico sermone in Latinum translata Antverpiae ex
officina Plantiniana Apud Viduam et Filios Ioannis Moreti M.DC.XIV, p. 58].
‘dumque tertia noce Dominicum Sepulchrum ingrederemur, vix eam a rabie Turcicorum
puerorum defendere & eripere potuimus’ [Ibidem, p. 58]. Dum heeft een duratief
aspect, als het wordt gevolgd door een coniunctivus van een verbum dat een
doelgerichte handeling uitdrukt. Men kon de Grafkerk inderdaad niet zomaar in- en
uitlopen: telkens opnieuw werden de pelgrims opgehouden door allerlei administratieve
rompslomp.
‘Quamobrem propter scandala, quae sacris illis in locis eius occasione committebantur,
Gregorius XIII. Pont. Max. sub excommunicationis poena interdixit, ne mulieres amplius
Ierosolymam profiscerentur’ [Ibidem, p. 58]. In margine op p. 57 staat:’Mulieribus
Ierosolymitana peregrinatio prohibita.’ Voorts moet ik hier nadrukkelijk erop wijzen dat
het Gregorius XIII was die dit verbod heeft uitgevaardigd, en niet Gregorius XII zoals
Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, p. 9 meedeelt. Dat betekent een verschil van zo’n 180 jaar!
We mogen aannemen dat dit een drukfout is geweest, maar de anders zo consciëntieuze en
degelijke Palestinoloog heeft dat blijkens de lijst van Druckfehler niet opgemerkt.
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Jeruzalem had bezocht (ca. 383) kwam door het droevig lot van Dorothea Siekierzecka
(1583) een eind aan de mogelijkheid voor vrouwen om de heilige stad te bezoeken.
76
Hadden ze nu niet meer de mogelijkheid in een werkelijke bedevaart naar Palestina
trekken, ze konden wel, indien gewenst, thuis een zogenaamde geestelijke pelgrimage
77
verrichten. Het is in dit verband veelzeggend dat het bekende werkje Een devote
maniere om gheestelijck Pelegrimagie te trecken tot den Heylighen Lande van de
Brabantse karmeliet Jan van Paesschen na zijn eerste (postume) editie van 1563 in
zijn Franse vertaling werd herdrukt in 1584, en dat het ongeveer 15 jaar nadien (±
1600) in het Engels werd vertaald. Maar geestelijke bedevaarten behoren niet tot de
te bespreken werkelijke mobiliteit van vrouwen op de lange afstand over zee.

Vrouwen op bedevaart naar Jeruzalem: verschijningsvorm en verklaring
Wanneer we de mededelingen over reizende vrouwen, zoals die uit de bronnen naar
voren komen trachten te overzien, doemt het volgende beeld op: na de (altijd nog
zeer bescheiden) groep vooral adellijke vrouwen die in de 12e en 13e eeuw naar
Palestina togen en na de kerkelijke ontrading uit 1260 die daarop volgde, is in de
door mij onderzochte reeks reisverslagen vanaf 1283 tot 1483 geen sprake van
Noordwest-Europese pelgrimerende vrouwen naar het Heilig Land. Enkel bij Ludolf
van Suchem (1350) kan men iets in die richting vernemen, maar zijn mededeling
(hiervoor ter sprake gekomen) heeft eigenlijk meer betrekking op een toestand uit
het verleden dan op zijn eigen tijd.
Pas over de jaren 1459 en 1465 zijn ons (niet uit een reisverslag maar uit een
andere bron) een tweetal berichten nagelaten over pelgrimerende vrouwen. Het eerste
betreft Jutta van Raesveldt die, zoals gezegd, de reis naar Palestina samen met haar
man ondernomen heeft, maar evenmin als hij de tocht overleefd heeft. Het tweede
betreft Agnes Finger die in vermomming op bedevaart ging; zij kon voor onderdak
terecht in het niet lang daarvoor gestichte clarissenklooster te Jeruzalem. Na een
drievoudige deelname van vrouwen in 1476, 1483 en 1488-89 wordt er dan weer
gedurende 35 jaar met uitzondering van de Nederlandse Duif (1516) niets van hen
vernomen.
Als we dan ervanuit mogen gaan dat in de periode 1283 tot 1483 wérkelijk geen of
nagenoeg geen vrouwelijke pelgrims naar Palestina trokken (en dus geen sprake was
van een stelselmatig negeren van het tegendeel) is daarvoor denkelijk een drietal
verklaringen te geven:
-aan de kerkelijke ontrading uit 1260 bij monde van de legaat Thomas gaven de
vrouwen nog onverminderd gevolg;
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De Aquitaanse of Galicische non Egeria verbleef van pasen 381 tot maart 384, dus ca. 383,
in Jeruzalem. Een handzaam overzicht van haar pelgrimage biedt Ben Wasser,
Pelgrimstochten. Langs wegen en door tijden. (2010), p. 29-36.
De oudste van deze gebedenboekjes aan de hand waarvan men een pelgrimage naar Palestina
kon nabootsen, dateren van de 13e eeuw. Cf. A. Saudreau, La piété à travers les âges: simple
esquisse historique (Paris: Téqui, 1927), p. 473. In de 14e en 15e eeuw zijn er meer op de
markt verschenen, aanvankelijk in de Lage Landen en in de Duitse gebieden, later ook elders
in Europa. Ook anderstalige voorbeelden, Latijnse en Italiaanse, noemt Röhricht, Deutsche
Pilgerreisen,, p. 41 (noot50).
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-de verzorging in het pelgrimshospitium, voorzover die de bedevaartgangsters
betrof, was inmiddels aanzienlijk in kwaliteit achteruitgegaan, zodanig althans dat
het als een probleem werd ervaren een geschikt onderdak te vinden voor de vrouwen
die immers gescheiden moesten worden ondergebracht; 78
-de verhalen over de duurte en de gevaren van zo’n verre reis hadden voorlopig
nog een verlammende uitwerking op de reis- en ondernemingslust van de vrouwen.
79

