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Machutus,
 Saint Malo?
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Inleiding
We nemen deze inleidende sprokkeling1 over uit de Oost-Vlaamse zanten 
omdat het de zoektocht illustreert. We werden in de opzoekingen voortdurend 

van de ene heilige naar de andere gesleurd. We hebben heel wat bronnen. We 
zoeken de betrouwbaarste. Een ogenblik dachten we de Jezuïeten dat zullen 
wel DE knapste en de meest betrouwbare zijn. Precies bij hen ontdekten we 
een link waar we achteraf bedenkingen bij hebben. Hier dus die inleidende 
melting pot: de contaminatie van Machutus (Machuyt) en Marculfus (Markoen).

Kortenaken (1716); zieke van Sint-Markoen
Guillaume Claeijs, geboren te Kortenaken bij Sint-Truiden werd in 1716 
opgepakt op de Oudburg te Gent. Hij werd beschuldigd van diefstal. Zoals 
gebruikelijk werd de gevangene door de scherprechter, Jacques Bodtquin, 
onderzocht om te zien of hij niet bij een vroegere veroordeling gebrandmerkt 
was. Dit blijkt bij Claeijs wel het geval te zijn: op de rug vindt de scherprechter
een lidteken. Als dit aan de gevangene wordt meegedeeld, antwoordt Claeijs 
dat hij nooit veroordeeld of gebrandmerkt werd. Het teken op zijn rug heeft 
volgens hem een heel andere oorsprong: hij verklaart dat het lijcteeken ... is 
ghecomen van de quaele van Sinte Marcoen, waer mede hij over vijf a ses 
jaeren gheaffligeert is gheweest, ende dan hij op de prochie van 
'Cortenhaeghe’, Lande van Diest, daer van ghenesen is door eenen sevensten 
soone ghenaempt mijn heer Achart, wesende eenen priester ende woonende 
op de prochie voornoemt die hem belesen heeft, ende gheordonneert neghen 

1 Oost-Vlaamse zanten LXXIV, 1999 Vermeende zieke, kreupele of aggressieve bedelaars, Willy L. 
Braekman (1587-1783).1974
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daeghen te leesen seven pater nosters ende seven Ave Maria ende twee a 
driemael daeghs met schoone doeken ende suyver waeter het setve te 
vermaeken ... Het mocht evenwel niet baten. De rechters geloofden zijn uitleg 
niet en veroordeelden hem prompt tot geesseling en brandmerking.

Omdat ons focus op de Heilige Machuyt stond gingen we dan ook eerst die 
Heilige opzoeken. In dit Oost-Vlaams artikel waren er zaken die onze aandacht 
gaande hielden. De H. Machutus, Markoen of Marculfus (feestdag 15 
november) wordt vereerd o.m. te Eisden, Erps (bij Leuven), Dinant, 
Wannegem-Lede, Wondelgem en Wulvertem. Zijn specialieit is het fleresijn en 
“de koek” maar ook tegen lamheid (Zwijndrecht) en vooral tegen 
kliergezwellen (scorfula), het zg. “Markoenzeer” werd hij aangeroepen.

Het is uiteraard bekoorlijk om Wulvertem als Wulvergem te lezen. Maar dat is 
niet zo zeker ook Kortenaken was in de oorspronkelijke tekst niet zo eenduidig.
En ten tweede er bestaat ook een Wolvertem. Al staat er duidelijk Wulvertem. 
En in de archieven van het erfgoed
Wolvertem wordt niet naar een
gelijkaardige heiligennaam verwezen2.
Zo bleven we met een manke piste op
pad. Markoen wekte de verdenking
dat die “r” eraan teveel was. Als de
vernoemde locaties “Wulvertem” 
Wulvergem is dan liggen de locaties
van de ene kant van België naar de
andere kant (Erps en Wulvergem).
Liggen die locaties niet te ver van
mekaar. Al is dat op zich ook weer
geen uitsluitsel.

Markoen en Marculf
Het is voor de zoeker altijd wel eens
interessant in een andere taal te gaan
snuisteren. De verering van de H. 
Marcoen, Beleider en Abt van
Nanteville, van het Order van den H.
Vader Benedictus, ...is dezelfde als de
Franse Marcoen: Marcou, Marcoul,
Marculphe, Marcu, Marculf3. 
Als men in de Oost-Vlaamse Zanten het “Markoenzeer” verbindt met 

2 Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB002304, Sint-Medardus- en 
Gildarduskerk met ommuurd kerkhof en gehuchtkern van Rossem (PAESMANS G. 2010) 

3 Il fonda le monastère de Nanteuil. Ses restes furent transférés à Corbeny, qui devint un lieu de 
pèlerinage, surtout pour la guérison des écrouelles (Larousse).. 
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“kliergezwellen4” dan zit men zeer verwarrend met de vermenging tussen 
“machutusziekte” en Marculfusverering.
Toch bleven we in de onzekerkheid. Op heiligennet vonden we een andere 
reeks: Maclou5 (ook Macco-louo, Mach-Low, Machut, Machutes, Machutus, 
Macliavus, Maclout, Maclovis, Maclovius, Maclovus, Maclow, Macou, Macout, 
Macut, Macutius, Macutus, Maleit, Maleu, Malo, Malon, Malou, March-low of 
Mulen) van St-Malo (ook van Aleth), Bretagne, Frankrijk; † ca 640. Feest 15 
november. Op dat moment is de verwarring compleet. Maar Markoen is niet 
vereerd op 15 november6.

In deze reeks hebben ze er geen moeilijkheden mee om Maclo en Malo te 
vereenzelvigen.
De ets7 spreekt eveneens over Zwijndrecht ook vernoemd in het 
aanvangsartikel van Oost Vlaanderen.

Malo en Machutus
Saint Maclou of saint Malo (Sant Maloù in Bretagne), ook Malo d'Aleth8 (Saint 
Servan-sur-Mer), komt ons in de streek meer bekend voor. Hij is een van 
zeven geneesheiligen. Ze zijn in geschiedkundige termen de stichters van 
Bretagne. Hij zou geboren zijn in Gwent, het graafschap Glamorganshire 
(Wales). Hij stierf in Archingeay (Charente-Maritime) 15 novembre (620? 640? 
649?). 

Hij is bekend als discipel van de H. Brandaan die zoals vele heiligen uit die tijd 
missioneerden en vaak de boot namen. Hun verhalen zijn verspreid in het 
Latijn. De bundels zijn bekend en hebben hun eigen wonderen-stijl.
De immram is een Oud-Ierse verhalenstijl over de zeereis van een held. De 
held die naar de Andere Wereld vaart. Het doet ons een beetje denken op de 
Trojaan Aeneas. De verhalen ademen de Keltische geest. Ze zijn christelijk 
geörienteerd. Ze zijn quasi mythologisch.

Zeven jaar deed hij er over om aan de kust van l’île de Cézembre9  te geraken.
Als kluizenaar samen met de H. Aäron stichtten ze een vorm van 
kluizenaarsklooster10. Om zijn voorbeeldig leven zou hij gevraagd zijn om 
bisschop van Aleth te worden.

