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De bedevaart naar St. Gummarus in Lier
Christiaan Schrickx (Archeologie West-Friesland)

Inleiding
Enkhuizen en Lier, een stad even ten zuidoosten van Antwerpen, hebben een 
speciale band. In beide steden is een van de kerken gewijd aan St. Gumma-
rus. De beenderen van de heilige liggen in de kerk van Lier en worden daar 
al eeuwenlang vereerd. Uit de historische bronnen is bekend dat veel vrome 
inwoners uit Enkhuizen in de 15de en 16de eeuw op bedevaart naar Lier 
gingen om de jaarlijkse processie bij te wonen. Tijdens archeologisch onder-
zoek in Enkhuizen in 2011 is een klein tastbaar overblijfsel van deze verering 
gevonden.
De heilige Gummarus staat de laatste jaren weer volop in de belangstelling. 
Aanleiding hiervoor is onder andere het feit dat Lier dit jaar 800 jaar stads-

rechten viert. Gummarus is daarmee tevens dit 
jaar 800 jaar stadspatroon van Lier. Tom Vieren, 
een van de bestuursleden van de Broederschap van 
Sint-Gummarus in Lier, heeft een boek over de 
heilige geschreven onder de titel ‘Gummarus van 
Lier. Heilige in de tijd’ dat op 22 april van dit jaar 
is gepresenteerd. Het is een aanrader voor ieder-
een die meer over de verering van Gummarus wil 
weten.1 Enkhuizen vormt een apart hoofdstuk in 
dit boek, maar hieraan valt nog het een en ander 
toe te voegen, zoals we in dit artikel zullen zien.

St. Gummarus en de stad Lier2

Gummarus leefde eind 7de en begin 8ste eeuw. De voornaamste bron over 
het leven van Gummarus is een vita (levensbeschrijving) die op schrift is 
gesteld tussen 1476 en 1484, maar waarschijnlijk terug gaat op een bron 
uit de 10de eeuw. Volgens de vita zou Gummarus van adel zijn geweest en 
afkomstig zijn uit het huidige dorp Emblem nabij Lier. Op jonge leeftijd 
zou hij naar het Frankische hof in Metz zijn gegaan. Daar zou hij hebben 

1 Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Averbode. Tevens bevindt zich een exemplaar in de 
bibliotheek van Oud Enkhuizen.

2 De informatie uit deze paragraaf is grotendeels afkomstig uit: Vieren, T., 2012: Gummarus 
van Lier. Heilige in de tijd.
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gediend onder hofmeier Pepijn van Herstal en zijn getrouwd met Grimmara, 
die volgens de vita een slecht en hardvochtig mens was. Dit alles is vanuit de 
moderne geschiedschrijving zeer twijfelachtig te noemen. Historisch aan-
nemelijk is wel dat Gummarus zich op zeker moment als kluizenaar heeft 
teruggetrokken op een locatie die ter plekke van het huidige Lier moet wor-
den gesitueerd. Hij stichtte daar een kapel die de basis voor een monastieke 
gemeenschap vormde. 
Gummarus zou tijdens zijn leven diverse wonderen hebben verricht. Een van 
deze wonderen is dat hij een omgehakte boom door middel van een riem 
weer aaneen deed groeien. Een ander wonder is dat hij met zijn staf een een 
waterbron deed ontspringen. Op de plaatsen waar beide wonderen zouden 
hebben plaatsgevonden, werden in de Middeleeuwen kapellen gebouwd: de 
Kluizekerk in Lier en een kapel in Emblem. 
Volgens de overlevering stierf Gummarus op 11 oktober 714. Vermoedelijk is 
zijn lichaam begraven in het door hem gestichte kapelletje in Lier.  
Niet lang daarna werd het overgebracht naar de nieuwe St. Pieterskapel.  
In 754 werden de beenderen van Gummarus in een reliekkist geplaatst op het 
St.-Gummarusaltaar van de nieuwe kloosterkerk, die naast de Pieterskapel 
was gebouwd. Gummarus werd toen tevens door de bisschop heilig ver-
klaard. De verering van St. Gummarus nam vanaf dat moment toe. Pelgrims 
deden onder andere een beroep op de heilige bij alle vormen van breuken 
(botbreuken, maar ook echtscheidingen) vanwege de helende kracht die 
Gummarus tijdens zijn leven had getoond toen hij op wonderbaarlijke wijze 
de omgehakte boom weer herstelde.
In 1354 liet het Lierse Kapittel het gebeente van Gummarus of!cieel erken-
nen. Voor het eerst sinds 754 werd de reliekkist geopend. Het gebeente bleek 
nog compleet en gaaf te zijn en de reliekkist werd opnieuw verzegeld en kreeg 
een erkenningsdocument bijgevoegd. Deze of!ciële handeling werd gedaan 
met de bedoeling meer pelgrims te trekken en daarmee inkomsten te gene-
reren voor de bouw van een nieuwe kerk. In 1370 opende men de reliekkist 
wederom, erkende men de relieken nogmaals of!cieel en plaatste men een 
rib van de heilige in een reliekhouder. In 1406 ging men nogmaals tot een 
of!ciële erkenning over. Het gebeente werd een week lang uitgestald voor de 
gelovigen. In 1475 werd dit herhaald, waarbij nu het gebeente alle zon- en 
feestdagen vanaf begin september tot en met 11 oktober werd getoond. Dit is 
de laatste keer dat het gebeente compleet aan het volk ter verering is gepre-
senteerd. Zoals we hieronder zullen zien, waren hierbij inwoners uit Enkhui-
zen aanwezig en het is een logische veronderstelling dat ook voor de eerdere 
plechtige, of!ciële erkenningen van de relieken inwoners uit Enkhuizen naar 
Lier afreisden.
Door de geldelijke inbreng van de toestroom van pelgrims was het mogelijk 
om een nieuwe grotere gotische kerk in Lier te bouwen. Men startte hiermee 

