
 

   1/16 

 

 
 
 
 
Edouard Colleman (1822-1898) 
alias Frère Liévin de Hamme 
 
 
 

 
 

 
 
Hamse minderbroeder begeleidde 
pelgrims in het Heilig Land 

door Hugo de Looze 
 
 

 
Vraag een Hammenaar of hij minderbroeder “Frère Liévin de Hamme” (Edouard Colleman) 
kent om zo goed als altijd een ontkennend antwoord te krijgen. De gemiddelde Hammenaar 
weet dat Pater Vertenten iets met koppensnellers en een ver land te maken heeft. Hij 
veronderstelt misschien dat Kromme Peet, die in de zomer van 1866 aan cholera overleden 
Hammenaren afvoerde, een geestelijke was. Kromme Peet, in het echt Pieter Van Der Jeugd, 
was echter geen geestelijke en kreeg later een straatnaam in Hamme. Diezelfde Hammenaar 
weet dat de gemeente Hamme een Kanunnik De Meyerlaan heeft maar weet verder niets 
over de straatnaamgeestelijke. Maar Edouard Colleman, als minderbroeder gekend als Frère 
Liévin de Hamme? Merkwaardig: nooit van gehoord! 
 
Nochtans is diezelfde Hammenaar al enkele malen dicht in de buurt van Edouard of Edward 
Colleman gekomen. Zijn broer Pieter Colleman schreef zich op 4 maart 1864 voor een periode 
van twee jaar in als Zoeaaf of strijder voor de “Kerkelijke Staat” of het wereldse rijk van paus 
Pius IX rondom Rome in het huidige Italië. Karel De Cock en André Van Bossche verwezen er 
naar in hun geschriften over de Hamse Zoeaven, zij het – om verwarring te stichten? – onder 
de verschillende namen “Pieter Colleman” en “Petrus Colman”. De Kerkelijke Staat ontstond 
in het jaar 756 door een schenking van Pepijn de Korte en werd in 774 uitgebreid door Karel 



 

   2/16 

 

de Grote. Kernlanden waren Rome, de Campagna, Umbrië, de Marken en de Romagna in 
Italië. In de negentiende eeuw was de Kerkelijke Staat 41.187 km2 groot, dus ruim dertig 
procent groter dan het huidige België. De Kerkelijke Staat had toen ongeveer 3,5 miljoen 
inwoners. Romagna, Marken en Umbrië werden in 1860 met Sardinië verenigd. In september 
1870 volgden Rome en de Campagna. Dat leidde tot de “Romeinse kwestie” die op 11 
februari 1929 door het Verdrag van Lateranen werd opgelost. Italië kende aan de Heilige Stoel 
onder meer de volledige eigendom toe van Vaticaanstad, het paleis Castel Gandolfo, de 
basilieken van Lateranen en Sante Maria Maggiore. 
 
Maar het ging over Frère Liévin de Hamme zoals hij wereldwijd maar niet in Hamme bekend 
is. Wie was die man en wat deed hij? De Potter en Broeckaert vermeldden hem niet in hun in 
1889 verschenen geschiedenis van Hamme, ook niet in hun rubriek “Verdienstelijke mannen, 
te Hamme geboren”.1 Ook in het boek over de dekanale Sint-Pieterskerk van Alphonse Van 
Bogaert wordt Frère Liévin de Hamme niet vermeld. Dat boek steunt op door de auteur van 
1944 tot 1949 in het Parochieblad verschenen bijdragen.2 Men zou daaruit kunnen besluiten 
dat Hamme noch tijdens zijn leven noch daarna aandacht had voor Broeder Liévin de Hamme. 
De naam “de Hamme” doet nochtans vermoeden dat de minderbroeder in min of meerdere 
mate fier was op zijn geboortedorp. Zijn biograaf pater Ananie Ceyssens bracht enkele jaren 
na het overlijden van Frère Liévin de Hamme een en ander aan het licht. Dat gebeurde in 
1903 in de onmiddellijke buurt van Hamme, namelijk in de Gedenkschriften van de 
“Oudheidskundige Kring der stad en des voormaligen lands van Dendermonde”. Blijkbaar zag 
men dat in Hamme over het hoofd. De ruim honderd jaar oude biografie moet gesitueerd 
worden in de tijd dat ze werd gepubliceerd; dat wil zeggen met eenzijdige katholieke 
verheerlijkingen die zeker overdreven en/of niet altijd op hun plaats zijn. Toch bevat de 
biografie waardevolle gegevens maar, na een korte studie, ook enkele aanwijsbare fouten.3 
 

ACTIEF IN HAMME, GENT EN PARIJS 
 
 
Volgens pater-biograaf Ananie Ceyssens werd Edouard Colleman 
op 11 augustus 1822 in Hamme geboren. Vader Charles-Louis was 
wever van beroep en moeder heette Julie Cornelissens. Edouard 
kreeg een opleiding als tuinier en van zijn veertiende tot 
achttiende jaar volgde hij het volwassenenonderwijs in Hamme. 
Daar leerde hij Nederlands en een beetje Frans. Na zijn legerdienst 
werkte Edouard Colleman van 1844 tot 1850 als (zelfstandig?) 
tuinier. Hij meldde zich op 1 augustus 1850 aan bij de 
minderbroeders4 in Gent5 en startte zijn proefjaar onder de naam 
Liévin. Edouard Colleman legde op 19 maart 1856 zijn 
kloostergeloften af. Nog in 1856 gaf lekenbroeder Liévin zich aan 
voor het “Commissariaat van het Heilig Land” dat toen in Parijs 
gevestigd was. Edouard Colleman vertrok op 15 november 1856 