4 Écrouelles is de koningsziekte en dat is verbonden met Marculfus en niet met Machutus.
5 Zonder de “r”.
6 In de Parijse Pastorale is de feestdag van Marcou op 1 mei.
7 Wikipedia: dit heeft wellicht te maken met het feit dat de heilige de Noormannen heeft tegengehouden

en zo zijn vermaardheid kreeg ook buiten de grenzen van Bretagne.
8 Aleth is volgens Alfons Claes, Geneesheiligen in de Lage Landen, een bisdom dat niet historisch te 

bewijzen is en later Saint Malo werd. Een andere bron geeft wel een datering aan l’évêque Jean de 
Châtillon (dit Jean de la Grille) transfère son siège cathédral d'Aleth à l’île de Saint-Malo.

9 Cézembre is een kust eiland in de baai van Saint-Malo (Ille-et-Vilaine, in het noordoosten van 
Bretagne).

10 Syncellisme.
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Eerst is hij gesignaleerd in Corseul, oude hoofdstad van het gebied dat in de 
oudheid in de Romeinse tijd belangrijk was omwille van een tempel van Mars. 
Later is hij gevlucht naar de bisschop van Léonce van Saintes. Hij zou dan 
terug opgeroepen zijn naar Aleth om zijn schapen  – parochianen – te 
bevrijden van de banvloek. Uiteindelijk is hij teruggekkeerd naar Saintes waar 
hij overleden is.

De historische gegevens zijn eerder schaars en gevuld met de reeds genoemde
Keltische wonderverhalen.

Zoals het dan in de Middeleeuwen zich heeft ontwikkeld zijn zijn relieken 
verspreid tot ver over de grenzen als we alles kunnen geloven. De inval van de
Noormannen is in het gehele verhaal een vast item. In de Xde eeuw geraken 
zijn relieken en zijn verhalen in Paris, Montreuil, Bruges, Gembloux, Rouen, 
Pontoise, Conflans-Sainte-Honorine (einde XIde eeuw). De verering van Saint 
Malo in Malo dateert van 1144-1146.

De Heilige Machutus

Algemene notities
In de litteratuur rond genezing van de ziekte van Sint Machutus11 door de 
Jezuieten ontdekten we de verbinding van de heiligennaam Machut en Marculf 
omwille van de spontane omzetting van Marculphus als Macututus. Sint 
Marcoul12 werd sedert de middeleeuwen als de heilige aanzien die de koningen 
van Frankrijk de kracht gaf om de klierziekten (écrouelles) te genezen... Zo 
stelt men het ook voor in de tekst van de Oost-Vlaamse zanten. Deze faculteit 
is niet verbonden met Machutus. We gaan er wel even op in verder om de link 
te leggen naar hoe geneesheiligen in de geschiedenis verankerd waren.

In het Noorden was de Heilige Genezer meer de helper in verband met 
kinderziekten13. Dat was Markoen ook14.

In het Zuid Hollandse Monster werdt de heilige meer aanroepen om vallende 
ziekten. De Jezuïeten propageerden – met alle weerstand vandien – het 
exorcisme tegen de vallende ziekten. Dit was gemakkelijk verstaanbaar over te
brengen bij de gewone mens. Bezetenheid? Dat was toch voor de hand liggend

11 Grenzen van genezing: gezondheid, ziekte en genezen in Nederland, zestiende tot begin twingste 
eeuw, Willem de Blécourt, Willem Frijhoff, Marijke Gijswijt-Hofstra - 1993 – 320 pagina’s. In de 
Vlaamse zanten verbonden aan Markoen de “ziekte van sint Markoen” genoemd. We menen hier een 
contaminatie vast te stellen. In de meeste bronnen verbindt heiligen met vormen van genezing. 
Machutus en ook Markoen hebben als geneesheiligen vele  gelijklopende faculteiten.

12 Marculfus (ook Marcoen, Marcou, Marcouf, Marcoul, Marcoulf, Marculfe, Markoen, Markolf, Markulf, 
Markulfus) van Nanteuil (ook van Bayeux of van Reims), Frankrijk; predikant & abt tezamen met zijn 
leerlingen Cariulfus (ook Criou) & Domardus;† 558. Feest 1 mei.

13 Machuitskinderen in Dordrecht.
14 “de koek” was daar een voorbeeld van. Harde onderhuidse afwijkende groei in de buikstreek. Kwam 

vaak bij kinderen voor. In het genezingsritueel werden koeken ter kerke bedeeld: Wannehem-Lede en 
Zwijndrecht (Markoen/niet Machutus)
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dat men dit kan tegengaan met duivelbezwering. Exorcisme als verweer. Uit 
Columboug en Oudewater (1648) zijn verschillende behandelingen gemeld: in 
groep of individueel door het exorcisme geremedieerd. In meestal 
Jezuietenrapporten wordt de “machutusziekte” samen met betovering vermeld.
Het probleem – aldus wat we in de nederlandse litteratuur aantroffen – was 
niet enkel de vijandige perceptie door de oud katholieken. De Jezuïeten waren 
niet de sympathiekste voor hen.

De classis van de protestantse kerk in Nederland had om deze praktijk een 
verordening. Het exorcisme als medische remediering dat is een gevaar voor 
de opvatting over het ambt. Predikanten zijn beter geen doctores medicinae . 
De geneeskunde van de XVIIde eeuw – door de Jezuieten of niet – maakte niet 
onmiddellijke een onderscheid tussen een exorcisme en de behandeling van 
een betoverde, een machtuszieke, of een patient met vallende ziekten die men
eventueel door een reliek van Marculphus (Markoen) samen met een 
exorcisme kon genezen15. Dat was te dicht bij de katholieke principes van 
werkdadige sacramenten enz. De discutie over de behandeling van de 

De vermenging van de twee heiligenverhalen maakt het verwarrend. Voor 
zover we we kunnen opsplitsen is Machutus de figuur met minder litteratuur 
maar met de boeiendste legenden, waarvan enkele doublures ook te vinden 
zijn bij de Heilige Marculfus.

Legendes
Machutus was vaker op de boot en veel van de legende hebben met zijn 
boottochten te maken.

Op heiligennet is er een lezenswaardige rapportering. In de grotendeels 
gelijklopende verhalen die niet zo gemakkelijk af te scheiden zijn van de bijna 
naamgenoot Markoen distilleren we aan de hand van heiligen.net.

Machutus werd zoals het heiligen past door de mensen gevraagd om bisschop 
te zijn. Maar hij achtte zich zo'n uitverkiezing niet waardig en nam de vlucht 
met een aantal monniken. Zo stak hij het Kanaal over en landde in Bretagne.

Zijn compagnon de route was de Heilige Brendanus (Brandaan). De onrust 
onder de kloosterlingen was niet de gunstigste sfeer om hun geplande 
afzondering te organiseren. Ze wilden de plaat poetsen, maar er waren kapers 
op de kust en de bootjes waren er niet als ze weg wilden.

Zoals het in de verhalen van heiligen gaat. De hemel was hun plan genegen. 
Ze wilden een streng kloosterregime organiseren. En de legende vertelt. Toen 
ze aan de kust op het strand wachtten kwam een walvis om hen over te 
brengen. Zo kwamen ze met een reuze vaart op de Hebriden terecht. Daar 
verbleven zij een tijdje tot Maclutus zijn plan kon waarmaken en besloot zijn 
kluizenaarsleven in Bretagne voort te zetten.