De Westerkerk (Gommarus-
kerk) op de kaart uit de kro-
niek van Brandt uit 1666.
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in 1377 en de bouwwerkzaamheden zouden pas 
in 1517 hun voltooiing kennen. De kerk werd 
opgeluisterd met onder andere een altaarstuk 
van Goossen van der Weyden (de kleinzoon 
van Rogier van der Weyden) uit 1516, een rijk 
versierd natuurstenen koordoksaal uit 1536-
1538 en diverse 15de- en 16de-eeuwse glas-in-
loodramen. Met name de glasramen zijn uniek.3 
Deze kunstwerken hebben de pelgrims uit 
Enkhuizen met eigen ogen gezien en zijn mede 
dankzij hun geldelijke giften tot stand geko-
men. Het is dan ook zeker de moeite waard de 
Sint-Gummaruskerk in Lier te bezoeken om in 
de voetsporen van de Enkhuizers uit voorbije 
eeuwen te treden.
In 1580 vond in Lier de Beeldenstorm plaats. 
Het gebeente van Gummarus is hierbij door 
een groep calvinisten uit Antwerpen uit de 
kist gegooid en verspreid geraakt. Katholieke 
inwoners van Lier wisten enkele botten te red-
den en deze werden in 1587 als reliek erkend en 
teruggeplaatst in de reliekkist. Na 1587 zijn de 
relieken diverse malen of!cieel erkend. In 2014 
wordt gevierd dat Gummarus 1300 jaar gele-
den is gestorven, waarna in 2015 de reliekkist 
opnieuw zal worden geopend. Een eeuwenlange 
traditie wordt hiermee voortgezet.

Gommerskarspel
Van oudsher wordt St. Gummarus in Enk-
huizen vereerd. Waarschijnlijk is ergens in de 

11de eeuw de parochiekerk van het dorp Gommerskarspel (dat naar deze 
kerk is genoemd) aan Gummarus gewijd. De reden hiervoor valt niet meer 
te achterhalen. Dit oude Gommerskarspel bevond zich even ten noorden van 
het tegenwoordige Enkhuizen. In de 12de eeuw verplaatste de bewoning zich 
naar de huidige Westerstraat en hier werd een nieuwe kerk gebouwd die net 
als de voorganger aan Gummarus was gewijd. Even ten oosten van Gom-
merskarspel lag het dorp Enkhuizen. De inwoners van Enkhuizen waren 
in de 13de eeuw gedwongen hun huizen te verplaatsen naar de locatie van 

