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Patrick Naaktgeboren

Een geestelijke pelgrimage 
naar Rome

Vorig jaar publiceerde paus Franciscus een bul waarin hij 2016 uitriep tot een 

Heilig Jaar of Jubeljaar. Het is de verwachting dat miljoenen pelgrims om deze 

reden naar Rome af zullen reizen. Hiermee wordt een traditie voortgezet die 

in 1300 begon, toen paus Bonifatius VIII (1294-1303) het eerste Heilige Jaar af-

kondigde. Gedurende het eerste Jubeljaar raakte de stad overspoeld met Rome-

gangers, die alle heilige plekken van Rome konden bezoeken en zo een volledige 

aflaat konden verdienen. Maar niet iedereen was in staat om de lange reis vanuit 

de Nederlanden af te leggen.

Naast de pelgrims die de Romereis daadwerkelijk ondernamen, was het in de Late 
Middeleeuwen ook mogelijk om ‘in gedachten’ of ‘in de geest’ een reis naar Rome te 
maken. Het oproepen van virtuele beelden is een meditatieve techniek die kan dienen 
als ondersteuning bij het gebed. In de Late Middeleeuwen was een geestelijke pelgri-
mage een middel waarmee innerlijke of spirituele groei werd nagestreefd. Deze in-
dividuele gebedsoefeningen sloten nauw aan bij de beweging van de Moderne Devo-
tie.1 Abt Robert van Keulen (fl. zestiende eeuw) heeft in zijn boek Die costelike scat der 
geesteliker rijckdoem (Zutphen 1518) beschreven op welke manieren de zonden van een 
gelovige kwijtgescholden konden worden.2 Dit boek geeft ons meer inzicht in de om-
standigheden van zo’n geestelijke pelgrimage naar Rome.

Robert  van Keulens  Die  costel ike  scat
Voordat Robert van Keulen in 1504 tot abt in het Groningse Selwerd werd benoemd, 
verbleef hij als monnik in het benedictijnenklooster te Werden in Duitsland. Onder 
zijn voorganger Hendrik de Vries (1444-1480) had Selwerd aansluiting gezocht bij de 
congregatie van Bursfeld. Deze hervormingsbeweging had als streven om na een pe-
riode van spiritueel verval de regel van Benedictus nieuw leven in te blazen. Dit kon 
alleen worden bereikt als de kloosters voldoende inkomsten wisten te genereren: dan 
kon immers het contact met de buitenwereld tot een minimum beperkt worden. De 
belangrijkste taak van Robert was om de financiële positie van het klooster te ver-
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12 P a t r i c k  N a a k t g e b o r e n

sterken. In 1522/1523 moest hij op last van de congregatie aftreden. De precieze reden 
is onduidelijk, maar een mogelijke verklaring is dat hij in vergelijking tot zijn voor-
gangers minder grond voor het klooster had weten te bemachtigen.3

Zijn aftreden zal waarschijnlijk niets te maken hebben gehad met een gebrek aan 
theologische werkzaamheden. Zijn werk Die costelike scat is hiervan het tastbare be-
wijs. In de eerste vijf hoofdstukken worden alle elementen van de aflatenleer uitge-
breid toegelicht. Vervolgens worden de verschillende manieren besproken waarop 
de aflaten verdiend kunnen worden. Robert heeft ervoor gekozen om een geestelijke 
pelgrimage zowel naar Rome als naar Jeruzalem op te nemen. In verhouding neemt 
Rome de meeste ruimte in beslag, omdat er twee kalenders zijn bijgevoegd: een jaar-
kalender en een kalender voor bijzondere feestdagen. Voor het schrijven van de eerste 
hoofdstukken heeft Robert niet alleen gebruikgemaakt van verschillende theologi-
sche bronnen, maar ook van boeken die specifiek over Rome gaan.4 