15 Grenzen van genezing: gezondheid, ziekte en genezen in Nederland, zestiende tot begin twintgse 
eeuw. door Willem de Blécourt, Willem Frijhoff, Marijke Gijswijt-Hofstra. Hilversum 1993.
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De legende van de walvis is een hardnekkig element in zijn levensverhaal. Dit 
zelfde voorval wordt door een andere
levensbeschrijving enigszins anders verteld.
Machuyt was geen echte anachoreet maar
had wel zin om als atypisch kluizenaar met
toch een klooster om zich heen te leven en
dit zou de vox populi aanleiding geven om
hem te roepen als bisschop. De bronnen zijn
volgestopt met legenden waardoor we de
strip niet durven wagen…waar het over
Machuyt of Markoen gaat.

Hij is als bisschop afgebeeld en we blijven bij
dat beeld. Maar de man hield niet van de
drukte, de eindeloze spreekuren,
onvermoeibaar naar de zorgen en klachten
van gelovigen luisteren, dat was niet zijn
roeping. Hij wou dit door missionering
desnoods overzee anders aanpakken.
 Hij smeekte God om duidelijkheid.

Een andere legende vertelt dat op een dag in
de mis de diaken het evangelie las waarin
Jezus zegt: Wie niet alles verloochent en
achterlaat, kan mijn leerlingen niet zijn. Dat
kon enkel door Wales te verlaten. Maar zijn
oude vader wilde er niets van weten.
En bijna als een rode draad in zijn levensverhaal. De bootreis wordt in deze 
versie door zijn vader afgeblokt. En was het bij Jona tegen zijn zin bij 
Machutus met zijn zin dat er in het andere verhaal een walvis kwam. Nu was 
het een jonge man Jezus zelf die de hele kloostergeemenschap meenam met 
Machuyt en de abt, Sint Brendaan, zelf. 
Zo stak hij over en landde op een klein eilandje voor de Bretoense kust. Daar 
trof hij een oude kluizenaar, Aäron aan die zijn geestelijke leider werd.

Zo is in de legende van de heiligen meer contextualiteit dan we denken. 
Machutus, ook Maclovius genoemd, is met de Heilige Brendanus en de Heilige 
Aaron bekend in de Acta sanctorum. 

Van zijn vriend abt Sint Brendanus bestaat ook nog een andere legende. Daar 
moeten we het reisverhaal van ter hand nemen: De Reis van Sinte Brandaan. 
In de oorspronkelijke tekst is Machutus niet vernoemd maar latere versies zijn 
niet zo gereserveerd.
We nemen over16: Gedurende die reis gebeurde het dat het paasfeest naderde.
Maclou (Machutus) ontwaarde een eilandje dat overdekt leek met zand. Hij 
16 Uit heiligennet.
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vroeg zijn leermeester toestemming om er aan te leggen en er de Heilige Mis 
te vieren. De toestemming werd gegeven, de reizigers legden aan en Sint 
Maclou begon de gezangen van de plechtige heilige mis te zingen. Maar toen 
hij bij het 'Agnus Dei' kwam, begon het eiland vervaarlijke schokbewegingen 
te maken. Zonder een spoor van verwarring werkte de voorganger rustig naar 
het einde van de mis toe; daarna steeg hij weer met zijn collega's in de boot. 
Toen gebeurde het wonder! Wat de vrome monniken hadden aangezien voor 
een eilandje, bleek in feite de rug van een enorme walvis te zijn. Het dier dat 
daar natuurlijk heen was gestuurd op aanwijzing van God zelf om zijn dienaren
in de gelegenheid te stellen de Heilige Mis op te dragen, had rustig het einde 
van de plechtigheid afgewacht om tenslotte weer in de golven te verdwijnen.

Kopergravure 16de eeuw – Alamy.com

Het is heel herkenbaar dat de Ierse heiligentraditie rond die wonder verhalen 
heel wat stof aanbrengt. Het is voor de historici dankbaar materiaal om 
hermeneutische oefeningen te doen. De versies zijn ook ruim beschikbaar in de
grote bibliotheken en beginnen ook bereikbaar te zijn op internet.

Er bestaat ook een andere overlevering. Die vertelt dat Maclou (Marculfus; 
Marloen?) rond 547 geboren werd op het eilandje Raux of Roc voor de kust bij 
St-Malo. Dat is dan wat dichter bij ons.
Zijn ouders waren kort daarvoor daarheen overgestoken. Daar woonde dan 
ook zijn leermeester Festivus. Op een van zijn tochten legde Brendanus er een 
tijdje aan. Bij zijn vertrek zou Maclou besloten hebben met Brendaan mee te 
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gaan en zich onder zijn monniken te scharen.
Ook over de tijd dat hij als kluizenaar op dit eilandje doorbracht bestaat er een
legende.
Tijdens een wandeling in de buurt van zijn kluizenaarshut trof hij aan de rand 
van een bos een huilende boerenknecht aan. De heilige bleef staan en vroeg 
naar de oorzaak van zijn verdriet. Ik moest een zeug met acht jongen in de 
gaten houden, maar het beest is twee dagen geleden doodgegaan en nu durf 
ik niet meer terug naar mijn baas. Vol medelijden raakte Machuyt de zeug aan 
met zijn staf, en onmiddellijk werd het beest weer levend.

Waarschijnlijk moet ook in deze periode van zijn leven zijn beroemdste legende
geplaatst worden.

Het was snikheet. Machuyt (?) was druk bezig in de buurt van zijn cel. Hij had 
zijn overkleed met kap uitgedaan en aan een tak gehangen. Een 
winterkoninkje vond de weg naar zijn kap en had er zijn nestje in gemaakt. En 
toen Machuyt voor zijn gebed de kap wou aan doen kon hij het niet over zijn 
hart krijgen het vogeltje weg te jagen. Zijn gebed werd een psalm loof de Heer
in zijn zorg voor de mussen, voor bloemen, voor de hof van Eden…
Hij liet zijn koorkap hangen totdat het nestje uitgevlogen was. Alle dagen las 
hij de dankpsalm erbij omdat er nog een eitje bij was. Dat ging zo zes dagen 
door. De zevende dag begon het winterkoninkje te broeden. De heilige wachtte
geduldig tot het gebroed uitkwam en op eigen kracht kon wegvliegen. Toen pas
nam hij zijn koorkap weer mee.

Op het vasteland tegenover dit eilandje lag de plaats Aleth, het huidige St-
Servan, een voorstadje van St-Malo. De mensen ter plaatse vertellen graag dat
hij daar de eerste bisschop werd. Maar het schijnt dat hem al dertien prelaten 
vooraf waren gegaan. Hun namen zijn onbekend, maar de dertiende zou Budoc
geheten hebben. Een oud boek weet te vertellen (overigens zonder 
bronvermelding) dat de heilige Hiëronymus († 420; feest 30 september) ooit 
een brief schreef aan een vrouwe uit Gallië; zij heette Algasia. Daarin schrijft 
hij dat zij het beste raad kan vragen aan ene Alethius, die helemaal aan het 
uiteinde van Gallië woont. Hiëronymus had gehoord dat het een bijzonder wijs 
en heilig man moest zijn. Dat zou dus een bisschop van Aleth geweest kunnen 
zijn. In dat geval gaan de voorgangers op de bisschopszetel van Aleth al terug 
tot in de vierde eeuw.

