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PELGRIMSINSIGNES, SKAPULIEREN XIV -XVI 

In de tweede helft van de 1ge eeuw werden bij rekonstrukties 

van bruggehoofden en bekadingen in Parijs en Londen tinnen 

voorwerpen gevonden. Deze tinnen insignes met hun nauw

keurige gedetailleerde voorstellingen gaven door een beken

de ikonografie of aangebrachte teksten in romaanse majuskels 

of gotische minuskels een verwijzing naar bedevaartplaatsen. 

Het waren pelgrimsinsignes, die door pelgrims in de door hen 

bezochte plaats gekocht waren. Het opnieuw opkomende en

thousiasme voor de bedevaart in die dagen heeft ertoe bijge

dragen dat aan de gevonden insignes terstond een ruime aan

dacht werd besteed . 

De Thames vondsten geraakten in het London Museum'. Het 

Musée de Cluny verkreeg de door de parijse antiquair For

geais opgekochte en gepubliceerde . Seine vondsten 2 
.. In Bel

gië ontstond een kollektie van losse vondsten bijeengebracht 

door Ducaju en vervolgens opgenomen in de kollektie van het 

museum het Vleeshuis in Antwerpen . In Nederland kwam in het 

bezit van het Museum Boymans van Beuningen een kollektie 

losse vondsten uit de tinverzameling Verster. 

Een tweede belangrijke impuls voor de kennis van het pel

grimsinsigne ontstond door de publikaties over luidklokken uit 

Denemarken en Duitsland . Bij deze eerste systematische klok

keninventarisaties werden in grote getalen dekoraties op de 

klokken opgemerkt. Die dekoraties waren niets anders dan 

door de klokkegieter in de mal afgedrukte pelgrimsinsignes. 

Soms staan wel vier insignes op één klok. De insignes zijn ge

makkelijk te herkennen aan de ogen, die ter bevestiging aan 

de hoed of kleding, mede aangegoten zijn . Van het afgieten van 

pelgrimsinsignes, zo vaak toegepast in Denemarken en Duits

land, bestaan ook in Nederland enkele voorbeelden 3
• 

Het moderne stadskernonderzoek levert opnieuw vele insignes 

op . Dublin, Londen, Dordrecht en Amsterdam zijn slechts voor

beelden van vindplaatsen. Soms werd geopperd dat rivieren 

een specifieke vindplaats voor insignes zijn. De eerste vond

sten van pelgrimsinsignes uit Thames en Seine zullen er toe 

bijgedragen hebben, dat een oude theorie van een offer aan de 

rivier aangehaald werd . Ofschoon de recente amsterdamse 

vondsten uit een bocht uit de Amstel komen, moet toch zeker 

gesteld worden, dat rivieren als waterweg en vuiln isbelt steeds 

rijke en goed konserverende vindplaatsen zijn. 

Bij opgravingen en restauraties van kloosters en kerken in 

Zweden en Duitsl and worden eveneens insignes gevonden. 

In Amsterdam komt bijvoorbeeld een insigne uit de Olofskapel 

(afb . 742). 

Op afbeeldingen van pelgrims op schilderijen, prenten en 

skulptuur zijn insignes te herkennen . Soms zijn ze zo nauwkeu

rig afgebeeld , dat ze aan een pelgrimsplaats zijn toe te schrij

ven . De meest populaire insignes, de jacobsschelp voor de be

devaartplaats Santiago de Compostelia en het portret van 
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christus op de zweetdoek voor Rome zijn zo een algemeen pel
grimsattribuut, dat ze in ieder geval op afbeeldingen van pel
grims niet gelden als een bewijs of souvenir van een tocht naar 
die steden . Deze insignes zijn evenals de staf met dubbele 
knop, de hoed met brede rand , de platte flacon en de mouwloze 
pelerine onderdeel van het vaste ikonografische model van de 
pelgrim . 
In het bijzonder in de gentse school omstreeks 1500 werden 
reeksen insignes langs de randen van miniaturen ter verluch
ting afgebeeld . Zelfs werden insignes in een boek ingenaaid 
met de plaats van herkomst er onder genoteerd 4

• 

De insignes zijn gemaakt van een legering van tin en lood en 
gegoten in mallen van lei of speksteen . Mallen van het teken' 
van St. Gudula uit Brussel s, van Thomas uit Canterbury6 en 
van Sint Sebastiaan 7 zijn gevonden. 
Op het eind van de 15e eeuw komen geslagen koperen insignes 
in zwang. Ze hebben geen bevestigingsogen. Door de rand 
worden gaten geboord . Duurdere exemplaren van goud en 
zilver werden veel geringer in aantal gemaakt. 