Welke van deze factoren de doorslag gaf -zulks natuurlijk naast eventueel gevoelde
gebondenheid aan huis en haard, bijvoorbeeld in verband met opgroeiende kinderenzal wel voor iedere vrouw afzonderlijk verschillend zijn geweest.
In 1476, 1483 en 1488-89 is er dan sprake van een bescheiden poging van enkele
vrouwen om deel te nemen aan een bedevaart. De vier bij Albrecht van Saksen schijnt
dat ook zonder enige problemen gelukt te zijn; de zes bij Felix Faber hadden te
kampen met grote tegenwerking van hun vermoedelijk bijgelovige medereizigers;
de enkelen –de opgave van achtentwintig valt mijns inziens niet te vertrouwen- bij
Jehan de Tournay zijn er waarschijnlijk eveneens zonder kleerscheuren van
afgekomen.
Hoe zwaar echter de zeereis was naar Palestina blijkt wel uit het feit dat Jaffa als
nefaste havenbestemming in het Nederlands spreekwoordelijk is geworden. 80 Welke
grove behandeling door Turken en Arabieren de pelgrims daar te lande moesten
doorstaan, moge blijken uit de volgende kleine selectie aan gegevens.
Georges Lengherand (1486-87) ervaart de intimidatie van de Turken die de pelgrims
in Jaffa de stinkende pelgrimsverblijven inleidden aldus: ‘Het leek wel of ze hen
dreigden te kruisigen’. 81
Op weg van Jaffa naar Rama is de behandeling niet minder angstwekkend:
‘En onderweg passeerden we enkele dorpen waar de vrouwen en kinderen
ons met stenen bekogelden, en wel zo dat ze enige pelgrims niet weinig
verwondden’. 82
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Röhricht, Ibidem, p. 41 (noot 48), alsook J. van Herwaarden ‘Geloof en geloofsuitingen in
de late middeleeuwen in de Nederlanden: Jerusalembedevaarten, lijdensdevotie en
kruiswegverering’ in Bijdragen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 98 (1983),
400-429 (p. 411), die zich beiden baseren op uitspraken van Felix Faber I, 322; dezelfde
informatie bieden trouwens ook Jehan de Tournay, Jan van Beveren en Arent Willemsz.
Anders dan Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, p. 8 beweert, lijken mij de berichten die hij in
de Pilgerverzeichnis citeert omtrent de ‘freundliche Haltung’ der moslimautoriteiten tegenover
de christelijke pelgrims niet zeer overtuigend. In slechts één casus die hij noemt, uit 1346,
wordt gesproken over een eervolle en royale ontvangst door een of andere heidense vorst
(‘a quodam rege pagano’). In twee andere, uit 1332 en 1340, is wel sprake van een
vriendelijke behandeling, maar zulks na een smadelijke periode van gevangenschap. En in
nog twee andere, uit 1338-47 en 1381, ontbreken eenvoudig de gegevens dienaangaande.
‘In Jaffa liggen’: bewusteloos zijn, op sterven na dood zijn, overleden zijn. Een treffende
illustratie hiervan bieden de mededelingen van Arent Willemsz en Jan Govertz over het
afsterven van Willem Cornelisz. Bol en Maria van Rijssel, hiervoor ter sprake gekomen.
‘(…) ilz sembloit qu’ilz les menassent pour cruciffier’ [G. Ménilglaise (ed.), Voyage de
Georges Lengherand, mayeur de Mons en Haynaut, a Venise, Rome, Jérusalem, Mont Sinaï
& Le Caire, 1485-1486, avec Introduction, Notes, Glossaire, &c. par le Marquis de Godefroy
Ménilglaise, Membre de la Société des Bibliophiles de Mons, de celle des Antiquaires de
France, etc. (Mons : Masquillier & Dequesne, 1861), p. 113].
‘Et en chemin trouvâmes aucuns villages où les femmes et enfans nous ruoient de
pierres et tellement qu’ilz bléchèrent aucuns pellerins bien fort’ [Ibidem, p. 114].
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En niet alleen de Turken en Arabieren, mannen, vrouwen en kinderen, maakten hun
het leven zuur, ook de natuur eiste haar tol:
‘Maar vanwege de grote hitte die er die dag heerste, waren de pelgrims
zo versuft, zwak en uitgedroogd dat het merendeel ziek werd ; en wel zo
dat twee Duitsers, toen wij in het genoemde Rama aangekomen waren,
daar drie uur later de geest gaven’. 83
Ook Jan van Berchem (1494) ervaart de agressiviteit der plaatselijke bevolking: ook
hij wordt in Rama en daarbuiten openlijk bespot en met stenen bekogeld:
‘Overal waar wij kwamen, troffen wij veel moslims en andersoortige lieden
die ons veel ongemak bezorgden; en vooral de kleine kinderen die liepen
ons op straat achterna en wierpen naar ons met stenen en dreven de spot
met ons’. 84
En Anselme Adorno had al enkele jaren eerder, in 1470, beschreven hoeveel ellende
zij hadden moeten doorstaan en met hoeveel angst en moeite hij en zijn reisgenoten
er uiteindelijk in slaagden uit Palestina te ontsnappen. In de laatste zin die hij wijdt
aan zijn verblijf in die contreien, vat hij alles nog eens krachtig samen:
‘Voorzeker hebben de westerlingen daar geen enkel zeker, rustig en
zorgeloos ogenblik, maar ze verkeren voortdurend in hevige angst en zorg
dat ze gedood worden’. 85
Dergelijke berichten over de behandeling die pelgrims in het Heilig Land konden
verwachten, zullen allicht heel wat mannen én vrouwen ervan weerhouden hebben
de staf op te nemen en de reis te aanvaarden. 86 Hoe het ook zij, uitgezonderd de
bedevaart van Duif in 1516, vernemen we niets meer over pelgrimages van vrouwen
naar Jeruzalem tot 1525. Vanaf dat jaar noemen de Nederlandse reisverhalen zonder
uitzondering ook vrouwelijke pelgrims. Ook vier andere bronnen (uit 1551, 1561,
1565 en 1569) laten zich in die zin uit. Opmerkelijk is voorts, dat Jan van Scorel een
vrouwelijke pelgrim uitbeeldt op een van zijn groepsportretten van
Jeruzalembroederschappen: de 24-jarige Heyltgen Dirck Evertsdochter die in 1530
met haar man Jan Willemsz naar Palestina getrokken is. 87 Er is dus, voorzover de
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‘Mais à cause de la grande challeur qu’il fist ce jour les pélerins furent sy matz, foybles,
et altérez, que la plus part en furent mallades; et tellement que nous arrivez [=nous
étant arrivés] audit Rames, trois heures après deux Allemans y rendirent l’esprit à
Dieu (…)’ [Ibidem, p. 114-15].
‘Allomme waer wy quamen vonden wy vele heyden en andere maniere van volcke
dewelcke ons vele leets deden en sonderlinghe de cleyn kinderen die liepen nae ons
lancx der straeten en worpten nae ons met steenen ende bespotten ons (…)’ [UB Gent,
Hs. 1309, p. 90].
‘Nullum sane securum a curaque quietum momentum Francis est, sed timoribus
vehementibus atque curis ne trucidentur semper.’ [Ed. Heers-de Groer, p. 350].
De behandeling door Turken werd als even slecht ervaren als die door Arabieren, maar
omdat de Turken nu eenmaal in Palestina (en na 1517 ook in Egypte en elders) de
machthebbers waren, werd het slechte optreden der Arabieren vaak zonder onderscheid aan
hen toegeschreven. Geen wonder dan ook dat in het Nederlands het oude werkwoord Turken
betekende: pesten, treiteren. Geen wonder dat het woord Turk al eeuwen geleden in het
Nederlands een overwegend negatieve, zelfs invectieve gevoelswaarde heeft gekend.
Zie Jan van Scorel, Portretten van negen leden van de Utrechtse Jeruzalembroederschap
ca. 1535. Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 2377;596.
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uiterst bescheiden aantallen zo’n karakterisering mogelijk maken, sprake van een
zekere herleving van de Jeruzalem-bedevaart onder vrouwen waarvoor enkele
omstandigheden zijn te noemen die tezamen een aanzet tot verklaring ervan kunnen
vormen. 88
Als nu de belangrijkste oorzaak niet hier in deze gewesten maar daar in Palestina
gezocht moet worden, zou dit betekenen dat de grootste hindernis om daarheen te
trekken, verdwenen was. 89 Met andere woorden: dat de bejegening van de christenen
vanaf ca. 1525 plotseling geheel anders, veel vriendelijker, was geworden. Maar
hiervan blijkt niets in de literatuur. Van Soliman de Grote (r.1520-1566) is bekend
dat hij inzake geloofskwesties een ijverig, ja streng orthodox moslim was.90 Ook de
pelgrimsverslagen laten niets blijken van een mildere houding ten opzichte van de
westerlingen. Jan Govertz spreekt daarover duidelijke taal; zie de fragmenten II en
V na dit artikel.
Maar ook andere bronnen laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Hoeveel
moeite immers hebben De la Vigne en Ogier van Boesbeeck, respectievelijk Frans
en Oostenrijks gezant in Istanboel, in 1559 wel niet gehad om pelgrims die waren
gevangen genomen en naar de galeien verwezen, na jaren van ellendige
gevangenschap eindelijk vrij te kopen. 91 Welke verschrikkingen, hierboven
gememoreerd, heeft het gezelschap rond Petrus Villinger wel niet moeten doorstaan
voordat althans enkelen van hen na jaren slavernij zich met veel geld hun vrijheid
konden verwerven. Dergelijke gebeurtenissen, die natuurlijk niet geheim bleven
maar integendeel eerder nog werden aangedikt, lieten geen enkele twijfel bestaan
aan het mogelijk harde lot dat élke pelgrim, man én vrouw, te verwachten kon hebben.
Nee, van een grotere mildheid tegenover de pelgrims was geen sprake. Palestina was
en bleef ‘pessima terra, mortis janua’(een kwaad land, een poort van de dood). 92
Elke pelgrim, man én vrouw, die daarheen trok, deed er goed aan een testament op
te stellen en zich in te stellen op een naderende dood. Reeds de tweede zin van het
reisverslag van Joos van Ghistele, dat in de 16e eeuw een grote bekendheid heeft
gehad, luidt niet voor niets:
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In de periode 1525 – 1553 verdrievoudigde zich het in Jeruzalem geïnde tolgeld van 40.000
tot 120.000 aspers per jaar [S.D. Goitein in Encyclopedia of Islam (Leiden, 1986), V, col.
334, s.v. Al-Kuds]. De statistische noodzakelijkheid dat daarmee ook het aantal vrouwelijke
pelgrims uit met name Noordwest-Europa verdrievoudigd zou moeten zijn, is daarmee
evenwel nog niet bewezen, alleen al vanwege het feit dat het toegangstarief tot Jeruzalem
van persoon tot persoon kon verschillen [Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, p. 64 (noot 205).
Afgezien van de natuur als belemmerende factor; die bleef uiteraard ongewijzigd.
Ogier van Boesbeeck schrijft over hem in zijn eerste brief d.d. 1 september 1555:‘Religionis
ceremoniarumque suarum custos severissimus, nec minus illarum quam imperii propagandi
cupidus’: Hij is een zeer streng behoeder van de godsdienst en religieuze gebruiken en is
even begerig om zijn geloof te verbreiden, als zijn rijk. [Z. von Martels en M. Goldsteen,
Ed.: Augerius Gislenius Busbequius, Legationis Turcicae epistolae quatuor / Ogier Ghiselin
van Boesbeeck, Vier brieven over het gezantschap naar Turkije (Hilversum: Verloren, 1994),
pp. 108-09.] Jan Govertz heeft hem ontmoet tijdens hun beider pelgrimage: Govertz naar
Jeruzalem, Soliman naar Mekka. Zie Govertz, f. 69r-69v.
Deze geschiedenis staat verhaald in Boesbeecks vierde en laatste brief d.d. 16 december
1562. Over het lot van hen die in Turkse gevangeschap geraken heet het: ‘(…) sanos, aegros,
convalescentes, robustos, valetudinarios, iuvenes, senes eodem mode accipiunt omnes.’: (…)
gezonden, zieken, zij die aan de beterende hand zijn, sterke kerels, lieden met een zwak gestel,
jongeren en grijsaards, allen worden over één kam geschoren. [Ibidem, pp. 298-99.]
Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, 39 (noot 36).
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‘Ten eerste behoort hij die van plan is op reis te gaan, zich de juiste
instelling en een zuiver geweten te verwerven en zich te schikken in een
onvermijdelijke dood, alsook zijn testament, regelingen en al zijn
wereldlijke zaken goed geordend te noteren met de nodige aanwijzingen
voor zijn erfgenamen’. 93
Valt deze ‘oriëntaalse’ omstandigheid als verklaring af, evenmin is het zo dat de
oorzaken voor de opeens sterk toegenomen deelname van vrouwen in de
pelgrimsbeweging uitsluitend hier te vinden zijn geweest.
Er is immers , meen ik, een factor aan te wijzen die vanuit Jeruzalem gewerkt
heeft, hier in de Lage Landen op vruchtbare bodem is terechtgekomen en -zij het
