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Inleiding 

 
 
Vroeg of laat ontmoet iedere mediaevist – ook die in opleiding – heiligen op 
zijn weg, aldus Monna in de inleiding op zijn proefschrift.1 In deze scriptie 
staat Jacobus centraal. Hij was niet de minste onder de twaalf apostelen. 
Immers, samen met Petrus en zijn broer Johannes wordt Jacobus in het 
evangelie verschillende keren genoemd als één van de uitverkorenen die Jezus 
mocht vergezellen bij bijzondere gebeurtenissen zoals diens verheerlijking op 
de berg Tabor en bij diens lijden in de Hof van Olijven. Deze Jacobus wordt 
wel Jacobus de Meerdere genoemd, zulks ter onderscheiding van zijn 
naamgenoot Jacobus de Mindere.2 
     Van Jacobus wil het verhaal dat hij gemissioneerd zou hebben op het 
Iberisch schiereiland, maar onverrichterzake terugkeerde naar Jeruzalem waar 
hij omstreeks 44 na Chr. op bevel van Herodus Agrippa werd onthoofd. Zijn 
stoffelijke resten zouden door zijn leerlingen naar het Iberisch schiereiland zijn 
teruggebracht en begraven op de plek waar later, in de negende eeuw, in 
Santiago de Compostela in Galicië zijn graf zou zijn gevonden.3 Het kerkje dat 
koning Alphonso II vervolgens op die plek liet bouwen, werd al gauw een 
pelgrimsoord, aanvankelijk voornamelijk van regionale, later van 
bovenregionale importantie. Vanaf de twaalfde eeuw laat de Jacobusverering 
en de pelgrimage naar diens graf een grote bloei zien, vooral in Zuid en 
Zuidwest Europa – een bloei die z’n neerslag vindt in de beeldende kunst, door 
Madou wel als ‘jacobalia’ betiteld: ‘Sporen die de cultus van Sint Jacobus in 
de beeldende kunst heeft nagelaten’.4  
 
In deze scriptie ga ik in op de Jacobusverering als religieus fenomeen en de 
neerslag daarvan in kunst en cultuur in Nederland in de late middeleeuwen. 
Welke sporen heeft die verering ons nagelaten? Hoe zijn ze te herkennen, te 
typeren en te duiden? En: hing de functie samen met het pelgrimeren of was 

                                                 
1 Monna, A.D.A. Zwerftocht met middeleeuwse heiligen. Proefschrift. Amsterdam 1988. Pag. 9. 
2 Waar in deze scriptie de naam Jacobus wordt gebruikt, is Jacobus de Meerdere bedoeld. 
3 De verhalen over Jacobus gaan – behalve op een aantal bijbelfragmenten – voor een belangrijk deel terug op 
de Codex Calixtinus, ook wel het Liber Sancti Jacobi genoemd, daterend uit het midden van de twaalfde eeuw. 
Zie voor meer informatie over de Liber Sancti Jacobi paragraaf 2.3. Een uitvoerige bronnenverantwoording 
van de Jacobuslegendes is te vinden in Plötz, Robert. ‘Traditiones Hispanicae Beati Jacobi; de oorsprong van 
de cultus van Sint-Jacobus te Compostela’. In: Santiago de Compostela, 1000 Jaar Europese Bedevaart, 
Tent.cat., Gent, 1985. Van Herwaarden betoogt dat de Jacobuslegende het resultaat is van een ‘langdurig 
proces, waarin spaarzame gegevens uit canonieke en apocriefe bijbelboeken, apostelgeschiedenissen en andere 
oude christelijke overleveringen werden samengevoegd tot een passend geheel, dat als onomstotelijk bewijs 
moest dienen van de werkelijke aanwezigheid van het lichaam van de apostel in Spanje.’ Herwaarden, Jan van 
(red). Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld. Turnhout, 1985. Pag. 20 e.v. 
Zie ook: Moralejo, Abelardo, Casimiro Torres en Julio Feo. Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus. Tradución. 
Santiago de Compostela, 2004. 
4 Madou, M. ‘Jacobalia in Nederland’. De Jacobsstaf, 1e jrg. nr. 1, 1989: 16-19.      
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die meeromvattend? Ik gebruik daarbij de term ‘jacobalia’ zoals gedefinieerd 
door Madou, als werkterm; ze blijkt een hanteerbaar begrip om de 
verschillende uitingen van de Jacobusverering te beschrijven, te analyseren en 
te duiden.5 
    
Nederlandse jacobalia blijken niet of nauwelijks systematisch in kaart 
gebracht, laat staan aan een kunsthistorische analyse onderworpen. Die 
constatering was aanleiding om nader onderzoek naar die jacobalia te doen, ze 
te inventariseren en ze aan een iconografische beschrijving ‘in context’ te 
onderwerpen. De neerslag daarvan is te vinden in het onderzoeksverslag dat als 
bijlage bij deze scriptie is gevoegd. De bevindingen uit het onderzoeksverslag 
zijn als werkmateriaal meegenomen in deze scriptie. Vanuit het doel van de 
scriptie, een verkennende, inventariserende en beschrijvende analyse te maken 
van de Jacobusverering en de neerslag daarvan in de beeldende kunst, krijgen 
de bevindingen uit het onderzoek nadere duiding en reliëf. Aldus ontstaat een 
beeld van de in Nederland gevonden jacobalia ‘in context’. 
     Ik heb me beperkt naar geografie en tijd: de Nederlanden in de late 
middeleeuwen, grofweg de twaalfde tot en met het midden van de zestiende 
eeuw.6 De twaalfde eeuw is de periode waarover Van Herwaarden zegt dat 
voor het eerst de Jacobusverering in de Nederlanden doordrong.7 Vanaf de 
zestiende eeuw loopt, onder invloed van de Reformatie en de kritiek van 
Erasmus, de Jacobusverering terug. Een duidelijk markeringspunt vormen de 
roerselen rondom de Beeldenstorm en de overgang naar gereformeerd bestuur 
(Alteratie) in de tweede helft van de zestiende eeuw.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Zie het onderzoeksverslag – bijlage 2 –, paragraaf 1.1, pag. 55 
6 Nederland als entiteit bestond in de late middeleeuwen nog niet. Ook naar grondgebied was Nederland in de 
beschreven periode van de twaalfde tot en met de eerste helft van de zestiende eeuw niet eenduidig 
afgebakend. Door de grenzen van het huidige Nederland als uitgangspunt te nemen, ontstaat er wel een min of 
meer eenduidig referentiekader voor deze studie en het onderzoek. 
7 Van Herwaarden (1985). Hfdst XI. Pag. 221 e.v. 
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1. De beeldtraditie rondom Jacobus 

 
 
1.1. Jacobus in de beeldende kunst  
 
Jacobus figureert in een zeer rijke beeldtraditie. Veelal wordt hij verbonden 
met pelgrimeren naar Santiago de Compostela. We zien hem uitgedost als 
pelgrim, lopend, staand, zittend, schrijvend, soms zelfs ‘in majesteit’.Langs de 
pelgrimsroutes – en ook daar buiten – vinden we tal van kunstwerken die voor 
zover ze hem niet uitbeelden, dan toch naar hem verwijzen. Waren er echter 
ook andere beeldtradities, bijvoorbeeld Jacobus als patroonheilige van kerk, 
gilde of broederschap? Of Jacobus als beschermheilige tegen ziekte en nood? 
Zo ja, hoe moeten we deze en andere uitingen van verering – Madou spreekt 
zelf van een cultus – duiden? Hoe was dat voor de laatmiddeleeuwse 
Nederlander? 
     Wie zoekt in iconografische repertoria als Iconclass, Kirschbaum of bij Hall 
naar hoe Jacobus de Meerdere in de kunst figureert, vindt de heilige 
voornamelijk in een drietal beeldtradities: als apostel (één van de twaalf), als 
pelgrim en als morendoder.8  
 
Voorstellingen van de apostelen zijn eeuwenlang nogal stereotiep gebleven. 
Zij worden blootsvoets afgebeeld en gaan gekleed in een lang gewaad met 
daaroverheen een eenvoudige mantel. Ze dragen een boek of schriftrol, 
hetgeen wijst op hun taak als verkondiger van Gods woord. We zien hen vaak 
in elkaars gezelschap: als ‘college’ in een apostelreeks of apostelbak, in kerken 
vaak op het muurvlak tussen koor en schip. De verschillende personages 
worden herkend aan de toevoeging van hun naam, al dan niet op een banderol. 
Hun aanwezigheid binnen zo’n apostelreeks of het gebruik van hun 
patrocinium verwijst niet naar een specifieke verering of bijzonder patroon-
schap. Ze waren gewoon één van de twaalf. Dit beeldtype past bij hetgeen 
Dael opmerkt over de beeltenissen van heiligen in de hoge middeleeuwen: ze 
hadden vooral de functie van imago: een tijdloos, statisch portret. Pas in de late 
middeleeuwen worden hun vitae belangrijker: narratieve scènes die de 
beschouwer herinneren aan het leven van de afgebeelde heilige.9 Dat laatste 
herkennen we in afbeeldingen van Jacobus als pelgrim. In de dertiende eeuw 
verandert het stereotiepe beeld van de apostelen geleidelijk en krijgen ze, 

                                                 
8 Waal, H. van de. Iconclass. Deel I.7. Amsterdam, 1981. Pag. 251 e.v. Jacobus staat vermeld onder 73F24, 
inclusief overzicht hoe hij in allerlei legenden figureert; Kirschbaum. Der Christlicher Ikonographie. 7e Band, 
1974. Pag. 23 e.v.; Hall, James. Hall’s Iconografische Handboek. Leiden, 2006. Pag. 158 
9 Dael, Peter van. ‘De Legende aurea en de beeldende kunst‘. In: Mulder-Bakker, A.B. en M. Carasso-Kok,  
Gouden Legende.  Heiligen levens en heiligenverering in de Nederlanden. Hilversum, 1997. Pag. 91. Zie ook 
Steensma, Regnerus. Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord-Nederland. 1972. Pag. 37 
e.v. 
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evenals andere heiligen, eigen persoonlijke kenmerken.10 Ze worden als 
individu herkenbaar. Zo ook Jacobus.  
 
Wanneer vanaf de dertiende eeuw de eerste voorstellingen van pelgrims in de 
kunst verschijnen, zien we Jacobus als pelgrim: aanvankelijk nog vooral als 
‘apostel-pelgrim’, veelal afgebeeld met een schelp en in een degelijk 
apostelgewaad. In de loop van de dertiende eeuw, met de bloei van de gotiek, 
zien we hem ook met andere attributen: een hoed, staf, tas of kalebas. 
Kenmerkende iconografie: een alleengaande, lopende of staande figuur, 
doorgaans gekleed in een tijdloos gewaad: een lange mantel en een 
pelgrimshoed. Vanaf de veertiende eeuw neemt de variatie in Jacobustypes 
verder toe; in de vijftiende eeuw is er, aldus Madou, van uniformiteit geen 
sprake meer.11 Er zijn ook verschillen in stijl die boven de regionale 
(stijl)verschillen uitstijgen: in de romaanse en vroeggotische periode zijn de 
voorstellingen schematischer, stereotieper, dan in de veertiende en vijftiende 
eeuw. In die latere eeuwen wil men veel meer vertellen, uitvoerig, levensecht 
en navoelbaar, aldus Dael.12  
  
De derde beeldtraditie betreft Jacobus als ridder te paard, in de rol van patroon 
tegen ongelovigen en ketters. We zien hem veelal gezeten op een wit paard 
met wapperende kleren, geheven zwaard en banier. Zijn hoed is bij voorkeur 
gesierd met een schelp. Onder de voeten van het paard liggen gewonde en 
dode personen. Deze beeldtraditie zou zijn oorsprong hebben gevonden in de 
strijd van de christelijke vorsten in het noorden van het Iberisch schiereiland 
tegen de moren. In één van die veldslagen, in casu in 844 in Calvijo, zou 
Jacobus koning Ramiro I (842-850) te hulp zijn gekomen in diens strijd tegen 
de moorse overmacht. Het embleem ‘Jacobus de morendoder’ of te wel 
‘Santiago matamoros’, dateert uit die tijd. Op het Iberisch schiereiland en ook 
wel in Zuid Frankrijk komt het veel voor. Noordwest Europa kent deze beeld-
traditie niet, omdat zij niet geconfronteerd werd met een moorse invasie.13  
 
 
 

                                                 
10 Madou, Mireille. Santiago de Compostela. De apostel van het Westen in beeld en verbeelding. Leiden, 2004. 
Pag. 63 
11 Madou (2004). Pag. 48. Zie ook Steppe, Jan Karel. ‘De iconografie van de heilige Jacobus de Meerdere’. In: 
Santiago de Compostela. 1000 Jaar Europese Bedevaart. Tent.cat., Gent, 1985. Pag. 133 e.v.   
12 Dael (1997). Pag. 106. 
13 Een uitzondering is Martin Schongauer (Colmar, 1435-1491), een Duitse schilder en graficus: hij maakte 
een prent Jacobus de Meerdere (Jacobus Mayor) in de slag bij Clavijo (+/- 1470-1475). De prent is in het 
bezit van het Rijksmuseum. Zie Holtmaat. H.J. Jacobus de Morendoder in het werk van Martin Schongauer. 
Werkstuk in het kader van de Collegereeks Iconografie in Oost en West. KHI vd UvA, maart 2013. Zie ook: 
Madou (2004). Pag. 216-217. Rijksmuseum Twente bezit een drieluik met Christus aan het kruis en de zeven 
smarten en vreugden van Maria. Het linkerzijluik bevat een afbeelding van Sint-Jacob op het slagveld. Het 
paneel is uit het atelier Barend van Orley, omstreeks 1520. Omdat beide werken niet uit de Nederlanden 
afkomstig zijn, zijn ze niet in mijn onderzoeksverslag opgenomen. 
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Beelddragers 
De beeldtradities van Jacobus zoals beschreven, treffen we aan op een  
breed scala van beelddragers: muur- en gewelfschilderingen, hout- en 
steensculpturen, paneel en doek, retabels en wandtapijten, prenten en 
houtsneden, miniaturen in getijdenboeken, kelken en klokken en, niet 
verrassend, pelgrimsinsignes. Het lijkt alsof het beeld ‘Jacobus en pelgrimage’, 
vanuit het zuidwesten en vanaf de dertiende eeuw, de beeldende kunst in 
Europa in al z’n rangen en standen collectief in z’n greep heeft gekregen. Een 
indicatie daarvoor geven bijvoorbeeld getijdenboeken: handgeschreven boeken 
die bestemd waren voor mensen die konden lezen en de middelen hadden om 
een boek aan te schaffen.14 Omdat (rijke) particuliere opdrachtgevers graag 
dergelijke getijdenboeken lieten maken – de kloosters hadden hun missalen en 
brevieren – zijn ze een bron van informatie over de  populariteit van een 
heilige. Vanaf ongeveer 1400 zien we deze gebeden- en getijdenboeken 
verschijnen. Om twee redenen zijn ze interessant: vanwege hun gebeden en 
vanwege hun verluchting. De teksten bevatten vaak zogenaamde smeekbeden 
– suffragia – gericht tot een specifieke heilige. Tekst en verluchting geven een 
beeld hoe de eigenaar/opdrachtgever en de verluchter de heilige, tot wie de 
gebeden gezegd werden, zagen. De teksten zijn veelal standaardteksten. De 
verluchting ondersteunt de tekst, als ‘een plaatje bij het praatje’. Samen zeggen 
ze iets over de gangbare geloofspraktijk én over de receptie van de heilige 
onder bepaalde bevolkingsgroepen. 
 
Hoe komt Jacobus tevoorschijn in de kunst in Nederland in de late 
middeleeuwen?  
Madou geeft in haar boek Santiago de Compostela. De apostel van het westen 
in beeld en verbeelding een uitvoerige schets van de beeldtraditie rondom 
Jacobus. Zij beperkt zich helaas tot Zuidwest Europa: het Iberisch schiereiland, 
Frankrijk, Italië, de Duitse landen en de Zuidelijke Nederlanden. Mijn 
onderzoek toont aan dat ook de Noordelijke Nederlanden diverse jacobalia 
kent. Vanaf de twaalfde eeuw treffen we in Nederland de eerste jacobalia aan, 
in casu de Jacobikerk in Utrecht.15 Het gaat in die tijd vooral om het gebruik 
van patrocinia: het toekennen van Jacobus’ naam aan een kerk of kapel. Zodra 
in latere tijden Jacobus ook wordt áfgebeeld, zien we twee iconografische 
programma’s min of meer parallel aan elkaar verschijnen: afbeeldingen in een 
apostelreeks naast afbeeldingen van Jacobus als pelgrim. Jacobus als ridder, als 
morendoder en als beschermer van het christendom en strijder tegen de 
heidenen – een betekenis ontleend aan de Codex Calixtinus – vinden we niet in 
de Nederlandse beeldtraditie.16 Wel vond ik in het kader van het onderzoek 

                                                 
14 Oosterman, Johan. ‘Heiligen, gebeden en heiligengebeden’. In: Mulder-Bakker, A.B. en M. Carasso-Kok, 
Gouden Legende. Heiligen levens en heiligenverering in de Nederlanden. Hilversum, 1997. Pag. 151 
15 Zie het onderzoeksverslag, pag. 59 
16 Zie het onderzoeksverslag, pag.  62. Het feit dat de strijd tegen de moren zich ver weg, in Spanje, afspeelde, 
zal de receptie van dat verhaal in Nederland niet hebben bevorderd. Het verhaal van Jacobus de morendoder 
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naar het voorkomen van Nederlandse jacobalia in gebeden- en getijdenboeken 
een ‘kleine Jacobus’ als lid van de maagschap van de heilige Anna: Jacobus in 
de rol van familielid van Jezus.17  
     Ook in Nederland treffen we Jacobus aan op een breed scala van beeld-
dragers, met de kanttekening dat hij aanvankelijk voornamelijk figureert op 
muur- en gewelfschilderingen. Vanaf de vijftiende en begin zestiende eeuw 
zien we een toename in variëteit van zowel beeldmateriaal als beelddragers, 
parallel aan wat Madou beschrijft voor Zuidwest Europa.18 In mijn onderzoek 
heb ik geen indicaties aangetroffen voor een invloedslijn van de ene beeld-
drager op de andere. 
 
Madou stelt zich de vraag of Jacobus in de kunst van de late middeleeuwen 
volledig met z’n pelgrims wordt geïdentificeerd. Haar antwoord hierop is: 
grotendeels, maar niet helemaal – een opvatting die wordt onderschreven door 
Steppe.19 Diezelfde conclusie laat zich ook voor de jacobalia in Nederland 
trekken. Het apostelbeeld blijft immers nog lange tijd min of meer parallel aan 
het pelgrimsbeeld bestaan.20 
 
 
1.2. De functie van het beeld 
 
Behalve naar de iconografie – de feitelijke afbeelding, vorm en gestalte – van 
het beeld, kunnen we ook kijken naar de betekenis, de ‘functie’, van het beeld: 
welk idee heeft men zich (naar plaats en omstandigheid) van de afgebeelde 
gevormd, via mondelinge overlevering, geschreven bronnen en wat is de 
invloed van afbeeldingen die eerder zijn gemaakt?  
We mogen veronderstellen dat wat Jacobus betreft de primaire functie van zijn 
beeld er één was van devotie voor de apostel in hem, wellicht ook voor de 
martelaar, de eerste onder de apostelen. Het verbinden van zijn naam aan kerk 
of kapel getuigt van die devotie. Dael spreekt hier van een ‘mystiek-cultische 
functie’: de afgebeelde is met zijn patrocinium of afbeelding op een mystieke 
manier aanwezig; de beschouwer kijkt ernaar met eerbied en ontzag.21 Dael 
onderscheidt deze functie van meer narratieve voorstellingen waarin verhaald 
wordt over de vitae en historiae van de heiligen en die een meer pedagogisch-
didactische functie vervullen. Dergelijke voorstellingen herinneren de 
toeschouwer aan het levensverhaal van de heiligen en roepen op tot 

                                                                                                                                                         
moet overigens wel bekend zijn geweest gezien het feit dat literaire bronnen die daarover verhalen, in 
Nederland wel bekend waren: zie paragraaf 2.3.  
17 Zie het onderzoeksverslag, pag. 64. Het betreft het getijdenboek (KB) 135 E 19. Deze rol van Jacobus is niet 
beschreven in Iconclass 73 F 24/52 
18 Zie het onderzoeksverslag pag. 59 e.v. 
19 Madou (2004). Pag. 54.  Steppe, Jan Karel. ‘De iconografie van de heilige Jacobus de Meerdere’. In: 
Santiago de Compostela. 1000 Jaar Europese Bedevaart. Tent.cat., Gent, 1985. Pag. 133 e.v. 
20 Zie het onderzoeksverslag, pag. 70 
21 Dael. (1997). Pag. 91 
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bewondering en navolging: admiranda et imitanda.22 Daargelaten wat er nu 
precies te bewonderen en na te volgen is, we kunnen vaststellen dat de 
middeleeuwer Jacobus graag als patroonheilige koos. Claes e.a. geven een 
overzicht van Jacobus’ rol in die hoedanigheid.23 Hij wordt opgevoerd als 
patroon van de hoedenmakers, maar heeft ook nog andere bezigheden. Een 
korte opsomming. 
     Hij is schutspatroon van verschillende ambachten en beroepen: apothekers 
en drogisten; krijgers en ridders (‘matamoros’); molenaars, want zijn feestdag 
valt samen met het begin van de graanoogst; klompenmakers: zijn feestdag 
was voor hen een halfjaarlijkse betaaldag; schippers, want hij maakte van alle 
apostelen de verste zeereis; vissers, want dat was van origine zijn beroep. Ook: 
waskaarsenmakers, lakensnijders en wevers; oude klerenkopers, kousenmakers 
en kleermakers. Jacobus werd aangeroepen voor het gedijen van de appel- en 
roggeoogst, voor een goede oogst in het algemeen en voor mooi weer. Uit het 
feit dat Jacobus wordt verbonden met de graan (i.c. de rogge-)oogst, mogen we 
afleiden dat er ook economische overwegingen waren die wellicht belangrijker 
waren dan de heilige zelf. Claes c.s. leggen dit zó uit dat het in casu in eerste 
instantie ging om oogstregels; ter herinnering daaraan verbond men ze met de 
naamdag van Jacobus: 25 juli. Als geneesheilige werd Jacobus’ hulp 
afgesmeekt tegen reuma en besmettelijke ziekten. Evenals andere heiligen zal 
Jacobus voor de middeleeuwse mens de functie van bemiddelaar hebben gehad 
tussen de mens in het aardse tranendal en God de Vader en Christus in de 
hemel.24  
     Belangrijker echter – gezien de veelheid van afbeeldingen – was Jacobus’ 
functie als beschermer van de pelgrims: bij nood en gevaar maar ook bij 
verkeerd gemaakte keuzes (zwichten voor sexuele geneugten tijdens de 
pelgrimstocht bijvoorbeeld), kan hij ingrijpen en zaken ten goede doen keren. 
Dat hij dat ook dééd, dáárvan getuigen verschillende volksverhalen. Wat de 
ware redenen voor de middeleeuwse pelgrim ook moge zijn geweest om zich 
op weg te begeven naar het verre Galicië – devotie, reliekverering, 
boetedoening en het verdienen van een aflaat of kwijtschelding van straf in 
geval van een opgelegde bedevaart – hij wist zich verzekerd van Jacobus’ 
bescherming. Jacobus was zijn symbool, zijn ‘mascotte’.  
 