Het archief van de stad Aardenburg, dat in de 14e en 15e eeuw 
een van de belangrijkste maria-bedevaartplaatsen van Neder
land was, geeft informatie over de verkoop en soorten van in
signes·, Genoemd worden 'vergulden en de zilveren teckenen 
van der prente van onsz liever Vrouwebeelde '9. In drie soorten 
worden ze ingedeeld: 'gewone, middel en cleene ' . Verder wa
ren er'looden medaljes en wassen beelden' , die door 'de was
vrouwe van deser kerck' verkocht werden . De omzet, op een 
moment, dat de bedevaart sterk terug liep, bedroeg over het 
jaar 1523-1524: 297 vergulde en zilveren , 1440 loden insignes 
en 1120 pond was . 

Santiago en Rome hadden een insigne van afwijkend materiaal. 
Schelpen, onder andere de pecten jacobaeus, gevonden op het 
strand van Galicië, waren het insigne van de bedevaartplaats 
van de heilige Jacobus. 
Een afbeelding , op perkament of papier van de zweetdoek van 
Veronica, die als relikwie in de St. Pieter te Rome bewaard 
werd, is het meest verbreide insigne van Rome op schilderijen 
en prenten . Deze afbeelding komt eveneens in tin voor, Ook 
zijn direkt op de kleding geschilderde tekens te zien , De aan
maak en verkoop van insignes berustte meestal bij de kerk 
of een klooster, dat de religieuze en kommerciële kant behar
tigde . In Blomberg , nadat de eerste wonderen hadden plaats 
gevonden, die een toeloop van pelgrims veroorzaakten , no
digde de landsheer Bernard VII hiertoe een groep Augustijnen 
uit. In Aken , waarheen de pelgrims om de zeven jaar voor het 
tonen van de relikwieën toestroomden, was de aanmaak van 
insignes vrij . Gutenberg richtte in 1438 een firma op om via een 
geheim procédé zoveel akener spiegel insignes te maken , dat 
hij een financiële slag zou kunnen slaan . Een spiegeltje werd 
in het insigne verwerkt , opdat de uitstraling van de relikwieën 
doorde pelgrim opgevangen in de spiegel , z ijn uitwerking thuis 
niet zou missen. 
In Rome had reeds paus Innocentius 111 in 1199 het exploitatie-
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recht aan aartsbisschop en kannuniken gegeven . 

In Walsingham, de populairste engelse Maria-bedevaartplaats, 
maakte men, zo lijkt het, de mallen in het klooster, maar ook 
werden in de stad insignes gemaakt en verkocht. Einsiedeln , 
de belangrijkste bedevaartplaats van Maria in Europa, had een 
speciale dienst. In 1466 zouden in de stad binnen twee weken 
130.000 insignes verkocht zijn . In Amersfoort moest een licen
tie voor de handel in insignes bij de kerkelijke autoriteiten 
aangevraagd worden . 

De betekenis van het pelgrimsteken is niet anders dan een 
reissouvenir met daaraan verbonden religieuze waarde voor 
debezitter.Het als een bewijs te zien voor een volbrachte tocht 
zou te vergaan. Gemakkelijk konden de insignes immers over
genomen worden. Wel funktioneerde het dragen van insignes : 
het bestempelde de reiziger als pelgrim. Op deze manier kon 
hij soms genieten van aalmoezen of een gratis onderdak. Het 
gold als een werk van barmhartigheid pelgrims goed te doen. 
Kloosters specialiseerden zich hierop en bouwden hospitia die 
als hotels of revalidatiecentra dienden. 

De insignes werden bij voorkeur op de brede rand van de pel
grimshoed genaaid en verder op kleding ter hoogte van de 
borst, zodat ze makkelijk opgemerkt konden worden. 

