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Wie waren de pelgrims?
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Wonderen rondom heiligen werden al sinds de vierde

eeuw opgeschreven, maar vanaf de tiende eeuw ontston-

den talloze lokale mirakelboeken. Deze handschriften wer-

den opgemaakt als getuigenissen van de goddelijke wer-

king in de bedevaartsplaats, zoals ook nu nog in plaatsen

als Lourdes gebeurt. De verhalen werden graag gelezen

en doorverteld, bijvoorbeeld in de preek van de geestelij-

ke. Het mirakelboek van Amersfoort is verloren gegaan,

maar er zijn gelukkig drie kopieën uit de zeventiende eeuw.

Archief Eemland heeft één origineel afschrift en twee fo-

tokopieën van de exemplaren van de oud-katholieke Geor-

giuskerk en van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. 

VROUWEN, KINDEREN EN ZEELIEDEN 
Opvallend is dat er slechts in negen wonderen namen

worden genoemd, terwijl dit juist als extra bewijs werd

gezien. Misschien zijn ze bij het overschrijven weggelaten,

omdat die er niet meer toe deden; of men vond dat de

wonderen zonder namen toegankelijker waren voor de

pelgrims. 

Uit de mirakelverhalen zijn wel veel andere gegevens te

halen. Slechts 36% van de volwassen pelgrims was vrouw.

Maar dat is ook positief uit te leggen: de vrouw was veel

vrijer en onafhankelijker in de middeleeuwse samenleving

dan menig auteur ons wil doen geloven. Hierdoor kon-

den twee van de drie vrouwen op een pelgrimage gaan.

Verder zijn kinderen ook goed vertegenwoordigd, in 29%

van de wonderen, wat overigens ook in andere bede-

vaartsoorden het geval was. Misschien een teken dat zij

door hun ouders werkelijk als kinderen werden gezien en

behandeld in plaats van als kleine volwassenen.

In 39% van de wonderen werd Onze Lieve Vrouw door

iemand anders aangeroepen, zoals familie, bekenden of

omstanders. Daarna genas de betreffende persoon en

moest die de schuld inlossen door op bedevaart te gaan

naar Amersfoort. Die reis moest wel echt worden ge-

maakt: een jongen die niet ging werd doof. Toen hij als-

nog op bedevaart ging, kon hij weer horen.

Beroepen worden in 53 wonderen genoemd, zoals koop-

man, ambachtsman en arbeider. Maar het vaakst de zee-

man; het was dan ook een gevaarlijk beroep. Het mirakel-

boek was sterk gericht op de middenklasse, maar er wor-

den ook twee adellijke heren en negen geestelijken ge-

noemd, waarschijnlijk om aan te geven dat iedereen Onze

Lieve Vrouw kon aanroepen.

Duizenden vrome mensen zijn in de late Middeleeuwen naar Amersfoort gereisd 
zonder een spoor achter te laten. Eigenlijk weten we niets van hen. Of toch? 
In het mirakelboek staan 542 getuigenissen van Mariawonderen, die samen 
meer vertellen dan je zou verwachten. De historica Margriet Schuur heeft ze in 
een database gezet en kwam tot verrassende ontdekkingen. 

Mirakelboek (Archief

Eemland, bruikleen van

de parochie Sint

Franciscus Xaverius).
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WAAR KWAMEN DE PELGRIMS VANDAAN?
Amersfoort was het bekendste bedevaartsoord boven de

grote rivieren. In 39 wonderen komen de pelgrims zelfs uit

Duitse, Poolse, Noorse, Engelse, Vlaamse of Franse gebie-

den. Bij 27% van de wonderen liepen de pelgrims vijf of

meer dagen. De rest kwam uit een kerngebied tussen de

Noordzee, de Maas, de IJssel en de lijn Zwolle-Amster-

dam. In 63% van de gevallen kwam de pelgrim uit stede-

lijk gebied, waarschijnlijk door de handelsroutes waar-

mee Amersfoort was verbonden. Zo werd het nieuws

over de Mariawonderen snel verspreid. Hierdoor kwamen

er ook veel Groningers naar Amersfoort: de ossenhandel

vanuit Denemarken liep via Duitsland en Groningen naar

Amersfoort en ’s-Hertogenbosch. 

Opvallend is dat de 542 mirakelen voor viervijfde deel in

de eerste zes jaar na 1444 zijn opgeschreven! Hierna wer-

den alleen wonderen toegevoegd als deze heel speciaal

waren. Uit andere bronnen weten we dat de pelgrimage

even belangrijk bleef als in de eerste jaren. Zo werden

vanaf 1448 245 misdadigers uit dertien steden als Lei-

den, Antwerpen en Rotterdam op bedevaart naar Amers-

foort gestuurd als boetedoening; dat ging gewoon door

tot 1565. Tientallen pelgrimstekens uit Amersfoort zijn el-

ders in Nederland gevonden (zie pp. 12-13). Het geeft

ons allemaal geen goed beeld hoeveel pelgrims Amers-

foort hebben bezocht, maar duidelijk is dat de Onze-Lieve-

Vrouwecultus tot diep in de zestiende eeuw grote aan-

trekkingskracht had.

WAAROM NAAR AMERSFOORT?
In 74 wonderen staat beschreven hoe men wist van de

kracht van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Veel pel-

grims hadden het van horen zeggen of waren geadviseerd

door hun buren of kennissen. Zo was 27% van de pel-

grims via mond-tot-mondreclame naar Amersfoort geko-

men. Als iemand een wonder was overkomen, dan was

deze verplicht dit door te vertellen. Maar ook de kerk zelf

maakte reclame voor bepaalde bedevaartplaatsen. 

Er was veel concurrentie tussen de verschillende bestem-

mingen. In het Amersfoortse mirakelboek werd duidelijk

gemaakt dat Onze Lieve Vrouw hier de grootste kracht be-

zat voor de meeste problemen. Zo faalden in dertig verha-

len andere bedevaartsplaatsen en heiligen in het gene-

zen van een bepaalde aandoening, maar kon de tweede

(óf derde óf vierde) keus, Onze Lieve Vrouw van Amers-

foort, wél genezing bieden (zie ook p. 9).

In 458 wonderen gaat het om genezingen vergelijkbaar

met die Jezus had verricht, zelfs dodenopwekkingen en

duiveluitdrijvingen. Medische hulp kon vaak geen oplos-

sing bieden; Onze Lieve Vrouw bleek dan wél effectief te

zijn. Andere wonderen waren reddingen uit noodsitua-

ties, zoals een brandend huis, zeerovers,  gevangenschap

of martelingen.

Als dank voor de genezing schonken de pelgrims in 176

wonderen vervolgens getuigenisgaven, al naar gelang de

pelgrim kon missen. Voorbeelden zijn wasafbeeldingen

van genezen lichaamsdelen, afgelegde boeien of kruk-

ken. Soms was tevoren een gift beloofd, een ex-voto, zo-

als een zilveren scheepje. Een gift werd extra symbolisch

als de pelgrim zijn eigen gewicht gaf aan wijn en weit (mis-

wijn en graan voor hosties). Hij schonk zo als het ware

zichzelf.

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort trok in de late Middel-

eeuwen talloze pelgrims van heinde en verre aan. Zij werd

zo breed erkend als heilige met een grote kracht tot gene-

zing en andere wonderen. Dankzij het mirakelboek heb-

ben we daar een aardig beeld van gekregen.

Genezen lichaams-

delen en dieren 

in was (links) en zilver 

(boven) in de Sint-

Andrieskerk 

te Antwerpen.
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