Vinden we deze functies ook terug in Nederland en in de Nederlandse 
jacobalia? Uit het onderzoeksverslag blijkt dat van de devotionele functie er 
zeker voorbeelden zijn. Hetzelfde kan gezegd worden van Jacobus als 
beschermer van de pelgrims. Voor zijn functie als patroonheilige bestaan 
minder duidelijke indicaties. Een enkele keer duikt Jacobus op als patroon van 

                                                 
22 Mulder-Bakker, Anneke B. ‘Gefascineerd door Heiligen. Heiligenlevens en heiligenverering in de 
Nederlanden in de dertiende eeuw’. In: Mulder-Bakker, A.B. en M. Carasso-Kok, Gouden Legende. Heiligen 
levens en heiligenverering in de Nederlanden. Hilversum, 1997. Pag. 12. 
23 Claes, Jo., Alfons Claes en Kathy Vincke. Beschermheiligen in de Lage Landen. Leuven, 2006. Pag. 245. 
24 Mulder-Bakker (1997) spreekt van ‘intercessor’, ‘bemiddelaar van heil hier op aarde’. Pag. 22 
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schippers en zeevaarders: de site van het Nederlands Genootschap suggereert 
een verband met het Jacobuspatrocinium van kerken in een groot aantal 
Hanzesteden (Zwolle, Kampen, Deventer, Harderwijk; Bolsward, Ter Oele en 
Wommels in Friesland).25 Dikwijls waren in de kerken in de havensteden ook 
Jacobusaltaren aanwezig. In Amsterdam bevindt zich bijvoorbeeld boven in de 
Buitenlandvaarderskapel een schraagbeeldje van Jacobus.26  
     De indruk die achterblijft, is dat Jacobus vooral een volksheilige is 
geworden die met behoud van zijn canonieke status als kalenderheilige en 
apostel, voor de late middeleeuwer de functie van een levensgezel heeft 
gekregen, een heilige met wie men zich gemakkelijk kon identificeren. De 
veelheid van afbeeldingen op allerlei beelddragers wijst daarop.  
 
 
1.3. Makers van het beeld: kunstenaars en opdrachtgevers 
 
Er zijn weinig aanknopingpunten voor een eenduidige identificatie van 
kunstenaars en opdrachtgevers van de jacobalia. In de late middeleeuwen was 
het niet gebruikelijk dat kunstenaars zich als zodanig identificeerden; ze zagen 
zich als ambachtsman, werkten in een werkplaats of bouwloods en waren bij 
voorkeur lid van een gilde. Pas in de loop van de vijftiende eeuw krijgt het 
kunstenaarsschap maatschappelijke erkenning. Vanaf die periode zijn ons 
enkele namen overgeleverd, bijvoorbeeld inzake het verluchten van teksten. 
Het eerste jacobalia-schilderij waarvan we de kunstenaar kennen, dateert van 
omstreeks het eerste decennium van de zestiende eeuw; het betreft Cornelis 
Engelbrechtsz, de leermeester van Lucas van Leyden. 
     Eenzelfde patroon zien we bij opdrachtgevers: ook zij laten zich in de 
twaalfde en dertiende eeuw moeilijk identificeren. Het zijn vooral wereldlijke 
en kerkelijke autoriteiten die opdrachten gaven voor de bouw van een kerk of 
kapel gewijd aan Jacobus.27 Burgers beschikten eenvoudig weg niet over geld 
en middelen. Van namen van bouwmeesters rest ons geen spoor. In de loop 
van de veertiende eeuw neemt echter de invloed van de burgerij toe en gaan 
broederschappen een belangrijke rol vervullen in de Jacobusverering. Ze 
stichten een Jacobusaltaar, -kapel of -gasthuis. Burgers komen ook individueel 
in beeld: vooral rijke burgers geven, geïnspireerd door Jacobus, opdracht tot 
het stichten van een opvanghuis of laten een getijdenboek maken waarin 
smeekgebeden tot Jacobus worden opgenomen. 
 
 

                                                 
25 Bron: Website Nederlands Genootschap (10 juli 2013). 
26 Zie het onderzoeksverslag, pag. 60 
27  Wellicht moeten we ook het verhaal van de (mogelijke) stichting van een ridderlijke orde van Jacobus in 
1290 door Graaf Floris V in dat licht bezien: de graaf zou zich met Jacobus geïdentificeerd hebben, omdat hun 
beider verjaardag op 25 juli valt. Zie Van Herwaarden (1985). Pag. 232; ook: De Jacobstaf 44 (1999). Pag. 
178 
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2. De Context 

 
 
2.1. Politieke en maatschappelijke context   
 
Het tijdvak van de ‘late middeleeuwen’ vormt geen eenduidig afgebakende 
periode en laat bovendien vele veranderingen zien. Veranderingen in 
bevolkingsaantallen bijvoorbeeld: Strohm meldt tussen elfhonderd en 
dertienhonderd een verdubbeling in bevolkingsaantal van 25 naar 50 miljoen.28 
Door die bevolkingstoename groeien steden en bloeien handel en nijverheid. 
De burgerij wordt herkenbaar als afzonderlijk klasse naast de drie traditionele 
standen van de hoge middeleeuwen: adel, geestelijkheid en boeren. Er ontstaan 
nieuwe coöperatieve structuren zoals gilden en broederschappen die bijdragen 
aan nieuwe opdrachten in de beeldende kunst: zowel in de monumentale kunst 
– bouw van kloosters, kerken en kathedralen – alsook in de schilder- en 
beeldhouwkunst. Het laten maken van gebedenboeken en miniaturen is niet 
langer het prerogatief van adel en geestelijkheid; ook rijke burgers verlenen 
opdrachten zoals uit getijdenboeken blijkt.  
 
Nederland is in die tijd geen eenheid, kent nog geen eigen identiteit en bestaat 
uit verschillende rivaliserende graafschappen. Bosma e.a. beschrijven het zo: 
‘De hoge middeleeuwen, het tijdvak tussen 1100 en 1400, vormen de enige 
periode in de geschiedenis sinds de Karolingische tijd, waarin er geen sprake 
was van een duidelijke staatkundige entiteit en identiteit dat enigszins met het 
huidige Nederland of de gezamenlijk Nederlanden samen viel. Pas met de 
vorming van het Bourgondische staatscomplex in de loop van de vijftiende 
eeuw zou dit geleidelijk weer het geval worden. In de tussentijds trof men hier 
slechts een naar het oosten niet duidelijk afgrensbare verzameling van 
territoriale vorstendommen aan zonder enig specifiek onderling verband, die 
elk voor zich groter waren dan de huidige provincies, maar kleiner dan de twee 
koninkrijken die zich nu tussen Noordzee en Ardennen uitstrekken.’29 Voor de 
bouwkundige ontwikkeling in die periode levert dat, aldus Bosma e.a., ‘een 
sterk versplinterd beeld op, met meerdere geografische kristallisatiepunten, 
waarbinnen zich gedurende deze eeuwen de overgang voltrekt van de 
inmiddels traditionele ‘romaanse’ bouwwijze naar wat wij gemeenlijk als 
gotiek betitelen.’30 In deze tijdsperiode vinden we ook oudste bewaarde kerken 

                                                 
28 Strohm, Leo. 20 eeuwen christendom. Een religie verandert de wereld. Kampen, 2001. Pag. 108 
29 Bosma, Koos, Aart Mekking, Koen Ottenheym en Auke van der Woud (red). Bouwen in Nederland 600-
2000. Zwolle. 2007. Pag. 109 
30 Bosma, e.a. (2007). Pag. 109 
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en monumentale schilderingen; weinig is echter bewaard gebleven.31 Wat er 
aan schilderkunst en miniaturen is overgeleverd komt voornamelijk uit de 
zuidelijke Nederlanden. Een voorbeeld daarvan is een kostbaar evangelieboek 
door graaf Dirk II van Holland in 975 geschonken aan de Abdij van Egmond 
bij gelegenheid van de inwijding van de abdij die de graaf voor de 
benedictijnen had laten bouwen. Het evangeliarium is geschreven in het derde 
kwart van de negende eeuw en komt uit Reims.32 Schilderkunst van vóór de 
gotische periode, van vóór de dertiende eeuw, is in de Nederlanden hoogst 
zeldzaam. Ze krijgt echter in de loop van de veertiende eeuw een krachtige 
impuls door de ontluikende stedelijke cultuur. Dit leidde in het laatste kwart 
van de veertiende eeuw tot de ‘in heel Europa geliefde en verfijnde 
zogenaamde Internationale Gotiek’ met een ‘sterke en typische Noord- en 
Zuid-Nederlandse, realistische stijl met veel symbolen’, zo schrijft 
Koldeweij.33 De benaming ‘internationale gotiek’ hangt samen met de grote 
stilistische verwantschap tussen de kunsten in Frankrijk, Duitsland, Engeland, 
Spanje, Italië en De Nederlanden. De stijl draagt twee tegenstrijdig kenmerken 
in zich: enerzijds een streven naar elegantie en verfijning en anderzijds een 
zeer realistische weergave van figuren en ruimte. Nederland kende relatief 
weinig adel die bereid was veel geld aan kunst te besteden; veel 
toonaangevende Nederlandse schilders, beeldsnijders en miniaturisten 
vertrokken daarom naar Franse en Bourgondische hoven. Claus Sluter, Johan 
Maelwael en Melchior Broederlam en de gebroeders Van Limburg zijn slechts 
enkele namen. De laatsten vervaardigden het getijden-boek Les Tres Riches 
Heures de Duc de Berry dat met zijn calendarium een voorbeeld was van de 
trend om voor privé gebruik getijdenboeken te laten vervaardigen. 
Afbeeldingen waren in de veertiende eeuw veelal nog religieus van karakter. 
Met Les Tres Riches Heures zien we een kentering: het iconografisch 
programma omvat de twaalf maanden van het jaar met de daarbij behorende 
activiteiten op het land.34 Koldeweij wijst erop hoe de Nederlandse kunst en 
cultuur in de vijftiende eeuw nog sterker dan in de veertiende eeuw een eigen 
karakter kreeg; ze wordt wel de Noord- en Zuid-Nederlandse Primitieven, of 
‘gebruikelijker, maar eigenlijk minder juist, Vlaamse Primitieven’ genoemd.35 
Ze kan op twee manieren geduid worden: als laatgotiek en afsluiting van de 
middeleeuwse tradities of als Nederlandse (dan wel Vlaamse) Renaissance. 
‘Hoe dan ook, duidelijk is dat het gaat om een bloeiperiode op de grens tussen 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Deze culturele opleving speelde in een sterk 

                                                 
31 Koldeweij, e.a. noemen de Pieterskerk in Utrecht waar een zwaar gehavende Majestas Domini bewaard is 
gebleven uit het midden van de elfde eeuw. Koldeweij, Jos, Alexandra Hermesdorf, Paul Huvenne. De 
Schilderkunst der Lage Landen. Deel 1 De middeleeuwen en de zestiende eeuw. Amsterdam, 2006. Pag. 15 
32 Koldeweij, e.a. (2006). Pag. 17. 
33 Koldeweij, e.a. (2006). Pag. 27 
34 Overigens zijn in Les Tres Riches Heures een aantal later ingevoegde heiligenlevens opgenomen. Zie Dael 
(1997). Pag. 101 
35 Koldeweij, e.a. (2006). Pag. 55 
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stedelijke maatschappij en vormde de noordelijker tegenhanger van de 
Italiaanse Renaissance.’36 Koldeweij wijst hierbij op de talloze handels-
contacten tussen de Nederlandse en Italiaanse steden. Dergelijke handels-
contacten bestonden er ook met het Iberisch schiereiland: de motor was in dit 
geval vooral de wolhandel. Mogelijk ligt hier ook een relatie met de 
verspreiding van de Jacobuslegende. 
     Koldeweij c.s. noemen ‘hof, adel, kerk en burgerij’ als de opdrachtgevers 
voor de nieuwe en succesvolle vormentaal die in de veertiende en vijftiende 
eeuw, mede onder invloed van de Bourgondische invloedsfeer, tot grote bloei 
kwam. Hij specificeert niet voor de burgerij. Het lijkt me dat in de laat 
middeleeuwse stedelijke structuur in deze een belangrijke rol is weggelegd 
voor de gilden en broederschappen. Een tweede aspect dat in Koldeweij’s 
overzichtswerk weinig aandacht krijgt is de invloed die er van de 
heiligenverering en van de literaire bronnen over ‘heldenverhalen’ uitgaat op 
de iconografie. In navolgende paragrafen zullen we daar nader op ingaan en 
accenten leggen bij de betekenis ervan voor de jacobalia. 
 
 
2.2.  Heiligenverering in de middeleeuwen 

 
De middeleeuwen kenden een rijke traditie van heiligenverering.37 In de 
vroegchristelijke tijd, en nog lange tijd daarna, hebben christenen vooral in de 
verwachting geleefd van de terugkomst van Christus. Voor zo ver er sprake 
was van heiligenverering had dat veelal het karakter van aandenken aan 
‘heilige mannen’ of voor het geloof gestorven martelaren.38 Dat paste in de 
Romeinse cultuur waar patronage en dodenherdenking een hoog ritueel gehalte 
hadden. Na het Edict van Milaan in 313 ontstond gaandeweg de gewoonte om 
boven de graven van martelaren een kerk of basiliek te bouwen en deze naar de 
martelaar te vernoemen. De Sint Pieter te Rome is daar een voorbeeld van. 
Waar geen graven van martelaren waren, probeerde men voor het godshuis 
toch een tastbaar bewijs van een martelaar te verkrijgen: een stukje van diens 
stoffelijk overschot of van een voorwerp dat met de martelaar in aanraking was 
geweest. Deze gewoonte om relieken te verzamelen leidde tot wat Monna de 
reliektranslatie noemt.39 Veel relieken werden vanuit Italië over de Alpen naar 
West Europa gebracht en dienden behalve een religieus ook een politiek doel: 

                                                 
36 Koldeweij, e.a. (2006). Pag. 55 
37 Zie bijvoorbeeld: Monna (1988); Mulder-Bakker en M. Carasso-Kok, Gouden Legende. Heiligen levens en 
heiligenverering in de Nederlanden. Hilversum, 1997; Stuip, R.E.V. en C. Vellekoop (red). Andere structuren, 
andere heiligen. Utrecht, 1983 
38 De historicus Peter Brown wijst in The World of Late Antiquity (1971) – dat in gaat op het 
transformatieproces van de laat Romeinse naar de vroeg christelijke samenleving – op de rol van ‘heilige 
mannen’, asceten, die werden gezien als bemiddelaars tussen de lokale gemeenschappen en het goddelijke. 
Brown duidt dit als een voorbeeld van patronage in de vroeg christelijke samenleving (Bron: Wikipedia, 29 
juni 2013) 
39 Monna (1988). Pag. 17. In de Karolingische tijd was deze reliektranslatie erg populair 
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versterking van het prestige van Rome als bakermat van het christelijke geloof. 
Relieken werden gezien als een soort diplomatiek geschenk van de paus. Aan 
de ontvangers gaf het prestige: ze konden zich erop beroemen in de traditie van 
de kerk te staan.40 Kerk, klooster en kapel raakten zo nauw verbonden met een 
heilige, zo al niet via diens relieken, dan toch wel via diens naam. Mulder-
Bakker wijst ook op het canoniserende karakter van de reliektranslatie: de kerk 
kon zo de nog gangbare heidense geloofsgebruiken beter reguleren.41 
 
Kok betoogt dat naast het vernoemen naar de martelaren er nóg een gewoonte 
ontstond, namelijk om godshuizen te vernoemen naar Christus zelf (Salvador, 
de redder), of naar hen die in nauwe relatie tot Hem stonden: Maria, Johannes 
de Doper, de apostelen of de aartsengel Michael. Die gewoonte nam, evenals 
de verering van martelaren, naar gelang plaats en tijd eigen vormen aan. Zo 
brachten de Ierse monniken die op het vaste land het geloof verkondigden, hun 
eigen voorkeuren voor patrocinia mee.42 Ook vorsten, abten en bisschoppen 
hadden zo hun voorkeuren. De Frankische koningen hadden een voorliefde 
voor Sint Maarten, bisschop van Tours en stelden hun godshuizen bij voorkeur 
onder diens bescherming.43 De Ottoonse vorsten prefereerden Sint Mauritius of 
Sint Laurentius. Adellijke lieden kozen vanwege de associatie met ridderlijk-
heid graag voor Sint George, of, toen men via de kruistochten met heiligen in 
het oosten had kennis gemaakt, bijvoorbeeld voor Sint Catharina of Sint 
Nicolaas. De laatste werd ook een geliefd patroon voor burgers betrokken bij 
handel en zeevaart. Een voorkeur voor een bepaalde heilige werd vaak 
doorgegeven aan dochterstichtingen, door Kok ‘eigenkerken’ genoemd. Zo 
konden ze langdurig aan een klooster, kerk, bisdom of vorstelijk gebied 
verbonden blijven. 
 
Het leven van de middeleeuwer was doortrokken van godsdienstige 
voorstellingen, zonder onderscheid tussen de religieuze en de profane 
werkelijkheid. Abstract denken was hem vreemd. Heiligen en hun 
wonderverhalen waren deel van zijn dagelijkse werkelijkheid. Hij dichtte zijn 
heiligen graag één of meer bijzondere vaardigheden toe: voor iedere nood had 
hij wel een specifieke heilige die diende als voorspraak en bemiddelaar. 
De middeleeuwer wenste zijn heiligen bovendien graag zichtbaar en tastbaar.44 
Het toedelen van attributen was daarbij zeer behulpzaam en een pedagogische 
noodzaak voor de tallozen die niet konden lezen, maar natuurlijk wel wilden 
zien. We vinden dan ook een uitgebreid scala van afbeeldingen van heiligen, 
op gevelstenen en kerkvensters, op reliekhouders en altaarstukken, in schilder-

                                                 
40 Voor de vorst onderstreepte het ook nog eens ‘in lijn te staan’ met het Romeinse Rijk 
41 Mulder-Bakker (1997). Pag. 1 
42 Kok, H.J. Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Assen 1958. Kok geeft als definitie van een 
patrocinium: ‘De benaming van een godshuis naar een heilige’. Pag. 3 
43 Kok (1958). Pag. 13 
44 Steensma (1972). Pag. 37. 
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stukken en miniaturen. Miniaturen treffen we bijvoorbeeld aan in gebeden- en 
getijdenboeken, een soort ‘lekenbrevier’.  
 
Vaak wordt de exponentiële toename van de heiligenverering in de late 
middeleeuwen toegeschreven aan het werk van de bedelmonniken, de 
Franciscanen en Dominicanen. Mulder-Bakker is echter een andere mening 
toegedaan. Het eenvoudige kerkvolk hield er volgens haar vaak een andere 
geloofsbeleving op na dan de kerkelijke hiërarchie dat sterk gepreoccupeerd 
was met het hoogkerkelijke heiligheidsconcept, waarin de ‘heiligen van de 
kalender’ de hoofdrol speelden.45 Dat concept bleek niet het alléénvertonings- 
recht te bezitten. Oude rituelen en magisch-realistische wonderpraktijken 
sloten voor het gewone volk veel beter aan bij de in de dertiende eeuw 
opkomende geloofsverinnerlijking met daarbij passende rituelen en devotie-
praktijken. Deze opvatting vormt een mogelijke verklaring voor de opkomende 
en zich wijd verspreidende pelgrimsdevotie rondom Jacobus. In deze visie past 
ook de belangstelling die de late middeleeuwer aan de dag legde voor passie-, 
paas- en pelgrimsspelen – liturgische drama’s die vanaf de tweede helft van de 
tiende eeuw in kerken werden opgevoerd –, waaronder het spel rondom het 
Emmaüsverhaal.46  
 
Tegen het einde van de middeleeuwen neemt de heiligenverering exponentiële 
vormen aan, niet in het minst, aldus Kok, door de nieuwe kloosterorden, het 
ontstaan van broederschappen en gilden, de invoering van nieuwe heiligen-
feesten en door de canonisatie van de heiligenverhalen, zoals de Legenda 
aurea.47 Ook Van Os wijst op de uitwassen van de reliekverering die met de 
koppeling aan de aflaathandel in de loop van de vijftiende eeuw geheel uit de 
hand liep. Hij spreekt van een ‘bedevaartepidemie’en een soort ‘massa-
psychose’ die mede voeding gaven aan de Reformatie, waarna het 

                                                 
45 Mulder-Bakker beschrijft de heiligen van de kalender als ‘de martelaren, maagden en belijders uit de vroege 
kerkgeschiedenis tezamen met de universeel vereerde heiligen uit latere tijd. Hun namen stonden opgetekend 
in de Romeinse kalender, zij werden aangeroepen in de litanieën der kerk. Hun legende, hoewel niet alle, zou 
worden samengevat in de Legenda aurea’. Naast deze heiligen van de kalender onderscheidt zij nog ‘lokale 
heiligen of te wel de defensores’; dezen presenteren niet louter het beschavingsoffensief van bovenaf, maar 
formuleren een heiligheidsideaal dat ook impulsen heeft ontvangen van onderop; zij presenteren een 
heiligheidsideaal dat minder monastiek en van de wereld afgewend is. Tezamen met een derde groep, ‘de 
levende heiligen’ en een vierde groep ‘de heiligen zonder historie’ sluiten zij beter aan bij volkse tradities, 
sterker, ze zijn daar deels uitdrukking van. Mulder-Bakker onderscheidt aldus twee tegengestelde concepten 
van heiligheid: het hoogkerkelijke concept versus dat van de oude rituelen en magisch-realistische 
wonderpraktijken; dat laatste sloot beter aan bij de religieuze beleving van het gelovige kerkvolk. Mulder-
Bakker (1997). Pag. 1 t/m 25. 
46 Madou, Mireille. ‘In de gedaante van een pelgrim’ In: Lokin, Danielle en Kees van Schooten (red). Pelgrims 
onderweg naar Santiago de Compostela. Utrecht, 2011. Pag. 28 
47 Kok (1958). Pag. 11. Kritiek op de extravagant geworden heiligenverering kon dan ook niet uitblijven. Dael 
wijst op Erasmus die begin 16e eeuw in zijn Lof der Zotheid de spot drijft met ‘diegenen die tot de wel dwaze 
maar toch behagelijke overtuiging zijn gekomen, dat, als zij maar het een of ander beeld, van hout of 
geschilderd, van de Polyphemus Christophorus zien, zij op die dag niet zullen omkomen’. Dael (1997). Pag. 
96 – citaat ontleend aan Desiderius Erasmus. De Lof der Zotheid, vertaald door J.B. Kan (Amsterdam, 1942). 
Pag. 79. 
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katholicisme met z’n cultuur van heiligenverering zichzelf opnieuw moest 
legitimeren.48  
 
Welke heilige hoe figureert, zegt iets over diens betekenis in relatie tot tijd en 
plaats. Diens patrocinium, diens wonderverhalen en diens attributen, alsmede 
de chronologie en de topologie ervan, bevatten informatie over herkomst en 
ontwikkeling van diens verering en de neerslag daarvan in beeld en traditie. 
Stuip en Vellekoop zeggen het zo: ‘Andere structuren, andere heiligen’: 
herkomst en ontwikkeling van beeld en beeldtraditie van heiligen zijn aan 
veranderingen onderhevig, naar gelang sociale structuren en omstandigheden.49 
Kok beschrijft tien patrocinia van heiligen en hun verspreiding – geïllustreerd 
aan de hand van een viertal kaarten – over het bisdom Utrecht in de 
middeleeuwen.50 Jacobus zat daar niet bij. Aan de hand van gegevens uit mijn 
onderzoek heb ik een soortgelijke kaart gemaakt met daarop de verspreiding 
van jacobalia t/m de veertiende, respectievelijk de vijftiende eeuw: zie kaart 5 
en 6; blijkbaar was Jacobus’ patrocinium (nog) niet bijzonder geliefd. Dat 
verandert in de loop van de dertiende eeuw. Hoe ontwikkelde zich de verering 
rondom Jacobus sindsdien?  
 