Een pelgrimstocht werd in de eerste plaats uit geloofsijver ge
daan. Reisgezelschappen met reisleiders voor verre reizen 
zoals naar Jeruzalem, werden geformeerd . Speciale redenen 
waren : het voldoen van een gedane belofte, als dank voor ge
nezing of ter genezing, bij redding van gevaren op zee, maar 
ook als straf door de overheid opgelegd. De uitvoering van de 
pelgrimstocht behoefde men niet altijd zelf te doen. Er waren 
beroepspelgrims, aan wie het werk uitbesteed kon worden. Zij 
maakten ook de gelden op, die men in testamenten bestemde 
om ervan te laten pelgrimeren na overlijden. Gekombineerde 
reizen naar verschillende plaatsen liggen voor de hand. Wan
neer men naar bijvoorbeeld Santiago reisde, leidde de route 
langs verschillende andere plaatsen . Maar ook werden reizen 
gekombineerd naar plaatsen, die in geheel uiteenlopende rich
ting lagen om, evenals bij herhaling van dezelfde reizen, een 
extra moeilijkheidsfaktor in te bouwen. 
Naast Santiago en Rome was Jeruzalem, waar men gewijde 
plaatsen bezocht, een reisdoel bij uitstek. Als souvenir werd 
een tinnen model van de H. Grafkapel meegenomen 'O . 
Dichterbij lagen Aken en Keulen , waar respectievelijk Maria en 
de Drie Koningen vereerd werden . Drommen van tienduizen
den pelgrims, vooral in het jaar, waarin de relikwieën getoond 
werden, kwamen naar een stad als Aken. Er waren dan meer 
pelgrims dan inwoners . Dit bijzondere element, het tonen der 
relikwieën , kreeg zijn neerslag in de kerkarchitektuur. Spe
ciale balkons werden daarvoor aan transept of schip gebouwd. 
Zelfs ging men er toe over geheel op zichzelf staande kon
strukties naast de kerk op te richten. Vele steden in ons land 
kenden 'hun wonder ' en hun min of meer populair geworden 
pelgrimskapel of kerk. Amsterdam had sinds 1345 zijn Hei-
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738 
4.3.1966 
st. jansstr. 21 
Ja-3, Ja-4, Ja-8 
XIVA 
1.9 
tin 
gegoten 
ELAOSEWLOAI 
Ja-2 

lige Stede , toen in een huis aan de Kalverstraat een hostie

wonder plaats vond . Een zieke had een hostie genuttigd en 

daarna uitgebraakt. Met het braaksel werd de hostie in het 

vuur geworpen , maar bleef ongedeerd erboven zweven . De 

plaats is tot het begin van deze eeuw gemarkeerd geweest 

door een grote pelgrimskapel , de Nieuwe Zijdskapel. Een in

signe van de Heilige Stede werd tot nog toe niet gevonden. 

Een voorstelling van een vrouw gebukt bij het vuur met de hos

tie er boven is te verwachten . Een bedevaartprent van J . C. 

van Oostsanen uit 1518 beeldt de hoofdscene van het wonder 

zo uit." 
Van de 54 strafbedevaarten opgelegd tussen 1492 en 1549 in 

Amsterdam leidden er vijftien naar Keulen , zes naar Rome en 

vijf naar Einsiedeln 12
. Twee nederlandse bedevaartplaatsen 

worden vermeld: Amersfoort acht maal en 's Gravenzande vier 

maal. Een aantal bedevaartplaatsen uit België, Frankrijk, 

Spanje , Duitsland en Polen worden één of enkele malen ge

noemd. 

Het oudste pelgrimsinsigne (afb . 738) uit Amsterdam is gevon

den bij opgravingen aan de St. Jansstraat. Het lag tussen twee 

funderingen, een poer en een stenen muur, van de oudste be

bouwing ter plaatse. Deze bebouwing dateert uit de eerste 

helft van de 14e eeuw. Het insigne bestaat uit een gedeeltelijk 

vrijstaande portretbuste en een tekst tussen twee randen. De 

tekst begint met een kruis. Daarna volgen zonder interpunktie 

de letters : ELAOSEWLOAI. Aan de achterzijde is een angel ter 

bevestiging aan hoed of kleed aangebracht. In Nederland is 

één parallel bekend uit het stadskernonderzoek van Utrecht". 

Een tweede is gevonden in Londen'· . In belgische kollekties 

bevinden zich vijf exemplaren zonder bekende vindplaats 15
• 

Alle insignes tonen een portretbuste binnen een tekstrand . 

Geen tekst is echter gelijk. Sommige hebben een interpunktie. 

Het valt op, dat alle teksten met AI of IA beginnen of eindigen. 

Dit wijst erop, dat ze wel tot één type teruggaan. Het engelse 

insigne is als 'royal saint ' geduid , daar het een kroon draagt'6. 

Bij de nederlandse exemplaren is een kroon niet zichtbaar. 

Ook de kleding is anders weergegeven: het engelse heeft een 

puntversiering en de nederlandse hebben een netpatroon. De 

insignes behoren tot één groep 14e eeuwse insignes met een 

groot verspreidingsgebied . De betekenis van de afgebeelde 

figuur , de tekst en plaats van herkomst blijven nog onduidelijk. 