Genre,  historische context  en publiek
De middeleeuwse reisbeschrijvingen naar Rome kunnen in twee categorieën worden 
onderverdeeld. Ten eerste zijn er teksten die nu geclassificeerd zouden worden als 
toeristische reisgidsen. Een van de bekendste voorbeelden is de Mirabilia urbis Romae 
(De wonderen van Rome) (1143). Dit boek is verdeeld in drie hoofdstukken: een cata-
logus van de gebouwen in Rome, de ontstaansgeschiedenis van enkele gebouwen en 
een looproute door de stad. De tweede categorie beschrijvingen kan getypeerd wor-
den als pelgrimsgidsen. In de Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae (De aflaten in de ker-
ken van Rome) staat beschreven in welke Romeinse kerk bepaalde relieken lagen en 
wat een bezoek in termen van aflaten opleverde. Deze tekst werd vaak in samenhang 
met de Stationes ecclesiarum urbis Romae (De staties in de kerken van Rome) gebruikt. 
Dit is een kalender waarin overzichtelijk wordt weergegeven wanneer in een kerk 
de mis werd opgedragen. Het oudste handschrift van de Indulgentiae dateert uit de 
twaalfde eeuw; dat van de Stationes uit de achtste. De meeste handschriften zijn ech-
ter afkomstig uit de veertiende en vijftiende eeuw.5 Uit de inhoudsopgave en de in-
leidende folio kan al snel worden geconcludeerd dat Roberts beschrijving over Rome 
is gebaseerd op de Indulgentiae en de Stationes. 

In eerste instantie waren de Mirabilia, Indulgentiae en de Stationes zeer nuttig voor 
pelgrims die in de Jubeljaren 1300 en 1350 een Romereis maakten. Zij konden geen 
volledige aflaat verdienen als zij niet zelf in fysieke zin in Rome waren geweest. Paus 
Bonifatius IX (1389-1404) bracht hier in 1391 verandering in. In een bul aan de bis-
schop van Luik is vastgelegd dat de paus de Brabantse en Vlaamse pelgrims tegemoet 
wilde komen die om legitieme redenen, door bijvoorbeeld een ziekte, tijdens het Ju-
beljaar van 1390 niet in staat waren geweest om op Romereis te gaan. In plaats van 
naar Rome af te reizen mocht deze groep thuisblijvers in 1391 naar Luik op bedevaart 
gaan, waar ze dan onder enkele voorwaarden een volledige aflaat konden bemachti-
gen. Zo werd van hen geëist dat zij het geld dat ze op de reiskosten bespaarden nu aan 
de paus moesten betalen. Bonifatius wilde met deze bul dus vooral zijn eigen finan-
ciële positie versterken.6

Waar aanvankelijk de nadruk werd gelegd op de pelgrimages in fysieke zin, ver-
schoof in de loop van de veertiende eeuw het accent geleidelijk naar de geestelijke 
pelgrimages. Dit was deels het gevolg van het feit dat fysieke pelgrimages onmogelijk 
waren voor hen die binnen de kloostermuren moesten blijven. Monniken en nonnen 
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E e n  g e e s t e l i j k e  p e l g r i m a g e  n a a r  R o m e  13

waren gebonden aan de gelofte van de stabilitas loci, waardoor zij niet zomaar zonder 
toestemming konden vertrekken. Die toestemming werd niet gemakkelijk verleend: 
de zorg leefde dat monniken en nonnen door hun afgezonderde leven de verleidin-
gen en gevaren van de buitenwereld niet konden weerstaan. Daarnaast kwam er in de 
Late Middeleeuwen steeds meer kritiek op pelgrimstochten. Het was namelijk twij-
felachtig of de pelgrims daadwerkelijk tot bezinning kwamen of dat het meer een ui-
terlijk vertoon van vroomheid en berouw was. In deze context ontstond er een vraag 
naar boeken waarmee kloosterlingen, zowel religieuzen als leken, een geestelijke pel-
grimage konden maken.7 Robert heeft Die costelike scat specifiek voor deze doelgroep 
geschreven:

Die paus Innocentius VIII heft gegeven allen heren clercken, lekebroeders unde allen ionferen 
die onder dat capittel van Windesum by Zwolle horen, in wat cloester ofte lant dat sy wonen, 
dat sy moegen verdienen niet alleen op den stacidagen mer oec altoes unde op allen in hoer 
kercken al die aflaten die te Romen syn, in kercken oft capellen, of op altaren, oft op andere 
heilige plaetsen.8

[Paus Innocentius VIII heeft vergund aan alle klerken, lekenbroeders en -zusters 
die onder het kapittel van Windesheim van Zwolle horen, in welk klooster of land 
dat zij wonen, dat zij niet alleen tijdens de statiedagen, maar ook altijd in hun ker-
ken aflaten kunnen verdienen die afkomstig zijn van de kerken, kapellen, altaren 
of andere heilige plaatsen van Rome.]

Uit het citaat blijkt dat de paus aan de klerken en lekenbroeders en -zusters die in 
een van de kloosters van het Kapittel van Windesheim verbleven, het volgende pri-
vilege had gegeven: zij konden in het klooster op dagelijkse basis aflaten verdienen. 
Het woord ‘gegeven’ impliceert dat het Kapittel niet voor dit pauselijk privilege heeft 
hoeven te betalen, maar dit is waarschijnlijk een eufemisme: de paus zal hiervoor wel 
degelijk geld hebben gevraagd. Volgens Robert hadden andere kloosterorden, zoals 
de benedictijnen, hetzelfde privilege weten te bemachtigen. Verder kan gesteld wor-
den dat er een aanzienlijke vraag naar dit boek bestond. In vier jaar tijd verschenen 
immers vier drukken bij vier verschillende drukkerijen in Zutphen, Den Haag, Ant-
werpen en Den Bosch.9

 
Rome als spirituele bestemming

Robert wist met de pakkende titel gelijk de aandacht van de lezer te trekken. Die zou 
direct begrijpen dat Die costelike scat verwijst naar de ‘scat der heiliger kerken’. Robert 
beschrijft deze schat zelf als volgt: ‘Dat is uut dat heilighe unde verdinste Ons Lie-
ven Heren Jhesu Christi unde synre Lieve Moeder Maria, unde allen heiligen die niet 
alleen en hebben geleden unde goet gedaen voer henselven, mer oeck voer ons’ (Dat 
is de heilige verdienste van Onze Lieve Heer Jezus Christus en zijn Lieve Moeder Ma-
ria en alle heiligen die niet alleen voor zichzelf hebben geleden en goed gedaan, maar 
ook voor ons).10 Het heersende denkbeeld van de Kerk en de gelovigen was dat door al 
deze offers de schat was ‘gevuld’ met een onbekend aantal genademiddelen. De paus 
was als opvolger van Petrus gemachtigd om de schat te ‘openen’ en de hierin bewaar-
de aflaten aan de zondaren te verlenen. Paus Clemens VI (1342-1352) was de eerste 
paus die in 1343 bij de bekendmaking van het volgende Jubeljaar in 1350 dit concept 
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14 P a t r i c k  N a a k t g e b o r e n

in een bul toepaste. Hierbij baseerde hij zich op de ideeën die waren ontwikkeld door 
franciscaanse en dominicaanse theologen.11

In Die costelike scat wordt puntsgewijs opgesomd wat iemand moest doen om een 
aflaat te kunnen verdienen. Ten eerste moest de zondaar alle zonden aan de priester 
opbiechten. Die kon hem dan volgens het sacrament van de biecht absolutie geven. 
Voorwaarde was wel dat de zondaar een waarachtige biecht had afgelegd en dat hij 
oprecht berouw had getoond voor zijn misstap. Iemand moest dus de gehele waar-
heid hebben verteld en laten zien dat hij zijn leven wilde beteren. Vervolgens legde 
de priester een boete aan de zondaar op die hij op aarde kon aflossen door het doen 
van goede werken, het betalen van aalmoezen of door op kruistocht te gaan. Een an-
dere mogelijkheid was dat de straf voor een bepaalde tijd in het vagevuur moest wor-
den uitgezeten. Door middel van aflaten kon de straf gedeeltelijk of volledig worden 
kwijtgescholden. Zo kon de tijd die iemand in het vagevuur moest doorbrengen wor-
den ingekort. Alhoewel aflaten officieel geen deel uitmaakten van het boetesacra-
ment, probeerden vele gelovigen op deze manier de strafmaat te verminderen.12