niet onmiddellijk doch wel op termijn- de deelname van vrouwen gestimuleerd kan
hebben. Ik doel hier op de ‘propaganda’ voor de eigen aflaten door de franciscanen
in Jeruzalem. De toestand was aldus: de zogenaamde volledige en gedeeltelijke
aflaten die in Jeruzalem te verkrijgen waren, dateren eerst van kort voor 1350. Ze
waren aldaar ‘verzonnen’ en toegeschreven aan Sylvester I (314-335). 94 Alle moeite
der franciscanen ten spijt om ze echt te doen lijken, bleven de pauselijke bullen echter
zwijgen over de ‘indulgentiae Hierosolymitanae’. Wel schreef Christophorus van
Varese, die omstreeks 1470 een toelichtend commentaar aan deze kwestie wijdde,
dat er in Jeruzalem negen volledige (a poena et a culpa) aflaten te verkrijgen waren.
Hij baseerde zich daarvoor evenwel op een, jawel, franciscaans geschrift dat kort
voor 1350 vervaardigd was, en waarvan we de neerslag vooreerst in de pelgrimsgids,
vervaardigd in het klooster te Jeruzalem, en daarna in alle latere pelgrimsverhalen
terugvinden. 95 Vanaf medio 1480 kon de pelgrim óók een volledige aflaat verwerven
door een bezoek te brengen aan de Thomaskapel op Monte Sion, aan de Helenakapel
in de Grafkerk, en aan de Magdalenakapel in Bethanië. Op verzoek der franciscanen
had Sixtus IV (1474-1481) dit ter stimulering van de bedevaart vastgesteld. In 1489
wisten ze Innocentius VIII zover te krijgen dat deze nóg twee volledige aflaten
verleende, namelijk voor twee plaatsen in de hof van Olijven. In 1561 heeft Pius IV
dit alles nog eens bevestigd. 96
Dit ‘propagandaoffensief’ van de franciscanen heeft als gezegd natuurlijk niet van
het ene op het andere jaar effect gesorteerd. Er is een aantal jaren overheen gegaan
voordat het althans enigszins merkbaar werd in een bescheiden toename van het
aantal bedevaartgangsters. 97 Zij moeten zich thans minder gehinderd gevoeld hebben
door de faam van Palestina als pessima terra, mortis ianua maar zullen wellicht juist
gestimuleerd zijn geweest door enkele andere factoren. Een belangrijke begunstigende
factor was de grote religiositeit waarvan vrouwen blijk gaven, zoal niet als werkelijk
aangeboren eigenschap dan toch in de belevingswereld der mannelijke waarnemers.
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‘Eerst behoort hij hem, die wille heeft te reysene, te stellene in goeden state ende
zuverder consiencie ende hem te voughene of hij steerven zoude, insghelijcx zijn
testament, ordonnancien ende alle zijne weerlike saken te stellene in ghescrifte bij
goeder oordenen met zulken bescheede als hijt zijnen hoyre laten wille.’ [Ed. Gaspar,
p. 3].
Dat gold ook voor de volledige aflaat die de pelgrim verwierf als hij in Palestina voet aan
wal zette, ‘dwelke ter beden van Constantinus ende Sente Elena zijnder moeder de paus
Sivester verleent heeft’, zoals Joos van Ghistele schrijft. [Ed. Gaspar, p. 74].
Zie voor de invloed van deze pelgrimsgids, met name vanaf 1437: Wasser, ‘Die Peregrinatie
van Iherusalem’, 15-19, 36-39 en voorts passim.
N. Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, 3 vols (Paderborn : Schöningh, 1922-23),
III, pp. 281-84.
Cf. noot 85.
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Veelzeggend in dit verband is de uitspraak van de franciscaan Berthold van
Regensburg waarmee hij de vroomheid der vrouwen roemde. Zij gingen, zei hij,
vaker dan mannen naar de kerk, luisterden beter naar preken en waren ijveriger in
het verkrijgen van aflaten. 98 In het verlengde daarvan ligt de volgende gedachtegang
open: hoeveel te ijveriger zullen zij zijn geweest waar het ging om de hoogst
genoteerde aflaten te verdienen, te weten op die plaatsen waar Christus zijn voetsporen
had gedrukt! Waren zij immers niet, bij de heersende melancholie in het
Noordwest-Europa van de late middeleeuwen, behept met een grote ‘ontvankelijkheid
van gemoed’, meer nog: een hevige vatbaarheid voor tranen en geestelijken
ommekeer? 99 Moest dat immers niet leiden tot een sterk zondenbesef, te groter waar
de kerkvaders niet nagelaten hadden het vrouwelijk gevaar in een schril daglicht te
plaatsen? 100 Waar nu een dergelijke negatieve instelling in de loop der tijden vast
verankerd was geraakt, hebben de questierders (aanprijzers en verkopers van aflaten)
voortdurend goede zaken kunnen doen en zal zij niet gemakkelijk door hervormers,
van welken huize dan ook, uit het gemene gedachtegoed verdreven zijn. 101
Er is evenwel nog een geheel andere factor in het spel betrokken, een factor welke
allerminst ‘spiritueel’ mag heten, maar die evenzeer, wellicht zelfs het meest heeft
bijgedragen tot de toegenomen reislust der vrouwen in de 16e eeuw: de verruimde
financiële mogelijkheden vooral in de Lage Landen.
Hoge heren met plannen om op pelgrimstocht te gaan waren in staat de onkosten
die zo’n verre reis met zich meebracht door grote leningen maar ook door directe
belastingheffingen te dekken. Om met veel pomp en praal naar Palestina te kunnen
trekken werden werkelijk zeer hoge geldbedragen ‘vrijgemaakt’ die dan met
wisselbrieven waar nodig geïnd konden worden. Zo schijnt Hertog Wilhelm van
Thüringen en Saksen in 1461 aan zijn pelgrimage liefst 200.000 mark besteed te
hebben. 102
In de 16e eeuw gebeurde het ook wel dat de pelgrim door middel van een parochiale
collecte genoeg geld kreeg om zijn reis te beginnen. Pastoor Petrus Villinger, hiervoor
genoemd, heeft op deze wijze de hoge onkosten kunnen dekken. 103 Maar de pelgrims
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Van Herwaarden, ‘Middeleeuwse aflaten’, p. 44. Nog onlangs (maart 2016) werd dit bevestigd
in de publicatie van een wereldwijd onderzoek door het Amerikaanse Pew Research Center,
getiteld ‘The Gender Gap in Religion around the World’ met als veelzeggende samenvatting:
‘Women are generally more religious than men, particularly among Christians’. Voor
christenvrouwen geldt: zij bidden elke dag meer (10%), vinden religie belangrijker (7%),
gaan vaker wekelijks ter kerke (7%), geloven meer in hel, hemel en engelen (resp. 1% – 2%
– 3%). Er lijkt daarbij een samenhang te zijn met een grotere behoefte aan veiligheid,
financiële zekerheid en goede gezondheid. Het geloof in aflaten kwam in dat onderzoek echter
niet aan de orde.
J. Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen, in: Verzamelde werken (Haarlem: Tjeenk Willink,
1948-53), III (1949), p. 11.
S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, 2 vols (Paris : Gallimard, 1949 ; repr. 1960), I, p. 154.
In 1522 zouden die questierders, blijkens een mededeling van Van Herwaarden,
‘Middeleeuwse aflaten’, pp. 57-58, een groot aantal (500) boekjes hebben gedistribueerd,
welke gericht waren tegen Luther en tevens de waarachtigheid van allerlei wonderen moesten
aantonen. Of dat bij de heersende ongeletterdheid der vrouwen een doorslaggevende rol zal
hebben gespeeld, is echter allerminst zeker. Maar ongetwijfeld zijn die questierders zeer rad
van tong geweest.
Overigens reisde hij in Palestina streng incognito uit angst gevangen te worden genomen
en daarna slechts tegen een fortuin zijn vrijlating te kunnen verkrijgen [Röhricht, Deutsche
Pilgerreisen, pp. 9-10].
Ibidem, pp. 9, 42 (noot 53). De bijdrage van anderen was niet altijd zo royaal. In de
Doesburgse stadsrekeningen leest men dat een vertrekkende pelgrim op kerstavond 1404 op
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die zich onderweg bij Villigers gezelschap aansloten, konden natuurlijk niet op zijn
zak teren. Zij moesten zelf het benodigde geld bijeen zien te brengen; zo ook de 38
pelgrims uit de Lage Landen in zijn groep. Hoe deze Nederlanders uit zuid en noord
-evenals al die in andere Nederlanders die zo buitengewoon sterk onder de
bedevaartgangers vertegenwoordigd waren- 104 daartoe in staat konden zijn, is dunkt
me het best te verklaren uit de veranderde economische omstandigheden.
De feiten zijn bekend. 105 In de zuidelijke Nederlanden begon, na het langzame
verval van Brugge, vanaf ± 1450 de spectaculaire groei van Antwerpen, gebaseerd
op de Brabantse textielnijverheid. In 1501 arriveerde de eerste lading Portugese
specerijen en al spoedig was de Scheldestad de stapelplaats voor de Portugese
specerijhandel geworden. Vanaf de jaren ’30 werd Antwerpen tevens een belangrijke
zilvermarkt en zelfs de belangrijkste kopermarkt van Europa. Bovendien was het de
stapelplaats voor de Engelse wol. Halverwege de eeuw bereikte de bloei van de stad
haar hoogtepunt en werd Antwerpen het commerciële en financiële centrum van
Noordwest-Europa. 106 Kortom, nu de oorlogen en de verwoestingen der laatste
anderhalve eeuw beëindigd of althans sterk verminderd waren, bleek zich in het
laatste decennium der 15e eeuw in de zuidelijke Nederlanden een wending ten goede
te hebben voorgedaan. ‘Population began to increase during the early decades of
the sixteenth century, if not before. The cloth manufacture revived, and a period of
renewed economic growth ushered in the modern period’. 107
In dit gebied met de hoogste industrialisatie- en urbanisatiegraad van Europa (zulks
afgezien van de dichtbevolkte Italiaanse steden) was het beschikbare landbouwareaal
echter te klein om zelf in de graanproductie te kunnen voorzien: ‘Though highly
fertile, the countryside was simply too limited to support its densely populated cities’.
108
Hier komt de enorme betekenis van Amsterdam als belangrijkste stapelmarkt voor
het ingevoerde Baltische graan in zicht. Dit graan werd merendeels geconsumeerd
in de Lage Landen zelf; de rest werd op voordelige wijze daarna verder gedistribueerd.
109
Omdat dit graan vanaf ca. 1500 werd ingevoerd, kon de Nederlandse bodem,
vergroot nog door inpolderingen, voor de intensieve veeteelt gebruikt worden die
zeer lucratief was, want zuivel en andere veeteeltproducten maakten een gunstige
prijsontwikkeling door. 110 In het algemeen was in de noordelijke gewesten inderdaad
sprake van een gespecialiseerd grondgebruik met een grote opbrengst aan
exportproducten. En in samenhang daarmee is vanuit de sociaal-economische hoek
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bevel van de schepenen een relatief bescheiden bedrag aan geld voor een pelgrimsmantel
kreeg: Item den pilgrum van Jherusalem to volleste tot enen rocke van geheite der scepenen
gegeven 1 gulden, 3 grote.
Ibidem, p. 39 (noot 30).
Ik ben mij ervan bewust dat in de hierna volgende passage allerminst recht wordt gedaan
aan de toenmalige complexiteit van de economische werkelijkheid. Omtrent de hoofdzaak
echter die hier aan de orde wordt gesteld, heerst voldoende overeenstemming.
F. Crouzet, A History of the European Economy, 1000-2000, (Charlottesville –London:
University Press of Virginia, s.a. [=2001]), pp. 54, 66-67; N.J.G. Pounds, An Economic
History of Medieval Europe (London-New York; Longman, 1974; repr. 1994), p. 401.
Pounds, p. 462.
H.A. Miskimim, The economy of later Renaissance Europe 1460-1600,
(Cambridge-London-New York- Melbourne: Cambridge University Press, 1977), p. 53.
J. de Vries, The Economy of Europe in an Age of Crisis 1600-1750 (Cambridge-London-New
York-Melbourne: Cambridge University Press, 1976; repr. 1978), p. 72.
Men denke in dit verband ook aan de befaamde jaarlijkse ossentrek: grote kudden Deense
ossen werden naar Hollandse en Friese weiden geleid, daar vetgemest en vervolgens lucratief
verhandeld. .
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genoteerd: ‘De bevolking nam toe, handel en nijverheid groeiden verder, de prijzen
stegen ten gevolge van de vermeerdering van de geldomloop (…)’. 111 Naast het
toegenomen belang van de zuidelijke gewesten werd aldus de opbloei van de
noordelijke Nederlanden met het reeds sterk groeiende Amsterdam evenzeer een
feit: ‘In the Low Countries, nourished by foreign grain and domestic specialties,
urban and rural areas flourished together, population expanded, and the region
became the major market and redistribution center for the cereals of central Europe’.
112