In Diemen werd in 1966 op de stortplaats van uit de binnenstad 

van Amsterdam afgevoerde grond een vier cm groot amers

foorts insigne gevonden (ill. 141)". De grond kwam van het J. 

D. Meyerplein . Dit plein ligt ter plaatse van de middeleeuwse 

weg naar Amersfoort. De voorstelling -op het opengewerkte in

signe toont een vrouw, die bij een stroom knielt. Zij strekt haar 

handen uit naar een Mariabeeld met Jezuskind . Een emmer 

staat op de voorgrond om het beeld in te zetten. Een tekstband

rol is als een gevel gedrapeerd en laat lezen: AMERSFOERT 

MCCCCXLV. Het puntig toelopend medaillon is bekroond door 

architektuur. 
De rand van het medaillon heeft aan de binnenzijde een parel

lijst. Slechts één bevestigingsoog is intakt. Er is een tweede 
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amersfoorts insigne bekend'B . Het heeft dezelfde voorstelling 

met identieke tekst en jaartal. De vorm van het medaillon en 

de architektuur erop verschillen. 

De betekenis van de voorstelling is bekend'9. In 1444 voelde 

Geertgen Arents , een meisje uit Nijkerk roeping om non te 

worden . Zij had daarbij haar voorkeur uit laten gaan naar het 

St. Agnietenklooster te Amersfoort. Op weg naar die stad wierp 

zij, gekomen bij de Kamperpoort, een eenvoudig Mariabeeldje , 

dat zij bij zich droeg, in het water van de stadsgracht. Zij 

schaamde zich voor dat simpele beeldje tegenover de andere 

zusters . Juist in die tijd werkte Margriet Gijsen uit Duust in de 

stad. Zij kreeg in een visioen driemaal aangezegd , dat onder 

het ijs bij de Kamperpoort een Mariabeeldje lag . Zij haalde het 

beeldje uit het water, maakte er melding van en daags na 

Kerstmis werd het in processie naar de O.L. Vrouwekapel ge

bracht. Vanaf dat moment gebeurden er vele mirakelen zoals 

in het jaar 1475, toen een jonge knechPo uit Oosterhout een 

koot wilde vullen . Bij gebrek aan lood smolt hij het pelgrims

teken van O.L. Vrouw van Amersfoort om . Bij het vullen van de 

koot nam het lood , dat ernaast stroomde, direkt weer de vorm 

aan van het amersfoortse teken. 

Het mirakelboek van Amersfoort, waarin de wonderen opgete

kend werden bleef in kopie bewaard 21
• Van de 548 tussen 1444 

en 1545 opgetekende mirakels hebben er elf betrekking op am

sterdammers . Buiten Nederland, doch bij uitzondering, worden 

mensen uit België, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en Enge

land genoemd. Het jaartal 1445 op de beide insignes geeft niet 

het jaar van vervaardiging, maar dat van het ontstaan van de 

bedevaart aan. 
Met gelden van pelgrims werd spoedig na het ontstaan van het 

bedeoord de Onze Lieve Vrouwetoren gebouwd. 

In fragment is een insigne (afb. 739) uit de ophoging, daterend 

uit de eerste helft van de 14e eeuw, onder het St. Pietersgast

huis gevonden. Het gasthuis was gelegen aan de Nes en wordt 

voor het eerst in 1414 vermeld. Het teken heeft vier ogen en 

vier tongen aan de rand van het medaillon. Een kerk met drie 

torens bekroont het. De tongen dienen om een achtergrond 

van koper of hout vast te klemmen om het broze insigne te ver

stevigen . In het medaillon knielt een pelgrim met zwaard . Bo

ven enige bladranken hangen een kleed en een schip . Dit kun

nen relikwieën of schenkingen zijn . Als relikwie komt het kleed 

van Maria, bewaard in Aken op meer dan 90 afgietsels van te

kens op klokken voor22
. Het kleed op de akense insignes heeft 

steeds een uitgesneden hals, terwijl het kleed op het amster

damse insigne een opstaande hals heeft. Het zal hier eerder 

een kleed als schenking betreffen . Vaak werden kleden of man

tels in Mariabedevaartplaatsen aan het beeld van Maria ge

schonken 23
. Het schip kan op dezelfde wijze als schenking ge

zien worden . Talloos zijn de beloften door schippers in nood 

op zee gedaan. Een schip van was werd dan als ex-voto aan

geboden 24
• Een andere mogelijkheid is dat het schip te maken 

heeft met een mirakel , dat aanleiding was tot het ontstaan van 

het bedeoord . Een tweede insigne van hetzelfde bedeoord 

werd gevonden bij het stadskernonderzoek in Dordrecht (ill. 