 
2.3. Jacobus in middeleeuwse literaire bronnen 
 
Van Herwaarden heeft onderzoek gedaan naar het vóórkomen van Jacobus in 
middeleeuwse literaire bronnen.51 Zijn betoog komt erop neer dat in de loop 
van de achtste eeuw de verhalen over Jacobus min of meer gecanoniseerd zijn 
en verbonden geraakt met de vondst van zijn graf in Santiago in het 
Noordwesten van het Iberisch schiereiland. Voor de verspreiding van de 
jacobuslegende is het verschijnen van de Codex Calixtinus, medio twaalfde 
eeuw, van eminent belang geweest.  
 

                                                 
48 Os, H. van. De weg naar de Hemel. Reliekverering in de middeleeuwen (tent.cat.). De Nieuwe kerk. 
Amsterdam / Museum CatharijneConvent. Utrecht/Baarn, 2001. Pag. 35 
49 Stuip, R.E.V. en C. Vellekoop (red). (1983) Pag. 13-32 
50 Zie bijlage, kaart 1 t/m 4. Het bisdom Utrecht omvatte in de middeleeuwen globaal het huidige Nederland 
exclusief de provincies Brabant en Limburg. 
51 Voor zover mij bekend is Van Herwaarden de enige binnen het Nederlands taalgebied die het onderzoek 
naar het vóórkomen van Jacobus in de Middelnederlandse literatuur grondig heeft bestudeerd. Zie het 
onderzoeksverslag, paragraaf  2.4  (Pag. 68). Enkele van Van Herwaardens relevante bronnen zijn: C.G.N. de 
Vooys, Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdragen tot de kennis van de prozaliteratuur en het 
volksgeloof der middeleeuwen. Groningen, 1974; Werner Williams-Krapp. Die deutschen und 
niederländischen Legendare des Mitelalters. Studien zu ihrer Überlieferungs-, Text- und Wirkungsgeschichte 
(Tübingen, 1986). Madou wijst in dit verband ook op het belang van de in Tübingen uitgegeven reeks 
Jakobus-Studien, o.l.v. Klaus Herbers en Roberts Plötz (Madou, 2004, pag. 134). Een relevante inventarisatie 
van bronnen, gezien vanuit Spaanse optiek, is te vinden in: Diaz y Diaz, Manuel. ‘Jacobus-literatuur tot in de 
12de eeuw’. In: Santiago de Compostela. 1000 Jaar Europese Bedevaart. Tent.cat., Gent, 1985  
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De Codex wordt wel het Liber Santi Jacobi, het boek van de heilige Jacobus 
genoemd. De schrijver is waarschijnlijk een zekere Aimeri Picaud, een Franse 
monnik uit Poitou. Monnik Picaud ging weloverwogen te werk. Hij schreef 
onder pseudoniem van paus Calixtus; het boek won daardoor aan gezag. Eén 
van de oorspronkelijk vijf boeken in de Codex verhaalt over de vele wonderen 
die Jacobus verrichtte. Een ander boek, de Gids voor de Pelgrim, beschrijft 
vier aanlooproutes vanuit Frankrijk naar het Noordwesten van Spanje. Alle 
routes beginnen bij een bedevaartsoord in Frankrijk verbonden met een 
belangrijke en populaire heilige. De Codex werd zo een soort reisgids ‘avant la 
lettre’.52  
 
De vraag die ons intrigeert is hoe de verspreiding van de Codex is verlopen, 
richting noordwest Europa en Nederland in het bijzonder. Van Herwaarden 
geeft daarvoor enige aanknopingspunten. Diens betoog is dat de verschillende 
vertellingen over Jacobus – in het bijzonder diens translatie naar Santiago – 
toen die eenmaal tot een min of meer vast corpus van verhalen in de Codex 
waren samengebracht, een inspiratiebron werden voor andere schrijvers. 
Eerder al waren verhalen uit de Jacobusoverlevering terecht-gekomen in 
liturgische geschriften van Honorius van Autun (gest. 1152) en van Jean 
Beleth (get. 1182) en in het Speculum Historiale dat Vincentius van Beauvais 
(ca 1190-ca 1264) in 1244 voltooide. Dit laatste werk is een inspiratiebron 
geweest voor Jacob van Maerlant (1221-ca 1300) wiens Spiegel Historiael 
evenals zijn Rijmbijbel in de Nederlanden veel invloed heeft gehad. Via het 
geschrift van Beleth kwam de Jacobuslegende ook terecht in de Legenda aurea 
van Jacobus de Voragine (1228/30-1298), één der meest gelezen en vertaalde 
geschriften van de late middeleeuwen.53 Deze Jacobus de Voragine was lid van 
de nieuwe kloosterorde der Dominicanen die zich sterk bekommerden om de 
zielzorg. Zijn Legenda aurea was bedoeld als stichtend werk voor het gewone 
volk. Het omvat een verzameling heiligenlevens, geordend volgens de liturgie 
van het kerkelijke jaar. Van deze Legenda aurea is het origineel verloren 
gegaan. Kopieën hebben echter een brede verspreiding gevonden en grote 
invloed gehad, ook in de noordelijke Nederlanden.54  

                                                 
52 Overigens weten we dat nog vóór het verschijnen van de Codex al pelgrims op weg waren, naar Jeruzalem, 
maar ook naar Santiago. Wellicht dat het één het ander heeft versterkt. Van Herwaarden beschrijft een aantal 
pelgrimstochten. De toenemende populariteit verklaart hij uit het bekend worden van wonderverhalen én uit 
het kunnen verkrijgen van aflaten. (Herwaarden, J. van. Pelgrimstochten. Bussum, 1974. Pag. 80-84) 
53 Herwaarden, J.van. O, roemrijke Jacobus bescherm uw volk. Amstelveen, 1983. Pag. 21. Zie ook: 
Herwaarden, Jan van. ’De apostel Jacobus de Meerdere in de Middelnederlandse literatuur’. In: Verslagen en 
Mededelingen van de Koninklijke academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Afl. 2-3. Gent, 1997. Pag. 
225 e.v.  Eveneens: Herwaarden (1985). Pag. 20  
54 De Legenda is geen statisch geheel gebleven: in de kopieën werden verhalen soms weggelaten, soms ook 
nieuwe toegevoegd. We kunnen niet met zekerheid vaststellen of Jacobus de Voragine z’n naamgenoot 
Jacobus de Meerdere in zijn oorspronkelijke versie had opgenomen. Een voorbeeld van toevoeging is de 
vermelding van Karel de Grote. In de oorspronkelijke versie wordt Karel als vorst vermeld; in de Midden-
Nederlandse versie – midden veertiende eeuw – wordt hij als heilige ten tonele gevoerd. Volgens Van Dijk 
gaat deze laatste versie terug op de pseudo kroniek van Turpijn. De Legenda is twee keer in het 
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Hoe de Codex zich richting Nederland heeft verspreid zouden we ook kunnen 
afleiden uit de verspreiding van andere ‘sterke verhalen’ uit de twaalfde en de 
dertiende eeuw, zoals de mythevorming rondom Karel de Grote en diens  
metgezel Roeland die in de slag bij Roncesvalles het leven verloor en wiens 
heldendaden zijn beschreven in het Roelandslied. De oorsprong van die 
mythevorming ligt eveneens bij de Codex Calixtinus: één van de vijf boeken 
verhaalt over de heldendaden van Karel en Roeland. Dit boek, de Kroniek van 
Turpijn, is een eigen leven gaan leiden en herhaaldelijk vertaald en bewerkt. 
Lejeune en Stiennon documenteren uitvoerig hoe de Roelandslegende grote 
invloed heeft gehad op kunst- en cultuuruitingen in heel Europa: via 
manuscripten, via sculptuur (beeld van Roeland in Bremen, reliekschrijn van 
Karel de Grote in Aken, glas in lood ramen in Straatsburg) en via literaire 
werken zoals de al genoemde Spiegel Historiael.55 In één van de Nederlandse 
adaptaties van de Kroniek van Turpijn wordt Jacobus ten tonele gevoerd die 
Karel de Grote vermaant naar Spanje te gaan en te vechten tegen de moren. De 
verspreiding van dergelijke verhalen zal mede bijgedragen hebben aan de faam 
van Jacobus en zo de middeleeuwse mens hebben geïnspireerd tot pelgrimeren 
naar diens graf in Santiago, in het verre Galicië. 
 
 
2.4. Reliekverering en pelgrimage 
 
‘Op pelgrimstocht’ gaan was een belangrijke activiteit voor de middeleeuwer. 
Hij had een simpel volksgeloof: uit liefde en devotie wilde hij de graven van 
de heiligen bezoeken, om er te bidden en de relieken van zijn heilige te zien en 
aan te raken. Hij hoopte met z’n pelgrimstocht een aflaat te verdienen: kwijt-
schelding van zonden te krijgen. Hij trok ook ter bedevaart om genezing van 
ziekte of ongemak, voor zichzelf of voor een ander. Bij voorkeur nam hij een 
aandenken mee, een speld, een afgietsel van de reliek of een oorkonde. Het 
vormde een tastbaar bewijs van zijn bedevaart.56 
 
Madou betoogt dat vanaf de twaalfde eeuw het pelgrimeren een grote vlucht 
nam. Zij verklaart dat vanuit de populariteit van paas-, passie- en pelgrims-

                                                                                                                                                         
Middelnederlands vertaald, in een Zuid-, respectievelijk een Noord-Nederlandse versie. Zie Dijk, Hans van. 
‘Karel de Grote in het Passionael’, in: Mulder-Bakker, A.B. en M. Carasso-Kok, Gouden Legende. Heiligen 
levens en heiligenverering in de Nederlanden. Hilversum, 1997. Pag. 61 e.v. 
55 Lejeune, Rita en Jacques Stiennon. De Roelandsage in de middeleeuwse kunst. Deel I en Deel II. Brussel, 
1966 (Nederlandse vertaling). 
56 Bedevaarten en pelgrimages zijn overigens geen typisch christelijk verschijnsel. (Welie, W. van. 
Onderzoekswerkgroep Pelgrimeren. KHI van de UvA, najaar 2011). Ook Van Heerwaarden is die opvatting 
toegedaan. Hij betoogt dat pelgrimages slecht schoorvoetend in het christendom zijn geaccepteerd. Ze hebben 
pas in het werk van Augustinus een ideologisch fundament gekregen (Van Herwaarden (1979). Pag. 5). De 
eerste christenen kenden als uiting van hun geloof de bedevaart niet. Hun geloof was vrijwel geheel gericht op 
de naderende terugkeer van Christus waarmee deze wereld haar einde zou vinden (Van Herwaarden (1974). 
Pag. 18). 
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spelen, ondermeer rondom het Emmaüsverhaal.57 Voorts speelde de 
reliekverering een belangrijke rol: essentie van een bedevaart of pelgrimage 
was de verering van een reliek. Elke zichzelf respecterende stad had wel een 
reliek van een heilige. Het onderstreepte het belang van de stad, stimuleerde de 
wedijver met andere steden, bond hoogwaardigheidsbekleders aan zich en 
bracht pelgrims op de been – dit alles stimuleerde de economie en de welvaart. 
Een stad die haar reputatie als pelgrimsoord serieus nam, zorgde natuurlijk 
voor wat we tegenwoordig ‘promoting’ noemen: een goed lopend verhaal, een 
kerk, kapel of klooster met faam, een reliekschrijn of reliekkist van bijzonder 
ontwerp en een jaarlijkse processie of het publiekelijk tonen van de relieken.  
Infrastructurele voorzieningen dienden vanzelfsprekend op orde te zijn: 
herbergen, eetgelegenheden, hospitalen, evenals het verschaffen van souvenirs. 
Alleen zo ontstond een ‘zichzelf versterkend patroon’: pelgrims eren de 
relieken, ze brengen geld in het laatje, er komen schenkingen, er komt 
aandacht van vorst en aristocratie, de roem van de heilige neemt toe, er komen 
meer pelgrims, etc. Dit alles werd nog versterkt door de mogelijkheid aflaten te 
verdienen.  
 
Pelgrimsroutes 
Een pelgrim liep bij voorkeur van pelgrimsoord naar pelgrimsoord. Hij wist 
zich zo verzekerd van de mogelijkheid zoveel mogelijk heiligen te kunnen 
bezoeken via een zo veilig mogelijke route. Goede kaarten bestonden er nog 
niet. We kunnen ons voorstellen dat pelgrimsroutes zijn ontstaan uit een 
aaneenschakeling van pelgrimsplaatsen op weg naar een befaamd einddoel, 
Jeruzalem, Rome en Santiago. In het zuiden van Frankrijk, maar ook in Spanje, 
ontstond zo een heel netwerk van pelgrimsroutes, ieder zowel ‘knooppunt’ 
rond een roemruchte heilige alsook ‘halteplaats’ op de route naar Santiago de 
Compostela in het verre Galicië. In de twaalfde eeuw steekt gaandeweg 
Santiago Rome naar de kroon. Het verschijnen van de Codex Calixtinus heeft 
daaraan, zoals gezegd, in belangrijke mate bijgedragen. De codex bevat een 
gids voor de pelgrim, die trouwens ook andere routebeschrijvingen annex 
afstandtabellen ter beschikking stonden, vanaf vijftienhonderd zelfs 
landkaarten, aldus Van Herwaarden.58  
 
Zijn dergelijk pelgrimsroutes ook in Nederland te traceren? 
Van Herwaarden geeft een overzicht van bedevaartplaatsen. Van de opgelegde 
bedevaarten (= strafbedevaarten) onderzocht hij 525 pelgrimsoorden in 440 
plaatsen; hiervan liggen er 143 binnen de grenzen van het huidige Benelux.59 
Op basis van een aantal waarschijnlijkheidsveronderstellingen – gangbare 

                                                 
57 Madou (2011). Pag. 28.  
58 Herwaarden. Jan van. ‘Geloof en geloofsuitingen in de late middeleeuwen in de Nederlanden: 
Jeruzalembedevaarten, lijdensdevotie en kruiswegvering’. In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden. Nederlands Historisch genootschap. Deel 98 afl. 3, 1983. Pag. 403 e.v. 
59 Van Herwaarden (1985). Pag. 172 
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handelsroutes over land en zee, bedevaartsoorden, kerken en kloosters, 
gastverblijven – stelt Van Herwaarden een kaart samen van mogelijke routes in 
Nederland: kaart 8.60 Aan de hand van deze kaart en met gebruikmaking van 
de groslijst uit mijn onderzoeksverslag zou met enige fantasie een inschatting 
gemaakt kunnen worden van het aantal bedevaartplaatsen in Nederland dat aan 
Jacobus was gewijd. Van Herwaarden documenteert zijn kaart en zijn bronnen 
met pelgrimsplaatsen in Nederland overigens niet. 
 
Pelgrimsinsignes 
De middeleeuwse pelgrim was graag als pelgrim herkenbaar. Daartoe droeg hij 
behalve de bekende pelgrim-outfit – mantel, hoed, tas, stok, kalebas – ook 
graag een pelgrimsinsigne: een klein en goedkoop speldje dat als massaproduct 
op de bedevaartplaats werd vervaardigd en aldaar aan pelgrims werd 
verkocht.61 Ze werden gemaakt in maten en soorten, zowel in edel metaal als in 
goedkopere (massa geproduceerd) lood-tin varianten. Een schelp, aanvankelijk 
vooral teken van de pelgrimstocht naar Santiago, later meer algemeen, was het 
meest gangbare pelgrimsteken. Het dragen van zo’n teken betekende status en 
gaf de pelgrims een vrijgeleide naar opvang- en verzorgingshuizen.  
     Van Beuningen en Koldeweij signaleren een grote verspreiding vanaf 
midden twaalfde tot en met midden zestiende eeuw, een verspreiding onder 
alle lagen van de bevolking.62 De meeste insignes dateren van omstreeks 1400. 
Koldeweij wijst op het feit dat lang niet alle insignes ook pelgrimsinsignes 
zijn.63 Het dragen van insignes was in de middeleeuwen een algemeen gebruik; 
de grote hoeveelheid gevonden profane insignes getuigt daarvan. Meer nog 
dan een sieraad te zijn, had het vooral een apotropaeïsche functie: afweer van 
het kwade en brenger van geluk.64 Het bezitten of dragen van een pelgrims-
teken impliceerde dus geenszins dat men inderdaad met een pelgrim van doen 
had. Van Herwaarden wijst erop dat pelgrims, zeker in geval van opgelegde 
bedevaarten, zich ook - daarom? - middels bewijs- of geleidebrieven moesten 
verantwoorden.65   
 

                                                 
60 Van Herwaarden (1985). Pag. 126 
61 Omschrijving ontleend aan Beuningen, H.J.E. van, A.M. Koldeweij. Heilig en Profaan 1. 1000 
laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties. Rotterdam papers, 1993. Pag. 48. Mede 
door de introductie van de metaaldetector worden er de laatste jaren veel (pelgrims)insignes gevonden. De 
belangstelling voor het corpus neemt dan ook toe. Van Beuningen e.a. houden er sinds het verschijnen van hun 
eerste publicatie in 1993 een overzicht van bij. De laatste publicatie – deel 3 – dateert van 2012. 
62 Van Beuningen en Koldeweij (1993). Pag. 15 
63 Koldeweij. A.M. ‘Het zijn niet allen slagers die messen dragen; valse pelgrims en hun herkenningstekens’. 
In: Van Beuningen (1993). Pag. 33-37 
64 Koldeweij, Jos. Geloof & Geluk. Sieraad en Devotie in middeleeuws Vlaanderen. Arnhem, 2006. Pag. 9. Zie 
ook: Köster, Kurt. ‘Pelgrimsschelpen en -tekens van Santiago de Compostela en de Europese bedevaartwegen 
naar Sint-Jacob in Galicië’. In: Santiago de Compostela. 1000 Jaar Europese Bedevaart. Tent.cat., Gent 1985. 
Pag. 93 e.v. 
65 Herwaarden, J. van. ‘Pelgrims uit de Nederlanden. Vertrek en terugkeer’ In: Opossum Reizen. Tijdschrift 
voor historische en kunstwetenschappen. Jrg 4, nr 13/14 (1994). Pag. 32 
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Bemerkingen 
Het paradigma ‘Jacobus en pelgrimage’ werkt als een sterk ‘frame’. Van 
Herwaarden waarschuwt ervoor het Jacobuspatrocinium uitsluitend te 
verbinden met pelgrimage.66 De verering van Jacobus is in zijn visie niet 
uitsluitend verbonden met pelgrimage. Van Welie wijst erop dat wanneer we 
het pelgrimageparadigma gebruiken, we ons dienen te realiseren dat wat we 
heden ten dage onder pelgrimage verstaan, niet zonder meer identiek is met 
wat de middeleeuwer er onder verstond: voor hem had pelgrimage een bredere 
betekenis. Met in achtneming van het devotionele aspect konden pelgrims-
tochten ook handels- en diplomatieke missies omvatten. Ook een zoektocht 
van monniken op zoek naar een geschikte plek om een nieuw klooster te 
stichten werd wel als pelgrimstocht beschreven.67  
     Van belang is voorts hetgeen Gersons opmerkt: vanaf de vroege jaren van 
de vorige eeuw lag de focus van (kunst)historici in hun onderzoek naar 
pelgrimage vooral bij de monumentale architectuur langs de pelgrimsroutes. 
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is er ook aandacht voor de 
devotionalia: sculpturen, altaren, relieken, reliekschrijnen, e.d. Zij pleit voor 
nóg een paradigmawissel: één die ook aandacht heeft voor de intenties en 
devoties van mensen binnen de Jacobusverering.68 Tegen de achtergrond van 
de laatste opmerking valt de sociale functie te begrijpen die de (Jacobus-) 
broederschappen vaak op zich namen: het bieden van opvang en verzorging, 
niet alleen voor de pelgrims, maar ook voor andere passanten en behoeftigen. 
Dergelijke Jacobusbroederschappen hebben een belangrijke functie gehad als 
opdrachtgevers en verspreiders van jacobalia. 
 