Ook heiligennet heeft er geen moeilijkheden mee om Machtus met marculfus 
te vermengen17.
Zoals we al meldden het gehele verhaal is zodanig met wonderen gevuld en 
biedt de kans om er heel wat andere heiligen uit die tijd aan te verbinden.
Op de paasnacht zorgt hij ervoor water in wijn te veranderen en uit een steen 
een kelk te vormen. Aan het begin van de 7de eeuw in het Bretonse plaatsje 

17 Maclou (ook Macco-louo, Mach-Low, Machut, Machutes, Machutus, Macliavus, Maclout, Maclovis, 
Maclovius, Maclovus, Maclow, Macou, Macout, Macut, Macutius, Macutus, Maleit, Maleu, Malo,  Malon, 
Malou, March-low of Mulen) van St-Malo (ook van Aleth), Bretagne, Frankrijk; † ca 640. 
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Roz-sur-Couasnon een kerk met een kloostertje, dat hij aan Sint Maarten 
toewijdde. Hij was daartoe geïnspireerd door Sint Columbanus18. Hij deed daan
ook zijn naam eer aan als missionaris de vorst van het gebiedje waartoe Aleth 
behoorde, graaf Hailoch, te bekeren. De man was blind. Toen Maclou hem 
genas, kwam Hailoch tot het inzicht dat hij de man Gods voortaan beter te 
vriend kon houden.

Na zijn dood maakten de rijkere burgers het de bisschop moeilijk uit naijver 
omdat hij van de gewone burger te veel geld kreeg. Sint Maclou wilde daar niet
aan meedoen en trok zich weer terug in zijn kluizenaars habitat. In de 
eenzaamheid op Ile d'Oléron voor de kust tegenover het stadje Marennes in 
Aquitanië. De bisschop van Saintes, Sint Leontius19 stelde hem in zijn 
bisschopsstad een kloostertje ter beschikking. Ook hierover bestaat een 
legende in heiligennet.
Net als bisschop Leontius was ook de plaatselijke bevolking bijzonder op 
Maclou gesteld. Dat lieten ze merken door hem een ezeltje cadeau te geven 
dat het hout kon dragen dat vanuit de bossen naar het kloostertje vervoerd 

moest worden. Maar op een dag lette de 
oppasser niet goed op, en het beest werd 
opgevreten door een wolf. Daarop gebood 
Maclou dat de wolf dan maar zelf de taken 
van het ezeltje moest overnemen. Dat deed 
hij met alle plezier, aldus de legende, zolang
Maclou leefde.

Volgens de overlevering werd hij 123 jaar. 
Het kloostertje waar hij stierf, heette 
sindsdien naar de heilige St-Macout. Maclou 
werd bijgezet in de kerk van Aleth. Toen dit 
stadje in later eeuwen tot verval kwam, 
bracht men de bisschopszetel over naar een 
eilandje voor de kust vlakbij zijn 
oorspronkelijke woonplaats. Daar werd zijn 
lichaam bijgezet in de kathedrale kerk. 
Sindsdien heet het St-Malo.

De verspreiding van zijn verering geraakte 
ook in het Noorden. Vandaar dat er ook over

Maclou gerapporteerd wordt in Gembloux. De Heilige Ansfridus stichtte daar 
een kerkje en noemde het Monasterium (= klooster), later verbasterd tot 
Monster. Hij wijdde zijn nieuwe kerkelijke vestiging toe aan de heilige Maclou, 
Machutus. De Machuutbedevaart in het Brabantse Escharen is ook in de 
inleiding vernoemd. In het Vlaamse Wannegem vindt op de 3de zondag van 
november tijdens de St-Machutuskermis een ruiterwandeling plaats. Ook 
Zwijndrecht bij Antwerpen is een Machutusbedevaartplaats.

18 † 615; feest 23 november.
19 † ca 640; feest 19 maart.
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Machuut in het Brabantse Escharen en Maclou in Saint Malo

Zijn voorspraak
wordt
ingeroepen bij
grote rampen;
tegen jicht,
verlamming en
zenuwziekten
en in het
bijzonder tegen
(steen)puisten
(in het Frans
ook 'clous'
genoemd: dat
valt samen met
de naam van
Saint Ma-
clou...!).
Speciaal roept
men zijn hulp in

tegen kolieken, met name bij kinderen, vooral in het Normandische plaatsje 
Sainte-Marie-du-Bois in de Manche. In de kerk bevindt zich een aan hem 
toegewijd altaar met een houten beeld van hem erop. Daar komen moeders, al
of niet met hun baby, een kaarsje branden of vragen of er een mis gelezen kan
worden. Ook staat er een mandje met linten in allerlei kleuren om hem hulde 
te brengen. Men kiest dan meestal de kleur die die van de ontlasting het meest
benadert…

Hij wordt afgebeeld als bisschop (mijter, tabberd en staf); terwijl hij een man 
geneest die blind is geworden nadat deze had geprobeerd een kerk te 
vernielen die Machutus had gebouwd; met een kind aan zijn voeten met een 
kruk dat om genezing vraagt (legende); terwijl hij de mis opdraagt op de rug 
van een walvis; met een schip in zijn nabijheid.
Het is heel verwarrend de patroonschappen lopen sterk door elkaar. Het enige 
wat we een beetje uit mekaar kunnen halen is dat Machutus met de walvis te 
maken heeft en Marculfus (Markoen) meer met de Koningsziekte te maken 
heeft.

Levensschets van Markoen, Marculphus

Marculfus

11



Marcoul is ook beter bekend in de Franse litteratuur. We vertalen de 
levensschets uit de Franse bronnen. Hij is geboren in Bayeux (Calvados). Als 
wees is hij opgevoed door bisschop Saint Laud of Lô de Coutances die hem tot 
priester wijdde. Zijn eerste missie werd de buurt van Cotentin waar hij in een 
kleine kloostergemeenschap de omgeving evangeliseerde. Hij werd stichter van
de abdij van Nanteuil bij de Coutances.

In 898 werden zijn stoffelijke overschotten gebracht naar Corbeny in het 
bisdom Laon(Aisne) om niet in de handen van de Viking te geraken. Koning 
Charles III20 die regeerde in Corbeny in 900 liet de gemeenschap van Nanteuil,
uit Coutances in Normandië met de relieken van  Sint Marcoul of Marculf – bij 
hen binnen. Er kwam een priorij ter plaatse. De cirkel was rond. Marcoul gaf de
macht de ziekte te genezen aan de koning. In deze verhalencyclus hebben we 
duidelijk een andere persoon, geboorteplaats en het typische detail van de 
klierziekte die door de Franse koning kon genezen worden.

De Franse revolutie
Zoals overal werden de goederen van priorij
genationaliseerd. De relieken werden van buiten de
priorij naar de parochiekerk gebracht. In 1793 werd het
schrijn gebroken en hersmolten. In 1795 werd de cultus
terug toegelaten. De relieken werden terug in ere
hersteld in 1795. Een parochiaan had die bewaard.

Église paroissiale Saint-Quentin de Corbeny. – Oratoire Saint-Marcoul. –
Intérieur de l'oratoire Saint-Macoult. – Oratoire Saint-Marcoult, relief

provenant de l'ancien prieuré.

In 1860 op de weg naar Craonne, in de buurt van de oude priorij is er een 
kapel gebouwd in neogothische stijl bij een bron en een beeld van de heilige 
kreeg er zijn plaats.