30). Het geeft dezelfde voorstelling maar met het verschil , dat 
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XIVA 
7.6 
tin 
gegoten 

Ne-12 

het rechter- en linker gedeelte gewisseld zijn . Bij het vervaar
digen van de gietmal van een der insignes is gebruik gemaakt 
van een afdruk van een insigne, zodat een voorstelling in spie
gelbeeld ontstond . Het insigne is intakt en toont in het midden 
een Maria met lelie en kind. Het insigne duidt daarom op een 
Mariabedevaartplaats. Maria wordt niet alleen geflankeerd 
door een knielende pelgrim, maar ook door een staande figuur. 
De interpretatie2 5 dat het hier gaat om een Maria Magdalena 
met zalfpot geeft problemen . Immers, een Maria met het kind 
bijgestaan door een Maria Magdalena met een zalfpot is geen 
gebruikelijke scene . Wellicht speelt deze figuur een rol bij het 
mirakel, dat aanleiding was tot het ontstaan van dit nog niet 
geïdentificeerde insigne van een Maria bedeoord . 

Het Vera-icoon, de beeltenis van het gezicht van Christus op 
het doek, dat Veronica hem op zijn kruisweg toereikte, komt 
ook als pelgrimsteken voor . Het moet dan een romeins teken 
zijn , daar het vermaarde relikwie van de zweetdoek in de St. 
Pieter bewaard werd. Het pelgrimeren naar Rome is uit bo
demvondsten van Rome-insignes goed af te lezen . Insignes uit 
de 12e en 13e eeuw 2• tonen bij voorkeur Petrus en Paulus. Af
beeldingen van pelgrims of pelgrimstekens op schilderijen en 
miniaturen van omstreeks 150027 laten echter geen tinnen ro
meinse insignes meer zien . Op wit perkament of papier werd 
het Christusportret aangebracht. Zo verkreeg men een realis
tische kopie van de relikwie. De doorkruiste sleutels van Pe
trus op de kleding zijn eveneens een Rome teken 2 

•• Het tinnen 
Vera-icoon komt als klokdekoratie voor" . In de 1ge eeuwse 
verzameling Clemens uit Keulen zijn zes exemplaren, waarvan 
niet bekend is, waar zij gevonden zijn .

30 

Het amsterdamse Vera-icoon (afb. 740) is van tin en toont een 
gezicht met baard en drie punten. Het hoofdhaar is niet aan
gegeven. Het gezicht is omgeven door een nimbus bestaande 
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uit eikebiaderen afgewisseld met stralen. Het insigne vertoont 
sporen van drie ogen . Het dateert uit de 15e eeuw. 

Uit een bocht in de Amstel, waar nu de Zwanenburgwal loopt, 
werd een grenen plankje van 14.3 x 7.9 cm met twee insignes 
geborgen (afb . 741). Het plankje is gesneden in de vorm van 
een nis. Het midden is uitgediept. De top van de nis is door
boord en met een kruis ingekerfd. Binnen een opstaande nis
rand zijn de twee pelgrimsinsignes gespijkerd . Symmetrisch 
boven in de nis is een insigne van drie aaneengegoten hosties 
met nagels binnen drie ogen van haaks op elkaar staande be
nen gespijkerd. Twee van de drie hosties zijn bekroond met 
kruizen . Op de hosties staan binnen een dubbele rand drie 
scenes uit het leven van Christus. Op de hostie onder staat de 
geseling , links boven de kruisiging en rechts boven de opstan
ding. Het insigne is 3.5 cm hoog en 3.2 cm breed. Voor het 
plaatsen van het tweede insigne in een fraaie kompositie laat 
de nis geen ruimte. Dit opengewerkte insigne is een weinig ge
kanteld vastgespijkerd. Van vier aangegoten ogen is geen ge
bruik gemaakt voor de bevestiging. 
Rechts boven in een opengewerkte nis en links onder in een 
krul van de tekstband zijn nagels gedreven. De onderzijde van 
het insigne bestaat uit een golvende tekstband met in gotische 
minuskels: CORP 'XPL I BLOMBH. Zonder afkortingen luidt de 
tekst: corpus christi in blombergh. Boven de tekstband staat 
een zeskantige put met een gearceerd basement. Van de op
gaande muren zijn de stenen weergegeven. Op het front prijkt 
een wapenschild met vijfbladige roos. Vijfenveertig hosties 
met elk een christus aan het kruis erop worden in de put ge
worpen. Een vrouw gebogen over de put schudt ze uit een cor
porale 31