Dat Robert ervoor heeft gekozen om de aflatenleer uitgebreid uiteen te zetten, 
kan waarschijnlijk worden verklaard door de vele misverstanden die er over dit on-
derwerp de ronde deden. Dat had mede te maken met de misleidende verkooptech-
nieken van sommige questierders (aflaathandelaren). De pelgrims die in het Jubeljaar 
van 1300 naar Rome wilden afreizen, waren op basis van foutieve informatie in de ver-
onderstelling dat de paus hun een aflaat a pena et culpa (vrij van boete en schuld) zou 
verlenen. Dat was vanuit theologisch perspectief onjuist, omdat het schuldgedeelte 
van de zonde alleen door middel van het sacrament van de biecht kon worden verge-
ven. Het bleek voor de Kerk zeer lastig om deze denkpatronen te doorbreken.13 Robert 
liet er in zijn beschrijving in ieder geval geen misverstand over bestaan. Voor hem 
waren de kwijtschelding van de schuld en de boete twee gescheiden concepten. Dit 
inzicht was essentieel voor de lezer die zich in gedachten naar Rome wilde begeven.

Informatie  over  Rome
In de Late Middeleeuwen zou een gelovige Rome meteen associëren met de paus en de 
apostelen Petrus en Paulus. Dat wil niet zeggen dat het klassieke verleden van de stad 
was vergeten. Integendeel, de gebouwen en ruïnes die de tand des tijds hadden door-
staan, konden onmogelijk over het hoofd worden gezien. Robert introduceert Rome 
op de volgende manier:

Sante Silvester unde Sante Gregorius scriven in den Croniken dat te Romen syn geweest du-
sentvijfhondert unde vijf kercken van welcken ist meesten deel vervallen oft verdorven van den 
ongelovigen. Daer is er nochtans veel gebleven unde vele weder opgetijmert unde naemels veel 
nijes gefondeert in welcken groet hilgdoem is.14

[Sint-Silvester en Sint-Gregorius schrijven in de kronieken dat in Rome 1505 ker-
ken hebben gestaan waarvan het grootste gedeelte dankzij ongelovigen zijn verval-
len of vergaan. Er is nochtans veel blijven staan en veel opnieuw opgebouwd waarna 
veel nieuwe grote heiligdommen zijn gesticht.]

Door middel van deze zin probeert Robert een onderscheid te maken tussen het an-
tieke en het christelijke Rome. In de Oudheid ontleende de stad zijn identiteit en 
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E e n  g e e s t e l i j k e  p e l g r i m a g e  n a a r  R o m e  15

prestige aan de kenmerkende gebouwen, terwijl in de Middeleeuwen de restanten 
de neergang van het heidense Romeinse Rijk symboliseerden. Daarentegen represen-
teert het christendom het herstel van Rome. Door de bouw van nieuwe kerken en alle 
restauratiewerkzaamheden werd er nieuw leven in de stad geblazen.15 Met het noe-
men van paus Gregorius I (590-640) refereert Robert met de volgende zinsnede naar 
een bekend verhaal: ‘Daer dede Sunte Gregorius mis voer die zijl des keysers Trajanus’ 
(Daar bad Paus Gregorius voor de ziel van keizer Trajanus).16 Volgens de overlevering 
zouden deze gebeden ervoor hebben gezorgd dat de ziel van Trajanus van de hel naar 
de hemel zou zijn gegaan.17 Robert koos er bewust voor om de stad en de pausen op 
deze manier te presenteren. Hieruit kon de lezer afleiden dat christelijk Rome in hi-
erarchisch opzicht superieur was aan het heidense Rome.