Nog een andere factor die wellicht heeft bijgedragen tot de toegenomen reislust,
mag niet onvermeld blijven: de vooralsnog stabielere militaire situatie in die streken,
welke de reizigers naar Venetië moesten doorkruisen. Met de slag bij Frankenhausen
(15 mei 1525) was immers een eind gekomen aan de boerenopstanden in het zuiden
van Duitsland. Voor de pelgrims betekende dat een veilige route door de Duitse
landen naar Venetië. En terwijl landen als Frankrijk en Italië door oorlog of
burgeroorlog geteisterd werden, nam de welvaart in de Nederlanden, als gezegd,
almaar toe. De politieke rust onder het bewind van Karel V bevorderde immers zowel
het handels- als het reizigersverkeer, en tijdgenoten roemden dan ook de stabiliteit,
de rijkdom en de welvaart in deze contreien. 113
Het is onder deze – althans voorlopig – gunstige economische en politieke
omstandigheden dat blijkbaar niet langer alleen mannen maar voortaan ook vrouwen
als Johanna van Stoss uit Antwerpen, Lijsbeth Jacopsdochter uit Amsterdam met
haar dochters, Margriet uit Leeuwarden en nog andere, naamloos gebleven
bedevaartgangsters uit het noorden en het zuiden de financiële lasten van zo’n verre
reis op zich konden en durfden nemen. 114 Zeker, het is niet voor ieder een uitgemaakte
zaak of maatschappelijke condities dan wel geestelijke drijfveren bij de individuele
christen de meeste invloed hadden. 115 Mij dunkt echter: pas wanneer aan die twee
voornoemde uitwendige voorwaarden was voldaan, konden ook de andere, eventueel
latent aanwezige factoren ertoe bijdragen dat men inderdaad de pelgrimsstaf opnam
en naar Palestina vertrok. Het is dan ook, meen ik, niet te boud om te veronderstellen
dat de oproep vanuit de kerk, hier of in Jeruzalem, om het eeuwige zielenheil veilig
te stellen ook toen vanuit het dagelijkse, weerbarstige leven beantwoord zal zijn met
de wedervraag wie dat dan wel moest bekostigen. In dit verband trouwens mag één
veelzeggend gegeven niet onvermeld blijven: enkel met de bedelzak naar het Heilig
Land trekken kwam wel voor, maar is toch altijd uitzonderlijk gebleven. 116
111