1Liévin de Hamme (uit Ananie 
Ceyssens, op. cit.) 
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naar Parijs waar hij onder meer eerst bij landgenoten en later ook bij autochtonen in de door 
de revolutionaire opstand van 1848 beruchte voorstad Saint-Antoine predikte. De “Flamands 
de la Capitale” verzochten monseigneur Darboy, bisschop van Parijs, om lekenbroeder Liévin 
de priesterlijke waardigheid te geven en hem tot pastoor van hun parochie te benoemen. Die 
vraag leidde tot het onmiddellijke vertrek van Frère Liévin de Hamme naar Palestina, waar hij 
op 6 januari 1859 aankwam. In Parijs richtte zijn opvolger en naamgenoot, priester Liévin, het 
werk “Flamands à Paris” op. 
 
Biograaf Ceyssens beweerde dat het echtpaar Colleman-Cornelissens het geluk had dat drie 
van hun kinderen zich aan God toewijdden, namelijk Frére Liévin en twee van zijn zusters. De 
jongste zuster zou naar Argentinië gestuurd zijn om er nieuwe kloosters op te richten. 
Genealogisch gezien is dat niet juist want Frère Liévin had maar één (oudere) zuster en één 
(jongere) broer.6 Zijn vader, wever Carolus-Ludovicus Colman, werd op 2 augustus 1796 in 

Hamme Sint-Anna geboren. Hij was de enige zoon van Joannes 
Ferdinandus Colman en Petronella Tempels. Carolus-Ludovicus 
Colman huwde op 11 november 1818 met de op 15 januari 1797 
in Hamme Dorp geboren Julia Cornelissens. Zij was het tweede 
van zeven geboren kinderen uit het huwelijk van de Hamse 
hoedenmaker Jacobus Cornelissens en de Hamse Joanna 
Catharina Fobe. Carolus-Ludovicus Colman en Julia Cornelissens 
kregen drie kinderen, die allen in De Ring in Hamme werden 
geboren. Maria Josepha zag het levenslicht op 21 juli 1821. 
Eduardus volgde op 11 augustus 1822, werd broeder en woonde 
in Jeruzalem waar hij op 23 september 1897 overleed. “Broeder 
Livinus, in de orde der Franciscanen”, noteerde André De Waele. 
“Broeder Livinus, in de orde der Franciscanen – schreef over het 
Heilige Land – overleed als minderbroeder”, voegde André Van 
Bossche toe. Als derde kind van het echtpaar Colman-
Cornelissens volgde Petrus op 24 september 1824. Deze Petrus 
was één van de vijftien Hamse Pauselijke Zoeaven. Hij was veel 
ouder dan de andere vrijwilligers die zich meldden als Pauselijke 
Zoeaaf. André Van Bossche schreef in 2007 over deze oudere 
Zoeaaf: “Petrus Colman was de jongste uit een gezin van drie 
kinderen en wever van beroep. Hij meldde zich aan te Brussel op 
4 maart 1864 (op 40-jarige leeftijd)! waar hij tekende voor twee 
jaar. Hij kon lezen en schrijven. Was gekazerneerd te Rome met 

als stamnummer 1446, bekwam de medaille van Mentana.”7 Bijna een halve eeuw vroeger, 
meer bepaald in 1960, schreef Karel De Cock over Zoeaaf “Pieter Colleman”: “Geboren te 
Hamme op 24-9-1824 (een oudere!), als zoon van Karel-Lodewijk (geb. 1796) en Julia 
Cornelissen. Zijn moeder was de dochter van Pieter-Jan Cornelissen, “kapitein” van de 
Boerenkrijg te Hamme-Ste Anna. Wever van beroep, meldde hij zich te Brussel aan, komende 
van Waasmunster, op 4-3-1864. Hij was toen 40 jaar oud! Hij kon lezen en schrijven en 
tekende in voor twee jaar. Zijn persoonsbeschrijving luidde als volgt: lengte: 1,58 m. – bruine 
haren en wenkbrauwen – grijsblauwe ogen – scherpe neus en grote mond – ronde kin – ovaal 
aangezicht – gewone kleur – geen bizondere kentekenen.”8 

https://cdlm.revues.org/pdf/4193
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COLLEMAN versus COLMAN en CORNELISSENS versus CORNELISSEN 
 