3 Zie voor afbeeldingen: www.kunstglasramenlier.be. 
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de huidige Breedstraat vanwege de oprukkende Zuiderzee. De twee dor-
pen groeiden aan elkaar vast en kregen in 1356 gezamenlijk stadsrechten 
onder de naam Enkhuizen. Het huidige Enkhuizen is dus ontstaan door een 
samensmelting van de dorpen Gommerskarspel en Enkhuizen.4 De twee 
afzonderlijke parochies bleven voortbestaan met ieder hun eigen kerk: de 
Gommaruskerk (Westerkerk) en de Pancratiuskerk (Zuiderkerk). De naam 
Gommerskarspel raakte na 1356 geleidelijk in onbruik, maar de verering van 
de patroonheilige Gummarus bleef nog eeuwenlang in stand. Tot op de dag 
van vandaag zijn nog afbeeldingen van Gummarus in Enkhuizen te vinden.5

De jaarlijkse bedevaart in Lier
Ieder jaar wordt in Lier de reliekkist uit het altaar van de St.-Gummaruskerk 
gehaald en in een zilveren reliekschrijn geplaatst. Deze wordt gedurende de 
bedevaartsperiode op een troon midden in de kerk gezet en tijdens de St-
Gummarusprocessie op de eerste zondag na 10 oktober door de stad gedra-
gen. De huidige reliekschrijn dateert uit 1668. Sinds 1904 wordt de schrijn 
gedragen door zestien leden van het Genootschap van de Kasdragers van 
Sint-Gummarus.
Diverse auteurs weten ons te vertellen dat Enkhuizen in de Middeleeuwen het 
recht bezat om jaarlijks twee mannen naar Lier af te vaardigen om de schrijn 
(in de bronnen ‘kasse’ genoemd) met de overblijfselen van St. Gummarus 
tijdens de jaarlijkse processie te helpen dragen. Het is lastig om de bron te 
achterhalen waarop dit verhaal is gebaseerd. Brandt vermeldt deze in zijn 
kroniek over de geschiedenis van Enkhuizen uit 1666 niet. In de kroniek van 
Van Heussen en Van Rijn uit 1721 staat slechts de vermelding dat ‘de Enk-
huizers gewoon waren naar Lier (in Brabant) te reizen om des zelfs gebeente 
te bezoeken’.6 Deze vermelding is ook te vinden in de editie van de Batavia 
Sacra van Van Heussen uit 1754.7 In de eerste druk uit 1714-1716 (drie 
delen, Nederlandstalige editie) staat dit nog niet. 
Voor de bron van het verhaal zijn we aangewezen op boeken die handelen 
over de geschiedenis van Vlaanderen. De oudst te achterhalen bron is een 
Latijnse kroniek die gaat over de geschiedenis van Antwerpen en omgeving. 
Deze kroniek is geschreven door Joannes Baptistia Gramaye en in 1610 uit-
gegeven in Brussel. Hierin komt de stad Lier ter sprake. Volgens de schrijver 

4 Zie onder andere een artikel van Jan de Bruin in Steevast uit 1997.
5 In de parochiekerk Franciscus Xaverius staat een groot gipsen beeld (ca. 2 meter hoog) uit 

1912. In de kerk is verder een kleine botsplinter van St. Gummarus als reliek aanwezig. 
Deze is vastgezet op een papieren ondergrond in een ronde zilveren reliekhouder met het 
lakzegel van het bisdom Brugge. Deze reliek heeft de kerk net als het gipsen beeld in 1912 
verworven.