J.A. van Houtte, ‘De zestiende eeuw (ca. 1485 – ca. 1585)’ in: J.H. van Stuijvenberg (red.),
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De economische geschiedenis van Nederland (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1979, 2nd ed.
), p. 49.
Miskimim, pp. 55-56. Dat de ontwikkeling niet overal zo gunstig was, bijvoorbeeld in Leiden
waar de lakenindustrie sinds 1520 een voortdurende neergang vertoonde, mag evenwel niet
onvermeld blijven. Zie J.A. van Houtte, ‘De zestiende eeuw’, p. 60.
Cf. L.J. Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland (Amsterdam-Brussel,
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19643), p.7: (…) Nuyens (…) in zijn belezenheid (…) verheerlijkt aan de hand van Strada,
Guicciardini, Bentivoglio, Florentius van der Haer, Bor, Van Meteren, Hoppers, Pontus
Payen, Laurens Mets, de Venetiaanse gezant Suriano en andere tijdgenoten of oude auteurs
in lyrische bewoordingen de welvarende Nederlanden, schatkist van de koning van Spanje.
Men herinnere zich dat Johanna van Stoss in staat was om 300 dukaten als losgeld aan te
bieden.
Zie bv. A.H. Bredero, De ontkerstening der middeleeuwen. Een terugblik op de geschiedenis
van twaalf eeuwen christendom (Baarn-Kapellen: Agora-Pelckmans, 2000), p. 436.
Röhricht, Deutsche Pilgerreisen, p. 9.
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Balans en slotsom
Het antwoord op de vraag, of vrouwen in Noordwest-Europa, en in het bijzonder in
de Lage Landen, even vaak ter bedevaart naar Jeruzalem als naar de andere befaamde
pelgrimsoorden in Europa zijn getrokken, is slechts bij benadering te geven. Wil
men immers de balans opmaken aan de hand van de verschillende gegevens die ons
iets kunnen zeggen over de hoeveelheid (percentueel en/of absoluut) aan vrouwelijke
pelgrims, dan valt onmiddellijk in te zien dat die gegevens te vaag, te meerduidig en
vooral te ongelijksoortig zijn dan dat ze ons tot een vast gefundeerde slotsom zouden
kunnen voeren.
De belangrijkste hinderpaal is wel dat men er steeds op verdacht moet zijn dat de
bronnen onbetrouwbaar zijn waar het mededelingen over reizende vrouwen betreft.
Een zo ruimhartige instelling als die van Felix Faber, hiervoor geschetst, mag men
niet bij elke reisbeschrijver verwachten. Wel integendeel: ze is eerder opmerkelijk
te noemen als we beseffen dat de weerzin tegen reizende vrouwen van kerkelijke
zijde zelfs in hoge mate was gesanctioneerd. Deze weerzin kon zich bovendien zeer
eenvoudig uiten door het volstrekt negeren van dit ongewenste verschijnsel.
Een andere belangrijke hinderpaal is het feit dat in de reisverhalen maar een
gebrekkig onderscheid naar landaard wordt gemaakt. Als men al de nationaliteiten
der deelnemers vermeld vindt, staat daar lang niet altijd bij hoeveel pelgrims uit de
diverse naties kwamen, en nog veel minder waar de eventueel meereizende vrouwen
(als zij al genoemd werden!) vandaan kwamen. Niet zelden ook ontbreekt elke
aanwijzing omtrent de totale grootte van het reisgezelschap. Illustratief voor deze
uiterst sobere en in elk opzicht gebrekkige berichtgeving is dat wat Jan van Beveren
(1535) in zijn verhaal heeft meegedeeld.
Voorts dient erkend dat de hoeveelheid bronnen en de erin gevonden gegevens
weliswaar niet gering in aantal zijn geweest, maar dat zij toch slechts zeer gedeeltelijk
de feiten kunnen hebben weergegeven. Wellicht zou door een systematische en
nauwkeurige bestudering van de verschillende stadsrekeningen en kerkregisters hier
-en nog veel meer resultaat belovend: van de Turkse naamlijsten van pelgrims daar!alsnog heel wat meer feitenmateriaal opgediept kunnen worden. Dat zou ons een
aanzienlijk betrouwbaarder beeld voor ogen kunnen brengen. Gelet op de daartoe
vereiste menselijke inspanning zal dat echter vooralsnog een vrome wens moeten
blijven.
Niettemin is het, meen ik, niet te gewaagd om op grond van de thans ter beschikking
staande gegevens tot de voorzichtige slotsom te komen dat het aandeel van ¼ à ⅓
dat vrouwen en kinderen op het totaal aantal pelgrims naar Europese oorden hebben
uitgemaakt, bij lange na niet bereikt wordt door de bedevaartgangsters naar het Heilig
Land, ja waarschijnlijk veel en veel kleiner is geweest. Alle beschikbare bronnen
wijzen in die richting. 117
Op deze onmiskenbare stand van zaken lijkt mij ook nu nog wonderlijk goed van
toepassing wat de befaamde reiziger én onbevangen waarnemer Cornelis de Bruyn
in 1681 – dus bijna exact 1300 jaar na de reis van Egeria, 400 jaar na het relaas
117