 
Op basis van de bevolkingsregisters van Hamme had André De Waele het over “Eduardus 
Colman”. André Van Bossche sloot zich daar bij aan. Biograaf Ananie Ceyssens had het over 
“Edouard Colleman” en Karel De Cock over zijn broer “Pieter Colleman”. Eduardus, Edouard 
en Edward zijn eigenlijk dezelfde voornamen, respectievelijk in de Latijnse, Franse en 
Nederlandse versie. De voornaam van Edward zijn broer Pieter kan men aanzien als de 
Nederlandstalige versie van Petrus. Het valt op dat Petrus 
voor zijn Nederlandstalige voornaam Pieter koos. Op het op 
zondag 10 april 2011 in de Zouavenstraat in Hamme 
onthulde monument/kunstwerk “De vuist van de paus” ter 
herinnering aan de 15 Hamse Zouaven van kunstenaar 
Maurice De Clercq uit Hamme-Zogge prijkt de naam “Petrus 
Colman”. Wellicht is deze naamgeving ingegeven door de 
enkele jaren voordien verschenen werk van André Van 
Bossche.9 
 
Eduardus koos in een Franstalige omgeving voor “Edouard”. 
In die omgeving gebruikte hij ook zijn Franse in plaats van 
Latijnse lekenbroedernaam. Het is aannemelijk maar 
(voorlopig?) niet aantoonbaar dat hij in Hamme gewoon 
Edward werd genoemd. 
 
Belangrijker is het verschil in schrijfwijze van de 
achternaam: Colman versus Colleman. Colman komt 
blijkbaar voor in de gemeentelijke registers van Hamme 
terwijl zowel Edouard als Pieter buiten de gemeente 
“Colleman” als achternaam lieten noteren. Het is mogelijk 
dat het gezin de achternaam “Colleman” ook in Hamme 
gebruikte. Een gesprek met André De Waele leerde dat 
men fouten in de gemeentelijke administratie niet mag 
uitsluiten. Daarom mogen we aannemen dat, althans 
volgens de familie zelf, de echte achternaam Colleman was. 
In het genealogische repertorium van André De Waele 
komt maar één Colleman voor, namelijk de op 3 februari 1778 in Lokeren geboren Joannes 
Ferdinand die verder niets met het gezin Col(le)man-Cornelissen(s) te maken had. 
 
Verwarring is er ook over de naam van de moeder van Frère Liévin de Hamme, zijn oudere 
zuster en jongere broer: Julia Cornelissens volgens biograaf Ceyssens en André De Waele, 
Julia Cornelissen volgens Karel De Cock. Gelet op de biografie en de vele gegevens die André 
De Waele opdiepte, zal Cornelissens wel de echte achternaam zijn. Volgens De Waele was zij 
de dochter van de op 25 maart 1766 in Hamme geboren en op 13 juni 1813 in Hamme 
gestorven hoedenmaker Jacobus Cornelissens en zijn echtgenote Joanna Catharina Fobe. 
Deze laatste werd op 5 april 1763 in Hamme geboren, trouwde op 29 april 1794 met de 

2Liévin de Hamme (bron Ananie Ceyssens, op. cit.) 
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hoedenmaker en stierf in Hamme op 18 april 1818. Het paar kreeg zeven kinderen van wie er 
meerdere op jonge leeftijd overleden. Karel De Cock meende dat moeder de dochter was van 
“Pieter-Jan Cornelissen, ‘kapitein’ van de Boerenkrijg te Hamme-Ste Anna”. Een mooi verhaal 
dat wellicht niet met de werkelijkheid strookt! 
 
Elementen zoals de opleiding van de grootouders en de ouders, de opleiding en de scholing 
van de kinderen, het kiezen voor Nederlandstalige voornamen en de achternaam “Colleman”, 
het Zoeaaf en lekenbroeder worden en het kiezen voor een loopbaan in het Heilig Land, 
wijzen er op dat de familie Colleman-Cornelissens zelfbewust, Vlaams bewust en zeer 
godsdienstig was. Dat strookt met de vermelding “de Hamme” (afkomstig van Hamme) en de 
wijze van opereren van Frère Liévin in Palestina. 
 
Aanvullend: André De Waele vermeldt 1897 als sterfjaar van Edouard Colleman of Frère Liévin 
de Hamme. Biograaf Ceyssens en, zoals verder zal blijken ook andere bronnen, vermelden 23 
september 1898 als overlijdensdag van de lekenbroeder. 