En 1917 bij de slag van de Chemin des Dames gedurende de eerste 
Wereldoorlog werd Corbeny helemaal vernietigd. De parochianen verstoppen 
de relieken onder het hoofdaltaar. Op 7 november 1920 werden de relieken in 
afwachting van het herstel van het oude schrijn in een voorlopig schrijn 

20 Karel III, bijgenaamd de Eenvoudige of in Latijn Carolus Simplex, uit het Karolingische Huis, was 
koning van West-Francië van 898 tot 922 en koning van Lotharingen van 911 tot 923. Hij heeft zijn 
bijnaam gekregen omdat hij altijd gewoon simpel en duidelijk was in communicatie, niet omdat hij 
dom zou zijn. Wikipedia 
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uitgestald. In het interbellum 1929, was de pelgrimage terug levend. In 
Normandië, in de Calvados, in Gouville-sur-Mer, in Honfleur is de verering 
uitgewaaid. Saint Marcoulf gaf zijn naam aan een archipel: Saint Marcouf-de-
l’Isle. Hij zou er een ermitage hebben gehad: les îles Saint-Marcouf. Dat is 
duidelijk niet onmiddellijk te verbinden met de H. Machutus.

De écrouelles
We lezen op het prentje in Borre Frans Vlaanderen
dat men hem aanroept voor de écrouelles.

De ziekte is bekend in de Franse litteratuur uit de
tijd van de koningen. Er bestaat een afbeelding
waar de Franse koning 

Henri IV de aangetaste persoon aanraakt21.

De écrouelles, of adénopathie cervicale tuberculeuse
chronique, is een ziekte die oorspronkelijk
tuberculose is en fistules veroorzaakt in de
halsstreek op de lympheklieren. Men beweerde aan
het einde van de middeleeuwen dat de Franse
koningen door aanraking de ziekte konden genezen.
De legende gaat terug tot Clovis en hoort bij de
verhalen rond de afstammingsverhalen van de
Franse koningen.

Omwille van deze legendarische notities is de ziekte ook mal royal, in Engeland
King's evil genoemd. De Latijnse naam struma verwijst naar het afzichtelijke 
vaak ook vertaald in het Frans als scrofule.

Historisch heeft men de koningen krachten toegewezen die ze niet door 
oefening of via fysische of rituele gebruiken verkregen. Omdat ze koning waren
hadden ze vanuit hun adel krachten die een ander niet had. Dat schreef Tacitus
reeds in De Origine et Situ Germanorum. Het kleine werkje is geschreven 98 
na Christus en handelt over de Germanen die volgens de Romein barbaren 
waren. Al heeft hij ook bedenkingen waarmee hij de luxe van Romeinen in 
vraag stelt. Gaandeweg heeft men de bon sauvage in de Franse litteratuur le 
Saint Empire romain germanique verheven tot het edele ras in tegenstelling 
met Rome. Op het einde van de dertigjarige oorlog bestaan er 26 edities van 
het werkje en zal Himmler in zijn Ahnenerbe het Germaanse ras op grond van 
Tacitus zelfs verheffen. 

Dat een koning door aanraking kan genezen is gesitueerd in deze historische 
lijn. Koningen zijn vervat in deze quasi mythische context. We denken 
spontaan aan de duizend jarige rijken in illo tempore bij de chinezen en 

21 Gravure van Pierre Firens uit het werk van  de l'ouvrage d'André du Laurens, De strumis earum causis
et curæ, 1609.
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egyptische dynastieën. Wat dichter bij ons en even min wetenschappelijk 
schrijft men van de tijd toen de dieren nog konden spreken.

In de geschiedenis van de Goten22 zijn de koningen halfgoden : de bekende 
Asen. Anglo-saxische genealogieën klimmen op naar Wotan23. De genezende 
krachten zijn niet zo veelvuldig gelinkt aan die godenkinderen. De heilige 
oorsprong werd bij de volgelingen van Clovis
ingekapseld in de verhalen van Maria Magdalena en
Simon van Arimathea... De Merovingers met het
weelderig kapsel waren als gezanten van de hemel
en deden mee aan de verafgoding van de Clovis
afstammelingen. Deze goddelijke touch wordt
geupgraded als de koning gekoppeld wordt aan de
bijbelse figuur van Melchisedech, priester-koning
van Salem24.

Philippe I (regeerde van 1060 tot 1108)

De eerste wisi goot die de wijding krijgt in deze zin
is Pepijn de korte (715-768).

 Lodewijk de Vrome in 816 is de eerste gewijde koning waar de titel 
uitdrukkelijk met heerschappij wordt gekoppeld. De koning wordt trouwens ook
gezalfd en dat verwijst naar de wondere krachten in de genezende lijn.

In de middeleeuwen wordt de connectie gemaakt met de aanraking aan de 
hals, maar ook de oren. Verwant hieraan komen dan de bof en het kropgezwel 
die door de koninklijke aanraking zijn te genezen. In de Franse litteratuur is 
het gebruik grondig gedocumenteerd. 

De abt Guibert de Nogent, abt van Nogent-sous-Coucy, schrijft in Des reliques 
des saints, ongeveer 1124 dat hij Lodewijk de grote VI (regeerde 1108-1137) 
zag de scrofuleux genezen door aanraking en tekenen met het kruis. Dat was 
een blijkbaar gebruikelijk ritueel. Een belangrijk detail dat de geschiedenis 
compleet maakt. De vader van Lodewijk VI was zijn macht te genezen kwijt. 
Philippe I, verloor deze miraculeuse gave omwille van zijn zonde – omwille van 
zijn buitenechtelijke verhouding met Bertrada25. Waarvoor hij was 

22 Jordanes, The Origins and Deeds of the Goths (Over de oorsprong en de daden van de Goten), 
vertaald door Charles C. Mierow. 

23 Marc Bloch, Les Rois Thaumaturges, 1923.
24 Gen. 14: 18.
25 Filips I was koning van Frankrijk van 4 augustus 1060 tot 1108. Hij was de zoon van Hendrik I van 

Frankrijk en Anna van Kiev. Filips werd in 1059 al tot koning van Frankrijk gewijd en op 4 augustus 
1060 gekroond. Geboren: 23 mei 1052, Champagne-et-Fontaine, Frankrijk. Overleden: 29 juli 1108, 
Melun, Frankrijk. Echtgenotes: Bertrada van Montfort (geh. 1092), Bertha van Holland (geh. 1072). 
Hij is de grootvader van Europa genoemd en verbonden aan het huis van Orleans. Na 1090 werd 
Filips' bewind beheerst door zijn huwelijksverwikkelingen en de conflicten met de kerk die daaruit 
voortkwamen: Filips begeerde Bertrada, de mooie en jonge vijfde vrouw van zijn oude vazal Fulco IV 
van Anjou. Tegelijk vond Filips dat koningin Bertha dik en onaantrekkelijk was geworden. Dus 
scheidde hij op 15 mei 1092 van haar en verbande haar van het hof. Daarna trouwde Filips met 
Bertrada. Bertrada was toen nog niet gescheiden van Fulco. Niet alle bisschoppen konden dit 
accepteren en er kwam verzet tegen deze gang van zaken. In 1094 excommuniceerde de 
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geëcommuniceerd.

Bij de Merovingers was koning Gontran (+ 592), 
genezer van de écrouelles.
Sommige historici beweren dat de Capetingers eerst 
een algemene geneeskracht hadden en dat die later is 
gespecialiseerd. Vooral Robert de vrome (regerend van
996 tot 1031) zou genezer geweest zijn.