Illustratief – zelfs in letterlijke zin – is het schilderij dat Jan van Scorel maakte van de negen
pelgrims die tussen 1525 en 1530 naar Palestina waren gereisd. Eén van deze negen personen
is een vrouw (Heyltgen Dirck Evertsdochter), dit is weinig meer dan 10 % van het totale
gezelschap. [Portretten van negen leden van de Utrechtse Jeruzalembroederschap, ca. 1535.
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 2377; 596 [..] En wanneer men zijn drie andere
groepsportretten met tezamen 29 – uitsluitend mannelijke – pelgrims erbij betrekt, is dit
percentage wel heel klein geworden: ca. 2½ %.
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van Burchardus de Monte Sion, 200 jaar na het reisverhaal van Felix Faber en 100
jaar na dat van Nikolaus Radzivil – ten aanzien van vrouwen op bedevaart naar
Jeruzalem noteerde:
’t Is niet vreemd, dat de reys na Jerusalem door mansperzoonen
ondernomen word; maar dat zich de vrouwen hier ook toe laaten
aandryven, moet voor yts ongemeens aangemerkt worden; ondertusschen
geschied het, en men heeft er nu en dan voorbeelden van gezien’. 118

Bijlage 1
In overzicht gepresenteerd leveren de bronnen inzake mededelingen over reizende
vrouwen het volgende beeld op (tussen vierkante haken staan de gegevens die niet
onmiddellijk uit het corpus reisverhalen geput zijn, maar die uit andere bronnen
afkomstig zijn):
1283

Burchardus de Monte Sion –

1336

Wilhelm Boldensele

–

1336

Jan van Mandeville

–

1350

Ludolf van Suchem

(+)

1338-1348

Keulse anonymus

–

1389/1398

Johannes de Hese/Jan Voet –

1421/1422

Johannes Poloner

–

1450

Arent van Gelder

–

1450

Onno Tamminga van
Ewsum

–

1458

‘Die Peregrinatie’

–

ca. 1458

‘Dit syn die heilige stede’ –

[1459

Jutta van Raesveldt

+]

[1465

“Agnes, weduwe van
Georg Finger”

+]

1470

Anselme Adorno

–

1473

Kleefs-Gelders reisverslag –

[1476

“Vier bij Albrecht van
Saksen”

118

+]

Cornelis de Bruyn, Reizen van Cornelis de Bruyn, Door de vermaardste Deelen van
Klein Asia, De Eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, &c. Mitsgaders
de voornaamste Steden van Ægypten, Syrien En Palestina, Verrijkt met meer als 200.
kopere Konstplaaten, vertoonende de beroemdste Landschappen, Steden &c. Alles
door den Auteur selfs na het leven afgetekend (Delft; Henrik van Krooneveld, 1698),
col. 249b-250a.
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1479

Jacob Kreynck en Derk
Vogel

–

1483

Felix Faber

+

1481-1483

Bernhard von Breydenbach –

1481-1484

Jan Aerts

–

1481-1485

Joos van Ghistele

–

1481-1495

Claes van Dusen

–

1486

Georges Lengherand

–

1488-1489

Jehan de Tournay

+

1494

Jan van Berchem

–

s.a.(15e eeuw

‘Reyse van eenen
Mechelaer’

–

s.a.(15e eeuw)

‘De urbe sancta
Jherusalem’

–

1505

Peeter (de) Smet

–

1514

Jan Taccoen van Zillebeke –

[1516

“Dyf, uxor Johanni Petri” + ]

1517

Drie Friese edelen

–

1519

Jan Want

–

1519

Jansz-Moy

–

1520

Geert Kuynretorff

–

1523

Philipp von Hagen

–

1525

Arent Willemsz

+

1525

Jan Govertz

+

[1530

Heyltgen Dirck
Evertsdochter

+]

1536

Jan Heynricxzoon van
Beveren

+

[1551

“Maria Jansens”

+]

1561

Hugo Hugenszoon van
Ryck

+

[1561

“Enkelen van de 410”

+]

[1565

“Acht bij Petrus Vilinger” + ]

1565

Adriaen de Vlaming

+

[1569

“Drie bij Johann von
Hirnheim”

+]

1582-1583

Nicolaus Radzivil

+
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Bijlage 2
Zes fragmenten van het reisverhaal door Jan Govertz (1525)
‘Ik tracht de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen,
maar het zou onderhoudender zijn ze met de ogen te zien
in plaats van erover te lezen.’ 119

Fragment I.
In Venetië, wanneer de pelgrims als gasten van de stad de viering van Sacramentsdag
mogen bijwonen, blijkt de familie Opmeer uit Amsterdam voor grote opschudding
te zorgen:
‘Toen de heilige Sacramentsdag aangebroken was, las ik ’s morgens de
mis in een kapel in de buurt van “De witte leeuw” en daarna ging ik naar
mijn kamer waar zich enkele van onze groep pelgrims bevonden, en met
name Hendrik Opmeer, zijn vrouw en drie kinderen. Vandaag immers was
het de feestelijke onthaaldag der pelgrims: wie dan met de scheepseigenaar
tot een akkoord was gekomen over het passagegeld, moest onder de
hoogmis bij de Signoria van Venetië op het priesterkoor komen, zo was
ons meegedeeld. En toen het tijd was, kwamen onze tolken, te weten
Stephanus, Andries en Bartholomeus, naar ons toe en leidden ons
paarsgewijze naar de kerk. De Venetianen vonden het erg vreemd, Hendrik
Opmeer met zijn vrouw en al zijn kinderen; om zoiets te zien verdrong
men elkaar, want hij met zijn kinderen werd beter bekeken dan alle
medepelgrims; met zwepen en knuppels moest men zich een weg banen
door het volk om ons op het priesterkoor te doen geraken. Moeder Liesbeth
Jacobsdochter met de kinderen werd op een grote, hoogverheven koorstoel
geplaatst die geheel zeer fraai behangen was met goudlaken, opdat zij
door jong en oud goed gezien zouden worden.’ 120

Fragment II.
Aangekomen in Jaffa maakt het gezelschap ieder op zijn beurt kennis met de ronduit
agressieve behandeling door de Turkse autoriteiten:
‘En toen wij het land naderden, konden wij niet droogvoets uit de bark
aan land geraken, zodat de matrozen ons op hun schouders aan land
droegen. En daar stonden de Turken ons op te wachten als briesende
leeuwen. De eerste van ons pelgrims die aldus aan land gebracht werden,
119
120