 
2.5. Broederschappen en gasthuizen 
 
Blockmans en Hoppenbrouwers beschrijven hoe de steden in de late 
middeleeuwen toegroeiden naar open en vrij egalitaire samenlevingen.69 
Vrijheid verbond de stedelingen, vrij van de knellende band met de heer voor 
wie zij vaak nog als horigen hadden moeten werken. De keerzijde was echter 
dat de zorgplicht van de heer en het nabuurschap van de kleine plattelands- 
gemeenschap niet langer op hen van toepassing was – een goede aanleiding 
voor een zekere mate van zelforganisatie in coöperatieve verbanden. Vanuit 
die achtergrond – zorg voor elkaar én gezamenlijke belangenbehartiging – valt 
het ontstaan van gilden en broederschappen te begrijpen. Handels- en 
ambachtslieden verenigden zich in gilden die de gemeenschappelijke belangen 

                                                 
66 Van Herwaarden (1985). Pag. 226 
67 Welie, W. van. Onderzoekswerkgroep Pelgrimeren. KHI van de UvA, najaar 2011 
68 Gerson, Paula. ‘Art and Pelgrimage. Mapping the Way’. In: A Companion to Medieval Art: Romanesque 
and Gothic in Northern Europe. (Conrad Rudolph). Blackwell, Oxford, 2006. Pag. 28 e.v. 
69 Blockmans, Wim en Peter Hoppenbrouwers. Eeuwen des Onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws 
Europa. Amsterdam, 2002. Pag. 280 e.v. 
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van de beroepsgroep bewaakten en, veelal gesanctioneerd door de stedelijke 
overheid, ook regelend optraden ten aanzien van het wel en wee van de eigen 
groep: de zorg bij ziekte, armoede en overlijden. Naast gilden waren er ook 
charitatieve en religieuze broederschappen die primair geënt waren op 
liefdadigheid en het lenigen van allerlei vormen van nood.70 Volgens Van 
Luijk passen deze lekenbroeder- en zusterschappen in een lange traditie binnen 
de katholieke kerk. Al in de achtste eeuw bestonden er gebedsbroederschappen 
van geestelijken. Deze ontwikkelden zich tot verbroedering tussen 
kloosterlingen en leken. Een dergelijke verbroedering hield in dat men voor 
elkaar bad. De laat-middeleeuwse lekenbroeder- en zusterschappen hebben 
volgens Van Luijk een ander karakter. Zij vereerden een patroonheilige, 
waarbij het kon gaan om een persoon of om een geloofssymbool, bijvoorbeeld 
het Heilig Kruis of de Heilige Drievuldigheid. Van Luijk ziet juist deze 
broederschappen als uitingsvormen bij uitstek van devotie en vroomheids-
streven van de gewone man en vrouw in de late middeleeuwen, in tegenstelling 
tot die van kloosterlingen en kanunniken, een opvatting die we ook 
terugvinden bij Trio en Van Herwaarden.71 Het hebben van een patroon of 
patrones met wie de naam van de broederschap werd getooid, was méér dan de 
uiting van een zekere affiniteit. Het had ook de functie van beschermheer of 
beschermvrouw. Immers, onder diens naam kwam de broederschap naar buiten 
en was zij herkenbaar.  
     Tot en met de tweede helft van de dertiende eeuw zijn broederschappen een 
uitzonderlijke verschijning. Van Herwaarden wijst erop dat broederschappen 
zich vooral manifesteerden in de steden, wellicht verklaarbaar uit het feit dat 
dáár het volume aan leden voldoende groot was. Voor het stichten van een 
broederschap was veelal de goedkeuring nodig van het kerkelijke of 
wereldlijke gezag.72 Broederschappen waren gebaseerd op sterke interne 
controle: het lidmaatschap diende verkregen te worden en leden waren 
gebonden aan bepaalde verplichtingen, bijvoorbeeld het wekelijks bijwonen 
van de broederschapsmis, het aanwezig zijn bij de begrafenis van een lid, e.d. 
     Een specifieke broederschap betrof die van Jacobus. Deze Jacobusbroeder- 
schappen werden vaak opgericht door oud-pelgrims. De meeste stichtingen 
dateren uit de tweede helft veertiende en de vijftiende eeuw.73 Doelstelling was 
te zorgen voor opvang van de pelgrims op weg naar of op terugweg van 
Santiago. Verschillende auteurs verhalen hoe Jacobusbroederschappen 
pelgrims uitgeleide deden op hun weg naar Santiago en hen ook weer welkom 

                                                 
70 Blockmans en Hoppenbrouwers (2002). Pag. 287; Luijk, Madelon van. ‘Ter eeren ende love Goodes’- 
Religieuze lekenbroeder- en zusterschappen te leiden, 1386-1572’. In Jaarboek der sociale en economische 
geschiedenis van Leiden en omstreken (Maartje Dirkje van Luijk, red). Vol.10/b, 1998. Pag. 25; Trio. Paul. 
Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen. 
Leuven, 1993. Pag. 17 e.v.  
71 Van Luijk (1998); Trio (1993); Van Herwaarden (1994) 
72 Trio (1993) Pag. 96 en 315. 
73 Zie het onderzoeksverslag, pag. 67 
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heten.74 Jacobusbroederschappen beschikten, evenals andere charitatieve of 
religieuze broederschappen, veelal over een gasthuis waar soms ook niet-leden 
welkom waren. Luiten noemt Utrecht, Haarlem, Leiden en Gent; Friedrich-
Kuenen Leiden, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Dordrecht. Den Bosch, Bergen 
op Zoom en Maastricht; Van Herwaarden geeft in zijn overzichtslijst een nog 
groter aantal, maar onderbouwt het niet met bronmateriaal.75 Het aantal in mijn 
onderzoeksverslag genoemde Jacobusbroederschappen is een indicatie voor 
het bestaan van een waarschijnlijk groter aantal. De laatmiddeleeuwse 
samenleving kende immers vele vormen van verenigingen en sociale 
verbanden; van vele is echter geen documentatie (meer) beschikbaar.76 
Vervolgonderzoek, ondermeer via casestudies en archiefonderzoek, moet ten 
aanzien van de Jacobus-broederschappen meer duidelijkheid brengen.  
 
Jacobusbroederschappen fungeerden als opdrachtgevers voor jacobalia. Ze 
waren immers veelal gelieerd aan een parochiekerk of kapel en beschikten daar 
over een altaar met Jacobus als patroonheilige. Ook hielden ze festiviteiten, 
bijvoorbeeld een processie op de naamdag van Jacobus op 25 juli. Dergelijke 
activiteiten waren goede redenen voor het (laten) maken van jacobalia: een 
altaar, een Jacobusbeeld, een schrijn of een ander kunstwerk. Van Luijk geeft 
voor Leiden een uitvoerige opsomming: in de kapel aan de Cellenbroeders-
gracht stonden bijvoorbeeld verschillende beelden en boeken, een (palm- of) 
paasezel, kaarsen, een mantel, een tabernakel, een wijwater-kwast, een 
altaarkleed, een kandelaar, een klok en een schaaltje om tijdens de mis brood 
op te leggen.77 Verderop in haar artikel noemt zij ondermeer: een kistje om 
ornamenten te bewaren. In de Oude Kerk van Amsterdam zijn bijvoorbeeld 
een drietal beeldhouwwerkjes bewaard gebleven.78 

                                                 
74 Bijvoorbeeld Trio (1993). Pag. 295: “De ceremonie begon met een misviering aan het broederschapsaltaar. 
De bestuursleden werden uitgenodigd door de knaap van het gezelschap om in deze mis te offeren. Daarna zou 
de vader met zijn medebestuurders de pelgrim, man of vrouw, uitgeleide doen ‘tot buuten der poorten daer hij 
den wech annemen wille.’ Bij de terugkeer van de pelgrim wachtte het bestuur hem op diezelfde plaats op en 
vergezelde hem tot aan het broederschapsaltaar.” 
75 Luiten, Gerard. ‘De Sint-Jacobusbroederschap in Utrecht. In: De Jacobsstaf, 2011, No 89. Friedrich-
Kuenen, P.D. De Jacobusverering in de Nederlanden; in het bijzonder broederschappen en gasthuizen in de 
Noordelijke Nederlanden. Doctoraalscriptie geschiedenis, s.l., 1970. Van Herwaarden (1985). Pag. 255 e.v. 
Zie ook: Van Luijk (1998). Pag. 32; Trio (1993). Pag. 29 e.v.  Een voorbeeld van een Jacobusgasthuis is het 
Sint Jacobusgodshuis, een nog bestaand pand in de Hagestraat 10 in Haarlem (zie Lennep, Hendrick S van. 
Het Haarlems Sint Jacobsgilde. Het Loffelijck en Alou Gild van Sint Jacob. Naarden, 2004). Pag. 16. 
76 Trio (1993). Pag. 40. De Melker geeft voor Amsterdam enkele indicaties over de populariteit van 
broederschappen vanaf ongeveer midden veertiende eeuw. ‘Deze waren relatief talrijk in Amsterdam: in 1350 
minimaal vijf broederschappen op een geschat inwonertal van 2000, en in 1390 minimaal zes of zeven op ruim 
4000 inwoners. Het is niet te gewaagd om te veronderstellen dat in het midden van de veertiende eeuw 
deelnemen aan groepsdevotie in een religieuze broederschap de meeste gebruikelijke vorm van participerende 
devotie was in Amsterdam.’ Melker, Bas de. Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van 
kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling 
1385-1435. Proefschrift. Pag. 272  
77 Van Luijk (1998). Pag. 41 e.v. 
78 Zie onderzoeksverslag, pag. 60 
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Ten tijde van de Alteratie, tweede helft zestiende eeuw, werden de meeste 
broederschappen opgeheven. Gasthuizen trof hetzelfde lot, werden 
geconfisqueerd of kregen een andere bestemming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Herman Holtmaat                                                                                                                            25 juli 2013  
 

25

 
3. Casuïstiek 

 
 
Ter illustratie van de kunst- en cultuurhistorische beschouwingen uit de vorige 
paragrafen, geef ik navolgend in kort bestek een paar voorbeelden van 
Jacobusverering, van het gebruik en de ontwikkeling van diens beeld en 
beeldtraditie én van ontstaan en ontwikkeling van Jacobusbroederschappen in 
Nederland in de periode van de twaalfde tot de eerste helft zestiende eeuw. De 
keuze laat een min of meer representatief beeld zien van de in de vorige 
paragrafen behandelde aspecten. Het omvat een kleine selectie van het 
geïnventariseerde materiaal uit het onderzoeksverslag.79 
 
 
Kerken en kapellen 
 
Utrecht: Jacobikerk: patrocinium Jacobus  
Ook: klok met schelp / oorkonde / ontwikkeling broederschap en gasthuis 
Bronnen: Site NGsJ / Vervaart, Otto. Santiago en Utrecht. Uit de geschiedenis van het Utrechtse 
Jacobsgasthuis en de twee Jacobsbroederschappen. Utrecht 2002 / Luiten, Gerard. ‘Sporen van Jacobus in 
Utrecht’. In: De Jacobsstaf, 2003. No 59 / Luiten, Gerard.‘De Sint-Jacobusbroederschap in Utrecht. In: De 
Jacobsstaf, 2011, No 89. 
 

De Jacobikerk in Utrecht dateert uit de twaalfde eeuw en geldt als het eerste 
voorbeeld van een Jacobuspatrocinium in Nederland. In de toren van de 
Jacobikerk hangt de Salvatorklok met twee Jakobsschelpen, gegoten door de 
Utrechtse klokkengieter Steven Butendiic. De klok dateert uit 1479 en is met 
4000 kg. tevens de zwaarste van de vijf klokken. De klok klinkt in de toon A 
nul en wordt voornamelijk geluid op kerkelijke en andere hoogfeestdagen 
samen met andere klokken. Bij begrafenisdiensten en de Dodenherdenking 
klinkt de klok alleen. 
 

 
 

    Vervaart maakt in zijn studie naar de geschiedenis van het Utrechtse 
Jacobsgasthuis en de twee Jacobusbroederschappen melding van twee 
oorkonden die het verhaal vertellen van een Utrechtse pelgrim op weg naar 
Santiago.80 De man overleed in de buurt van Montpellier. Diens relaas is 

                                                 
79 Zie het onderzoeksverslag, hfdst. 4 
80 Vervaart (2002). Pag. 9 
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opgetekend door ene Aernt Hoet die in 1414 de kanunniken van het Dom-
kapittel ‘kond doet van het overlijden van Aelbrecht uter Kueken.’ Het verhaal 
wordt bevestigd in een tweede oorkonde waarin een notaris het verhaal van een 
tweede getuige heeft vastgelegd. Rond 1375 dateren de eerste aanwijzingen – 
in een afschrift van een oorkonde over verkoop van een stuk grond – voor het 
bestaan van een Jacobsgasthuis en de gelijknamig broederschap. Een andere 
bron meldt de stichting in 1450 van nóg een broederschap, broeders verbonden 
aan de Jacobikerk. Blijkbaar handelden de broeders geheel zelfstandig; van een 
vermelding van enig goedkeuring van kerkelijke of stedelijke autoriteit is geen 
sprake. Van het gasthuis in de Jacobsgasthuissteeg zijn nog bouwsporen 
bewaard gebleven.  
 
Bemerkingen 
Utrecht kan als voorbeeld dienen van hoe patrocinia (in casu dat van Jacobus) 
zich in de loop van de late middeleeuwen ontwikkelen tot een programma in 
de beeldende kunst (in casu: schelp op klok) en cultuur (Jacobusbroederschap 
en -gasthuis). Vervaart meldt dat in de loop van de zestiende eeuw de 
religieuze oorsprong van beide broederschappen naar de achtergrond 
verschoof, ‘terwijl sociaal prestige meer en meer een rol kreeg. In eerdere 
eeuwen was het juist de volbrachte pelgrimage naar Santiago geweest die 
iemands plaats in de samenleving markeerde en kleur gaf.’81  
 
 
Nijmegen: Jacobskapel. Ook: Gasthuis 
Bronnen: Website NGsJ / website sintjacobskapelnijmegen  
 

In de Oude Benedenstad van Nijmegen is een kleine kapel als historisch 
monument bewaard gebleven, de kapel van het Sint-Jacobsgasthuis, in oude 
stadsdocumenten aangeduid als ‘suncte Jacobs gasthuys tot Nymeegen 
geleegen in die Heesselstraat’. In feite lag het niet aan, maar enkele tientallen 
meters achter de Hezelstraat, in de richting van de Waal. De priester Hendrick 
van Hovelwick stichtte het huis in 1438. Aan het gasthuis was ook een ‘beyert’ 
verbonden, waar pelgrims op een gastvrij onthaal konden rekenen. Na de 
Reformatie werd het gasthuis voor van alles en nog wat gebruikt, o.a. als 
glasblazerij (waaraan het straatje zijn huidige naam ontleent: Glashuis), totdat 
stadsarchitect Deur het kapelgedeelte van het Sint-Jacobsgasthuis dat nog 
overeind stond restaureerde. Vanaf dat moment is het gebouw weer in gebruik 
als gebedsruimte, toegewijd aan de oudste Nijmeegse patroonheilige Sint-
Geertrudis. Aan het eind van de 20ste eeuw staat de kerkelijke functie weer ter 
discussie. Echter in 1998 neemt een groep vrijwilligers het initiatief tot de 
oprichting van de stichting `Vrienden van de Sint-Jacobskapel`. Deze stichting 
maken zich sterk voor het behoud en herstel van de religieuze functies van de 

                                                 
81 Vervaart (2002). Pag. 22. 



 

   Herman Holtmaat                                                                                                                            25 juli 2013  
 

27

kapel en voor de ontwikkelingen op cultureel gebied, zoals het houden van 
exposities. De kapel vervult nu, net als vroeger, een rol als ontmoetingsplek 
voor pelgrims. Maandelijks (2e zondag van de maand) is er een oecumenische 
viering. 
 

 
 
Bemerkingen 
De geschiedenis van de Jacobskapel in Nijmegen is een mooi voorbeeld van de 
wederwaardigheden van een Jacobuskapel in de loop der tijd: zijn ontstaan, 
zijn functie voor de pelgrims in de late middeleeuwen, de wisselende gebruiks-
functies ná de Reformatie tot en met z’n betekenis als cultureel erfgoed in deze 
tijd. Voorts is het een mooi voorbeeld van ‘reinvention of tradition’: de kapel 
fungeert, net als vroeger, weer als trefpunt voor pelgrims. 
 
 
Muurschilderingen 
 
Franeker: oude kerk / muurschildering 
Bronnen: Caspers, C., P.J. Margry (red.), Bedevaartplaatsen in Nederland, vier delen.Amsterdam / Hilversum, 
1997-2004. / site Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGsJ) / Steensma, Regnerus. Langs de Oude Friese 
kerken. Baarn, ongedateerd / Kok, H.J. Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Assen 1958 
 

In Franeker staat de parochiekerk van St. Maarten, wier geschiedenis terug 
gaat tot in de elfde eeuw. Op haar fundamenten werd halverwege de veertiende 
eeuw een gotische kerk gebouwd die nu nog als zodanig te herkennen is. Na de 
Reformatie zijn de pilaarschilderingen met een laag witte kalk bedekt. In de 
negentiende eeuw werden deze ontdekt en, waar nog mogelijk, gerestaureerd. 
Op één ervan is het beeld te herkennen van Jacobus de Meerdere: afgebeeld als 
pelgrim, met staf, reistas, mantel en breedgerande hoed.  
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Datering: tweede helft vijftiende eeuw; frescotechniek. Het is niet bekend 
waarom dit beeld werd gemaakt. 
 
Bemerkingen 
Het beeld in uitzonderlijk, omdat Jacobus in het iconografische programma in 
Noord Nederland in de oude kerken niet of zelden wordt gezien.82 
Steensma geeft een uitvoerige beschrijving van het gangbare iconografisch 
programma in kerken in het noorden van Nederland: naast ornamentaal werk 
en programma’s rondom de Mariaverering komen een drietal bijbelse taferelen 
veel voor, te weten: de geboorte van Christus, zijn lijden en sterven én het 
laatste oordeel. Wanneer het al gaat om (de verering van) heiligen – een 
belangrijk onderdeel van de middeleeuwse devotiepraktijk – dan ziet men toch 
vooral, zo betoogt Steensma, vereerde ‘noodhelpers’. Eén van de meest 
vereerde onder hen was de heilige Christopher, een reus die het Christuskind 
bij storm en onweer over de rivier draagt. Ander noodhelpers zijn bijvoorbeeld 
Margaretha met een draak aan de ketting, Catharina met het rad waarop zij 
gemarteld werd en Barbara met haar toren.83 Jacobus ontbreekt (in het 
noorden). Daarom is zijn beeld in Franeker bijzonder én intrigerend. 
 
De strekking van Steensma’s betoog wordt ondersteund door Van Lier die de 
schilderingen op muren en gewelven in Groninger kerken heeft bestudeerd.84 
De meeste figuratieve scènes in deze kerken dateren van het einde van de 
vijftiende en het begin van de zestiende eeuw. Voorbeelden uit de dertiende en 
veertiende eeuw zijn betrekkelijk schaars, met uitzondering van Bierum en 
Westerwijtwerd. In een aantal kerken komen inhoudelijk samenhangende 
reeksen schilderingen voor die tezamen een deel van de heilsgeschiedenis 
verbeelden. Ook Van Lier wijst op het voorkomen van ‘helpers in nood’. Ook 
bij haar geen vermelding van Jacobus, anders dan indirect, als één van de 
apostelen, bijvoorbeeld in een apostelreeks, veelal op eenzelfde positie in de 
kerk, te weten op de scheiding tussen koor en schip. 
 
 
Winterswijk: muurschilderingen 
Bronnen: Website NGsJ  / Jacobstaf  22, (1994). Pag. 62 
 

De St. Jacobskerk is gebouwd in de tweede helft van de vijftiende eeuw, op de 
plek waar voordien al twee eerdere stenen kerkjes hebben gestaan. Er is voorts 
een vermelding, eind negende eeuw, van een eenvoudig houten doopkerkje of 
kapel, dat werd opgericht door abt Bernrad die onder Karel de Grote belast was 

                                                 
82 Zie het onderzoeksverslag, pag. 62   
83  Steensma (1972). Pag. 45 e.v. 
84 Lier, Saskia van. ‘Van Hemelpoort tot Hellemuil. Schilderingen op muren en gewelven.’ In: Kroesen, Justus 
en Regnerus Steensma (red). De Groninger Cultuurschat. Kerken van 1000 tot 1800. Groningen/Assen, 2008. 
Pag. 82 
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met de kerstening van West-Saksen. Na de dood van abt Bernrad viel het 
kerspel Winterswijk onder het bisdom Münster. In 804 werd de Fries Liudger 
tot eerste bisschop van dit bisdom gewijd. Voor de stichting van kerken in zijn 
gebied ontving hij de relikwieën van alle apostelen.  
In de kerk zijn bij de restauratie muur- en gewelfschilderingen te voorschijn 
gekomen die, voor zover mogelijk, zijn hersteld. De schilderingen zijn 
aangebracht tijdens de laatste grote bouwactiviteit van 1470-1550. 
Imposant door z’n grootte, maar zeer vervaagd, is de schildering van het 
Laatste Oordeel, dat de hele hoogte van de noordwand van het koor beslaat. 
Opmerkelijk is de schetsmatige afbeelding van de lijdende Christus die zijn 
wonden toont, in het uiterst oostelijke gewelf. De sluitsteen in de top van dit 
gewelf vertoont het gebeeldhouwde en beschilderde hoofd van Christus. 
Jacobus treffen we aan in de overgang naar het tweede gewelf. Samen met 
apostel Paulus flankeert hij daar de Moeder Gods die het Jezus kind draagt. 
Boven zijn hoofd zweeft een vaandel dat de tekst draagt: ‘Moeder der 
barmhartigheid anbet mius kerspel seliekkeit’.  
 

 
 
Bemerkingen 
De programma’s van de muurschilderingen komen overeen met wat Steensma 
en ook Van Lier beschrijven over de kerken in Noord Nederland. Hoewel de 
schilderingen dateren uit de vijftiende eeuw, blijkt Jacobus niet getooid met 
pelgrimsattributen. De casus Winterswijk is voorts bijzonder omdat het géén 
deel uit maakte van het bisdom Utrecht.  
 
 
Gevelstenen, kraagstenen, schalk- en schraagstenen 
 
Amsterdam: Oude kerk: kraag- schalk- en schotelbeeldjes   
Bronnen: website NGsJ / Janse, H. De Oude Kerk te Amsterdam. Bouwgeschiedenis en Restauratie. Waanders, 
Zwolle, 2004. Pag. 203, 206 en 213. 
 

In de Oude Kerk in Amsterdam bevinden zich drie beeldjes van Jacobus de 
Meerdere. Het eerste beeldje, de oudste, een schraagbeeldje, bevindt zich 
boven in de Buitenlandvaarderskapel (1455). De maker is onbekend. Jacobus 
heeft een rode mantel aan en draagt een boek in zijn rechterhand en een stok, 
waarop een schelp, in zijn linkerhand. Het tweede beeldje is een schalkbeeldje 
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en bevindt zich in de Noordbeuk. Het dateert van omstreeks 1512 en wordt 
toegeschreven aan ‘Mester Otten Albertsz’. Deze Jacobus draagt een open-
geslagen boek, pelgrimsstaf met knop, vilthoed met opgeslagen rand die wordt 
vastgehouden door een opgespelde schelp. Jacobus is gekleed in een lang 
gewaad, dat op de voeten valt en in de taille is gegord. Daarover een mantel-
doek dat door de uitgestoken armen zijdelings wordt opengehouden. Boven 
hem een baldakijn, eenvoudig van vorm, driehoekig met daarin een driepas. 
Het derde beeldje is een gewelfschotel ter hoogte van de Weitkopers-kapel. 
Het zou dateren van omstreeks 1510; de maker is onbekend. Janse beschrijft 
dit beeldje als volgt: ‘Op de ontmoeting van de kap van de zijbeuk met de 
Weitkoperskapel (waar het Sint-Jacobusaltaar was) is de fraaiste schotel, 
voorstellende Jacobus Major, in slecht 4,5 centimeter reliëf uitgebeeld. Hij 
wordt weergegeven ten halve lijve op wolkjes [...]. Op het hoofd heeft hij een 
pelgrimshoed met een schelp, in de rechterhand een rood gekleurd boek, in de 
linkerhand de pelgrimsstaf. De baard bestaat uit vier haargolven. De diameter 
is 46,5 centimeter. De voorstelling is zeer vaardig gesneden.’85 Onder dit 
Jacobusbeeld zou vroeger volgens Vermeer en Rebel het Jacobusaltaar hebben 
gestaan.86  
 
Bemerkingen 
De beeldjes geven een goed beeld van het iconografische programma van 
Jacobus als pelgrim in de vijftiende eeuw. Wellicht kan de combinatie van de 
Buitenlandvaarderskapel en het schraagbeeldje van Jacobus een verwijzing 
zijn naar Jacobus als patroon van de zeelieden. Ook wordt er een relatie 
verondersteld met het Jacobusaltaar.  