FRÈRE LIÉVIN DE HAMME IN PALESTINA 
 
 
Na deze uitwijding over het gezin Colleman-Cornelissens, keren we terug naar Frère Liévin de 
Hamme. Die arriveerde op 6 januari 1856 in Palestina en werd daar verantwoordelijk voor de 
sacristie in de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem. Zijn hele leven stond vervolgens in het 
teken van het verheerlijken en verdedigen van de katholieke heiligdommen in het Heilig Land. 
Vanaf het jaar 1860 gidste hij ook pelgrims, prinsen, keizers, graven, enz. langs de heilige 
plaatsen. Bekend bleven onder meer de Boetebedevaarten met honderd tot meer dan 
duizend pelgrims vanaf het jaar 1882. Dat was toen niet zonder gevaar in een land dat tot het 
Ottomaanse Rijk (Turkijë) behoorde en waar vooral Arabieren woonden. Volgens biograaf 
Ceyssens imponeerde Frère Liévin de Hamme door zijn meer dan gemiddelde gestalte, zijn 
omvangrijke baard en zijn arendsogen. Lekenbroeder Liévin sprak Nederlands, Frans, Italiaans 
en Arabisch. Hij verstond Latijn, Duits en enkele woorden Hebreeuws. Hij studeerde ook 
archeologie en zocht de verklaringen en de geschiedenissen van de Heilige Plaatsen op. Frère 
Liévin de Hamme droeg als minderbroeder bij tot het ontdekken van de steen van Bethphage 
(1887) en het aankopen van enkele Heilige Plaatsen zoals Tell-Houm (Capharnaïm) en 
Bethphage. Hij hielp ook bij het bouwen van een kapel en een hospitaal op de ruïnes van het 
evangelische Emmaüs. In 1897 voelde Frère Liévin de Hamme zijn krachten afnemen. Hij zou 
gevoeld hebben dat zijn dood naderde. Na een doodstrijd van twee dagen overleed hij op 23 
september 1898 in Jeruzalem. Daags nadien werd hij begraven op het Latijnse Kerkhof van 
Mont Sion in Jeruzalem. 
 
De door franciscaan A. Mertens samengestelde encyclopedie “Who was a Christian in the 
Holy Land?” verwijst naar de Hamse lekenbroeder: “Liévin de Hamme, Colleman. He was born 
at Hamme (Flanders) in1822. His brother served (round 1860-1870) as papal zouave-soldier. 
Liévin died at Jerusalem on Sep 23, 1898. He guided Lesseps in 1866. He helped in the 
discovery of the cubinal stone of Bethphage in 1876 an in acquiring the site in 1880. In 1869 
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appeared ad Jerusalem his ‘Guide Indicateur des Lieux saints’. It was in one volume of 698 
pages. In 1876 was published at Leuven (Belgium) the 2nd edition in 3 volumes.”10 
 
Het Ottomaanse of Turkse Rijk werd van circa 1300 tot 1922 door de Osmanen, dat is een 
dynastie van sultans, beheerd. Tot aan de zeventiende eeuw ging de opvolging steeds van 
vader op zoon. Het sultanaat werd op 1 november 1922 door een besluit van de Turkse 
Nationale Vergadering afgeschaft. Tijdens het verblijf van Frère Liévin de Hamme in Palestina 
heersten volgende sultans over het Ottomaanse of Osmaanse Rijk: Abdül-Medjid (1839-
1861), Abdül-Aziz (1861-1876), Moerad V (van 30 mei tot 31 augustus 1876) en Abdül-Hamid 
II (1876-1909). Palestina was na de ondergang van het Romeinse Rijk een onderdeel van het 
Byzantijnse Rijk om vanaf het jaar 640 onder heerschappij van de islam te komen. Na de 
vernietiging van de door de kruisvaarten in Palestina ontstane christelijke rijken, bleef het 
land eeuwenlang ongestoord in het bezit van Egypte. De Osmaanse sultan Selim I veroverde 
het land in het jaar 1516. Palestina was vervolgens tot de Eerste Wereldoorlog een onderdeel 
van het Turkse Rijk. In 1882, het jaar waarin men de moderne Joodse emigratie naar Palestina 
gewoonlijk laat beginnen, woonden er ongeveer 24.000 joden in zogenaamde “Erets Jisraël”. 
 
Bethphage of Betfage, “huis van de onrijpe 
vijgen” in het Hebreeuws, is een plaatsje ten 
oosten van Jeruzalem, aan of bij de straatweg 
naar Jericho. Gezeten op een ezel zou Jezus 
daar zijn intocht in Jeruzalem begonnen zijn. 
Waarschijnlijk lag het op de zuidoostelijke 
helling van de Olijfberg. In rabbijnse gegevens 
wordt Betfage tot Jeruzalem gerekend. Frère 
Liévin de Hamme schreef dat het dorp in de 
tijd van Israël aan priesters toebehoorde die 
de tempel bedienden. Jezus zou daar twee 
discipelen op pad gestuurd hebben om de 
ezelin en ezel te vinden voor zijn intrede in 
Jeruzalem. Door weerstand van tegenstanders 
van de kerk moesten de franciscanen de 
traditie van de jaarlijkse processie van 
Béthanie naar Jeruzalem opgeven. Verder 
schreef de auteur in 1876 dat al vele jaren 
niets meer overbleef van Bethphage. Twee 
jaar geleden begon de eigenaar het gebied te 
ontginnen. Hij trof funderingen van huizen aan en met die stenen vormde hij terrassen. Hij 
trof ook overblijfselen aan van mozaïekplaveisel. “Etat actuel – Depuis un grand nombre 
d’années, on ne voyait plus rien de Bettphagé, lorsque, il y a deux ans, le propriétaire se mit à 
défricher cet emplacement et rencontra des fondements de maisons dont les pierres lui 
servirent à former des terrasses. Il y trouva aussi des débris de pavement en mosaïque.”11 
 
Frère Liévin de Hamme werd begraven op het kerkhof van Sion. Hijzelf beschreef het plateau 
van Sion dat dienst deed als christelijke begraafplaats. Vlakbij waren nog heel wat andere 