Ms. Delft, gemeentearchief, 37 E 1, f. 29v.
Ibidem, f. 30r.
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werd losgerukt door de Turken en ze sjorden hem vervolgens de berg op
tot aan het paviljoen, waar hij zijn naam aan de Turken bekend maakte,
juist alsof men een dief in gevangenschap voerde. En ze sjorden hem weer
uit het paviljoen tot in de krochten, waar ze hem dan binnen lieten. En
opnieuw gingen ze een ander halen uit de bark, op dezelfde wijze, de een
na de ander tot de laatste man aan toe. Een ieder verdroeg dat geduldig
en wie een duw naar opzij kreeg, kon zeggen: “Dank u wel, altijd tot uw
dienst”, en terstond was ik aan de beurt. Ik werd door de matrozen met
mijn ransel aan land gedragen en werd door de Turken in het voornoemde
paviljoen gesjord; daar trof ik de bevelhebber van Jeruzalem aan, zittend
op een tapijt dat op de grond was uitgespreid, met de benen in elkaar
gevouwen zoals de kleermakers bij ons op de tafels zitten te naaien, en
zijn secretaris zat bij hem aan de ene zijde van het paviljoen; aan de andere
kant zat onze schipper met diens secretaris. Ze vroegen mij naar mijn
naam en toen ik mijn naam opgaf, zaten de twee secretarissen klaar met
de pen en schreven allebei mijn naam op. En toen brachten ze mij uit het
paviljoen in de krocht bij de andere pelgrims.
Wie een goed gevulde kruik had, kon na afloop hiervan eens heimelijk
[wijn] drinken, en ons werden eieren en druiven te koop aangeboden. Een
ieder kon hier zijn spijs en drank nauwelijks beschermen, want de Turken
en mammelukken 121 zijn altijd bij ons en zij fouilleren ons heel grondig
en als zij ons iets zien hebben wat hun bevalt, pakken zij het van ons af en
slaan ons nog bovendien. Dat konden wij enkel geduldig verdragen; leed
is daar werkelijk volop en geen moment zijn we daarvan ontslagen. Daar
kwam een dronkaard bij ons, een mammeluk, met een werpbijl in zijn hand
en hij had een grote houten kruik opgemerkt die enkele medepelgrims
heimelijk gevuld uit ons schip meegebracht hadden. Deze dronkaard nam
die kruik en zette ze ondersteboven aan zijn mond. En omdat hij niet in
staat was ze leeg te drinken, dwong hij een zekere Nicolaas Janssen uit
Leiden daartoe, die hem deze kruik moest helpen leegdrinken. Hij had de
juiste man die het goed kon, als hij maar met de kruik in volle vrijheid was
geweest, maar nu zat hij ineengekrompen als een egel want hij was bang
voor slagen want deze mammeluk leek op een duivel en wie hem voor ogen
kwam, sloeg hij met de bijl op de hals, op de schouder, of waar dan ook.
Wij zaten in deze krocht neer op het stro en het stonk er vreselijk. Er waren
drie van dergelijke krochten en die vormen het bestand aan huizen en
fraaie herbergen in Jaffa, want andere huizen zijn daar niet. En die twee
torens worden bevolkt door de Turken die de zee in de gaten houden; deze
torens zijn van boven plomp. Toen nu deze mammeluk ons genoeg gekweld
had, ging hij van ons weg en nam de kruik mee, waar wij niet rouwig om
waren. Aldus waren wij voortdurend bevreesd voor de Turken met hun
streken.’ 122

Fragment III.
121
122

Mammelukken waren voormalige christenen die zich tot de islam hadden bekeerd.
>Ibidem, f. 63v – 65r.

Jan Govertz, Reysen na Jerusalem ende Jordaan

In de nabijheid van Latrun ervaart vooral Liesbeth Gerrritsdochter uit Amsterdam
hoe zwaar de tocht van Jaffa naar Jeruzalem is. Gelukkig krijgt zij bijstand van
onverwachte zijde:
‘Nabij deze vesting Latrun bevindt zich een mooie put met heel zoet water.
En bij deze put staat een mooie grote boom in een groot vierkant perk dat
rondom afgeschut is met grote stenen. Hier stegen wij allen van onze ezels
af en gingen onder deze boom liggen rusten omdat we allemaal erg moe
waren. Velen biechtten hier en lieten zich aderlaten. En met name Liesbeth
Gerrit Garstendochter uit Amsterdam die het lange tijd zo erg benauwd
had, dat wij niet beter wisten of ze zou sterven. De vrouwen omringden
haar, maar wat zij ook voor haar deden, zij bleef even benauwd en koortsig.
Een Turk zag deze miserie en ellende en hij liep van ons weg. En uit
mededogen met de ongelukkige toestand van deze vrouw is hij haastig
teruggekomen met een kan water en hij goot dit water bij de vrouw tussen
haar borsten in haar boezem en in haar gezicht. En daardoor kwam ze bij
bewustzijn en langzamerhand weer tot zichzelf. Wij rustten op deze plaats
tot na middernacht.
En toen stegen wij allen op onze ezels en Onze Lieve Heer zorgde ervoor
dat Liesbeth Gerrits er nu wat beter aan toe was. En onze zieke reed op
een kameel, gezeten in een korf met nog enkele anderen, en werd goed in
de gaten gehouden. Wij volgden een zeer slechte, moeilijk begaanbare
weg, zeer gevaarlijk vanwege de hoge, ruwe bergwanden en de smalle
paden, zodat wij dikwijls slechts achter elkaar konden rijden. 123

Fragment IV.
In het verslag van de bezoeken aan de heilige plaatsen in Jeruzalem staat een korte
passage die duidelijk maakt dat –naar het oordeel van de schrijver- mogelijke
indringers in het verblijf de vrouwen en kinderen zouden kunnen belagen. Of zouden
ze dan op zoek zijn naar iets anders?
‘En toen wij God dank gebracht hadden, gingen wij allemaal naar ons
logies, elk naar het zijne: de minderbroeders naar hun klooster, wij mannen
naar het huis van de patriarch dat dicht bij de Grafkerk gelegen is, en de
vrouwen gingen naar een groot, stevig gebouwd huis waarin enkele nonnen
wonen, niet ver van het klooster der minderbroeders. Hier sliepen de
vrouwen en hier sliepen de kinderen van Hendrik Opmeer uit Amsterdam
en daar verbleven zij overdag als wij geen plaatsen gingen bekijken in het
Heilig Land. Want het was een sterk huis met twee muren ommuurd, zodat
er geen Turken gemakkelijk tot bij hen konden geraken. In dit huis was
een kelder waarin de minderbroeders hun wijn, vlees en levensmiddelen
voor de Turken in verborgen hielden.’ 124
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>Ibidem, f. 71r.
Ibidem, f. 87r.
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Fragment V.
Ook op de terugweg heeft het gezelschap, en vooral Hugo Foyt uit Utrecht, veel te
stellen met de Turken, tot op het allerlaatst toe:
‘Het is niet goed mogelijk de ellende die ons de moslims bezorgden, helemaal te
beschrijven, vooral tussen Jeruzalem en Jaffa. Want enkele van de medepelgrims
werden van hun ezels gestoten en geslagen; bij sommige werden de ransels, de
leeftocht, het vlees én de wijn losgesneden van hun ezels en van hun lijf en ze moesten
niet wagen daartegen te protesteren, maar wie die pech had moest zich in zijn lot
schikken.
In het onderkomen [te Rama] deden zij ons groot geweld aan, want zij handelden
al naar believen, als verwoede honden onze kamertjes in- en uitlopende. Ik ontving
net vijf of zes asperen van een medepelgrim en dat zag een Turk; ik moest ze meteen
aan hem afstaan, hetgeen ik liever deed dan te worden geslagen.
Omstreeks dat tijdstip was er onder ons grote opwinding in dit onderkomen. Een
Turk deed een medepelgrim, genaamd Hugo Gerritszoon Foyt (uit Utrecht) enigerlei
geweld aan, want toen voornoemde Hugo eten aan het kopen was, pakte deze Turk
met geweld zijn geld uit zijn handen af, met het gevolg dat Hugo de Turk voor zijn
gezicht sloeg dat hem zijn tanden kraakten, waardoor wij allemaal ernstig in de
problemen zaten. Hugo Foyt werd gevangen genomen. Onze schipper heeft zijn
uiterste best gedaan deze ‘Turrekie’ tevreden te stellen opdat hij geen verdere klacht
zou gaan indienen en hij gaf hem daartoe drie gouden dukaten en acht marscellen.
Aldus waren wij altijd in gevaar. Daarom: wie hier wil rondtrekken, moet duldzaam
zijn, zelfs al was hij van koninklijken bloede.
De moslims ontzien toch geen enkele mens;
wie komt in hun blikveld, die krijgt op zijn pens.