De koningen van Frankrijk gingen daags na hun kroning naar Corveny
want daar kregen ze van Saint Marcoult die macht om van écrouelles te

genezen.

Ritueel
Het ritueel omvat een dubbel gebaar: de directe 

aanraking van de patiënt en het kruisteken. De 
formule is geleidelijk veranderd in de koning 
raakt je aan, moge God je genezen. Het 
protocol vermeldt dat de koning een aalmoes 
gaf aan de zieke. Deze koninklijke aalmoes 
verbetert de levensomstandigheden en 
faciliteert de genezing.

Oorspronkelijk werd de aanraking ad hoc 
gedaan, zonder regelmaat. Het wordt alleen 
periodiek van Saint Louis, die het ritueel op een
vaste dag plaatst. Vanaf de vijftiende eeuw 
werden de patiënten die zich aan de koning 
presenteerden eerst onderworpen aan een 
medisch onderzoek en sortering. De meest 
spectaculaire koninklijke toets is die welke volgt
op de kroning. In Frankrijk, van Lodewijk X (le 
Hutin)26, de dag na zijn kroning in Reims, ging 
de nieuwe koning van Frankrijk, gevolgd door 
zijn hof, op bedevaart naar het graf van Saint 
Marcoult27 bij de priorij van Corbeny, gelegen 
halverwege tussen Reims en Laon, aan het 
oostelijke uiteinde van Chemin des Dames. 

aartsbisschop van Lyon het nieuwe paar. Dit werd in 1095 door de paus bevestigd. Onder druk van de
excommunicatie verliet Filips Bertrada, waarop de excommunicatie werd opgeheven; Filips en 
Bertrada gingen echter weer samenwonen en werden opnieuw geëxcommuniceerd. Dit herhaalde zich 
enkele malen tot 1104. Toen legden Filips en Bertrada een plechtige eed af om te zullen scheiden, en 
werd de excommunicatie opgeheven. Natuurlijk braken ze hun eed en bleven bij elkaar maar de 
excommunicatie werd niet opnieuw ingesteld. Als dank gaf Filips tijdens een ontmoeting in Saint-
Denis steun aan paus Paschalis II tegen keizer Hendrik V.

26 Louis X (Parijs, 4 oktober 1289 – Vincennes, 4 juni 1316), bijgenaamd de Woelzieke of de Twister (in 
het Frans Louis le Hutin) was koning van Frankrijk van 1314 tot aan zijn dood.
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Frekwentie
François I nog in de XIXde eeuw raakte 1806 zieken aan tussen 1528 en 1530; 
Charles IX, 375 op 29 mei 1560; Henri IV, 1250 op Pasen 1608; Louis XIV, 
2400 in 1701; Louis XV, 2000 daags na zijn kroning in 1722; Louis XVI, 2400 
op zijn kroningsdag.

We zijn historisch genoeg gepokt en gemazeld om te temperen. De aalmoes 
heeft zijn effect en het Franse chauvinisme voedt niet de nodige kritische zin. 
Deze wondere kracht was voor de Très Chrétien door de zalving die de koning 
kreeg een deelname aan het priesterschap..à la prêtrise, ils ont des grâces 
particulières de Dieu, que même les plus réformés prêtres n’ont pas..

Louis XIV raakte bijna 200.000 zieken aan. Een correctie op zijn 
geloofwaardigheid is het vermelden waard. Zijn genezingsformule was 
voorwaardelijk. Als God het wil dan ben je genezen. De kroniekschrijver28 kent 
zijn opdrachtgevers en schrijft dat het én moedig én overtuigend was dat de 
koning Louis XIV geheel zijn leven het ritueel deed en de afkeer oversteeg voor
de afzichtelijke zieken in april 1689.
Louis XV, Pasen 1739, weigert biecht, communie en ceremonie en dit wreekt 
zich. Louis XVI herstelt het gebruik in 1775. De ritus is nog eens hernomen in 
29 mei 1825, op het ogenblik van de wijding van Charles X die 121 zieken 
aanraakte, waarvan vijf kinderen genezen verklaard werden

Engeland
Uit de rekeningen van het ministerie van Financiën blijkt dat het aantal 
patiënten dat door de Engelse vorst is aangeraakt voor Edward I varieert van 
1.736 patiënten tijdens zijn achttiende regeringsjaar terwijl er maar 197 waren
tijdens zijn twaalfde. Deze significante variaties kunnen worden verklaard door 
de andere bezigheden van de soeverein: oorlogen, hoffeesten, verplaatsingen, 
enz. Frankrijk heeft niet zo'n permanent statistisch overzicht. De 
geneeskundige suppervsie was ook niet zo effectief en uitgewerkt. 

Medische en religieuse mix
Aan het begin van de zeventiende eeuw verspreidt de mening dat de scrubs 
besmettelijk zijn. In 1643 werd in Reims een ziekenhuis geopend om mensen, 
vooral kinderen, te verwelkomen die aan écrouelles leden. In mei 1683 
verleende Louis XIV dit etablissement, genaamd Maison de Saint-Marcoul, 
brievenoctrooi dat de eerste tuberculosebestrijdingsmaatregel vormde die ooit 
door de autoriteiten was genomen. In zijn werk getiteld Dissertation sur la 

27 Saint Marcoult
28 Mercure Galant. Vertaald uit het Engels-Het Mercure de France was oorspronkelijk een Frans tijdschrift

en literair tijdschrift dat voor het eerst werd gepubliceerd in de 17e eeuw, maar na verschillende 
incarnaties is geëvolueerd als uitgever en nu deel uitmaakt van de publicatiegroep Éditions Gallimard. 
Wikipedia (Engels) 
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phtisie29 is in 1733 een van de eerste om de relatie aan te wijzen tussen 
longfthese en de extra-longvormen die betrekking hebben op de cervicale 
ganglia. Deze verwantschap zal pas echt worden toegegeven na de ontdekking 
van de bacil van Koch (1882).

En bij ons

Wulvergem
Het beeld in Wulvergem

Er is een typisch detail dat we uitdrukkelijk
kunnen verbinden met Machutus. Dat is de
legende van de walvis.

Dit detail was juist de aanleiding om onze
speurtocht aan te vatten.
In Wulvergem is de walvis duidelijk in
miniformaat aanwezig. Het stukje van een
versje waar naar was verwezen in de vraag
die werd gesteld op internet werd gaandeweg
gevonden.

Michiel Machuit zat op een schuit al om te
leren varen…
Wie kent de rest van dit rijm? Het antwoord
kwam van Martine Hillewaere.
 Machiel Machuit zat op de schuit en wilde
leren pompen. De pomp die brak, Machiel was
nat en was bijkans verdronken! 

En onze opzoeking kreeg vorm.
Wat hierboven is uitgewerkt werd ook bevestigd door onze correspondent uit 
Frans Vlaanderen. Hij gaf de verwijzing naar enkele boeken:

In Folclore de la Flandre et du Hainaut30 zien we dat men beseft in de Franse 
litteratuur dat de koningsziekte geen argument ter verspreiding was voor de 
devotie tot Markoen (dus niet Machutus). Mais dans des pays de langue 
germanique comme les Flandres, cet argument linguistique ne vaut pas 
grand’chose. D'ailleurs les écrouelles s'y noment koningz(w)eer, mal royal et 
on invoque aussi contre elles Saint Eloi ou Sainte Dorothée. Ze hebben er zelfs 
in de Franstalige litteratuur een reden voor. Dorothee zou vereerd zijn tegen 
die ziekte omwille van les rougeurs de la peau de rode huid.