3Bethfage - Photography by Studios Bonfils, ca. 1867-1910 - The 
Fouad Debbas Collection, Beirut 
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begraafplaatsen. “Plateau du Sion – Aujourd’hui, ce plateau sert de cimetière aux chrétiens. En 
se dirigeant vers le S-O, on traverse le cimetière des arméniens non-unis, laissant à droite celui 
des Catholiques qui est entouré de murs. Après un parcours de 55 mét., on arrive au cimetière 
des grecs non-unis et, longeant à gauche celui des américains qui est clos de quatre murs, on 
arrive à l’Emplacement de la maison de la Ste Vierge.”12 
 

BOEKEN VAN EDOUARD COLLEMAN 
 
 
Edouard Colleman schreef een boek en een brochure. Als auteur gebruikte hij daarvoor zijn 
lekenbroedernaam Frère Liévin de Hamme. 
 
Pelgrims zouden hem aangezet hebben tot het 
schrijven van een gids over het Heilig Land. In 1869 
verscheen in Jeruzalem de eerste editie van zijn 
“Guide-Indicateur des sanctuaires et lieux 
historiques de la Terre-Sainte”. Het boek moest de 
lekenbroeder (”franciscain de la province de Saint-
Joseph en Belgique”) na zijn dood vervangen. Het 
boek telde XV plus 698 bladzijden. De tweede met 
teksten, kaarten en plannen aangevulde uitgave 
verscheen op vraag van Frère Liévin de Hamme in 
1876 in Leuven. De door de “franciscain résidant à 
Jérusalem” geschreven gids werd op literair gebied 
door een collega nagezien. De Hamse lekenbroeder 
begeleidde de uitgave vanuit het klooster van 
Leuven. Het boek bestond uit drie delen. Die telden 
respectievelijk XXVIII + 391, XX + 200 en XXV + 1 + 
254 gedrukte bladzijden. Ook de derde uitgave werd aangevuld. Zij verscheen in 1887 in 
Jeruzalem en werd net als de eerste uitgave door de drukkerij van de Franciscanen 
uitgegeven. De derde uitgave bestond uit drie delen van LII + 486, XXXVII + 346 en XXXIX + 
359 bladzijden. Uiteindelijk verscheen onder leiding van Frère Liévin de Hamme in 1897 nog 
een vierde uitgave bij de Franciscanen in Jeruzalem. Het was opnieuw een aangevulde uitgave 
met kaarten en plannen gemaakt door de Parijse graveur Hausermann. Lekenbroeder Liévin 
volgde het werk van de graveur persoonlijk op in Parijs. De vierde en laatste uitgave kort voor 
het overlijden van Frère Liévin de Hamme bestond uit drie delen van XII + 512, VIII + 340 en 
VIII + 366 bladzijden. 
 
De “Guide-Indicateur” werd meermaals vertaald. Padre Cipriano de Treviso zorgde voor de in 
1870 in Venetië verschenen Italiaanse vertaling van “Fra Lavinio da Hamme” onder de titel 
“Guida indicatrice dei santuari e luoghi di Terra Santa”. In Gent verscheen in 1875 de Engelse 
vertaling van het door “Brother Liévin de Hamme” geschreven boek. Franz-Joseph Costa-
Major vertaalde de tweede uitgave in het Duits. Die vertaling “Das heilige Land und Seine 
Heiligthmer” verscheen in 1887 in Mainz. In 1890 verscheen in Londen “The pilgrim’s 
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handbook to Jérusalem”. Mary B. Rotthier vertaalde de gids in 
het Amerikaans: “Ancient and modern Palestine” van “Brotter 
Liévin de Hamme O.S.F.” verscheen in 1898 in New-York. 
 
Frère Liévin de Hamme, “religieux franciscain, guide des 
pèlegrins”, schreef ook de brochure “Etude topographique – 
Forteresse de Sion; Sion (Haute ville), Acra (Basse ville)”. Deze 
zestien bladzijden tellende brochure werd in 1891 in 
Jeruzalem uitgegeven door de Franciscanen. Frère Liévin de 
Hamme stelde in deze brochure dat het plateau van Mont 
Sion de basis was van het fort Sion of de stad van David. 
Verder meende hij dat David de stad met een omheining 
beschermde en haar de naam Stad van David gaf, enz. 
 

BEDEVAARTEN IN PALESTINA 
 
 
Het in 1876 in Leuven uitgegeven boek “Guide-Indicateur de la Terre-Sainte” van Frère Liévin 
de Hamme omvat drie delen. Het eerste deel handelt over “Jaffa, Lydda, Ramleh, Jérusalem 
et ses environs”. Het tweede deel bevat beschrijvingen van “St-Jean-dans-la-Montagne, 
Bethléem, Mont des Francs, Hébron, Emmaüs, Mer-Morte”. De titelpagina van het derde deel 
of “Troisième partie” kondigt beschrijvingen aan van “Bethel, Sichem, Nazareth, Thabor, 
Tibériade, Capharnaüm, Carmel, St-Jean-d’Acre, Tyr, Sidon et Beyrouth”. 
 