 

          
Beeldje nr. 1                                                      Beeldje nr. 2 

                                                 
85 Janse, H. De Oude Kerk te Amsterdam. Bouwgeschiedenis en Restauratie. Waanders, Zwolle, 2004. 
Zie voor de beschrijving respectievelijk pag. 203, 207 en 216. 
86 Vermeer, Gerrit en Ben Rebel. d’Ailly’s Historische Gids van Amsterdam. Vijfde geheel herziene druk. Den 
Haag, 1992. Pag. 19 
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Beeldje nr. 3. 

 
Maastricht: kraagstenen 
Bron: Jacobstaf  9 (1991). Pag. 22 
 

In de Sint-Janskerk zijn, onder de ramen in het koor, kraagstenen met 
afbeeldingen van de twaalf apostelen aangebracht. Zij dragen elk een 
spreukband, waarop een artikel van de geloofsbelijdenis staat geschreven.  
Deze kraagstenen zijn gemaakt van mergel en dateren omstreeks 1400. In 1995 
werden ze gerestaureerd, waarbij de nog aanwezige kleuren weer geheel 
zichtbaar werden. Jacobus is behalve aan zijn mantel, te herkennen aan zijn 
pelgrimsstaf in zijn rechter hand, met daarbij een Jacobsschelp. 
 

 
 
Bemerkingen 
Jacobus figureert hier als één van de twaalf apostelen, maar is herkenbaar aan 
de attributen van een pelgrim. 
 
 
Beelden 
 
Haarlem: Jacobusbeeldje 
Voorts: strafbedevaart / stichting en opheffing broederschap / gasthuis 
Bronnen; website NGsJ / Lennep, Hendrick S van. Het Haarlems Sint Jacobsgilde. Het Loffelijck en Alou Gild 
van Sint Jacob. Naarden, 2004. /  Werff. K. van de. ‘St Jacob in oude handschriften’. In: De Jacobsstaf 1 
(1989). Ook 2 (1990) evenals 3(1991) / Speet, B en H. Bouwknegt. Het Sint Jacobs-Godshuis. 550  jaar 
katholiek charitas in Haarlem. Haarlem, 1987 
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Uit archiefstukken én uit de stichting van een Jacobusaltaar rond het jaar 1400 
is af te leiden dat omstreeks die tijd door teruggekeerde pelgrims een Jacobs-
broederschap werd opgericht. Vanaf 1588 is bijgehouden wie de broeders 
waren. In 1579 moesten de broeders en zusters van het Sint Jacobsgilde, die 
het gasthuis sinds de stichting beheerden, het huis overdragen aan de stad. 
Haarlem had de zijde van de prins van Oranje gekozen en de katholieke 
eredienst afgezworen, een lot dat veel van de Jacobusgasthuizen overkwam. 
Broederschap en het (voormalige) gasthuis aan de Dijkstraat, thans Hagestraat 
geheten, bestaan overigens nog steeds. Het gilde bezit een mooi eikenhouten 
Sint Jacobusbeeld uit de 16e eeuw (in bruikleen aan het Frans Halsmuseum): 
een staande Jacobus, met baard, boek en staf. Waarschijnlijk werd het in de tijd 
van de Beeldenstorm door de gildenbroeders veilig opgeborgen. Op de oudste 
inventarislijst van het gilde (1661) wordt het als volgt vermeld: ‘Inden selffden 
kist leijt een beeld van Ste Jacob met silveren staf ende met een geciert hoetge, 
verciert met silveren schelpkens ende groen sarge’.87 In 1767 is het beeld 
gerestaureerd. De versierselen zijn helaas verloren gegaan. Jacobus draagt een 
schouderjas en een zijden kroontje. Een oude pelgrimshoed hangt aan een 
koord om zijn hals.  
 

 
 
Uit een archiefstuk weten we voorts dat op zes maart 1437 voor de Haarlemse 
schepenbank Lysbeth Jan Bette Heinricxzoons weduwe verscheen. Ze liet het 
college van schepenen weten dat het haar wens was haar huis na haar dood te 
laten inrichten als een gasthuis voor arme lieden ‘met beding dat het Sinte 
Jacops Gasthuus soude hieten’. Het huis, gelegen aan de Dijkstraat en aan de 
achterzijde van de Vuijle Beek, moest bovendien gewijd worden aan 
Jacobus.88 De reden waarom de weduwe Jacobus als schutspatroon had 
uitverkoren, is onduidelijk. Misschien had zij ooit naar Santiago 
gepelgrimeerd, of heeft zij simpelweg pelgrims op weg naar het zuiden een 
dienst willen bewijzen.  

                                                 
87 Ven Lennep (2004). Pag/ 40 
88 Van Lennep (2004). Pag. 15-19. Ook: Speet (1987). Pag. 13-14. Beide publicaties zijn niet eenduidig in het 
jaartal: de één spreekt van 1436, de ander van 1437. 



 

   Herman Holtmaat                                                                                                                            25 juli 2013  
 

33

Dát er pelgrims vanuit Haarlem naar Santiago trokken, blijkt uit een 
overgeleverd vonnis uit 1385. In dat jaar kreeg Claas Diest als straf voor 
doodslag een bedevaart naar Santiago opgelegd. Ook moest hij heilige missen 
laten lezen in alle kerken tussen de Maas en de Zijpe.89  
 
Bemerkingen 
De casus Haarlem is ook een voorbeeld van ‘opgelegde bedevaarten’, een 
fenomeen dat Van Herwaarden in één van zijn geschriften uitvoerig 
documenteert.90 
 
 
Graftombes, grafstenen 
 
Arnhem: graftombe 
Bron: Website NGsJ / Centraal Museum Utrecht / Museum CatharijneConvent Utrecht / Schulte, A.G. De 
Grote of Eusebiuskerk in Arnhem; IJkpunt van de stad (deel1). Utrecht, 1994.  
 

Aan de zuidzijde van de kooromgang van de Eusebiuskerk uit de periode 
1453-1579, staat de graftombe van graaf Karel van Egmond. De tombe dateert 
uit 1538, meet 142 bij 320 en 170 cm (hxlxb) en is vervaardigd in vroeg 
renaissancestijl. Rondom de graftombe zijn zestien rondboognissen, waarin in 
marmerreliëf heiligen zijn uitgebeeld (65 bij 27 cm (hxb)). Aan elke lange kant 
staan zes apostelen. Het beeld van Jacobus de Meerdere is het vierde beeld van 
links aan de linkerzijde van de tombe. Jacobus is te zien als pelgrim, met staf, 
veldfles aan de gordel en Jacobsschelp op de mantel ter hoogte van zijn rechter 
schouder. 

 
Bemerkingen 
De graftombe kan doorgaan als een voorbeeld van een apostelreeks waarbij 
Jacobus niet anoniem als één van de twaalf, maar herkenbaar aan zijn 
pelgrimsattributen in beeld is gebracht. De nadruk ligt desalniettemin, gezien 
zijn plaats tussen zijn collega-apostelen, op zijn rol als apostel en niet op zijn 
pelgrimsrol. Het Centraal Museum in Utrecht beschikt over een beeldje van 

                                                 
89 Van Lennep (2004). Pag. 14 
90 Herwaarden, J. van. Pelgrimstochten. Bussum, 1974. Hfdst. 8, Gerechtelijke bedevaarten. Pag. 129 e.v. 
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Jacobus, één van zeven zogenaamde balksleutels; Jacobus figureert hier 
eveneens als apostel met pelgrimsattributen. Nader onderzoek moet uitwijzen 
of in dit geval eveneens de nadruk ligt op Jacobus’ status als apostel.  
    De casus van Arnhem is voorts interessant omdat het een graftombe betreft, 
hetgeen verwijst naar een individuele devotie. De tombe dateert uit het tweede 
kwart van de zestiende eeuw. Het Museum Catharijne Convent beschikt over 
een grafsteen uit de vijftiende eeuw van een anoniem lid van de Jacobus-
broederschap in Utrecht. Op het fragment zijn te zien: een pelgrimsstaf, 
waarvan de knop de vorm heeft van een schelp; verder een eenvoudige Franse 
lelie en rechts, vaag, het rad van Catharina. Nader onderzoek moet uitwijzen in 
hoeverre Jacobus vaker figureert op graf- en herdenkingsmonumenten. 
 

        
 

 
 
Pelgrimsinsignes 
Bronnen: Gawronski, Jerzy. ‘Pelgrimsinsignes van de Heilige Stede’. In: Geschiedenis van Amsterdam tot 
1578. Een stad uit het niets. (Ed. Marijke Carasso-Kok). Amsterdam, 2004 / Beuningen, H.J.E. van., A.M. 
Koldeweij. Heilig en Profaan 1. 1000 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties. 
Rotterdam papers, 1993 
 

In Amsterdam – als voorbeeld – zijn meer dan honderd pelgrimsinsignes 
gevonden, komende uit diverse windstreken. De meeste zijn gevonden in de 
Amsterdamse gasthuizen. Negen hebben betrekking op het mirakel van 
Amsterdam. Twee gevonden schelpen verwijzen met waarschijnlijkheid naar 
Santiago, aldus Gawronski.91 Van Beuningen en Koldeweij geven in hun 
publicaties een overzicht van gevonden (pelgrims)insignes. Het overzicht laat 
zien dat de Santiago-insignes slechts een fractie omvatten van het totale aantal 
gevonden religieuze én profane insignes.92 Soms laat de betekenis niets te 
raden over, bijvoorbeeld wanneer Jacobus zelf is afgebeeld. Ook het materiaal 
kan een indicatie zijn: azabache, oftewel git, werd veel gebruikt in Santiago.93  

                                                 
91 Gawronski, Jerzy. ‘Pelgrimsinsignes van de Heilige Stede’. In: Geschiedenis van Amsterdam tot 1578. Een 
stad uit het niets. (Ed. Marijke Carasso-Kok). Amsterdam, 2004. Respectievelijk pag. 298, 267 en 301. De 
schelpen zijn gevonden in de Nieuwe Zijds Kolk (O.L.V.Gasthuis?), respectievelijk de Sint Olofspoort 
(Olofskapel). 
92 Van Beuningen e.a. (1993, 2001 en 2012). Zie ook www.Kunera.nl  
93 Een voorbeeld is een pelgrimsinsigne in het bezit van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden; het werd 
gevonden in Dordrecht en dateert omstreeks 1375/1400; het materiaal is azabache en het stelt onmiskenbaar 
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Bron: Beuningen, H.J.E. van, A.M. Koldeweij en D. Kicken. Heilig en Profaan 2. 1200 laatmiddeleeuwse 
insignes uit openbare en particuliere collecties. Rotterdam papers, 2001. Pag. 267 

 
Bemerkingen 
Pelgrims zijn op doortocht. Pelgrimsinsignes worden doorgaans meegenomen 
als aandenken aan het bezoek aan het pelgrimsoord. Het enkele feit van een 
vondst zegt dus behalve over de verering van de reliek of heilige zelf, niets 
over de verering van de afgebeelde heilige op de plaats van de vondst. Het zegt 
vooral iets over pelgrimsroute en de halteplaatsen langs die route. Het kan ook 
een indicatie zijn voor het aantal poorters dat uit een stad als Amsterdam 
bijvoorbeeld Santiago had bezocht. Met andere woorden, de vondst van slechts 
twee schelpen die (naar alle waarschijnlijkheid) verwijzen naar Santiago, zegt 
nog niet veel over de Jacobusverering in Amsterdam in de veertiende en de 
vijftiende eeuw. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor andere steden.  
 
 
Broederschappen en gasthuizen 
 
Rotterdam: broederschap / Jacobsgasthuis 
Bronnen: Jacobstaf 28 (1995), 131 e.v. Ook: 43 (1999), 102 / Van Herwaarden (2005) 
 

In 1365, mogelijk al in 1363, werd er een Jacobusaltaar gesticht in de 
Rotterdamse parochiekerk (deze kerk wordt pas vanaf 1460 Sint Laurenskerk 
genoemd). In een oorkonde van 16 april 1366 is vastgelegd dat een Jacobus-
broederschap voortaan een aan de apostel Jacobus de Meerdere gewijd altaar in 
stand zou gaan houden. De broederschap werd aangevoerd door een priester en 
bestond verder uit dertien mannelijke leken en drie weduwen. Het gezelschap 
als geheel behoorde tot het betere deel van Rotterdam. Verondersteld mag 
worden dat de meesten op bedevaart naar Santiago zijn geweest.  

                                                                                                                                                         
Jacobus voor (met staf en schelp). Het is gemaakt van azabache, ofwel git. Het is een souvenir uit Santiago de 
Compostela, meegebracht door een pelgrim. 
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     Rotterdam beschikte voorts over een Jacobskapel, gesticht in 1455 en in 
1482 overgedragen aan de Jacobusbroederschap die haar enkele jaren later liet 
fuseren met het Sint Nicolaasgilde, dat eveneens een altaar had in de 
Laurenskerk. Het Sint Nicolaasgilde voerde ook het beheer over het kort 
daarvoor opgerichte Sint Elizabethgasthuis, bestemd voor weduwen. 
Jacobsbroederschap, Sint Nicolaasgilde en de Sint Elizabethstichting vloeiden 
op deze manier ineen. Daarmee verdween de naam Sint Jacobs Gasthuis, 
omdat dat gebouw de naam kreeg van Elizabethgasthuis. 
 
Bemerkingen 
Rotterdam kan gelden als voorbeeld van het bestaan van een Jacobusaltaar en 
(de ontwikkeling tot) een Jacobuskapel annex -gasthuis. Het is ook een 
voorbeeld van samenwerken met en opgaan in andere broederschappen. 
Deze casus kan tevens als voorbeeld dienen van de gebrekkige informatie 
waarover we soms beschikken. Van Herwaarden wijdt aan de Jacobusverering 
in Rotterdam een artikel van negen pagina’s om vervolgens te besluiten met: 
‘Zo rest ons dit wat mager resultaat: een Sint Jacobusaltaar met broederschap 
in de Rotterdamse parochiekerk, een kortstondig bestaan van een door de 
Rotterdamse notabel Daem Stoppelmans gesticht Sint Jacobsgasthuis met een 
Sint Jacobskapel, en een in 1497 gebouwd Jacobskapel die de naam gaf aan de 
Sint Jacobstraat.’94 
 
Roermond: wederwaardigheden broederschap  
Ook: Jacobusreliek 
Bronnen: Caspers, C., P.J. Margry (red.), Bedevaartplaatsen in Nederland, vier delen (Amsterdam/ Hilversum 
1997-2004) / Website NGsJ / Jacobstaf 52 (2001). Pag. 166. 

 
Op 1 augustus 1357 werd voor het eerst melding gemaakt van een Jacobus-
broederschap. Deze kreeg in 1439 toestemming een Jacobuskapel te stichten. 
Het plan daartoe kwam echter pas in 1456 tot uitvoering. Het gebouw ging in 
1580, waarschijnlijk door oorlogsgeweld, weer verloren. In de huidige 
kathedraal bevindt zich een Jacobuskapel alwaar de grootste reliek van Jacobus 
buiten Santiago bewaard wordt: een rechteronder- armreliek uit waarschijnlijk 
midden negentiende eeuw, over de herkomst waarvan verschillende verhalen 
circuleren. 
     De in 1786 bij decreet van Jozef II, keizer van het Oostenrijks-Habsburgse 
Rijk, opgeheven broederschap werd in 2000 heropgericht. Zij stelt zich ten 
doel de verering van de heilige Jacobus in diens kapel te bevorderen, de stad 
als pleisterplaats op de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela te promoten 
en bedevaarten naar het graf van de Heilige Jacobus in Santiago de 

                                                 
94 Herwaarden. J. van. ‘Jacobusverering in Rotterdam’. In: Laar, Paul van de. Peter Margry en Catrien Santing 
(red.). Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over 
geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Hilversum, 2005. Pag. 119 
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Compostela te ondersteunen en te bevorderen. 
 
Bemerkingen 
In de literatuur wordt zelden melding gemaakt van Jacobusrelieken. Roermond 
laat zich erop voorstaan een Jacobusreliek te bezitten, ook al kan aan de 
authenticiteit worden getwijfeld. 
 
 
Schilderijen 
 
Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden 
Bron: website Lakenhal / website NGsJ 
 

Het Museum de Lakenhal in Leiden beschikt over een drieluik van Cornelis 
Engelbrechtsz getiteld De Bewening van Christus. Op het rechter paneel staat 
een afbeelding van de opdrachtgever Jacob Martensz, rector van het klooster 
Mariënpoel in Leiden. Tevens staat daar afgebeeld zijn patroonheilige Sint 
Jacobus de Meerdere, hier met een schelp op zijn pelgrimshoed. Engelbrechtsz 
is de leermeester van Lucas van Leyden. Het schilderij wordt gedateerd tussen 
1508 en 1510. Olieverf op paneel. 
 

 
 

Bemerkingen 
In de late middeleeuwen treffen we weinig schilderijen aan waarin Jacobus 
figureert. Waarom dit zo is, is uit mijn onderzoek niet duidelijk geworden. Een 
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat schilderijen als beelddrager en 
beeldverspreider nog niet die populariteit hadden die zij in latere tijden zouden 
gaan krijgen. Een andere verklaring zou eruit kunnen bestaan dat Jacobus voor 
opdrachtgevers – kerkelijke en wereldlijke autoriteiten, rijke burgers – als een 
minder populaire heilige werd gezien. Wellicht werd hij met de loop der tijd 
meer geassocieerd met een heilige van het volk dan met een ‘heilige van de 
kalender’. Een vergelijking met het vóórkomen van zijn beeld in gebeden- en 
getijdenboeken zou meer licht op deze hypothese kunnen werpen.  
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Gebeden- en getijdenboeken 
 
Het onderzoek heeft verschillende miniaturen aan het licht gebracht waarin 
Jacobus figureert.95 Ze komen vooral voor in getijdenboeken, waarvan een 
aantal in het bezit is van Nederlandse musea zoals de Koninklijke Bibliotheek 
en het Meermanno Museum. Een belangrijke bron blijkt de Byvanck database: 
raadpleging bracht jacobalia van Nederlandse origine aan het licht, aanwezig in 
buitenlandse musea. Hieronder een zevental voorbeelden van verschillende 
type jacobalia-miniaturen in diverse soorten handschriften.96 
 
Vouwkalender. KB Den Haag. 130 E 26. Fo 42.  
Herkomst: Nederland (geen nadere specificatie), omstreeks 1390/1400. 
 

Het betreft een vouwkalender. Jacobus staat afgebeeld op zijn naamdag 25 juli 
en draagt een schelp.   
 

 
 

 
Marge decoratie in gebedenboek, Cambridge, FM 25, Fo 145r 
Bron: Byvanck database. Beschrijving geeft als herkomst: Zuid Holland (niet nader gespecificeerd). Geen 
nadere informatie over maker en periode. 
 

Het handschrift bevat verhalen over het leven van Jezus. Jacobus figureert met 
staf en hoed in een marge decoratie, onderaan de pagina.  
 

 

                                                 
95 Onderzoeksverslag, pag. 63 e.v. 
96 Van niet alle miniaturen bestaan (uitvoerige) beschrijvingen. Zie onderzoeksverslag, pag. 63 e.v. (o.a. tabel 
6a; zie ook voetnoot 114) 
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Suffrage met marge decoratie, Copenhagen, KB, Thott 129, 8.Fo 116v 
Bron: Byvanck database. Herkomst: Delft, omstreeks 1440/1460. 
 

De Byvanck beschrijving geeft aan dat het een suffrage betreft. Jacobus 
figureert met banderol, links in de marge-decoratie. 

 

 
 
 

Gebedenboek, KB Den Haag, 135 E 19, blad 140r 
Herkomst: Holland (geen nadere specificatie); waarschijnlijk van de hand van de Meester van de Zwarte Ogen. 
Datering omstreeks 1490/1500 
 

De miniatuur maakt deel uit van een gebedenboek met een gebedscyclus over 
het leven van Christus (totaal 88 miniaturen). Op dit familieportret van de 
maagschap van de heilige Anna (moeder van Maria) staat Jacobus links onder, 
klein, in pelgrimskledij met pelgrimstaf.  
 

 
 
Historie Bijbel, KB Den Haag, 78 D 38 II, blad 213. 
Maker: Claes Brouwer e.a. Datering: omstreeks 1430. Herkomst: Utrecht.Jacobstaf 7 (1990). Pag. 116  
 

De hier afgebeelde miniatuur staat bij een tekst over de Handelingen der 
Apostelen, waarin onder andere de dood van Jacobus wordt beschreven. 
Rechts zien wij hem, geblinddoekt, bidden voor zijn terechtstelling, links zien 
we hoe de beul het zwaard heft om hem te onthoofden.Volgens de beschrijving 
van de KB betreft het een historie bijbel; niet een suffrage, maar een overzicht 
met activiteiten van bijbelse figuren, onder wie de apostelen. Het betreft dus 



 

   Herman Holtmaat                                                                                                                            25 juli 2013  
 

40

wel een jacobalium, maar niet een smeekbede of een jacobalium dat specifiek 
verwijst naar Jacobus als pelgrim.  
 

 
 
 

Suffrage, KB Brussel, nr 21696. FO 120v 
Bron: Byvanck database. Kunstenaar: (één van) de Master(s) of Delft. Datering: 1440.   
 

Volgens de (verkorte) tekst in de Byvanck database behoort de pagina grote 
miniatuur bij een smeekbede tot Jacobus, hier afgebeeld als pelgrim. 
  

 
 
 

Getijdenboek, KB Den Haag. 135 J 50. Fo 141r.  
Kunstenaar: Meester Otto van Moerdrecht en Meester Azor. Arnhem, omstreeks 1474/75. 
Onderstaande afbeelding ontleend aan: Budde, Rainer und Roland Krischel. Das Stundenbuch der Sophia van 
Bylant. Wallraf Richart Museum. Köln, 2001 
 

Jacobus met staf en schelp. Jacobus figureert hier in een historiserende initiaal. 
In hetzelfde manuscript staat ook een suffrage met een paginagrote miniatuur 
met Jacobus in aanwezigheid van opdrachtgeefster Sophia van Bylant.97 
Jacobus’attributen zijn een apostelgewaad met kap over zijn hoofd, een 
opengeslagen boek en een staf met schelp. Sophia zit geknield aan een lage 
tafel voor hem. De inhoud van het getijdenboek bevat onder meer een 
kalender, een korte kruisofficie vermengd met het Maria officie, boetepsalmen 

                                                 
97 Folio 188 
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en het dodenofficie. De teksten volgen de standaard redactie van Geert Grote. 
Het getijdenboek bevat voorts een dertigtal suffragia tot verschillende heiligen. 
Interessant is de volgorde. De smeekbede tot Jacobus staat op de derde plaats, 
na aartsengel Michael en de persoonlijke beschermengel van Sophia, maar 
vóór de gebeden tot de twaalf apostelen. Jacobus heeft dus als enige apostel 
een eigen smeekbede. Korteweg interpreteert dit als bewijs dat Jacobus 
figureert als schutspatroon van Sophia van Bylant – volgens haar een zeer 
persoonlijk element in het getijdenboek.98  
 

 
 

Bemerkingen 
Van de 61 miniaturen uit de Byvanck database die betrekking hebben op 
Jacobus de Meerdere, komen er 27 uit Nederland. Bestudering ‘at face value’ 
van deze 27 in Nederland gemaakte miniaturen, leidt tot de volgende 
voorzichtig geformuleerde werkhypotheses. 99  
     De meeste van de geïnventariseerde jacobalia-miniaturen betreffen 
suffragia. Jacobus figureert in alle miniatuurvarianten: in historiserende 
initialen, in marge-decoraties en in pagina grote miniaturen. Jacobus is veelal 
gekleed in een lang gewaad dat eerder doet denken aan een niet 
onderscheidend apostelgewaad dan aan dat van een pelgrim. Zijn meest 
voorkomende attributen zijn boek en staf; soms ook een schelp; soms figureert 
hij met één, soms met twee of met alle drie de attributen. Een enkele keer 
verwijst de miniatuur niet naar zijn rol als apostel of pelgrim, maar naar zijn 
martelaarschap, een enkele keer naar zijn lidmaatschap van de maagschap van 
Anna. In één miniatuur figureert hij samen met zijn opdrachtgeefster. 