29 Pierre Desault, arts in Bordeaux.
30 pp. 266-267.
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Men vermeldt letterlijk dat Raymond de Bernard verwarde – in de tekst van die
Franse uitgave toegegeven – Marcou met Malo (Maclou of Machutus)31. Een 
hardnekkige verwarring volgens de schrijver omdat er geen Malo vereerd 
wordt in België. Na onze opzoekingen niet meer te verdedigen.

In Estaires32, canton Merville, met de patroon Saint Vaast (Gaston) is er een 
kappel waar saint Maclou wordt vereerd met de remedie contre les écrouelles 
et les maladies dartreuses.
Tenslotte na Borre noemt hij ook in de streek van Ieper Saint Marcou. Maar het
is niet duidelijk dat hij het heeft over Wulvergem. Hij vernoemt wel 
Steenvoorde waar de heilige Marcou later zou vervangen zijn door Sainte 
Eutropie33.
In Rijsel noemt de klierziekte ma d'sint Marcou, vertaald in het Nederlands 
ziekte (mal) van Markoen. Ziekte die te zien in de hals qui marqitent le cou. 
Men had er zelf een naam voor de mensen die leden aan die klierziekte:   un 
marcouliti34.

Deze tekening
is gemaakt

voor publicatie
door Jan

Hardeman in
illo tempore

Het steeds 
genoemde 
boek van 
Marc 
Bloch35 over
de heiligen 
van die 
streek 
vermeld op 
1 mei het 

feest van Marcou. Hij is voor hem wel de heilige die naar Aleth trok: Als 
thaumaturg, wonderdoener. Hij komt dus met het verhaal dat we zouden 
binden aan Machutus. Hier brengt een heiligenkalender een oplossing door te 
stellen dat Marcou geïnterpreteerd werd als mal au cou en daardoor de heilige 
Marculfus verbonden werd met Machtus en de gehele vermenging ontstond in 
verband met de genezing van de koningsziekte.

31 Hazebrouck, pp. 72-73.
32 Stegers. In de tekst schrijft men dat het vooral Belgen zijn die naar het pelgrimoord gaan.
33 En dat is dan de persoon die de eerste evangelisatie deed in Saintonge. Daar is zoals van de vele 

figuren uit zijn tijd geene historische zekerheid in. In Saintes, in de IIIde eeuw kwam hij als eerste 
Bisschop gestuurd door Rome. Om aan te voelen hoe men met de gegevens van die tijd soms 
hopeloos in de knoei zit geven andere verhalen aan dat die bisschop in de eerste eeuw door Clemens 
al was aangeduid..

34 Vermesse, Dictionnaire, p. 326.
35 Les Rois thaumaturges, 1924. Hij was een grote historicus in Frankrijk, held van de weerstand fusillé 

par la Gestapo à Saint-Didier-de-Formans, près de Lyon 16 juni 1944.
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Devotionalia
Enkele prentjes zijn reeds afgebeeld. Uit Borre, Frans Vlaanderen hebben we 
een litanie. En die is de vertaling van die van Wannegem.

De litanie van Wulvergem is sprekend omdat ze de gehele geschiedenis van de 
Heilige MACHUTUS vertelt36. Ze geeft ook aan dat de pelgrim driemaal rond de 
kerk moet stappen. Deze pelgrim praktijk verwijst naar de kerkelijke oorsprong
en binding. Ze geeft ook aan dat de gunst moet komen van de 
symboolgevoelige verwijzing. Archetypisch het goede en het kwade dat 
overstijgend als het ware wordt geheeld en genezen of in zijn oorsprong 
theologisch door de drie-eenheid wordt geraakt.

Deze pointe vraagt uiteraard een arsenaal aan
begrippen en onzekerheden of inzichten waar we
hier niet in extenso op kunnen ingaan.

De praktijk van de ommegang is niet vreemd in

36 Litanie 1920.
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bedevaartcontext. Op andere plaatsen gaat het koeken. Ook weer met 
verwijzing naar de een fysisch element in de ziekte. Of men verdeelt water dat 
gezegend wordt. Deze devotionalia kunnen in de katholieke context 
sacramentaieën noemen in zoverre men ze kan linken aan sacramenten: 
doopwater37 of de kruisweg38, als weg ter verlossing door de Verlosser….. 

Uiteindelijk is de litanie in 
Wulvergem in grote lijnen 
gelijk geworden aan die van 
Wannegem en Borre.
De pelgrims kwamen er voor 
dezelfde kwalen.
De zenuwzieken worden niet 
specifiek vermeld in de 
litanie.
Zoweel in 1920 als later zijn 
de pelgrims op bedevaart in 
Wulvergem om genezen te 
zijn van dezelfde ziekten.

De kinderziekten hadden ook
nog op de heilige Cornelius 
bv in Onze Lieve vrouwekerk 
in Poperinge beroep doen. 
De convulsiën kennen de 
meeste oudere mensen als 
kinderziekte, al is het woord 
algemeen in gebruik voor 
stuiptrekkingen. Ze worden 
in de context vermeld van 
epileptische aanvallen. In het
verband van de 
heiligenverering worden 
convulsiën vaak gelinkt aan 
kinderziekten.

Het flerecijn verwijst in DE 
BO en het WNT naar Jicht en 
rheumatiek. Daar waren ook 
wel andere heiligen voor 
bekend39. Andere bronnen 
verwijzen eerder naar 
pleuritis als connotatie met 

flerecijn. In de tijden dat de medische kennis niet zo grondig was zal men het 

37 Men zou ook de eucharistie kunnen inroepen in verband met het brood, maar dat lijkt me heel veraf.
38 De pelgrimage of de weg die Christus als GodsZoon ging en die wij in Hem mogen gaan.
39 De Heilige Livinus in Elverdinge.
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zich niet zo gedetailleerd hebben afgevraagd.

Een oudere litanie van Machutus Wulvergem.

In Delpher waar je de Nederlandse kranten kan lezen zien we ook dat 
Machutus wordt gezien en gevierd in November in Oirlo40. Hij bekommert zich 
om de de kinderziekten en de zenuwzieken

Over de Noordelijke grens

Oirlo is deel van Venray. De verering van Machutus zou er via een pastoor die 
ook in Escharen stond en die cultus daar al kende ingevoerd zijn.

In Dorst was het dan weer Markoen die door
hen duidelijk werd vereerd in mei.
Ze volgden er duidelijk de Franse verwijzing
naar de klierziekte en het koningszeer.