Het eerste deel behandelt dus het vroegere Tel Aviv, Lod, Ramla en Jeruzalem. Het tweede 
deel gaat over de berg Thabor, Bethlehem, het huidige nationale park Herodium 9 km ten 
zuiden van Jeruzalem, Hebron, Emmaus en de Dode Zee. In het derde deel komen het huidige 
Palestijnse dorp Beitin, Nablus, Nazareth, Thabor, Tiberias, Capharnaüm (of Capernaüm), het 
Karmelgebergte, Akko (ook Acre, Akkà), Tyre in Zuid-Libanon, Zidon (de tweede grootste stad 
van Libanon, ook Sidon en Saïda) en Beiroet (de Libanese hoofdstad en havenstad) aan bod. 
 
Deze opsomming geeft meteen aan welke plaatsen de rooms-katholieke bedevaarders van 
het “Heilig Land” aanspraken. Dat gebied valt grotendeels maar niet volledig samen met de 
huidige staat Israël, bezette en geannexeerde gebieden inbegrepen. 
 
Frère Liévin de Hamme meende dat in de tijd dat hij in Palestina verbleef, ongeveer een half 
miljoen mensen in “La Terre-Sainte moderne” woonden. Het overgrote deel daarvan waren 
moslims. Het Mohammedanisme was de staatsgodsdienst. Wie die godsdienst niet beleed 
werd min of meer misprezen door het volk en de regering. De grootste vijanden van de 
moslims of mohammedanen waren de afgoderijen en de christenen. De officiële taal was het 
Turks maar de volkstaal was het Arabisch. Frère Liévin de Hamme schreef: “Rien n’est plus 
difficile que d’évaluer le nombre des habitants de ce pays, même approximativement. Je crois, 
cependant, que La Terre-Ste n’a guère plus d’un demi million d’habitants.  En voici le tableau 
comparative au point de vue religieux: vingt mille Catholiques; trente mille Grecs non-unis; 



 

   9/16 

 

vingt-cinq mille Juifs; six mille Druses; huit mille Métoualis; deux mille Arméniens. Tout te reste 
est Muselman.” – “La religion de l’empire turc est le Mahométisme professé par la grande 
majorité des habitants. Tout homme qui ne la professe pas est plus ou moins méprisé du 
people en du gouvernement. Les plus grands ennemis des Musulmans, que leur loi ne leur 
permet pas de tolérer, sont les idolâtres en après eux les chrétiens en général, sans exception 
de rite. Les chrétiens, même ceux qui sont sujets ottomans, ne peuvent jamais jouir de tous les 
droits d’enfants du pays.” – “La langue officielle de la Palestine comme de toute la Turquie est 
la langue turque. Cependant, dans les villes fréquentées par les voyageurs, on rencontre des 
indigènes qui savant parler une ou plusieurs langues Européennes, principalement le français, 
l’italien, l’allemand, l’anglais, l’espagnol. Mais la langue du people est l’arabe.”13 
 
Frère Liévin de Hamme stelde dat het Mohammedanisme (Mahométisme) de 
staatsgodsdienst van het Turkse Rijk was. De aanhangers van twee andere godsdiensten 
hadden burgerrechten, namelijk de druïden en de “Métoualis” die in Ali, de neef en 
schoonzoon van Mohammed, geloofden. Hoewel zij Mohammed een bedrieger vonden en 
zijn volgelingen misprezen, gebruikten zij dezelfde moskeeën. Tot de toegelaten godsdiensten 
behoorden Israëliërs en de Christenen. Tot de katholieke christenen behoorden de Latijnse 
christenen, de maronieten, niet-verenigde Grieken en Armeniërs, Kopten en niet 
afgescheiden Syriërs. “Christelijke sekten” of “niet-katholieken”, geloofden niet in de dogma’s 
van de Roomse kerk. Het betrof de volgelingen van Photius, afgescheiden Armeniërs, van 
Rome afvallige Kopten, Jacobijnse (niet-verenigde) Syriërs en de vele protestantse sekten.14 
 
Reizen in Palestina was toen niet eenvoudig en ook niet volkomen veilig. Er heerste een 
gespannen sfeer tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Zo vermeldt Frère Liévin de 
Hamme in zijn geschiedkundig overzicht dat Syrië en Palestina in 1832 door de onderkoning 
van Egypte werden veroverd maar in 1841 terug aan de (Turkse) sultans werden gegeven. 
Voor het jaar 1860, dat was vier jaar na zijn aankomst in Palestina, vermeldde hij “Massacres 
de Damas”. Tijdens dat bloedbad werden 10.000 christenen vermoord. In 1873 bezetten met 
blanke en vuurwapens gewapende niet-verenigde Grieken het heiligdom van de 
geboorteplaats van Christus in Jeruzalem. Zij plunderden het heiligdom en verwondden 
daarbij vijf paters van het Heilig Land.15 Frère Liévin de Hamme raadde de bedevaarders aan 
een revolver mee te nemen en zich te laten begeleiden door een gewapende escorte. Reizen 
in Palestina kon alleen met een janplezier, draagstoel, paard, ezel of muildier. “Il est bon 
d’être armé; mais les grands fusils sont très-
difficiles à porter et fatiguent beaucoup. Le 
revolver est la meilleure arme sous tout 
rapport. Il est facile à porter et fait une grande 
impression sur les Arabes.” – “CE Q’EST 
L’ESCORTE. En général, on comprend par 
Escorte un certain nombre d’hommes à pied ou 
à cheval, armés et destinés à protéger les 
voyageurs durant toute l’excursion ou le voyage 
qu’ils entreprennent. NECESSITE DE L’ESCORTE. 
Comme tous les chemins de la Terre-Ste ne sont 
pas également sûrs, il est parfois nécessaire, 