                                                 
98 Korteweg, Anne S. ‘Das Stundenbuch der Sophia van Bylant vor dem Hintergrund der nordniederländischen 
Stundenbuchproduction’. In: Budde, Rainer und Roland Krischel. Das Stundenbuch der Sophia van Bylant. 
Wallraf Richart Museum. Köln, 2001. Pag. 121 en 122. 
99 Zie onderzoeksverslag, pag. 63 e.v. 
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Nader onderzoek is gewenst, ondermeer naar de vraag hoe vaak Jacobus 
figureert in dergelijke smeekbeden in vergelijking met andere apostelen en 
heiligen. Het antwoord op die vraag kan meer helderheid geven over diens 
populariteit. Ook onderzoek naar de opdrachtgevers kan interessant materiaal 
op leveren, evenals naar de herkomst van de getijdenboeken: waar werden ze 
gemaakt, waar verlucht? Vlaanderen stond bekend om zijn kundige 
boekverluchters. De in de Byvanck database gevonden miniaturen van 
Nederlandse bodem komen onder meer uit Delft, Haarlem, Utrecht en Arnhem. 
Het thema jacobalia in gebeden- en getijdenboeken blijkt overigens nog een 
vrijwel onontgonnen terrein.100 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
100  Onderzoeksverslag, pag.  63 e.v. 
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4. Conclusies 

 
 
Op de vraag die ik me in de inleiding van deze scriptie stelde, of er in 
Nederland in de late middeleeuwen – van de twaalfde tot het midden van de 
zestiende eeuw – jacobalia te vinden zijn, is het antwoord een volmondig ja. 
Een eerste verkennend onderzoek levert een aantal van 57 jacobalia op: 
kerken, kapellen, muur- en gewelfschilderingen, gevelstenen, retabels, 
schilderijen, miniaturen, e.d. Hoe zijn deze sporen van Jacobus te duiden? 
Jacobalia zijn bij nadere beschouwing onder te verdelen in twee groepen: 
jacobalia die worden aangeduid met Jacobus’ naam – de Jacobus patrocinia – 
én de jacobalia die zijn afbeelding dragen. 
     Het Jacobus patrocinium vinden we vooral in de vroege periode: twaalfde 
en dertiende eeuw, maar niet uitsluitend. Het gaat in deze periode 
voornamelijk om kerken en kapellen. Opgemerkt zij dat het aantal jacobalia uit 
de vroege eeuwen niet groot is; veel is niet overgeleverd; kerken en kapellen 
zijn verloren gegaan, in de loop van de eeuwen grondig verbouwd of van naam 
veranderd; hun muur- en gewelfschilderingen zijn wellicht ten tijde van de 
Alteratie met een witte kalklaag bedekt.  
     De tweede groep jacobalia, afbeeldingen van Jacobus in Nederland, is 
onder te verdelen in een tweetal subgroepen: ze kunnen verwijzen naar 
Jacobus als apostel, respectievelijk naar Jacobus als pelgrim. Vanaf de 
veertiende eeuw overheerst Jacobus als pelgrim, zonder overigens het 
apostelbeeld geheel te verdringen. Er blijft een zekere mate van parallelliteit 
bestaan tussen beide beeldtradities; beide komen voor op een grote variëteit 
van beelddragers. De diversiteit in zowel afbeeldingen als in beelddragers 
neemt in de vijftiende eeuw sterk toe. 
 
Jacobus de apostel figureert veelal met een traditioneel apostelgewaad, op 
blote voeten, met boek en staf, soms met een schelp en/of pelgrimstas. We zien 
hem alleen, veelal staand, maar ook in gezelschap van collega-apostelen. 
Jacobus de pelgrim figureert eveneens in een lang gewaad, maar is als pelgrim 
herkenbaar aan diens attributen: stok, kalebas, pelgrimstas en veelal een 
pelgrimshoed met schelp. Jacobus als ridder en strijder tegen de ongelovigen, 
een traditie die op het Iberische schiereiland veelvuldig voorkomt, wordt in 
Nederland niet gevonden. Slechts een enkele keer figureert Jacobus als lid van 
de maagschap van de heilige familie. 
 
Waar de oorsprong van de beeldtraditie Jacobus de apostel min of meer voor 
de hand ligt – onderdeel van gecanoniseerde kerkelijke heiligen, door Mulder-
Bakker wel ‘de heilige van de kalender’ genoemd – is dat voor Jacobus als 
pelgrim minder eenduidig. Diens afbeelding valt samen met de opkomst van 
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het pelgrimeren, in Nederlander ongeveer vanaf de dertiende eeuw. De Jacobus 
legenden dringen in die tijd in Nederland door, via kopieën van de Codex 
Calixtinus en later, in de veertiende eeuw, via de Legenda aurea. Madou wijst 
ook op de invloed van passie-, paas- en pelgrimsspelen. Uit die tijd dateren 
ook de eerste verhalen van pelgrims die naar Santiago getrokken zijn.  
 
Voorzichtigheid is geboden om Jacobus al te vanzelfsprekend te identificeren 
met het pelgrimeren naar Santiago. Ontstaan en verspreiding van de Jacobus-
legende – twaalfde en dertiende eeuw – vallen samen met de trend om aan 
apostelen en andere heiligen attributen toe te kennen, opdat ze als individu 
(beter) herkenbaar zouden zijn. Het kan zijn dat, gegeven het bekend worden 
van de Jacobuslegende én het gegeven dat zijn graf in Galicië een geliefd 
pelgrimsoord werd, het toedelen van een pelgrimsattribuut – in casu een staf 
en/of een schelp – volstond om hem te identificeren. Op dezelfde wijze kunnen 
we de identificatie van andere apostelen en heiligen, Petrus met een sleutel, 
Andreas met een Andreaskruis, Jacobus de Mindere met een vollerstang of 
Martinus met het snijden van zijn mantel, begrijpen. Pas wanneer Jacobus in 
volle pelgrims-outfit als pelgrim herkenbaar wordt – in de veertiende en 
vijftiende eeuw, samenvallend met de populariteit van het pelgrimeren – ligt 
een relatie met het pelgrimeren voor de hand.  
     Voorts, het grote aantal patroonschappen van Jacobus – van vissers, 
zeelieden, hoedenmakers e.a. – én het feit dat hij naast zijn rol als pelgrim ook 
als apostel blijft figuren, doen eveneens vermoeden dat zijn rol gevarieerder 
was dan louter die van (beschermer en symbool van) de pelgrim. Hij was 
blijkbaar iemand met wie men zich gemakkelijk kon identificeren. Hij lijkt 
zich naast z’n canonieke rol als heilige van de kalender, ontwikkeld te hebben 
als heilige van het gewone volk. Het feit dat hij vanaf de vijftiende eeuw op 
vrijwel alle beelddragers voorkomt, geeft deze veronderstelling steun. Het 
gegeven dat hij ook in (kostbare) getijdenboeken figureert, geeft bovendien 
aan dat hij ook werd vereerd onder de hogere standen.101  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat de Jacobusverering een product is van de 
heiligenverering van de late middeleeuwen die nauw verweven was met 
passie-, paas- en pelgrimsspelen, reliekverering en pelgrimage. Er is echter nóg 
een aspect, dat doorgaans niet in de literatuur over Jacobus aan de orde komt: 
de Jacobusverering was ook het product van een toenemende behoefte van de 
laatmiddeleeuwse mens aan privé-devotie. De late middeleeuwer hield naast 
het hoogkerkelijke heiligheidsconcept graag vast aan oude rituele en magisch-
realistische wonderpraktijken. Jacobus voorzag in die behoefte. 
 

                                                 
101 Nader onderzoek moet overigens uitwijzen met welke frequentie hij in de gebeden- en getijdenboeken 
voorkomt in vergelijking met andere apostelen/heiligen. 
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     De Jacobusbroederschappen hebben de Jacobusverering, het pelgrimeren en 
de receptie van beeld en beeldtraditie van Jacobus zeer bevorderd. Dit in 
tegenstelling tot de kerkelijke autoriteiten; in mijn onderzoek heb ik geen 
indicaties gevonden die blijk geven van enige actieve promoting van Jacobus 
door kerkelijke autoriteiten – hoe anders dan in zuidelijke landen. Of de 
bijdrage van de Jacobusbroederschappen in de beeldende kunst zo groot is als 
wel eens wordt gesuggereerd, valt overigens te betwijfelen. Uit het onderzoek 
blijkt niet dat zij grote en actieve opdrachtgevers zijn geweest voor het maken 
van beeldende kunst. Zeker, zij hebben bijgedragen aan het (laten) bouwen en 
onderhouden van Jacobus-altaren, schalk- en gewelfbeelden, kraagstenen 
e.d.102 De rijkdom en variatie aan jacobalia komt vooral voort uit de aloude 
(volkse) behoefte tot benoemen, visualiseren en uitbeelden van een – hun – 
heilige, in casu Jacobus. 
 
Tot besluit 
Jacobus figureert in een zeer rijke traditie van beelden en verhalen. De neerslag 
daarvan vinden we langs de pelgrimswegen naar Santiago, maar beperkt zich 
daartoe niet. Elders in Europa was hij eveneens een geliefd figuur en ook in 
Nederland had hij grote invloed op cultuur en kunst. Deze studie maakt dat 
duidelijk.  
     Het gevonden materiaal geeft voldoende aanleiding om de studie naar 
jacobalia verder uit te diepen. Bij voorkeur ware deze niet te beperken tot 
monografische en iconografische beschrijving van herkomst en ontwikkeling 
van Jacobus’ beeld en beeldtraditie. Er is immers ook behoefte aan een beter 
zicht op functie en betekenis van jacobalia. Dat ontstaat als we ons ook een 
voorstelling maken van de context: van de leefwereld waarin ze ontstonden, 
waaróm ze werden gemaakt of besteld, door wie ze werden vereerd en vooral, 
voor welke symboliek ze stonden. Gedegen casestudies zijn daarbij van grote 
waarde. Veel wat nu aan jacobalia-casuïstiek is verzameld, kan nog verder 
worden uitgediept en onderbouwd. Ook een vergelijkende studie naar 
(herkomst en ontwikkeling van) de beeldtraditie van andere apostelen en 
heiligen is wenselijk, om zo te voorkomen dat de zoektocht naar jacobalia te 
veel verwordt tot ‘an invention of tradition’. Opbouw en professioneel beheer 
van een database met jacobalia is daarom zeer wenselijk. Alleen dan kan de 
studie naar jacobalia een vruchtbaar vervolg krijgen. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Nader onderzoek moet uitwijzen of en zo ja in hoeverre Jacobus in deze verschilt van andere heiligen. 
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Inleiding 

 
 
Tot het opleidingscurriculum van de studie kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam hoort het schrijven van een bachelorscriptie.  
Ik koos voor een onderwerp dat van doen heeft met Jacobus de Meerdere. 
Als lid van de Werkgroep Geschiedenis en Cultuur van het Nederlands 
Genootschap van sint Jacob (NGsJ) leek me dat een interessant en zinvol 
onderwerp.  
     Interessant, omdat Jacobus voor veel mensen binnen en buiten het 
Genootschap tot de verbeelding spreekt. Hoe was dat in vroegere tijden, meer 
in het bijzonder in de late middeleeuwen, toen diens verering in De 
Nederlanden op gang kwam? 
     Zinvol, omdat de Werkgroep in het bezit is van een lijst met jacobalia: 
‘Sporen die de cultus van Jacobus in de beeldende kunst heeft nagelaten’ – een 
omschrijving van Madou. 103 Deze lijst werd de afgelopen jaren door een 
tweetal vrijwilligers aangelegd, voornamelijk via eigen speurwerk, deels ook 
op suggesties van individuele leden en regio’s. 104  De lijst bevat 686 ‘hits’ van 
in Nederland voorkomende jacobalia en is niet meer dan een inventarisatie.105 
Een systematische bestudering van de lijst, van de geïnventariseerde jacobalia 
én van de jacobalia als (kunst- en cultuur-historisch) fenomeen, heeft niet 
plaatsgevonden – aanleiding om in het kader van mijn afstudeerscriptie daartoe 
een aanzet te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   103 Madou (1989). Pag. 16-19 

104 Herman Gresnigt en Rob van Krieken 
105 Naar de stand van 10 juli 2013 
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1.  Sporen van Jacobus: een inventarisatie 

 
 

1.1. Jacobalia  
 
Het trefwoord ‘jacobalia’, een term gemunt door Madou, levert bij een 
zoektocht naar literatuur en naar primaire bronnen merkwaardigerwijs géén 
hits op, evenmin als de door Van Herwaarden gebruikte term ‘jacobiana’. 
Blijkbaar zijn deze termen niet gangbaar. Ik heb er voor gekozen om toch de 
term ‘jacobalia’ als werkterm te gebruiken, vanwege de overweging dat het 
een hanteerbaar begrip is om de verschillende uitingen van de Jacobusverering 
mee te benoemen. In lijn met Madou wordt in dit onderzoek dan ook onder 
jacobalia verstaan: ‘Sporen die de cultus van Sint-Jacobus in de beeldende 
kunsten in Nederland heeft nagelaten’. Het begrip ‘beeldende kunst’ wordt 
daarbij breed opgevat: ook vormen van architectuur, waaronder kerken en 
kapellen, evenals literaire bronnen. 
 
Ik heb gekozen is voor een zo’n open en breed mogelijke zoektocht naar 
literatuur over de Jacobusverering en naar jacobalia-objecten: kerken, kapellen, 
altaren, beelden, schilderijen, literaire bronnen, pelgrimsinsignes en andere 
devotionalia die verband houden – of waarvan een verband verondersteld 
mocht worden – met Jacobus. Ook aanwijzingen voor het bestaan van het 
Jacobus patrocinium (beschermheilige of schutspatroon van kerk of 
genootschap) zijn in het onderzoek betrokken, omdat ook zij informatie geven 
over de Jacobusverering. In de literatuur zijn voorts aanknopingspunten 
gevonden voor de aanname dat Jacobusbroederschappen en -gasthuizen 
kunnen worden gezien als ‘knooppunten’ van activiteiten rondom de 
Jacobusverering. Ook deze zijn daarom in dit onderzoek meegenomen.  
 
 
1.2. Verantwoording geraadpleegde bronnen 
 
Zoektocht naar jacobalia 
Wie met de zoekterm ‘apostel Jacobus’ databases - bibliotheken, internet - 
afzoekt, krijgt een groot aantal hits. Wie aan de hand daarvan verder speurt, 
bijvoorbeeld met zoektermen als ‘Jacobus de Meerdere’, pelgrimeren’, 
‘Santiago’, ‘Saint James the Great’ en vele variaties daarop, vindt nog meer. 
De zoektocht levert zo een groot aantal literatuurverwijzingen en objecten op.  
 
Literatuur 
In de geraadpleegde literatuur – zie de literatuurlijst – staan vaak verwijzingen 
naar primaire bronnen – bijvoorbeeld archiefstukken, pelgrimsverslagen, 
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stichtingsaktes en dergelijke. Deze zijn niet in het onderzoek meegenomen, 
omdat het karakter van het onderzoek verkennend en inventariserend was. In 
een dieper gravend vervolgonderzoek zou dat wel het geval kunnen zijn. 
Informatie over Jacobusbroederschappen en -gasthuizen alsmede casuïstiek 
zijn overigens wel in het onderzoek meegenomen. 
 
Internet, websites 
Een belangrijke bron is de website van het Nederlands Genootschap van Sint 
Jacob (NGsJ) www.santiago.nl met een totaal van 686 jacobalia. De op de site 
geplaatste jacobalia werden in merendeel verzameld door een tweetal 
vrijwilligers. Zij hanteerden een ruimere definitie dan Madou met als resultaat 
rijp en groen door elkaar: oude muurschilderingen naast moderne putdeksels; 
altaarstukken naast straatnamen, kerken naast stempels en oorkonden, soms 
uitvoerig beschreven, soms met niet meer dan een vermelding. Cultuur- en 
kunsthistorische waarden zijn niet in kaart gebracht. Desalniettemin blijkt de 
site vanwege zijn omvangrijke database een goed te hanteren referentie voor 
andere bronnen, bijvoorbeeld Monumentenzorg die als kunsthistorisch relevant 
mag worden beschouwd en wiens site www.cultureelerfgoed.nl in dit 
onderzoek daarom niet mocht ontbreken. Een bron als de Kunera Stichting 
(www.kunera.nl) die een datebase beheert met (pelgrims)insignes bleek 
eveneens relevant, vooral op het terrein van gevonden pelgrimsinsignes. 
Omdat het onderzoek beoogde een bredere scoop te hanteren dan pelgrimage – 
indachtig een opmerking van Van Herwaarden dat het Jacobus patrocinium 
niet steeds als vanzelfsprekend verbonden moet worden met (het pelgrimeren 
naar) Santiago de Compostela106 - kwam ook de site van het Meertensinstituut 
(www.meertens.knaw.nl) in zicht en diverse sites op het terrein van erfgoed-
studies en verenigingen voor cultuurbehoud, instellingen voor heemkunde, e.d.  
 
Tabel 1.  Geraadpleegde bronnen  

Geraadpleegde bron (website) Opmerkingen Code 
www.santiago.nl (Nederlands 
genootschap van Sint Jacob) 

Totaal aantal Jacobalia: 743  
 Cultuur- en kunsthistorische waarden 
zijn niet in kaart gebracht.  

GsJ 

Monumentenregister (Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed) 

Geen hits jacobalia. Wel verwijzing naar 
boeken over Den Haag / Schipluiden / 
Den Dungen / Fijnaart / Foto’s van 
Gouda  

Mon. 

www.kunera.nl  Relevante site / bedevaartplaatsen en 
pelgrimsinsignes in heel Europa. 

Kun. 

www.meertens.knaw.nl  Geeft twee hits voor pelgrimsplaatsen, nl 
de Jacobuskerk in Franeker en in de 
Jacobuskapel in Roermond 

Meert 

www.memo.hum.uu.nl Medieval 
memoria on line. (Truus van Bueren) 

Den Haag: Jacobuskerk / Waarde 
(Zeeland) OLVr en St Jacobuskerk 1450-
1499 / Stevenskerk in Nijmegen 

Memo 

www.groningerkerken.nl  Relevante site. Informatie over Feerwerd: 
Jacobuskerk 

GrK 

                                                 
106 Van Herwaarden (1985). Pag. 227 
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www.historischekerken.nl   Betreft kerken in Groningen, Friesland en 
Drenthe. Geen vermelding van Jacobalia 

HistK 

Alde Fryske Tsjerken Info over Friese kerken  
www.sintjacobskapelnijmegen.nl  Nijm 
www.grotekerkdenhaag.nl Geeft info over Grote Kerk Den Haag GKH 

 
 
Musea 
De site van het NGsJ vermeldt ook een aantal jacobalia in musea. Musea 
blijken een belangrijke bron: een kleine verkenning bracht meer jacobalia in 
musea aan het licht. Nederland kent vele musea. Idealiter ware al deze musea 
aan te schrijven met de vraag of men bereid zou zijn mee te werken aan een 
onderzoek naar (het bestaan van) jacobalia. Het onderhavige onderzoek 
beperkte zich echter – om reden van beschikbare tijd en logistiek – tot die 
musea waarvan werd aangenomen dat men mogelijkerwijs zou kunnen 
beschikken over jacobalia.  
     Bij een inventarisatie van jacobalia dienen we ons te realiseren wat de 
herkomst van een object is. Gezien doel en opzet van het onderzoek is ervoor 
gekozen te volstaan met een inventarisatie van jacobalia van Nederlandse 
bodem. Een inventarisatie zou zich bij voorkeur ook moeten uitstrekken naar 
jacobalia van Nederlandse bodem die nu in buitenlandse handen (musea of 
particulier bezit) zijn. Volstaan is echter – andermaal om reden van 
beperktheid onderzoek in tijd en logistiek – met een inventarisatie van in de 
Nederlandse musea aanwezige jacobalia (uit de late middeleeuwen). Al 
zoekende bleek dat de Byvanck database een uitgebreid overzicht bezit van 
(jacobalia-)miniaturen die deels nog nader geïnventariseerd moeten worden. 
Een eerste snelle verkenning van deze database bracht een lijst met jacobalia 
van Nederlandse origine aan het licht die verblijven in buitenlandse musea.  
 
        Tabel 2. Geraadpleegde musea 

 Musea 
 Amsterdam, Rijksmuseum 
 Den Haag, Koninklijke Bib 
                          www.kb.nl/manuscripts       

        Medieval illuminated manuscripts  
        Byvank database 

 Den Haag, Meermanno  
 www.collecties.meermanno.nl 
 Dordrecht, museum voor  
 Oudheden 
 Enschede. Rijksmuseum Twente  
 Leiden, Lakenhal  
 Leiden, Universiteitsbibliotheek 
 Maastricht, Bonnefanten 
 Maastricht, Vrijthof 
 Utrecht CatharijneConvent 
 www.catharijneconvent.nl   
 Utrecht, Centraal Museum 
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Verantwoording 
Het onderzoeksgebied is breed en omvangrijk; het aantal bronnen niet groot, 
maar het materiaal overvloedig. Het gaat bovendien om bronnen die een fluïde 
database omvatten: informatie kan dus veranderen. De waarneming van de 
websites is gedaan in week 24, met een ultieme check op 10 juli.  
Vanwege de aard van het onderzoek – verkenning en oriëntatie – én vanwege 
de beperkt beschikbare tijd en logistieke middelen, kent het onderzoek enige 
beperkingen. Zo kon de gevonden informatie niet gecheckt worden op 
betrouwbaarheid en volledigheid. Door hier echter expliciet de bronnen te 
noemen wordt voldaan aan het wetenschappelijke criterium van 
reproduceerbaarheid. 
 