6 Van Heussen en Van Rijn 1721, 361
7 Van Heussen 1754, deel II, 449-451.

Glas-in-lood-raam uit de Sint-
Gummaruskerk in Lier  
met een afbeelding van  
St. Gummarus, circa 1476.
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genoten de inwoners van Enkhuizen het voorrecht de reliekschrijn te helpen 
dragen.8 Hij weet verder te vertellen dat jaarlijks veel inwoners uit Enkhuizen 
bij de processie aanwezig waren. Een uitgebreid verhaal over de bedevaart is 
te vinden in de ‘Beschryving der stad Lier in Brabant’ van Van Lom uit 1740. 
Het is onduidelijk op welke bronnen hij zich heeft gebaseerd. Hij vertelt dat 
op 17 maart 1475 de overblijfselen van de heilige of!cieel naar de nieuwe 
Gummaruskerk, waarvan het kruiswerk dat jaar was voltooid en werd 
ingewijd, werden overgebracht. Tijdens die gebeurtenis werden de beenderen 
van de heilige aan het volk getoond. Inwoners uit Enkhuizen waren hierbij 
aanwezig want zij hadden ‘de gewoonte van alle jaeren twee treffelyke Man-
nen ten tyde van de Liersche Kermis met eenige Offerande alhier te zenden, 
en hielpen de Kasse, met de H. Overblyfzels van Sint Gommar dragen’.9 
Ook inwoners van Antwerpen en Gent genoten volgens de auteur dit voor-
recht. Bij het jaar 1477, toen het nieuwe Gummarusaltaar in Lier werd 
gewijd, vermeldt de schrijver nogmaals de rol van inwoners uit Enkhuizen. 
Bij de processie op 11 oktober van dat jaar was Margaretha van York, de 
hertogin van Brabant, aanwezig. Zij nam met grote devotie deel en schonk 
ter ere van Gummarus twee zilveren kandelaars. ‘De Inwoonders van Enck-
huysen, die van alle oude tyden gewoon waren, op dien dag te Lier te komen, 
en het recht hadden van de Kasse te helpen dragen, munte ook in godvrugtig-
heyd in deeze Processie uyt.’10 Tot slot staat in dit boek het verhaal vermeld 
dat Enkhuizen een reliek van de heilige zou hebben verworven. Bij de ope-
ning van de reliekkist in 1475 was het gebeente van de heilige nog volledig 
aanwezig, met uitzondering van een rib die in 1370 in een zilveren reliek-
houder was geplaatst. ‘De Inwoonders van Enchuysen in Noord-Holland, 
hebben daerna, gelyk zy zeggen, een Duym hier van gehad.’11 Zij moeten dit 
reliek (een duimkoot) dus na 1475 hebben verworven, hoewel de reliekkist 
met de beenderen van Gummarus gedurende lange tijd niet meer is geopend. 
Aan het waarheidsgehalte van de claim van de inwoners van Enkhuizen een 
reliek van de heilige te bezitten, valt dus sterk te twijfelen. 

We beschikken dus niet over bronnen uit de 15de of 16de eeuw die gaan over 
de jaarlijkse processie in Lier. Ervan uitgaande dat de overlevering, waarvan 
de 17de en 18de eeuwse boeken de neerslag vormen, juist is, houdt dit in 

8 Gramaye 1610, 127. De tekst luidt: ’Et hinc Enchusiam apud Batavos quem dominum 
agnoverant ab obitu Sanctorum Cathalogo asscriptum tutelarem primi invocarunt, soliti 
ad nostra usq(ue) tempora gregatim quotannis Divi sui tumulum visitare & prerogativa 
quadam feretrum in supplicatione amburbialium ipsum baiulare.‘

9 Van Lom 1740, 329.
10 Van Lom 1740, 316.
11 Van Lom 1740, 329.
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dat in Enkhuizen lang voor 1475 de gewoonte bestond deel te nemen aan de 
jaarlijkse bedevaart in Lier. De stad Enkhuizen had het recht om ieder jaar 
twee mannen af te vaardigen om de reliekschrijn (de kasse) te helpen dragen. 
Ongetwijfeld zullen inwoners uit Enkhuizen met hen zijn meegereisd om de 
processie bij te wonen. Het hoogtepunt van de Gummarusverering in Lier 
viel in de jaren 70 van de 15de eeuw. Toeval of niet, omstreeks die tijd vingen 
ook de inwoners van Enkhuizen aan met de bouw van de nieuwe driebeukige 
Gommaruskerk. Deze kerk werd in 1547 voorzien van een fraai orgel dat 
nog altijd bestaat en in 2011 na een langdurige restauratie weer in gebruik is 
genomen. Het orgel wordt bekroond door een beeld van St. Gummarus.12 Dit 
is het oudste beeld van Gummarus in Enkhuizen.