Een Romeganger was voornamelijk geïnteresseerd in de zeven hoofdkerken, want 
hierin bevonden zich de heiligste belangrijkste altaren, kapellen en relieken van de 
stad. Bij deze heiligdommen kon men de zo felbegeerde aflaten bemachtigen. In de 
Late Middeleeuwen betrof het de volgende kerken: Sint-Jan van Lateranen, Sint-Pie-
ter, Sint-Paulus buiten de Muren, Heilige Maria de Meerdere, Sint-Laurens buiten de 
Muren, Sint-Sebastiaan buiten de Muren en het Heilig Kruis van Jeruzalem.18 

De zeven hoofdkerken en de kalenders
In Die costelike scat worden de zeven hoofdkerken afzonderlijk besproken. Per hoofd-
kerk komen telkens dezelfde elementen terug. Ten eerste wordt er aangegeven welke 
paus de kerk heeft ingewijd. Vervolgens wordt vermeld hoeveel aflaten en karenen 
(gedeeltelijk of volledig) op dagelijkse basis of op een bijzondere manier te verdienen 
waren. Een kareen is een straf voor een doodzonde en bestaat onder meer uit veertig 
dagen vasten. Het begrip bijzondere aflaten houdt in dat op bepaalde feestdagen of 
door het bezoeken van bepaalde heilige plekken (kapellen en altaren) er door de pau-
sen meer aflaten werden verleend. Het verschil tussen de dagelijkse en bijzondere af-
laten ligt voornamelijk in de hoogte van de aflaten. Waar bij de eerste groep zo rond 
de vijftig jaar aan aflaten kon worden verdiend, liep het bij de tweede groep al snel op 
naar de duizenden jaren. Een volledige aflaat behoorde ook tot de mogelijkheden.19 

Na deze beschrijving volgt na elke hoofdkerk een lijst met daarop de bijbeho-
rende statiekerken. In de vierde eeuw verwees het begrip ‘statie’ naar een liturgische 
dienst die op de feestdag van een heilige in de bijbehorende stadskerk door de paus 
werd gecelebreerd. Dit ritueel zou zich in de vijfde eeuw ontwikkelen tot een geor-
ganiseerd systeem waarbij jaarlijks de statiedagen gevierd zouden worden. In de Late 
Middeleeuwen waren de statiedagen minder belangrijk geworden, omdat de paus 
zich steeds vaker liet vertegenwoordigen door een kardinaal of een prelaat.20

Volgens Robert konden de aflaten zowel in een hoofdkerk als in een statiekerk 
worden verdiend. Paus Gregorius I zou verantwoordelijk zijn geweest voor een be-
langrijke verandering in het statiesysteem. De reden was dat veel buitenlandse pel-
grims alleen maar naar de hoofdkerken gingen en vaak niet eens van het bestaan van 
de statiekerken afwisten. Gregorius zou alle statiekerken onder de zeven hoofdker-
ken hebben onderverdeeld. Dat betekende in principe dat een pelgrim voor het ver-
dienen van aflaten enkel nog de hoofdkerken hoefde te bezoeken. Vanuit historisch 
perspectief kan deze beslissing uiteraard niet aan Gregorius worden toegeschreven. 
Voor de lezer was dit echter wel een belangrijk feit om kennis van te nemen, omdat 
anders de statiekalenders niet goed begrepen zouden worden.21 
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De volgende informatie staat in de twee kalenders (bijzondere dagen en jaarka-
lender) (afb. 1) van links naar rechts weergegeven: dag van de week, naam feestdag en 
eventuele bijzonderheden, letter hoofdkerk en soort aflaat. Om het geheel overzich-
telijk te maken, werd elke hoofdkerk gekoppeld aan een letter uit het alfabet (A-G). 
Zo kon iemand snel zien welke statiedag en hoofdkerk bij elkaar hoorden. In de laat-
ste kolom konden de volgende tekens staan: | (= 1/3 kwijtschelding van straf), | (= vol-
ledige aflaat) en O. Bij het zien van het laatste teken wist de lezer meteen dat op die 
dag de ziel van een naaste uit het vagevuur gered kon worden.22 In theorie zou de lezer 
nauwgezet de hoogte van de boete en het aantal benodigde aflaten bij moeten hou-
den. Als dat het geval was geweest, dan had iemand waarschijnlijk wel aantekenin-
gen gemaakt, maar daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden. In de statiekalenders 
van Die costelike scat staan ook bijna alleen maar kruizen. Dit wijst erop dat volledige 
aflaten belangrijker waren dan de gedeeltelijke.23 