In dit onderkomen kochten wij palmtakken 125 en we verbleven daar tot dinsdag, de
feestdag van St. Jans onthoofding 126 en wij reden omstreeks negen uur uit Rama weg
over een mooie, vlakke, geurige weg tot aan Jaffa toe, vol angst en met groot gevaar
zoals hierboven beschreven is. En op het zeestrand stegen wij af van onze ezels en
ik gaf mijn ezeldrijver Machomet drie marscellen, en wij moesten onmiddellijk
allemaal opnieuw in de krochten zo lang totdat onze reisleider de Turkse autoriteit
tevreden had gesteld, onder meer betreffende de rest van ons aller cijns die we per
persoon schuldig waren.
Toen het tijdstip naderde dat wij met de bark naar het schip zouden varen, toen
hadden we de meeste last en ellende te verduren, want zo lang wij onder de macht
der Turken stonden, waren zij tevreden, maar toen zij zagen dat wij hen gingen
verlaten, schenen zij in woede ontstoken te zijn. Want toen wij door onze matrozen
tot aan de bark gedragen werden, liepen zij ons in het water achterna en smakten
veel pelgrims tot de hals in het water. Wie dit avontuur te beurt viel, moest kalm
blijven en het verdragen. Ook ik werd aan mijn jaspanden van de rug van mijn
matroos in het water getrokken en liep met kousen en schoenen aan verder door het
water totdat ik in de bark geraakte. Dit vertrek valt hun zeer bitter; ook al werpen
we hun daar massa’s fooien toe, het helpt niet: zij blijven even agressief en
125
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Namelijk als een tastbare herinnering aan de bedevaart naar Palestina. Op de schilderijen
van Jan van Scorel (1495-1562) die de verschillende Jeruzalembroederschappen afbeelden,
houden de oud-pelgrims de bladerloze steel van zo’n palmtak vast.
Festus decollationis Sancti Johanni Baptistae: 29 augustus.
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onmeedogend. Maar wij haastten ons zo snel mogelijk weg van deze verwarde hoop
mensen. God zij gedankt en geloofd! Nooit was een Turk of mammeluk zo lastig als
bij het afscheid zoals ik eerder gezegd heb. En wij kwamen op deze dinsdag van St.
Jans onthoofding tegen de avond met grote vreugde op het schip.’ 127

Fragment VI.
Op Cyprus wordt de dienstbode van de familie Opmeer, Gyslant Jansdochter, doodziek
in de haven van Salines aan land gebracht. Jan Govertz, die terugkeert van een
uitstapje naar Famagusta, treft haar eenzaam in een herberg aan, staat haar in haar
laatste dagen bij en zal tenslotte ook zorg dragen voor haar begrafenis.
‘In dit dorp Salines trof ik ook een zieke vrouw uit Hendrik Opmeers gezelschap, een
dienstbode, die door de matrozen uit het schip in deze herberg gebracht was, alwaar
ik ze ellendig en eenzaam aantrof. En zij was zeer verheugd over mijn komst want
zij lag daar bij vreemde gezichten en zij konden elkaar niet verstaan, en daarom
wenste zij innig dat ik bij haar zou blijven, zoals ik deed, helemaal alsof zij mijn
bloedeigen zuster was geweest. Want ik liet haar alles bezorgen en aanreiken wat
zij nodig had en wat ik kon krijgen in het dorp. En omdat zij steeds zieker werd,
biechtte ze bij mij en ik liet haar de sacramenten van de Heilige Kerk toedienen door
de pastoor De Sancto Lazaro. En daar mij dit langdurig waken en opblijven te zwaar
viel, kreeg ik na veel aandringen hulp van Griet Yevensdochter uit Sneek die de
priester zijn ogen had gesloten. 128 En de tijd dat ik bij Ghijslant Jansdochter uit
Amsterdam was, duurde van Exaltatio Sancta Crucis tot aan de vigilie van St.
Lambertus. 129 En zij stierf ’s nachts om ongeveer vier uur, wat mij een grote zorg
op de hals laadde, want de waard en waardin van de herberg maakten groot misbaar
op straat en wilden het lichaam kwijt zijn, wat te vroeg was want het lichaam was
nog niet koud zodat het te vroeg was om te begraven.
Aldus was ik bij deze zaak zeer betrokken omdat ik daar alleen was; een ieder was
zijns weegs gegaan, de een naar Famagusta, de ander naar Nicosia, en nochtans
moest deze zaak afgehandeld worden. Zonder uitstel kwam ik met de pastoor De
Sancto Lazaro overeen dat ik het dode lichaam zou kunnen laten brengen in zijn kerk
en dat men dat lichaam pas de daaropvolgende dag zou begraven. En daartoe gaf
ik de pastoor een gouden dukaat pro admissione 130 en liet het dode lichaam respectvol
brengen, dat wil zeggen: in processie. De matrozen droegen de kist op hun schouders,
zonder baar, en de kist was niet toegespijkerd, en velen, allemaal vrouwen en mannen
uit het dorp, liepen in deze processie mee met allemaal brandende kaarsen. En deze
kerk staat wel zo ver van het dorp weg als de Oude kerk verwijderd ligt van het
Koningsveld. En toen wij in de kerk kwamen, liet ik de kist met de dode voor het
priesterkoor plaatsen met een brandende kaars aan het hoofdeinde en een aan het
127
128

129
130

Ibidem, f. 144r – 144v.
Ook de Friese priester Vop of Wopkyn was overleden; volgens het reisverhaal van Arent
Willemsz, een reisgenoot van Jan Govertz, werd hij eveneens in de kerk van de H. Lazarus
begraven.
De kerkelijke feestdag van de Kruisverheffing valt op 14 september; het feest van St.
Lambertus wordt op 17 september gevierd en de vigilie valt dus op de 16e van die maand.
Hiermee werden de toegang tot de kerkelijke bedieningen en het gebruik van de kerkelijke
voorzieningen ten behoeve van een niet-parochiaan verkregen.
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voeteneinde, tot ’s anderendaags, op zondag. Toen kwam ik weer in de kerk en liet
het graf delven. En bij de hoogmis verschenen met mij bij deze exequiem 131 veel
matrozen van ons schip met veel andere mannen en vrouwen. Ik liet de pastoor de
uitvaartmis zingen en toen die mis uit was, liet ik het lijk zien en daarop de kist
toespijkeren. En zo werd zij begraven. Daarna voer ik naar het schip.
Niet veel later naderde de tijd dat wij onder zeil zouden gaan; dus haastte een
ieder zich naar het schip. Onder hen was ook Hendrik Opmeer uit Famagusta naar
Salines gekomen en hij vernam het overlijden van zijn dienstbode Ghijslant
Jansdochter. Hij stuurde naar mij op het schip een bode dat ik bij hem moest komen,
zoals ik meteen deed. En toen ik hem en zijn echtgenote alles verteld had over de
bijstand die ik de vrouw verleend had, waardoor zij zich grotelijks vereerd voelden,
ben ik wederom naar het schip gevaren.’ 132
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