• De vrouw heeft een jak aan dat de borsten ingesnoerd 
houdt en de hals vrij laat. Voeten zijn niet zichtbaar en de rok 
is in golvende plooien aangegeven. Het hoofdhaar in strengen 
wild om het hoofd is onbedekt32. Het gezicht toont een grijns
lach . De voorstelling is gevat in een nis opgebouwd uit twee 
zuilen met basement en kapiteel. Op de kapitelen rust een 
kielboog met hogels. Een kruis met klaverbladversiering is de 
bekroning en wordt aan weerszijde geflankeerd door nissen 
met kruisen . Eén kruis ontbreekt. 

Het driehosties-insigne (afb. 741) komt uit Wilsnack, een plaats 
in de mark Brandenburg. Dit bede-oord begint zijn geschiede
nis in 1383, toen bij een stadsbrand de parochiekerk in vlam
men opging . Na de brand bleven drie hosties met bloeddrup
pels eraan gek leefd ongeschonden op het altaar achter . De 
kerk werd herbouwd en ontving direkt een grote stroom pel
gri ms. Wilsnack groeide uit tot één van Duitslands vermaard
ste bedevaartplaatsen . Vaak wordt zij op één rij met Aken en 
Rome genoemd 33

. Jaarlijks ontving zij met haar bevolking van 
nauwelijks 1000 zielen 100.000 pelgrims34

. 

Met het amsterdamse insigne zijn in totaal twaalf Wilsnack-in
signes geheel of in fragment bewaard gebleven . In de Weser 
b ij Brem en zijn zeven fragmentarische exemplaren opgebag
gerd . Bij het li chten van een vloer ten behoeve van een repara
tie van het nonnenklooster in Wienhausen bij Celle kwam tus
sen vele 14e en 15e eeuwse voorwerpen één Wilsnack-insigne 
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tevoorschijn . Eén insigne is afkomstig uit de haven van King's 
Lynn in Engeland 35 . Twee fragmenten van verschillende insig
nes36 zijn gevonden bij opgravingen van het cisterciënser 
klooster Alvastra in Zweden . Afgietsels van het insigne op 
klokken zijn niet minder dan honderdvoudig in Duitsland be
waard . Een opmerkelijke afbeelding van het insigne staat ge
beiteld op een wegkruis van kalksteen in Lübeck . Nog steeds 
staat dit kruis op het trottoir van de Roeckstrasse . Het geeft de 
richting voor de pe lgrims naar Wilsnack aan en is opgericht 
in naam van een inwoner van Lübeck, Johann van der Heide. 
Een tekst op het kruis noodt de pelgrims naar Wilsnack om 
Johann van der Heide te gedenken; 'biddet got vor den ghever 
ders wizers na der Wilsnake' . Een elftal verluchte bladen uit 
Vlaamse getijdenboeken uit het begin van de 16e eeuw toont 
een groot aantal pelgrimstekens. Ook het Wilsnack insigne is 
aangegeven en makkelijk te herkennen aan zijn vorm van drie 
hosties. Als uitzondering heeft /let nog de aangegoten ogen . 
Alle andere insignes hebben doorboringen door de rand, die 
karakteristiek voor de 16e eeuwse insignes zijn . 
In de loop van de 15e en het begin van de 16e eeuw zijn felle 
protesten geuit tegen het pelgrimeren naar Wilsnack door de 
kritische hervormingsgezinde theologen Jan Hus, Nikolaas van 
Kues en Maarten Luther, totdat tenslotte in 1552 de wonder 
hosties , in een monstrans tentoongesteld, door de parochie
geestelijke Joachim Ellefeldt vernietigd werden . 