Pelgrimsinsignes
In de Middeleeuwen was het heel gebruikelijk om uit een bedevaartsoord een 
aandenken in de vorm van een metalen insigne mee te nemen. Dit kon op de 
kleding worden gespeld of genaaid en vormde een tastbare herinnering aan 
de bedevaart. Tevens geloofde men dat het insigne de drager als het ware 

onder de bescherming van de heilige 
stelde. Deze voorwerpen waren van 
een legering van tin en lood gemaakt 
en werden in een mal gegoten. Op 
deze wijze konden vele duizenden 
insignes van de betreffende heilige 
worden gemaakt. Voor het bede-
vaartsoord vormde de verkoop van 
de insignes een bron van inkomsten.
Dankzij de inzet van de metaal-
detector bij opgravingen worden 
regelmatig dergelijke insignes 
gevonden. Toch vormen de vonds-
ten slechts een fractie van het totaal 
aantal religieuze souvenirs dat in de 
Middeleeuwen in omloop moet zijn 
geweest. De bedevaart naar  
St. Gummarus in Lier was druk 
bezocht en we mogen dan ook aan-
nemen dat vele duizenden insignes 
van St. Gummarus aan pelgrims zijn 
verkocht. 

12 Van den Berg 1955, 52.

Pelgrimsinsigne van St. Gummarus uit Lier, 
bodemvondst 2011 ‘De Vijzeltuin’  
(foto: Archeologie West-Friesland).
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In 2011 is uit de bodem van Enkhuizen een pelgrimsinsigne van St. Gum-
marus naar boven gekomen. Dit insigne bevond zich in een ophogingslaag 
met veel afval op het binnenterrein van het voormalige Snouck van Loosen-
ziekenhuis. De sluitdatum van het vondstcomplex ligt rond 1500. Het insigne 
vormt een tastbaar overblijfsel van de bedevaart die inwoners van Enkhuizen 
in die tijd jaarlijks naar Lier ondernamen. Het insigne is niet compleet over-
geleverd: de bovenkant met het hoofd van de heilige ontbreekt. Toch is de 
voorstelling goed te herkennen. Gummarus staat afgebeeld als een niet-gehar-
naste ridder met mantel, een paar handschoenen 
in de linkerhand en een pelgrimsstaf in de 
rechterhand. Gummarus zou tijdens zijn 
levens een pelgrimstocht naar Rome 
hebben ondernomen, vandaar dat 
hij vaak met een pelgrimsstaf wordt 
afgebeeld. Op zijn mantel bevindt 
zich op borsthoogte een wapen-
schildje met kruis, het wapen van  
het St. Gummaruskapittel in Lier.  
De staf steekt met de punt in een  
put. De voorstelling is geplaatst binnen  
een versierde omlijsting met geheel  
rechtsonder het stadswapen van Lier 
en linksonder nogmaals het wapen 
van het St. Gummaruskapittel in Lier. 
Onderaan staat de tekst S. GOM-
MAER (met spiegelbeeldige S) zodat 
niemand kon ontgaan om welke 
heilige het ging.
In Enkhuizen is bij rioleringswerkzaamheden in 1995 een fragment van nog 
een tweede Gummarusinsigne gevonden.13 Vondsten buiten Enkhuizen zijn 
zeer schaars. Voor zover bekend zijn geen exemplaren uit Lier bekend.  
Een nagenoeg compleet insigne van Gummarus is gevonden in Nieuwlande in 
Zeeland.14 Dankzij deze vondst is de volledige voorstelling bekend. 
Rechts van de heilige staat een boom met daaromheen een gordel afgebeeld. 
Het insigne heeft een afmeting van 63 bij 39 mm. Verder bevindt zich een 
fragment van een insigne in het Breda’s Museum.15 Over de vondstomstan-
digheden is niets bekend. Tot slot is er nog een fragment van een Gummarus-

13 Collectie Jan den Das, Enkhuizen.
14 Collectie Van Beuningen, Rotterdam. Van Heeringen, Koldeweij en Gaalman 1987, 94; 

Van Beuningen en Koldeweij 1993, 161 (afb. 198).
15 Collctie Breda’s Museum, inv.nr. G104. Database Kunera: www.kunera.nl.
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Jacobsschelp met twee gaatjes voor de 
bevestiging op de kleding of hoed van  
een pelgrim, bodemvondst 1994 Enkhuizer 
Banketfabriek-terrein, Enkhuizen  
(foto: Archeologie West-Friesland).