4"Massacre de Damas en 1860", 1861, door Jan-Baptist Huysmans 
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selon les lieux et les circonstances, d’être en mesure de se défendre en cas d’agression. Dans le 
courant de cet ouvrage, j’indiquerai les excursions et les voyages où l’Escorte est de rigueur. 
DIVISION DE L’ESCORTE. Elle est de deux sortes: l’ordinaire, et l’extraordinaire ou de 
Bédouins.” – “En Terre-Ste il n’y a d’autres moyens de transport que ceux que j’énumère ici; 
par conséquent dans les arrangements de voyage, on devra faire connaître expressément celui 
qu’on veut avoir. 1. Le Char-à-bancs (de Jaffa à Jérusalem seulement). 2. La Chaise à porteurs. 
3. Les montures du pays: Chevaux, Anes, Mulets. Le dromadaire sert encore quelquefois au 
transport des voyageurs et des marchandises; mais ordinairement on ne l’emploie que quand 
on voyage dans le désert.”16 
 
Verder in zijn algemene inleiding op de eigenlijke gids raadde Frère Liévin de Hamme de 
pelgrims aan om de boot van Marseille over Napels en Alexandrië te nemen. Deze reis was de 
kortste en de goedkoopste. De bootreis tot Alexandrië duurde zes dagen. Daarna volgden nog 

twee vaardagen tot Jaffa met inbegrip van enkele 
uren rust in Port-Saïd. De eigenlijke bedevaart in 
Palestina duurde 28 dagen, onvoorziene 
omstandigheden niet meegerekend. Die 28 dagen 
werden gevuld met reizen, uitstappen, bezoeken 
en rustpauzes. Alleen als pelgrim rondreizen was 
mogelijk maar duur. De pelgrims konden ook in 
groepen van twee, drie of vier, vijf tot acht 
personen de heiligdommen bezoeken. 
Bedevaarten in karavaan waren het goedkoopst 
maar hadden ook nadelen. “Ce mode est plus 
économique; mais comme la caravane est le plus 
souvent composée de pèlerins de différentes 
nations, conditions et opinions, on s’accorde 
rarement bien. De plus, le nombre des jours de 
voyage étant déterminé d’avance, quoi qu’il arrive, 
la caravane continue sa route. Si un pèlerin vient à 
être indispose, on le laisse dans le Couvent le plus 
voisin; mais la part du reliquat qui lui est 
fidèlement remise se trouve alors insuffisante pour 
que, seul, il puisse continuer son pèlerinage dans 
les mêmes conditions.” Logeren kon in kloosters, 

hotels en tenten. “On loge dans les Couvents, dans les hôtels et sous les tentes. On peut aussi 
loger dans des maisons particulières et dans les Khans (Caravansérails). Dans ces deux 
derniers gîtes, on ne saurait se garantir de certains insectes.” Kloosters van de franciscanen 
boden gratis onderdak aan de bedevaarders. Frère Liévin de Hamme somde volgende 
kloosters op: “Jaffa, Rameleh, Jérusalem, St-Jean-dans-la-Montagne, Bethléem, Emmaüs, 
Nazareth, Tibériade”. Dat laatste klooster ontving vooral arme bedevaarders.17 
 
Ik trof op internet een beschrijving aan van de boetebedevaarten die Frère Liévin de Hamme 
meermaals begeleidde voor de door Père Emmanuel d’Alzon in 1845 opgerichte “Augustins 
de l’Assomption” of assomptisten. Die gaven met de steun van leken en diocesane priesters in 

5De Moeris - Verbinding Marseille-Alexandrië met de 
Messageries Impériales, ca. 1869 - Collectie: 