Het onderste insigne is zoals de tekst op de banderol aangeeft 
een Blombergteken . Het insigne geeft de hoofdscene aan uit 
de geschiedenis, die aanleiding was tot het ontstaan van het 
pelgrimsoord . Alheijd Pustekoke, op het insigne weergegeven, 
stal 45 hosties uit de parochiekerk van St. Marti nus. 's Nachts 
gekweld door wroeging werpt zij de hosties in een put. Twee 
redenen zijn de oorzaak, dat zij gefolterd en bij de stadspoort 
verbrand is . Een buurvrouw zou haar betrapt hebben en an
derzijds zou het biechtgeheim van de pastoor niet waterdicht 
geweest zijn . Het water van de put werd sindsdien een bijzon
dere werking toegeschreven . Bernard VII liet een kapel bou
wen over de bron. Zijn wapenschild staat afgebeeld op de put 
als teken van zijn bemoeienis. Hij ontbood ook een aantal Au
gustijnen om het bede-oord te leiden en het is aannemelijk , dat 
het insigne onder hun toezicht gemaakt en verkocht is. 
Johannes Hagen 37

, een theoloog, die zich in een traktaat 
uit 1471-72 afzet tegen het gebeuren in Blomberg geeft als 
reden van Alheijd's misdrijf op : 'dat zij door god in huis te 
hebben meer liefde van haar man zou krijgen en het haar beter 
zou gaan'3B. Het traktaat van Hagen gaat bij uitstek tekeer te
gen Blomberg, omdat op de tekens 'signa plombea' de ver
foeilijke en schandelijke vrouw Alheijd staat. Dit strookte niet 
met Hagen 's opvattingen, daar op deze wijze de afbeelding 
van een heks door pelgrims overal heen gedragen werd . Wat 
Hagen met die afbeelding bedoelde was nietgeheel duidelijk, 
daar geen enkel insigne bewaard bleef. Op het front van de 
graftombe van Bernard VII, die in 1511 stierf, staat evenwel een 
scene , die direkt terug moet gaan op de hoofdscene met AI
heijd . Afgebeeld staat echter een keurige vrouw met hoofd be
dekki ng . Ingetogen blikt zij in de put39

• Hoe anders is de afbeel-
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ding op het insigne! Het is duidelijk dat het thema hetzelfde is, 
maar dat op de tombe een zo keurig mogelijke voorstelling ge
beiteld is, terwijl op het insigne gezocht is naar een voor het 
grote publiek aantrekkelijke weergave. Zo is Hagen's beschrij
ving en afkeer duidelijk . 
Insignes met een houten plankje als achtergrond zijn bekend . 
Een beroepspelgrim wordt in een brief, waarin om aanhou
ding gevraagd wordt, beschreven met als punt van herkenning: 
'zweij zeichen uf zwijen brettlin das ein unser frawen von Ein
siedeln, das ander Sankt Anna'40. Het gaat daar echter om één 
verstevigingsplankje achter steeds één insigne. Het amster
damse plankje is wegens zijn grootte, waardoor het zich niet 
meer leent om aan de hoed of op de borst te bevestigen , te 
beschouwen als een stuk, dat aan de wand van een huis of 
schip gehangen heeft. Dit gebruik van insignes is tot op heden 
een unicum. De eigenaar zal waarschijnlijk een amsterdam
mer geweest zijn . Of is het een pelgrim van buiten geweest, 
die in de Heilige Stede zijn derde hostie mirakel wilde bezoe
ken? 

Vanaf de 12e eeuw zijn vele kerken en kapellen in Noord-Euro
pa gewijd aan Jacobus Major. Pelgrims vertrokken van daar 
naar Santiago, de Spaanse naam voor Sint Jacobus. Drie rou
tes, één vanuit het Noorden, één vanuit Aken en één vanuit 
Einsiedeln, kwamen in Frankrijk samen en leidden langs een 
reeks andere bedevaartplaatsen naar Spanje. Amsterdam 
bouwde aan de noord-west uitgang van de middeleeuwse stad, 
aan de Nieuwendijk, een Jacobuskapel in het begin van de 15e 
eeuw. Met Jeruzalem en Rome hoort Santiago tot de belang
rijkste pelgrimsplaatsen. Als teken werd door de pelgrims een 
schelp of zelfs tientallen schelpen op de hoed bevestigd . Deze 
schelp, de pecten Jacobaeus, die op het strand van Galicië 
gevonden wordt, is ook in lood of tin gegoten zoals blijkt uit 
vondsten in . Frankrijk en Londen 41 . Schelpen zelf als insigne 
zijn gevonden bij opgravingen van een kerkhof gelegen bij een 
leprozenhuis dicht bij Aken 42 . De drie schelpen zijn doorboord 
ter bevestiging . Het dragen van de Jacobusschelp op de hoed
rand was zo verbreid, dat het een algemene aanduiding voor 
een pelgrim werd in dezelfde zin als de staf, flacon, mantel en 
hoed . Ook Jacobus heeft de schelp als vast attribuut. 
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Het amsterdamse Jacobusteken (afb . 742) is evenals een schelp 
met ingeboord oog uit een priestergraf te Gemonde waarschijn
lijk de Pecten Maximus, die lijkt op de Pecten Jacobeus43

. Het 
is niet doorboord voor bevestiging . Bij de verbouwing van de 
Olofskapel te n behoeve van de aanbouw van de Jeruzalems
kapel aan het eind van de 15e eeuw is de schelp in de grond 
geraakt. 