 
1.3. De oogst: een inventarisatie 
 
Aan de hand van de verkregen informatie heb ik een groslijst samengesteld van 
jacobalia-objecten van vóór het midden van de zestiende eeuw.107 Gekozen is 
voor een rubricering naar provincie, deels omdat al zoekende bleek dat veel 
materiaal al per provincie gerubriceerd en gepubliceerd is, deels omdat het 
gevonden materiaal, ingedeeld naar provincie, gemakkelijk traceerbaar is en de 
regionale component zo beter zichtbaar blijft.  
Als leidraad is genomen dat elke inventarisatie primair de mogelijkheid moet 
bieden tot identificatie van een object. Als essentiële criteria voor opzet en 
indeling van de groslijst zijn daarom aangehouden: (naam/titel van het) object, 
datering, materiaal, techniek en afmeting en de bron.108 Idealiter wordt ook de 
naam van de maker en/of de opdrachtgever vermeld. Voor objecten uit de late 
middeleeuwen zijn deze veelal niet bekend of niet te traceren. Voor zover ze 
wel voorhanden zijn, zijn ze ondergebracht in de rubriek ‘opmerkingen’. 
Er is vanaf gezien in de groslijst ook pelgrimsinsignes van Jacobus op te 
nemen. Hier volstaat het voortreffelijke overzicht van (Jacobuspelgrims-) 
insignes bij Van Beuningen e.a. of de site van de Kunerastichting te 
raadplegen. Zie voor de groslijst: hoofdstuk 4. Naast de lijst met jacobalia-
objecten is ook een groslijst met jacobalia in musea, evenals een lijst met 
Jacobus-broederschappen en -gasthuizen gemaakt. De zoektocht heeft tenslotte 
ook een overzicht opgeleverd van de belangrijkste auteurs die zich met dit 
onderwerp bezighouden.  

 
 

                                                 
107 Het is uiteraard mogelijk deze groslijst uit te breiden naar alle jacobalia. In dit onderzoek heb ik me beperkt 
tot de periode van de twaalfde t/m het midden van de zestiende eeuw.  
108 Deze criteria worden algemeen gehanteerd in de opleiding Kunstgeschiedenis (zie Koomen, Arjan de. 
Visuele Analyse & Kunsttechnieken. Propedeuse Kunstgeschiedenis, KHI van UvA 2008-2009) 

 
 



 

   Herman Holtmaat                                                                                                                            25 juli 2013  
 

59

 
2.  Bevindingen: wat valt op? 

 
 
Inleiding 
Vanuit vragen als: ‘Wat valt op? Wat zijn saillante elementen?’ wordt 
navolgend het geïnventariseerde materiaal geanalyseerd en van een duiding 
voorzien. 
  
 
2.1. Een kwantitatieve beschrijving 
 
Verhouding aantallen jacobalia vóór en na 1550  
De verhouding tussen de gevonden Jacobia van vóór en na 1550 ligt op 57 
versus 686. 
 
      Tabel 3.  Overzicht van geïnventariseerde jacobalia voor en na 1550 

Jacobalia Bron voor 1550 na 1550 totaal 
 Groslijst 57 686 743 

 
Bemerkingen 
Nader onderzoek moet uitwijzen wat deze verhouding betekent. De indruk is 
dat er veel jacobalia dateren van na het midden van de 19e eeuw. Wellicht is er 
een verband met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 
1853. 
 
 
Chronologie 
Het oudste gevonden ‘jacobalium’ in Nederland is de Jacobikerk in Utrecht 
daterende uit de 12e eeuw. Het betreft een aan Jacobus gewijde kerk. Andere 
aanwijzingen voor een Jacobusverering in Utrecht – een Jacobsgasthuis, een 
Jakobsschelp op de kerkklok van de Jacobikerk – zijn van latere datum.  
In Genhout (Limburg) bevindt zich de oudste schildering van Jacobus, 
eveneens daterend uit de twaalfde eeuw. In de dertiende eeuw vinden we 
vermeldingen van een muurschildering in Valburg, van een voormalige 
Jacobusaltaar in Renesse en de Jacobuskerk in Enschede. In de veertiende 
eeuw neemt het aantal jacobalia toe: twee kerken, een kapel, een 
muurschildering en een paneel. Ook wordt voor het eerst melding gemaakt van 
broederschappen en gasthuizen. Deze trend – een toenemend aantal jacobalia – 

  zet zich door in de vijftiende en meer nog in de zestiende eeuw. 
In schema: 
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Tabel 4.  Jacobalia op basis van chronologie t/m 1550 
Plaats en jacobalium Datering Opmerkingen 
Utrecht, Jacobikerk 1100/1200  
Genhout, muurschildering   
   
Valburg, wandschildering 1200/1300  
Enschede, kerk   
Renesse, vml altaar   
Feerwerd, kerk  Voormalig 
   
Lochem, muurschildering 1300/1400  
Zeerijp, kerk  Gecheckt Monumentenzorg; geen info 
Enschede, zegel   
‘sHeerenberg, paneel   
Den Haag, kerk  Voormalig Jacobus patrocinium 
Rotterdam, altaar   
Vlissingen, kerk   
Den Dungen, kapel   
   
Franeker, fresco 1400/1500  
Harderwijk, muurschildering  Zie Mon.lijst 
Elburg, altaar   
Oene, muurschildering  Mon.lijst 
Winterswijk, steen + schildering   
Amsterdam, drie beeldjes  O.a. ter hoogte Buitenlandvaarderskapel 
Gouda, glas in lood   
Rotterdam, kapel   
Bergen op Zoom, kapel   
Galder, kapel   
Den Bosch, stichtingsbrief   
Den Dungen, kapel   
Zeeland, medaillon   
Waarde, kerk   
Maastricht, kraagsteen   

 
Bemerkingen 
De conclusie dat het aantal jacobalia in de vijftiende en de zestiende eeuw 
groter was dan in vroegere eeuwen, dient met de nodige voorzichtigheid te 
worden gepresenteerd; het betekent niet dat ook daadwerkelijk het aantal 
jacobalia in latere periodes groter was dan in vroegere eeuwen. Oudere 
objecten zullen wellicht de tand des tijds niet hebben overleefd. Van Lier wijst 
er op dat muurschilderingen overgeschilderd kunnen zijn geweest (bijv. ten 
tijde van de Reformatie) en zo voor ons verborgen zijn, maar bij restauratie-
werkzaamheden opnieuw aan het licht kunnen komen.109 Op dit moment zijn 
ons uit de twaalfde eeuw slechts twee jacobalia overgeleverd: een kerk en een 
muurschildering. Verwacht mag worden dat de muurschildering onderdeel uit 
heeft gemaakt van een kerk. Nader onderzoek moet hier meer duidelijkheid 
verschaffen, aangezien onze bron die niet geeft. 

 

                                                 
109  Van Lier (2008). Pag. 81. Zij formuleert het zo: ‘De protestantse witkalk ontnam het zicht op de katholieke 
muur- en gewelfschilderingen, maar bleek tegelijkertijd een goede conservator.’ 
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Typologie en variatie 
De geïnventariseerde jacobalia-objecten variëren vanaf de dertiende eeuw niet 
alleen in aantal, maar ook in aard en variëteit. 
       
Tabel 5. Uitsplitsing Groslijst met jacobalia naar type object (tot midden 16e eeuw), excl. handschriften 

Type object Aantallen 
Kerken en kapellen 18 
Muurschilderingen 14 
Altaren   4 
Retabel   2 
Glas in lood   2 
Beelden, incl. gevelsteen, kraagsteen, schalk- en schraagbeeldjes   5 
Schilderijen   2 
Graftombe / -steen   3 
Decoratie klok of kerkelijk voorwerp (monstrans, kelk); drinkhoorn   3 

    Stempel / oorkonde / zegel   4 
Totaal 57 

 
Typologie 
Opvallend is het relatief grote aantal kerken: 18 op een totaal van 57 objecten. 
Kerken zijn oververtegenwoordigd in de vroegste eeuwen. Ook het aantal 
muur- en gewelfschilderingen is hoog; 14 op een totaal van 55 objecten. De 
schilderingen komen vooral voor op kerkmuren. Er blijkt een correlatie te zijn 
tussen kerk en muurschildering. Van gebeeldhouwde jacobalia in de 
geïnventariseerde kerken is pas sprake in de vijftiende eeuw (Amsterdam; Oud 
Kerk; Maastricht: kraagsteen); er zijn geen jacobalia geïnventariseerd als 
onderdeel van timpanen. Voor een relatie met kloosters zijn geen indicaties 
gevonden. Ook het aantal schilderijen is niet hoog. 
   
Bemerkingen 
Of er een verband mag worden verondersteld tussen het voorkomen van een 
muurschildering en het Jacobus patrocinium van de kerk, dan wel tussen de 
plaats van de muurschildering en Jacobus, zijn vragen voor nader onderzoek.  
In de vroege en hoge middeleeuwen was het stichten van een kapel, kerk of 
klooster het prerogatief van de vorst, bisschop of plaatselijke edelman. Dat 
verandert in de late middeleeuwen; ook burgers nemen dan initiatieven. Uit het 
verkregen materiaal blijkt uit niets dat er een verband zou kunnen zijn tussen 
type opdrachtgever en de Jacobusverering dan wel de iconografie van Jacobus 
beeld in de kunst. Omdat vanaf de dertiende eeuw de variatie in typologie van 
jacobalia-objecten toeneemt – objecten zijn minder verbonden met het 
kerkgebouw – zou een hypothese kunnen zijn dat de Jacobusverering minder 
een ‘issue’ was voor de hogere standen en meer een volks karakter had. Anders 
gezegd: blijkbaar werd Jacobus niet geassocieerd met ridderschap noch 
verbonden met een meditatieve kloosteromgeving. Zorgvuldige casestudie per 
object moet over deze hypotheses uitsluitsel geven; kerken kunnen ook immers 
vanuit kloosters gesticht zijn.  
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Variatie 
De geïnventariseerde objecten laten een ontwikkeling zien naar een grotere 
mate van zelfstandigheid; ze komen ‘los’ van het gebouw. Daarbij neemt ook 
de variatie qua vorm en iconografie toe; niet langer bijna uitsluitend Jacobus 
patricinia voor kerkgebouwen en op muurschilderingen, maar ook aan Jacobus 
gewijde altaren of altaarstukken, gevelstenen, schraag- en schalkbeeldjes, 
schilderijen en decoraties op een kerkklok bijvoorbeeld. Iconografisch zien we 
Jacobus zowel figureren als apostel alsook als pelgrim. Beide beeldtradities 
komen voor. Wel lijkt het pelgrimtype gaandeweg te overheersen: naast het 
traditionele boek draagt hij nu een staf en hoed, liefst ook met een schelp, 
kalebas of pelgrimstas. De beeldtraditie van Jacobus als ridder werd niet 
waargenomen. 

 
Bemerkingen 
De ontwikkeling binnen aard en typologie naar een meer zelfstandige 
verschijningsvorm en meer vormvariatie – met nadruk op het pelgrimeren – 
valt samen met de opkomst van Jacobusbroederschappen. De eerste 
vermelding van een broederschap is die in Schiedam, in 1262 uitzonderlijke 
vroeg. Alle andere vermelding dateren vanaf het midden van de veertiende 
eeuw. Een vergelijking met de opkomst van pelgrimsinsignes laat eenzelfde 
tendens zien. Van Beuningen en Koldeweij melden dat de meeste insignes 
dateren van omstreeks 1400. De vroegste is van 1375-1425.110 Insignes komen 
voor, aldus Van Beuningen en Koldeweij, onder alle lagen van de bevolking; 
de voorstellingen zijn zowel religieus als profaan. De pelgrimsinsignes gaan 
vanaf 1400 overheersen.111 

 
 

Topologie 
De jacobalia vinden we gespreid over het hele land. Kaart 5 laat de spreiding 
zien van alle gevonden Jacobus patrocinia tot 1400, kaart 6 tot 1500. Wat 
opvalt, is dat de jacobuspatrocinia vooral gevonden worden bij kerken die er in 
de late middeleeuwen ‘er toe deden’: kerken in steden die economisch en 
politiek van belang waren. Toch geldt dit blijkbaar niet voor alle steden en is er 
sprake van enige differentiatie. Zo is het noorden van het land ondervertegen-
woordigd. Er zijn geen indicaties voor een verband tussen spreiding en 
typologie van de jacobalia. 
 
Bemerkingen 
De auteurs van Bouwen in Nederland betogen dat de architectuur van kerken – 
kerken waren eigenlijk de enige bouwactiviteit van belang in de late 
middeleeuwen – na de invallen van de Noormannen een nieuwe fase inging: in 

                                                 
110 Van Beuningen e.a. (1993). Pag. 15   
111 Van Beuningen e.a. (1993). Pag. 15. 
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de tweede helft van de tiende en vooral in de elfde eeuw bereidde het aantal 
kerken zich snel uit. De meeste daarvan waren van zeer bescheiden formaat en 
vaak eigen kerkjes van plaatselijke heren. Daarbij vallen binnen het huidige 
Nederland duidelijke concentraties te onderscheiden. ‘Als we afgaan op wat er 
nu nog staat, waren, net als in de voorgaande periode, bijvoorbeeld de 
Limburgse Maasvallei en het Gelderse Rivierengebied duidelijk over-
vertegenwoordigd. Vooral de Friese terpdorpen springen er nu echter uit. Op 
de Zeeuwse eilanden waren ze doorgaans schaars, evenals in Drenthe. Ook in 
grote delen van het later zo belangrijke Holland ontbraken zij nagenoeg 
geheel.’112 Steensma, die een studie heeft gemaakt van laat middeleeuwse 
kerken in Groningen, Friesland en Drenthe laat zien dat Jacobus er niet tot de 
standaard iconografie behoort.113 Mogelijkerwijs is er ook een verband met de 
indeling van de diocesen. Zo wijst Monna erop dat de bisschoppen – evenals 
een abt of wereldlijk leider – hun eigen voorkeuren voor heiligen hadden. De 
meest gangbare indeling van de diocesen in de late middeleeuwen geeft enige 
aanleiding te veronderstellen dat hier inderdaad een mogelijke relatie ligt.  

 
Wanneer in de veertiende en vijftiende eeuw het pelgrimeren in populariteit 
toeneemt, ontstaan pelgrimsroutes. Er is weinig materiaal voor handen om een 
reconstructie te maken van de pelgrimswegen in de Nederlanden in de late 
middeleeuwen. We mogen aannemen dat de pelgrim, die niet zal hebben 
beschikt over (betrouwbare) kaarten en bovendien wellicht lezen noch 
schrijven kon, van stad naar stad zal zijn getrokken, of wellicht specifieker: 
van reliek naar reliek. Een studie naar bedevaartplaatsen kan mogelijk een 
relatie aan het licht brengen. Wellicht geldt eenvoudigweg het criterium 
‘volume’: in een grote stad is de kans op pelgrims en de aanwezigheid van 
jacobalia nu eenmaal groter dan op het platteland.  
     Vanuit kunsthistorisch oogpunt is voorts de vraag interessant of de 
clustering naar regio’s ook heeft geleid tot enige vorm van stijldifferentiatie 
tussen de verschillende jacobalia. Wat al eerder werd opgemerkt, geldt ook in 
deze: alleen een zorgvuldige casestudy kan hierover inzicht verschaffen – een 
uitdaging die buiten de scope van dit onderzoek ligt. 

 
 
2.2. Jacobalia in musea 
 
De website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob omvat de 
volgende jacobalia in Nederlandse musea. 
 
 

  
                                                 

112 Bosma e.a. (2007). Pag. 42 
113 Steensma (1972). Pag. 45 e.v. 
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        Tabel 6.a. Nederlandse Jacobalia tot 1550, aanwezig in de geïnventariseerde Nederlandse musea,  
        volgens de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.  

Museum Aantal en Type Datering Opmerkingen 
Koninklijke bibliotheek KB 76 G17; blad 435 1250-1300 Niet van Ned. origine: Luik 
 KB KA 20 1325-1335 ? 

 KB 78 D 38, blad 213 1430 Onthoofding 
 KB 76 F 2 1454 Niet van Ned. origine; 

Oudenaarde / Parijs 
 KB135 E 18 1460-1480 Delft 
 KB G 21 1470 ? 
 KB 135 E 19 1490 Jacobus, lid maagschap 

Anna 
 KB 135 J 10 begin 16e Niet van Ned. origine: 

Brugge 
    
Meermanno 1 miniatuur 1e kwart 

16e 
 

    
Enschede 1 schilderij 1520 Niet van Ned. origine 
    
Leiden, Lakenhal 1 schilderij begin 16e  
    
Leiden, 
Universiteitsbibliotheek 

Miniatuur BPL 2747, 
blad 14 

eind 15e Suffrage 
Jacobstaf 5 (1990), pag 116 

 Idem, blad 116 Idem Idem 
 Idem, blad 128 Idem Idem 
    
Dordrecht, museum voor 
oudheden 

pelgrimsinsigne 1375/1400  

    
Maastricht, Bonnefanten 1 eiken beeldje 1520 Niet van Nederlandse 

origine 
    
Maastricht, Vrijthof 1 apostelbak   
    
Utrecht, Centraal museum 1 balksleutel 1500-1525  
    
Utrecht, Catharijneconvent 1 grafsteen 15e eeuw  

 
Het als oudste geïnventariseerde jacobalium in het bezit van een museum is 
een miniatuur in een getijdenboek dat dateert uit de dertiende eeuw. Het maakt 
deel uit van de collectie van de Koninklijke Bibliotheek (KB).114  

                                                 
114 Een getijdenboek is een handschrift voor leken, dat wordt gebruikt voor privé devotie. Getijdenboeken 
ontstonden in de dertiende eeuw naar analogie van de gebeden die kloosterlingen dagelijks op gezette tijden 
baden (de metten, lauden, priem, terts, sext, noon, vespers en completen). Ook getijdenboeken kennen 
doorgaans een vast aantal gestandaardiseerde teksten (bijvoorbeeld het officie van Maria, een aantal psalmen 
en de dodenvigilie). Vaak bevatten ze echter ook, afhankelijk van de voorkeur van de opdrachtgever, gebeden 
tot één of meerdere heiligen – zogenaamde suffragia of smeekbeden. De keuze van de heilige(n) zegt iets over 
het belang dat de opdrachtgever in die heilige(n) stelde. De meeste getijdenboeken werden gemaakt in 
opdracht van vorsten, rijke adel en hoge geestelijken. Vanaf de vijftiende eeuw, met de opkomst van de 
burgerij, schaften ook rijke en gegoede burgers zich getijdenboeken aan. Getijdenboeken, en in het bijzonder 
de niet-gestandaardiseerde teksten erin, zijn een bron van informatie over het gebruik van boek en tekst en, in 
het geval het getijdenboek ook suffragia bevat, over het belang dat de opdrachtgever aan ‘zijn’ heilige hechtte. 
Onderzoek naar Jacobia (teksten en miniaturen) in getijdenboeken blijkt een vrijwel onontgonnen terrein te 
zijn. De Byvanck-database blijkt een goede bron voor nadere studie van jacobalia in getijdenboeken (ook al 
zijn sommige miniaturen nog nauwelijks beschreven). 
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De miniaturen van de Koninklijke Bibliotheek en het Meermanno Instituut 
maken onderdeel uit van de database van het Alexander Willem Byvanck 
Genootschap. Raadpleging van deze database op het trefwoord ‘Saint James’ 
leverde 91 hits op; hiervan hadden er 61 betrekking op Jacobus de Meerdere; 
27 daarvan zijn van Nederlandse herkomst.115 Van deze 27 jacobalia van 
Nederlandse bodem bevinden sommige zich in Nederlandse, andere in 
buitenlandse musea. In onderstaande tabel wordt een nadere explicatie gegeven 
van de 27 jacobalia uit deze Byvanck database. 
 
Tabel 6.b. Jacobalia in de Byvank database  
Nummer Type boek Type miniatuur Periode Herkomst Kunstenaar 

  
bijbel 

missaal gebeden 
boek 

getijden 
boek 

full 
page 

hist.init. marge 
decor. 

   

1       * 1430  Claes Brouwer 
2    *       
3    *       
4      *     
5   *        
6   *  *   1500/10  Meester Zwarte 

Ogen 
7    *       
8   *  *      
9    *      Meester Zwarte 

Ogen 
10      *   Haarlem Meester v 

Haarlem 
11    *  *  1440/50   
12    *       

13    *       
14    *    1440/60 Delft  
15     *   1420   
16 *      *    
17  *      1510/20  Meester Zwarte 

Ogen 
18   *        
19 *)    * *   1475 Arnhem Otto v 

Moerdrecht e. 
20     *      
21  *        Meester Zweder 

Culemborg 
22      *     
23      *  1460/70 Utrecht  
24 kalender     eind 14e    
25    *    1460/80 Delft  
26    *      Meester St 

Bartholomeus a. 
27    *       

*) miniatuur met opdrachtgeefster 

 
Bemerkingen 
Bestudering ‘at face value’ van de miniaturen leidt tot een aantal hypotheses.  
Evenals bij de in de vorige paragraaf besproken jacobalia buiten de musea valt 
ook bij de museale jacobalia een toename te constateren in het aantal jacobalia-
objecten vanaf de veertiende tot de zestiende eeuw. Aanvankelijk is de beeld-

                                                                                                                                                         
 
 
115 Met dank aan dhr Ed van der Vlist, conservator Koninklijke Bibliotheek, afd. Bijzondere Collectie, voor 
zijn hulp en steun 
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traditie nogal statisch; gaandeweg wordt die echter dynamischer. Een 
soortelijke ontwikkeling is te zien is bij de muurschilderingen waarover we in 
de vorige paragraaf spraken.116 Jacobus is veelal gekleed in een lang gewaad 
dat eerder doet denken aan een niet onderscheidend apostelgewaad dan aan dat 
van een pelgrim. Zijn meest voorkomende attributen zijn boek en staf; soms 
ook een schelp; soms figureert hij met één, soms met twee of met alle drie de 
attributen. Een enkele keer verwijst de miniatuur niet naar zijn rol als pelgrim, 
maar naar zijn martelaarschap (onthoofding in Jeruzalem). Eveneens een 
enkele keer figureert hij samen met zijn opdrachtgeefster. Jacobus figureert in 
alle miniatuurvarianten: in historiserende initialen, in marge-decoraties en in 
pagina grote miniaturen. De meeste jacobalia-miniaturen en -smeekbeden 
treffen we aan in getijdenboeken (in vergelijking met ander gebedenboeken). 
 
Nader onderzoek is gewenst, ondermeer naar de vraag hoe vaak Jacobus 
figureert in vergelijking met andere apostelen en heiligen of op ander 
beeldmateriaal zoals in houtsneden en incunabelen.117 Het antwoord op die 
vraag kan meer helderheid geven over diens populariteit. Ook onderzoek naar 
de opdrachtgevers kan interessant materiaal op leveren evenals de herkomst 
van de getijdenboeken: waar werden ze gemaakt, waar verlucht? Vlaanderen 
stond bekend om zijn kundige boekverluchters. De in de Byvanck database 
gevonden 27 miniaturen van Nederlandse bodem komen onder meer uit Delft, 
Haarlem, Utrecht en Arnhem.  
 
 
2.3. Broederschappen en gasthuizen 
 
Vermelding van broederschappen is gevonden in: Utrecht, Amsterdam, 
Haarlem, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Middelburg, Den Bosch, Bergen op 
Zoom, Steenbergen, Maastricht en Roermond, in totaal twaalf. Enkele keren 
wordt melding gemaakt van het bestaan van een gasthuis en niet van een 
broederschap. Aangenomen mag worden dat een Jacobusgasthuis beheerd 
werd door een Jacobusbroederschap; deze veronderstelling brengt het aantal 
meldingen van broederschap annex gasthuis (Nijmegen, Dordrecht, Schiedam) 
op vijftien. Of deze redenering ook zou kunnen opgaan voor de combinatie 
Jacobskapel en broederschap moet hier ongewis blijven, omdat een 
Jacobuskapel ook kan verwijzen naar een Jacobuspatrocinium. 