Voor de verering van Markoen in Nederland
vinden we: 

De Sint Martinuskerk van Welten (gem.
Heerlen) toont een beeld van Marculphus als
bisschop, net zoals de Sint Landricuskerk te
Echt. Schinveld kent al vanaf 1870 een devotie
voor Sint Marcoen en Hunsel (gem. Ell) was een
bekende bedevaartplaats van St. Marcoen.
Buiten Limburg is Dorst de enige plaats waar
Marcoen vereerd wordt en de enige plaats in
Nederland waar een kerk naar hem vernoemd
is. De heilige Marcoen wordt aangeroepen voor
herstel van struma, huidzweren, eczeem maar
ook voor blindheid en doofheid. Het struma
wijst inderdaad naar Markoen. Struma is voor
de huidige medische wetenschap één van de
meest voorkomende problemen van de schildklier. Hierbij is de schildklier 

40 Oirlo De kerk van Oirlo beschikt voorts over een botsplinter van Machutus. Deze reliek, nog geen 
millimeter groot, is gevat in een neogotische, in wit metaal gegoten reliekhouder met een hoogte van 
33,5 cm. De reliekhouder, die rond 1900 werd vervaardigd, wordt bewaard bij het liturgisch vaatwerk.
- In de kerk bevindt zich links van het koor een houten, nieuw gepolychromeerd beeld van een 
zittende bisschop. Dit beeld, dat 74 cm hoog is en dateert uit de 14de eeuw, heet Machutus voor te 
stellen. De naam van Machutus staat niet op het beeld vermeld. De mannenfiguur, in bisschoppelijk 
ornaat met mijter zittend op een (18e-eeuwse) zetel, in zijn linkerhand een (nieuwe) staf, met de 
rechterhand een zegenend gebaar makend, draagt ook geen enkel attribuut dat naar Machutus zou 
kunnen verwijzen. Mede gezien de late gegevens over de Machutusverering in Oirlo is het dus 
mogelijk dat het beeld oorspronkelijk een andere heilige heeft voorgesteld. 
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vergroot, wat zichtbaar en/of voelbaar is als een zwelling in de hals. Een 
struma wordt ook wel krop genoemd.

Markoen wordt ook in Maastricht genoemd.
In de kranten van Nederland (Delpher) vonden we het verhaal over de hazen 
die hij onder de pij liet schuilen om te schuilen voor de jagers.

In Maastricht (kapel van de HH. Eligius en Marcoen in de Sint-Servaasbasiliek) 
is er een muurschildering waar Marculfus – Markoen – driemaal is afgebeeld. 
Heel veel literatuur is er hierover niet te vinden waar we iets meer uit kunnen 
bijleren. De verering in Maastricht en Hunsel wordt uitvoerig beschreven41

Hunsel in Nederlands Limburg zou een oudere verering hebben gehad.
Het oorspronkelijke cultusobject, een 15de-eeuws houten Marcoenbeeld, heeft 
tot in de eerste decennia van de 20ste eeuw in de kerk gestaan. Op een foto 
van voor de kerkverbouwing in 1926 staat het beeld echter al niet meer op het
Marcoenaltaar, het is dan vervangen door een Rochusbeeld. Volgens de 
toenmalige pastoor J.W. Linssen was het oude Marcoenbeeld afkomstig van de 
voormalige abdij van Thorn. Naar verluidt heeft Linssen tijdens zijn pastoraat 
het laatmiddeleeuwse Marcoenbeeld ergens in een atelier laten restaureren, 
maar nam hij, toen hij het beeld ging ophalen, een ander (Rochus) beeld mee 
terug. Het verhaal gaat dat hij dit heeft gedaan omdat hij het Rochusbeeld 
mooier vond. Dit mooiere houten St. Rochusbeeld (hoogte 124 cm) staat dus 
zeker al sinds 1926 in de kerk en werd in 1999 nog steeds vereerd als zijnde 
een Marcoenbeeld. Naast het beeld is een offerblok opgehangen met de naam 
van St. Marcoen. Rochus is zoals gebruikelijk, uitgebeeld als pelgrim met in 
zijn linkerhand een pelgrimsstaf. Met zijn rechterhand wijst hij op een pestbuil 
op zijn been. Op zijn hoed heeft hij pelgrimstekens: tweemaal twee gekruiste 

41 https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/371   maar heeft details die we niet terugvinden in
andere bronnen pelhrims moesten zich onthouden van bepaalde groenten, vlees, enz. Het water werd 
gezgend door de reliek in het water te brengen. Niet bepaald ongebruikelijk. Dit gebeurde ook met de 
reliek van Mère Mathieu Deleloë in Poperinge.
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sleutels en een rechthoekig schildje met een mannenkop. Aan zijn voeten ligt 
een hond met een stuk brood in de bek.

Uit deze opsomming leren we vooral hoe flexibel men met de legende en 
verhalen van de heiligen omging.

Besluit
Het zal de lezer opvallen dat we heel wat omschakelden van Markoen naar 
Machuyt. De litteratuur is zeer verwarrend.
Om het als besluit wat te traceren denken we dat de levensverhalen een hulp 
kunnen zijn om de twee wat uit mekaar te houden. Maar het is zoals trouwens 
met de gehele hagiografie goed er rekening mee te houden dat er wel 
onderling geleend werd in patronaatschappen en legenden.

Grosso modo dit schema
Machutus, Machuyt, Malo
° Wales, rond 29 maart 6de eeuw-
Saintes(Charente-Maritime)

Markoen, Marculfus, Maclou42

van ca. 490
+ rond 14 november 640
 + als abt te Nanteuil op 1 mei 558 (ook soms
Bayeux, Reims)

Feest 15/11 1/05; 7/07, 2/10

Hij werd bisschop van Aleth en deed veel aan 
missioneringswerk in Bretagne, maar werd 
door tegenstanders naar Saintes verdreven.

Marcoen of Marculphus leefde in Normandië. 
Hij werd in 522 in Coutances tot priester 
gewijd en trok rond als missionaris. Marcoen 
stichtte met hulp van de merovingische 
koning Childebert een kloostergemeenschap 
te Nanteuil, het tegenwoordige Saint-Marcouf-
de-l'Isle. Marcoen gaf koning Childebert het 
vermogen om scrofulose of koningszeer, 
kropachtige zwellingen in de hals, te helen. 
Marcoen stierf als abt te Nanteuil op 1 mei 
558 en werd daar ook begraven.

Wulvergem, Wannegem-Lede, Escharen, 
Monster, Oirlo, Vught, Houthave,Hoch-Elten 
(Duitsland)

Hunsel, Dorst (bij Breda), Gedurende de 
middeleeuwen genoot Sint-Marculfus in België
sinds de 15de eeuw verering in de St.-
Bricekerk van Doornik, in Dinant sinds 1554, 
Silly (1558) en Grez (1594), en vanaf de 17e 
eeuw in Ath, Barvaux-sur-Ourthe, Binche, 
Brussel (OLV ter Zavel), Echtel, Haut-Fays, 
Kortrijk, Mont-Dison, Namen, Nijvel, Paliseul, 
Somzée, Wesembeek, Wichelen, Wingene, 
Wondelgem.... Monceau-Imbrechies is de 
enige Belgische plaats met een kerk die 
speciaal aan Sint Marcoul is toegewijd. 
Tegenwoordig is Sint Markoen een bijna 
vergeten heilige.

42 In de Franse litteratuur vaak door mekaar gebruikt
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Kinderziekten, verlammingen, aandoeningen 
aan het zenuwstelsel Toren en staf Machutus 
Wulvergem

Kerk in Wulvergem: staf van Machutus op de
toren.

Hij is patroon van der Franse plaatsen Reims 
en het naar hem genoemde Iles St-Marcouf ; 
daarnaast van apothekers, van 
lakenhandelaren, van handelaars in 
fournituren (garen en band). Zijn voorspraak 
wordt ingeroepen tegen eczeem, huiduitslag, 
kliergezwellen, klierziekten en tegen struma 
en scrofulose (kropgezwel in de keel). Vaak 
verwezen naar het Koningszeer.
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