insigne bekend, maar de vindplaats en de collectie waarin die zich tegenwoor-
dig bevindt, zijn onbekend.16 
Bijzonder aan het hier afgebeelde insigne uit Enkhuizen is dat de details 
afwijken van de tot nu toe bekende exemplaren. De omlijsting is bijvoorbeeld 
op geheel andere wijze versierd. Dat houdt in dat de vondst een nieuw type 
binnen de Gummarusinsignes vertegenwoordigt en vooralsnog uniek in zijn 
soort is.
Een tweede uniek document voor de verering van Gummarus in Enkhuizen 
is een 16de-eeuwse tekening die zich in de collectie van museum Boijmans 
van Beuningen bevindt. St. Gummarus staat hierop op een wijze vergelijkbaar 
met die op het insigne afgebeeld.17 Deze tekening heeft gediend als illustratie 
in een boek dat voor iemand uit Enkhuizen bestemd was. Het is een uniek 
historisch document voor Enkhuizen. Rechtsboven staat het wapen van Enk-
huizen met daaronder de tekst ‘die stede van enchusen’. Linksboven staat het 
wapen van Holland-Henegouwen ten tijde van het Beierse Huis, met daaron-
der ‘hertoch willem van beyeren’. Willem van Beieren is graaf Willem V van 
wie Enkhuizen in 1356 stadsrechten verwierf. Centraal staat St. Gummarus 
afgebeeld met op de banderol aan weerszijden ‘Santhis Gommarus’. Net als 
op het insigne is de heilige weergegeven als een niet-geharnaste ridder met 
mantel en muts en een paar handschoenen in de linkerhand. Met zijn rech-
terhand houdt hij de boom vast die met een riem op wonderbaarlijke wijze is 
hersteld. Rechtsonder is een waterput te zien, als verwijzing naar de bron die 
hij deed ontspringen, met daarboven ‘fonteyn’. Linksonder is het gecombi-
neerde wapenschild van het wapen van het Sint-Gummaruskapittel van Lier 
(een kruis) en van de stad Lier (drie kepers) te zien. 

De herinnering levend
De verering van Gummarus verdween uit het openbaar in Enkhuizen in 
1572.18 De stad koos de kant van Willem van Oranje in de opstand tegen 
de Spanjaarden en de Gereformeerde religie werd de of!ciële religie. In Lier 
verliep de geschiedenis anders. Na de Beeldemstorm die daar in 1580 plaats-
vond, keerde het Spaanse gezag terug. De verering van Gummarus werd in 
ere hersteld en mag zich tot op de dag van vandaag in grote belangstelling 
verheugen. Inwoners uit Enkhuizen speelden hier echter geen rol van bete-

16 Database Kunera: www.kunera.nl.
17 Tekening in bruine, rode en groene inkt, afmetingen 186 bij 136 mm. Collectie Museum 

Boijmans van Beuningen, Rotterdam, inv. MB 1446.
18 De verering werd wel voortgezet in schuilkerken. Een van deze was de Statie van 

de H. Gummarus die in 1633 in een pakhuis aan de Breedstraat werd gevestigd. Voor deze 
schuilkerk werd in 1656 een groot zilveren beeld van St. Gummarus vervaardigd door de 
Haarlemse zilversmid Pieter Cornelisz. Ebbekin. Het beeld is in 2000 aangekocht door het 
Frans Halsmuseum in Haarlem en is daar in de vaste opstelling te bewonderen.
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kenis meer in.19 Het Gummarusinsigne dat in 2011 in Enkhuizer bodem is 
gevonden is in de 15de eeuw door een inwoner van Enkhuizen vanuit Lier 
naar zijn moederstad mee teruggenomen. Het vormt een uniek voorwerp dat 
ons aan de oude band tussen beide steden herinnert. Q
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Oud-Katholieke parochie in Enkhuizen een processie gehouden waarbij zeven leden van de 
Broederschap een reliek van St. Gummarus meedroegen. Informatie afkomstig van de site 
van de Oud-Katholieke Parochie Enkhuizen: www.okk-enkhuizen.org/6historie/jubilboek-
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Tekening van St. Gummarus met rechtsboven het wapen van Enkhuizen, 16de eeuw 
(collectie Museum Boijmans van Beuningen).