 
     Tabel 7.  Broederschappen en gasthuizen 

Type aantal Opmerkingen 
Broederschappen 12  
Gasthuizen 15 incl. Vml 

                                                 
116 Als voorbeeld daarvan kan de muurschildering in Franeker dienen: zie groslijst 
117 Zo trof ik in de KB ter nader bestudering aan: Kok, Ina. De Houtsneden in de Incunabelen van de Lage 
Landen, 1475-1500. Inventarisatie en bibliografische analyse. Proefschrift, UvA, Amsterdam. Okt. 1994. 
Heruitgegeven in het Engels, 2013, Houten. 



 

   Herman Holtmaat                                                                                                                            25 juli 2013  
 

67

 
Het oudste broederschap dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuw: 
1265 (Schiedam). Andere broederschappen verschijnen vanaf het midden van 
de veertiende eeuw. Vanaf dat moment kunnen we spreken van een 
maatschappelijke trend. Kaart 7 laat de spreiding over het land zien. 

 
        Tabel 8.  Broederschappen naar chronologie 

Plaats datering opmerkingen 
Schiedam 1262  
Roermond 1357  
Dordrecht 1374  
Rotterdam 1366  
Utrecht 1375  
Maastricht begin 15e eeuw  
Den Bosch 1430  
Amsterdam 1435  
Haarlem 1437  
Nijmegen 1438  
Bergen op Zoom 1444  
Steenbergen 1455  
Leiden 1477  
Den Haag ?  
Middelburg ?  
  totaal  15 

 

 
Bemerkingen 
De broederschappen en gasthuizen lijken geconcentreerd te zijn in de grote 
steden. Concentratie binnen de grote steden ligt voor de hand: er zal voldoende 
‘volume’ zijn geweest om een broederschap op te richten en een gasthuis te 
exploiteren. De ongelijke spreiding over het land – voornamelijk in de 
provincies Noord en Zuid Holland, Zeeland, Brabant en Limburg – is 
moeilijker te verklaren. Was de Jacobusverering in het noorden minder 
intensief? Was het aantal pelgrims geringer, gezien het geringer bevolkings-
aantal? De Overijsselse en Gelderse steden onderhielden goede contacten met 
de Hanze; sommige steden maakte er zelfs deel van uit. Men zou mogen 
verwachten dat dit een positief effect gehad zou kunnen hebben op het 
stedelijke verenigingsleven waaronder dat van de Jacobusbroederschappen 
alsmede op de behoefte tot het stichten van (Jacobus)gasthuizen. Interessant is 
dat Claes e.a. wel Groningen en Leeuwarden noemen, overigens zonder bron-
vermelding, terwijl de eerder genoemde Steensma juist wijst op het feit dat 
Jacobus niet tot de standaard iconografie in het noorden behoort.118 
Ook Van Herwaarden noemt een groot aantal Jacobusbroederschappen en  

                                                 
118 Claes (2006). Pag. 251. Genoemd worden, zonder bronvermelding: ‘pelgrimsgasthuizen: in Leiden, 
Dordrecht, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam en elders.’ Zie ook: Steensma (1992). 
Pag. 45 e.v. 
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-gasthuizen, eveneens zonder bronvermelding, waaronder Kampen en Gouda 
die niet in kaart 7 zijn opgenomen.119  
     Op grond van deze getallen én gezien het doel van de Jacobusbroeder-
schappen en -gasthuizen – opvang van pelgrims – mogen we concluderen dat 
in Nederland vanaf de veertiende eeuw broederschappen een belangrijke rol 
speelden in de Jacobusverering. Broederschappen waren veelal verbonden met 
parochiekerken, alwaar ze een kapel of altaar hadden. Het is zeer wel 
voorstelbaar dat de Jacobusbroederschappen als inspiratiebron en 
‘opdrachtgever’ hebben gefungeerd voor jacobalia in de beeldende kunst en zo 
de receptie van het beeld van Jacobus als pelgrim actief hebben bevorderd. 
Mogelijk is het Jacobusbeeldje dat in het bezit was van de Jacobusgilde in 
Haarlem een voorbeeld daarvan. 
 
 
2.4. Jacobus in de literatuur 
 
Het aantal auteurs dat zich met jacobalia bezig houdt, is op de vingers van één 
hand te tellen. De al eerder genoemde Van Herwaarden was de eerste in 
Nederland die het Jacobusonderzoek wetenschappelijk heeft geïnitieerd. Hij 
gaat terecht door voor de pionier van het Jacobus onderzoek. Van Herwaarden 
schrijft voornamelijk vanuit een cultuurhistorisch perspectief: ontstaan, 
herkomst en verspreiding van de jacobuslegende zijn vooral zijn thema’s. Hij 
vertaalde het vijfde boek van de Codex Calixtinus, de gids voor de pelgrims, 
en wijst daarmee expliciet op het belang van de Codex voor de verspreiding 
van de jacobuslegende.  
     Madou publiceerde veel over kunsthistorische onderwerpen met als focus 
de middeleeuwse heiligenverering en met een sterk accent op de iconografie. 
Haar bijdragen betreffen vooral de jacobalia in Zuid Europa. Niet duidelijk 
wordt of dat een bewuste keuze is of dat daarmee impliciet wordt aangegeven 
dat over jacobalia in Nederland minder te melden is. 
     Waar Van Herwaarden en Madou expliciet focussen op Jacobus, is dat voor 
Van Beuningen en Koldeweij slechts een afgeleide. Zij publiceerden over 
(pelgrims)insignes. Pelgrimsinsignes betreffende Jacobus maken daarvan 
onderdeel uit. Hun werk levert interessante bevindingen op, bijvoorbeeld dat 
het dragen van (pelgrims)insignes vrij algemeen was in de late middeleeuwen 
en dus niet elke pelgrimsinsigne eenduidig verwijst naar een Jacobuspelgrim. 
     Tenslotte dienen ook genoemd te worden Kroesen en Steensma. De 
faculteit Religiestudies van de universiteit Groningen levert via hun onderzoek 
naar kerken en kerkinterieurs in (voornamelijk Noord) Nederland relevant 
materiaal, zij het dat het aspect ‘jacobalia’ geen expliciet onderzoeksthema is.  
 

 
                                                 

119 Van Herwaarden (1985). Pag. 245 e.v. Zie ook pag. 255 t/m pag. 257 
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3. Conclusies en aanbevelingen 

  
 
Het materiaal  
Het gevonden materiaal is divers en soms uiterst gebrekkig. De ‘steekproef’ is 
klein, gegevens vaak indirect verkregen en moeilijk controleerbaar. Een 
voorbeeld moge dit verduidelijken. De website van de Grote Kerk in Den Haag 
meldt dat de kerk in de middeleeuwen de Jacobskerk zou hebben geheten. Een 
tastbaar bewijs daarvoor is niet voor handen. Gezien de positie en het 
economische belang die steden als Den Haag in de late middeleeuwen hadden 
én gegeven de populariteit die Jacobus vanaf de dertiende eeuw in Nederland 
gaandeweg verwierf, is het echter niet onwaarschijnlijk dat de kerk inderdaad 
Jacobuskerk heette.  
     We weten uit de literatuur dat broederschappen vanaf medio veertiende 
eeuw een wezenlijk onderdeel uit maakten van de (stedelijke) sociale structuur. 
Veel steden zullen derhalve ook Jacobusbroederschappen hebben gekend. Van 
het bestaan van Jacobusbroederschappen in een aantal plaatsen is (schaars) 
bewijs voor handen; van andere in het geheel niet, ook al lijkt het wel 
aannemelijk dat ze hebben bestaan. De redenering ‘grote stad + populariteit 
van Jacobus + bestaan van een Jacobusbroederschap’ mag echter niet tot regel 
worden verheven. Telkenmale zal gedegen brononderzoek duidelijkheid 
moeten verschaffen. Zulks moge blijken uit de casuïstiek rondom steden in 
Groningen, Friesland en Drenthe – die goed zijn onderzocht en 
gedocumenteerd – alwaar slechts twee kerken verbonden zijn met het 
Jacobuspatrocinium en geen documentatie voor handen is van het bestaan van 
een broederschap. Kortom: onze bevindingen moeten met de nodige 
voorzichtigheid worden benaderd. Hoewel ze dus niet meer dan indicatief zijn, 
geven ze toch een eerste en voldoende beeld van de materie om er 
vervolgonderzoek op te baseren. 
 
Herkomst en ontwikkeling van het Jacobusbeeld. 
In de twaalfde eeuw is de Jacobusverering in Nederland beperkt tot het gebruik 
van Jacobus als patrocinium voor kerken en kapellen. In hoeverre hier sprake 
is van verering blijft overigens enigszins ongewis. Een vergelijking met het 
voorkomen van patrocinia van andere heiligen zou meer duidelijkheid hierover 
kunnen verschaffen. In een studie van Kok naar het voorkomen van tien 
patrocinia in het bisdom Utrecht in de late middeleeuwen missen we Jacobus, 
niet omdat hij niet interessant zou zijn, maar waarschijnlijk omdat hij niet 
frequent genoeg vóórkomt.120 Dat zou voor andere bisdommen mogelijkerwijs 
ander anders kunnen liggen, maar waarschijnlijk is dat niet.  

                                                 
120 Kok (1958) 
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     Jacobus als herkenbare figuur met een eigen beeldtraditie verschijnt pas in 
de loop van de dertiende ten tonele, ontwikkelt zich verder in de veertiende 
eeuw om vervolgens te floreren in de vijftiende eeuw. Jacobus verschijnt in de 
persoon van een pelgrim met diens kenmerkende attributen, maar blijft ook als 
apostel zichtbaar.121 Deze bevinding wordt gestaafd met bevindingen van – een 
hand vol – auteurs die zich met dit onderwerp hebben beziggehouden. De 
populariteit van literaire bronnen als de Codex Calixtinus, de Legenda Aurea 
en Jacob van Maerlandt waarin over de Jacobuslegende wordt verhaald, maakt 
de verspreiding van de legende en de wens Jacobus uit te beelden aannemelijk. 
Broederschappen hebben vervolgens een stimulerende rol gespeeld in de 
verspreiding van de Jacobusverering. Of ze ook een actieve rol speelden als 
opdrachtgevers voor de beeldende kunst, dáárvoor zijn in dit onderzoek geen 
eenduidige aanwijzingen gevonden. 
 
Vervolgonderzoek 
Het gevonden materiaal geeft enige duiding van herkomst, gebruik en 
ontwikkeling van jacobalia in de late middeleeuwen. Het biedt aanknopings-
punten voor vervolgonderzoek: een vergelijkende studie bij andere apostelen 
en heiligen; studie naar witte plekken in onze beeldvorming, bijvoorbeeld 
jacobalia in getijdenboeken, naar de rol van Jacobusbroederschappen, maar 
ook naar de ontwikkeling van jacobalia ná de zestiende eeuw.  
 
Naar een jacobalia- database 
De database van het NGsJ bevat veel gegevens. Herkomst en onderbouwing 
zijn echter weinig systematisch; gegevens laten zich moeilijk traceren en 
vergelijken. De database geeft de indruk van ‘wishfull thinking’ e een neiging 
tot ‘invention of tradition’. Invoer, controle en beheer van data zou 
professioneler kunnen, zeker indien de database meer wil zijn dan een 
vrijblijvende opsomming. Een pleidooi derhalve voor het opzetten van een op 
wetenschappelijke leest geschoeide en professioneel beheerde database.122 
Alleen dan kan de studie naar jacobalia een vruchtbaar vervolg krijgen. 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
121 Ik heb in dit onderzoek naar jacobalia (in Nederland in de late middeleeuwen) geen indicaties gevonden 
voor de iconografie van Jacobus als ridder of morendoder. 
122 De database van de www.kunera.nl en www.memo.hum.uu.nl (Medieval memoria on line) kunnen als 
voorbeeld dienen. 
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4. Een groslijst 

 
 

Tabel 1 a. Groslijst: inventarisatie Jacobalia van vóór 1550 (excl. Musea en broederschappen) 
 

Groningen 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Feerwerd kerk 1283 Grk  
Zeerijp kerk 1350 GsJ   
    Lit. Steensma 

 
 
Friesland 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Bolsward altaar 1524 GsJ  
Franeker vrijbrief 

fresco 
grafstenen 

1470 
Geen datum 

GsJ / Steensma / 
Meert. 

 

Jacobiparochie wapen 1505 GsJ  
Harlingen drinkhoorn  GsJ  
Wommels kerkzegel  GsJ  
    Lit. Steensma 

 
 
Drenthe 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 

     
 
 
Overijssel 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Enschede Jacobuskerk 

stadszegel 
1250 
1325 

GsJ  

     

 
 
Gelderland 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Aalten muurschildering  GsJ  
Arnhem afbeelding op 

graftombe  
1538 GsJ  

Beekbergen muurschildering 15e eeuw GsJ  
Buurmalsen muurschildering 15e eeuw GsJ  
Eibergen muurschildering 1520 GsJ  
Elburg altaar 1484 GsJ  
Harderwijk muurschildering 15e eeuw GsJ  
’s 
Heerenberg 

paneelschildering 1335-1350 GsJ  

Lochem muurschildering +/- 1400 GsJ  
Nijmegen bronzen plaat op 

graftombe in de 
Stevenskerk: 
tombe van 

1512 
 
 
 

GsJ  
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Catharina van 
Bourbon met 
bronzen plaat + 
inscriptie ‘Jacobus 
bidt voor ons’.  
Jacobskapel 

gesticht 
1438 
 
 
 
1500 -1525 

 
 
 
 
 
www.sintjacobskapelnijmegen.nl 

Oene muur en 
gewelfschildering 

1440-1450 GsJ  

Terwolde muurschildering 1540 GsJ  
Valburg wandschilderingen mogelijk 

rond 1250 of 
1450  

GsJ  

Winterswijk sluitsteen 
muurschildering 

2e helft 15e 
eeuw 

GsJ  

Zeddam retabel 1510-1515 GsJ  
Zevenaar beeltenis op 

monstrans 
1520-1540 GsJ schenking n.a.v. pelgrimage? 

Zutphen muur- en 
gewelfschildering 

15e eeuw GsJ  

     

 
 
Utrecht 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Utrecht Jacobikerk 

schelp op 
kerkklok 
gasthuis en 
broederschap 

1173 
1479 
1375 

GsJ 
Lit. 
Lit. 

 

     

 
 
Flevoland 
     
 
 
Noord Holland 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Amsterdam Oude Kerk: 

schegbeeldjes 
Jacobusaltaar 
Broederschap Nw 
Zijds 

Eind 15e eeuw 
? 
1435 

Lit. / GsJ  

Haarlem Jacobuskapel 
broederschap en 
gasthuis 
Jacobsbeeldje 

1320 
1437 
 
1e helft 16e eeuw 

Lit./ GsJ  

Muiden  muurschildering onduidelijk    

     
 
 
Zuid Holland 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Brielle vml  

Jacobskapel 
   

Den Haag Jacobskerk (ook 13 eeuw: Lit. / GsJ / memorie brieven eind 15e 
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Grote Kerk 
genoemd) 
paneel 
broederschap 

houten kerk. 
Vanaf 1335 
+/- 1510 

GKH eeuw in de Jacobuskerk;  
zie 
www.grotekerkdenhaag.nl  

Dordrecht gasthuis 1348 GsJ  
Gouda Glas in lood 

Kapel/altaar in 
Janskerk 

Voor 1500  
1417 

 nader uit te zoeken: kapel 
of slechts altaar 

Leiden kapel 
Pieterskerk 
kapel 
Lodewijkkerk 
glas in lood, 
sint Annakapel 
broederschap + 
gasthuis 

1477 
 
1477 
begin 16e eeuw 
1477 

GsJ   

Rotterdam Jacobsaltaar in 
Sint 
Laurenskerk 
Jacobskapel in 
Lombertsstraat 
broederschap 

1363 
 
1455 
 
1366 

GsJ  

Schiedam vml gasthuis 1262 GsJ  

     
 
 
Zeeland 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Middelburg broederschap (?)  GsJ  
Renesse vml altaar 1207 GsJ  
Vlissingen Jacobskerk 1308-1328 GsJ  
Waarde OLVr en St 

Jacobuskerk     
1450 -1499 Mon  

     
 
 
Noord Brabant  
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Den Bosch stichtingsbrief 

kerk  
broederschap + 
gasthuis 

1430 
1430 

GsJ  

Den Dungen kapel 1380 GsJ  
Bergen op Zoom kapel 

broederschap  
gasthuis 

1424 
1444 
1470 

GsJ De Sint Jacobs-
kapel a/d 
Vismarkt te BopZ 

Galder Jacobskapel 2e helft 15e eeuw GsJ  
Steenbergen broederschap 

vml gasthuis 
1455 
1464  

GsJ  

Zeeland medaillon 1475 GsJ  

     
 
 
Limburg 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Genhout gewelfschildering wrsch 12e eeuw   
Maastricht kraagsteen 1400   
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broederschap + 
gasthuis 

begin 15e eeuw 

Roermond Jacobuskapel 
broederschap 

15e eeuw 
1357 

GsJ / Meert  

Venlo vml jacobskapel 1533 Gasthuis 1533  
Weert muurschildering 16e eeuw   

     
 
 
 
 
Tabel 1b Groslijst: inventarisatie Jacobalia, van vóór 1550, per geraadpleegd museum  
 
Museum Aantal en Type Datering Opmerkingen 
Amsterdam Rijksmuseum prent 1450 Schongauer: niet van Ned. 

Origine 
 prent 1510 Cranach; niet van Ned. origine 
    
Koninklijke bibliotheek KB 76 G17; blad 

435 
1250-1300 Niet van Ned. origine: Luik 

 KB KA 20 1325-1335 ? 
 KB 78 D 38, blad 

213 
1430 Onthoofding 

 KB 76 F 2 1454 Niet van Ned. origine; 
Oudenaarde / Parijs 

 KB135 E 18 1460-1480 Delft 
 KB G 21 1470 ? 
 KB 135 E 19 1490 Jacobus, lid maagschap Anna 
 KB 135 J 10 begin 16e Niet van Ned. origine: Brugge 
Byvanck database Verschillende 

mininaturen 
 Nader te verkennen; aantal van 

Ned. Origine in buitenlandse 
musea 

Meermanno 1 miniatuur 1e kwart 
16e 

 

    
Enschede 1 schilderij 1520 Niet van Ned. origine 
    
Leiden, Lakenhal 1 schilderij begin 16e  
    
Leiden, 
Universiteitsbibliotheek 

Miniatuur BPL 
2747, blad 14 

eind 15e Suffrage 
Jacobstaf 5 (1990), pag 116 

 Idem, blad 116 Idem Idem 
 Idem, blad 128 Idem Idem 
    
Dordrecht, museum voor 
oudheden 

pelgrimsinsigne 1375/1400  

    
Maastricht, Bonnefanten 1 eiken beeldje 1520 Niet van Nederlandse origine 
    
Maastricht, Vrijthof 1 apostelbak   
    
Utrecht, Centraal museum 1 balksleutel 1500-1525  
    
Utrecht, Catharijneconvent 1 grafsteen 15e eeuw  
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Tabel 1 c. Groslijst:  inventarisatie van Jacobusbroederschappen en -gasthuizen van vóór 1550 

 
Gelderland 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Nijmegen gasthuis gesticht 1438 GsJ  

 
Utrecht 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Utrecht Gasthuis en 

broederschap 
1375 GsJ / Lit.  

 
Noord Holland 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Amsterdam Broederschap Nw 

Zijds 
1435 Lit. / GsJ  

Haarlem broederschap en 
gasthuis 

1437 
 

Lit./ GsJ  

 
Zuid Holland 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Den Haag broederschap  Grote Kerk  
Dordrecht gasthuis 1348 GsJ  
Leiden broederschap + 

gasthuis 
1477 
 

GsJ   

Rotterdam broederschap 1366 GsJ Van Herwaarden. 
Jacobusverering in 
Rotterdam. Staf (1999) 

Schiedam vml gasthuis 1262 GsJ  

 
Zeeland 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Middelburg broederschap (?)  GsJ  

 
Noord Brabant  
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Den Bosch broederschap + 

gasthuis 
1430 GsJ  

Bergen op Zoom broederschap  
gasthuis 

1444 
1470 

GsJ  

Steenbergen broederschap 
vml gasthuis 

1455 
1464  

GsJ  

 
Limburg 
Plaats Object Datering Bron Opmerkingen 
Maastricht broederschap + 

gasthuis 
begin 15e eeuw   

Roermond broederschap 1357 GsJ / Meert  
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Kaart 1. 
De Patrocinia van St.Catharina, St.George, St.Mauritius en St. Pancratus. 
 

Bron: Kok, H.J. Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Assen 1958 
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Kaart 2. 
De Patrocinia van St. Antonius, St Liudger, St.Trudo en St.Vitus 
 

Bron: Kok, H.J. Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Assen 1958 
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Kaart 3 
De Patrocinia van St. Nicolaas 
 

 
Bron: Kok, H.J. Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Assen 1958 
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Kaart 4  
De Patrocinia van St. Maarten 
 

 
Bron: Kok, H.J. Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Assen 1958 
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Kaart 5.   
De Patrocinia van Jacobus, vóór 1400 
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Kaart 6.  
De patrocinia van Jacobus, omstreeks 1500 
 

 
 
Toelichting: Er zijn vermoedens van een Jacobus patrocinium verbonden aan kerken in Bellingwoude en 
Uithuizen vóór 1500; de kerken bestaan echter niet meer.  
Jacobiparochie ontstond in 1505. Er is echter geen bewijs dat er destijds een kerk stond die aan Jacobus was 
gewijd. De naam ‘Jacobiparochie’ doet evenwel vermoeden dat hier sprake is van een Jacobus patrocinium te 
meer daar Jacobus ook in het wapen van het dorp figureert. 
De Jacobijnenkerk in Leeuwarden verwijst waarschijnlijk niet naar Jacobus, maar naar de orde van de 
Dominicanen: vanwege hun (tijdelijk) verblijf in een Jacobuskerk in Frankrijk, werden zij ook wel Jacobijnen 
genoemd.  
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Kaart 7.   
Jacobusbroederschappen omstreeks 1500 
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Kaart 8 
Mogelijke pelgrimsroutes in de late middeleeuwen 
 

 
 

Bron: Herwaarden, Jan van (red). Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld.  
Turnhout, 1985. Pag. 126 
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Lijst met afkortingen 
 
AFT: Alde Fryse Tsjerken 
GKH: website Grote kerk Den Haag 
GrK: website Groningen kerken 
GsJ: website Nederlands Genootschap van Sint Jacob 
Hist.init.: historiserende initiaal (gedecoreerde initiaal) 
KB: Koninklijke bibliotheek 
Kun. Kunera Stichting 
Lit: literatuur 
Mon: Monumentenzorg 
Meert: Meertensinstituut 
Nijm: verwijst naar website sint Jacobskapel Nijmegen 
NGsJ: Nederlands Genootschap van sint Jacob 
Staf: Jacobstaf, blad van het NGsJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

   Herman Holtmaat                                                                                                                            25 juli 2013  
 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