. .. \ .... 

Twee fragmenten (afb. 743, 744) zijn delen van insignes of an
dere devotionalia. Een hoofd oml ijst door golvend haar (afb . 
743) draagt een kroon . Bij de andere (afb . 744) wijzen de stand 
van de afgebroken armen en geprononceerde ribben op een 
voorstelling van Christus aan het kruis . 
Een rechthoekig insigne (afb . 745) heeft twee halfronde ogen 
aan een gearceerde rand . Binnen de rand staat op een grond , 
aangegeven door haaks op elkaar staande lijnen , een engel met 
opengeslagen vleugels . De betekenis van dit insigne is niet 
duidelijk, daar juist het attribuut, dat de engel vasthoudt, ge
corrodeerd is. 
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Vanaf de 16e eeuw worden skapulieren, een soort medailles, 
vaak niet zichtbaar op het onderkleed gedragen. De drager 
hoopt op bij zondere bescherming of zegen . Het skapulier wordt 
niet zoals het pelgrimsinsigne als bedevaartteken alleen in de 
bedevaartplaats verkocht. Wanneer in de loop van de 16e eeuw 
het pelgri meren sterk terug loopt, blijft de behoefte om tekens te 
dragen bestaan. De voorstellingen op de skapulieren wijzen 
naar vereringen in het algemeen. Een plaats speelt geen of in 
mindere mate een rol. 
Een ovale skapulier (afb. 746a, b) heeft een halfrond oog. Zo
wel op de voorzijde als op de achterzijde staan symbolen van 
Christus. Op de voorzijde staat het lam gods met vaandel om
geven door lauwertakken verbonden door een strik. Op de 
keerszijde staat het IHS-teken met kruis boven een hart met drie 
nagels. Het lam gods betekent, dat de zoon van god als lam 
geslacht is, maar, naar het vaandel toont, triomfeert. Het IHS 
teken bestaat uit de eerste drie letters van het woord Jezus in 
griekse vorm. Het hart met drie nagels is een teken van het 
lijden van Christus . 
Een opengewerkt insigne (afb. 747) toont een dubbelkoppige 
adelaar gevat in een gestreepte band . Boven is deze band af
gebroken door een kroon. Voor- en achterzijde zijn gelijk. Dit 
heraldische teken is de duitse rijksadelaar. Ook het stadswa-, 
pen van Aken voert de dubbelkoppige adelaar. Het zal ge
diend hebben als certifikaat op handelswaar of als dekoratie 
op kl eding. 
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SUMMARY 

Pilgrim's badges are badges bought in places of pilgrimage and 
worn attached to hat or garb. Altogether seven badges have been 
found. Five of them can be traced back to the following places : 
Wilsnack , Blomberg, Rome, Santiago and Amersfoort. Two badges 
as weil as some fragments cannot be attributed to specific pi aces of 
pilgrimage. Twelve Wilsnack-badges have been found : Bremen (7), 
Wienhausen (1) , the Alvastra monastery in Sweden (2), King's Lynn 
in England (1) and Amsterdam (1) . The Blomberg-badge is unique 
so faro It is mounted on a small wooden board . Both Wilsnack and 
Blomberg are places of 'host ' miracles. Si x other Rome-badges are 
known from the collection Clemens in Cologne, their find-spot is 
unknown . Shells , the sign of Jacobus Major of Santiago, are known 
from graves near Ai x-Ia-Chapelle (3) and Gemonde (1) . The Amster
dam specimen comes from underneath the tombstones of the Olof
chapel , not from a grave itself. Two specimens ol the badges of Our 
Lady of Amersfoort are known: one in Amsterdam and one in the 
Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam, of the latter the 
findspot is unknown . The badge of an unlocated place of pilgrimage 
of the Virgin Mary has appeared both in Amsterdam and Dordrecht. 
Badges depicting a male figure surrounded by a text-scroll have 
been found in the following places : Amsterdam (1) , Utrecht (1), 
London (1) and in the collection Vleeshuis in Antwerpen (4) ; of the 
latter the lind-spot is , again , unknown. The three remaining badges 
are scapularies or decorations. 
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