Het visuele  beeld van Rome
De tekst bij de hoofdkerken wordt ondersteund door houtsneden waarop de kerk en 
de heilige staan afgebeeld. In een oogopslag kon de lezer de heiligen aan bepaalde 
kenmerken herkennen. Een sleutel verwijst bijvoorbeeld naar de apostel Petrus. Op-
vallend is dat er voor de houtsneden twee basismodellen zijn gebruikt. Met uitzon-
dering van enkele accentueringen (raam en vogels) kunnen er geen opvallende ver-
schillen worden aangewezen. Verder kan gesteld worden dat deze afbeeldingen geen 

Afb. 1  De eerste pagina van de 
jaarkalender. Uit: Robert van 
Keulen, Die costelike scat der gees-
teliker rijckdoem (Den Haag, Ko-
ninklijke Bibliotheek, KW 228 G 
30, fol. 48r)
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realistisch beeld geven van de hoofdkerken. Alle kerken zien er namelijk qua bouwstijl 
en vormgeving precies hetzelfde uit. Een Romeganger zou hier in de praktijk niets 
aan hebben gehad. Die had meer behoefte aan een kaart waarop de kerken middels 
hun uiterlijke kenmerken duidelijk van elkaar te onderscheiden waren (afb. 2 en 3).24

In Die costelike scat vervulden de afbeeldingen een geheel andere functie. In de 
hoek van elke hoofdkerk is een letter van het alfabet (A-G) getekend. Aan de hand van 
de kalenders kon de lezer nagaan wanneer een bepaalde kerk in gedachten bezocht 
moest worden. Vervolgens zocht men in het boek de bijbehorende afbeelding op die 
door alle symboliek ook voor ongeletterden eenvoudig te herkennen was. Daarnaast 
hingen er in sommige kloosters panelen waarop de hoofdkerk, de heilige en een let-
ter waren geschilderd. Dit fungeerde als een visueel hulpmiddel voor het verdienen 
van aflaten. Met behulp van de letteraanduidingen en andere symbolische kenmer-
ken wist de lezer op welke plek die in het klooster moest zijn. Deze gebedsoefeningen 
waren voor de kloosterlingen een dagelijks terugkerend ritueel. Dat houdt in dat zij 
vele malen in hun leven een spirituele reis naar Rome zouden maken.25 

Conclusie
Veel kloosterlingen moesten noodgedwongen in het klooster blijven en konden 
daardoor niet op Romereis gaan. Voor deze groep vormde Die costelike scat een ideale 
uitkomst. De tekst is zo geordend dat de lezer stap voor stap werd voorbereid op de 
denkbeeldige reis. Het valt op dat de informatie vrij summier is en dat de afbeeldin-

Afb. 2  De Sint-Jan van Late-
ranen. Uit: Die costelike scat (zie 
afb. 1) fol. 14r, 17r.
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gen van de kerken allesbehalve waarheidsgetrouw zijn. Maar het doel van Robert was 
ook niet om een reisgids te schrijven. Met dit boek wilde hij de kloosterlingen onder-
steunen in de beoefening van hun geloof en bij het vereffenen van de boetedoening. 
Daarbij vormde de kalender in combinatie met de houtsneden het belangrijkste on-
derdeel van het boek. Die costelike scat kan daarom ook het beste getypeerd worden als 
een praktisch handboek voor kloosterlingen. Zij moesten op dagelijkse basis gebeds-
oefeningen uitvoeren en daar was dit boek een uitermate geschikt instrument voor. 
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