L'Encyclopédie des Messageries Maritimes 
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1882 een nieuwe impuls aan het gaan bezoeken, ontdekken en zich laten inspireren door de 
in de Bijbel vermelde plaatsen. De door pater François Picard begeleide religieuzen gidsten 
duizend personen langs de “heilige plaatsen” dankzij de steun van het door hen in 1873 
opgerichte weekblad “Le Pèlerin” (De Bedevaartganger). Het allicht in het jaar 2007 in Parijs 
verschenen boek “Livret 125 ans de Pèlerinage. Pèlerinages en Terre Sainte. Premiers pas 
d’une longue tradition des Augustins de l’Assomption” blikte terug op die “eerste stappen van 
een lange traditie” van de assomptisten. Yves Pirette stelde het geïllustreerde boek samen 
met onder meer het artikel “Nazareth, Jérusalem, Bethléem…” waarin “frère Liévin de 
Hamme” meermaals aan bod komt.18 Voor de eerste “Boetebedevaart” een feit werd, had 
men al bedevaarten naar Lourdes, La Salette, Ars en Paray-le-Mortel georganiseerd. De eerste 
bedevaart naar Rome had in 1873 plaats. De pakketboten Guadeloupe en Picardië vertrokken 
op 28 april 1882 met ruim duizend pelgrims vanuit Marseille voor de eerste Boetebedevaart 
naar Palestina. Priesters en geestelijken vormden de kleine helft van de pelgrims. De helft van 
de deelnemende leken was van het vrouwelijke geslacht, vooral alleenstaande vrouwen. Op 
57 personen na hadden allen de Franse nationaliteit. Het werd geen plezierreis voor de niet 
voorbereide pelgrims in een land zonder hotels, transportinfrastructuren, bekwame medische 
voorzieningen, enz. Aangekomen in Mont Carmel, besloten 600 bedevaarders in karavaan van 
Nazareth naar Jeruzalem te trekken. Dat gebeurde met meestal niet goed geëquipeerde 
paarden, muildieren en ezels. De andere bedevaarders vaarden naar Jaffa om daarna over 
land Jeruzalem te bereiken. De karavaan werd begeleid door de “drogman” of tolk. Jonge 
Arabieren (moukres) stonden de bedevaarders bij. Frère Liévin de Hamme leidde de karavaan 
op een wijze zoals voordien Jeanne d’Arc het vaandel zwaaide. Enkele citaten uit de tekst: “La 
route est donc une véritable épreuve et le pèlerinage de pénitence est plus que jamais compris 
au sens propre. En tête de la colonne séparée en petits groupes, dont le dernier est 
inévitablement celui qui rassemble les cavalières les moins expérimentées, le frère Liévin de 
Hamme brandit l’étendard de Jeanne d’Arc. Le frère Liévin est une autre figure centrale des 
pèlerinages de pénitence. Arrivé en Terre Sainte en 1859, il en est devenu le spécialiste 
incontesté. Il guide aussi bien les célébrités que les pèlerins les plus anonymes. Il est l’auteur 
d’un guide de Terre Sainte qui est une véritable encyclopédie, à la fois savante et pratique, 
référence biblique et archéologique, mais aussi conseil éclairé sur la manière de chevaucher, 
les comportements à adopter dans un pays plein de pièges et les dangers qu’on peut y 
rencontrer sur les chemins. Ainsi, explique-t-il à un moment, qu’il ne faut pas aller visiter tel 
tombeau, parce que les habitants de ce village sont “forts en annexion”, autrement dit parce 
qu’on ne retrouvera probablement pas son cheval en ressortant du monument.” – “Lors des 
pauses et des repas, le frère Liévin retrace les grands événements qui se sont déroulés aux 
endroits où la caravane progresse. C’est le mont Thabor, gravi sous un soleil de plomb, le lac 
de Tibériade, Capharnaüm, le mont des Béatitudes. Puis il faudra cinq jours, quarante heures 
de cheval, pour rejoindre Jérusalem à travers des défilés redoutés de la Samarie. (…) En 
passant par Djenine et Naplouse, la caravane progresse avec difficulté et les hommes, même 
s’ils sont souvent meilleurs cavaliers, souffrent autant que les femmes. Mais la récompense 
arrive. Le frère Liévin avait averti: ‘Vous ne la verrez qu’au dernier moment.’ Et soudain, le 
‘moukre’ tend le bras et montre un point en face de nous: Jérusalem! On pleure d’émotion, on 
rit, on oublie son épuisement, on se prosterne et l’on chante le psaume: ‘Enfin nos pieds 
s’arrêtent devant tes portes Jérusalem!’” 
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HEILIGE PLAATSEN 
 
 
De franciscanen of minderbroeders die in Palestina verbleven, werden “Paters van het Heilig 
Land” genoemd. Frère Liévin de Hamme schreef dat zij zich toen al gedurende meer dan 650 
jaar inzetten voor de drievoudige missie die zij van de paus hadden gekregen. Hun eerste taak 
was het verdedigen, het in stand houden en het vereren van de door het leven, mirakels en 
de dood van Jezus Christus gewijde plaatsen. Hun tweede missie bestond in het ontvangen, 
het materieel en spiritueel ondersteunen van bedevaarders. Tenslotte moesten de 
franciscanen het evangelie prediken op de plaatsen 
waar Jezus Christus dat had gedaan. Frère Liévin de 
Hamme schreef dat de Paters van het Heilig Land 
niet meer alle heiligdommen bezaten die zij voordien 
in eigendom hadden. Zo werd de plaats waar het 
laatste avondmaal plaats had onteigend. De paters 
werden verjaagd uit de Hemelvaartkerk waar zich het 
graf van de Heilige Maagd bevond. Zij werden 
verhinderd om de mis op te dragen op de plaats waar 
Jezus werd geboren. Verder dreigde het gevaar om 
het eeuwenoude recht te verliezen eenmaal per jaar 
een kerkdienst te doen in de Kerk Sint-Jacques van 
de niet-verenigde Armeniërs, enz. 
 
Frère Liévin de Hamme schreef: “Les religieux 
Franciscains ou Frères-Mineurs qui habitent la 
Palestine sont appelés du beau nom de Pères de 
Terre-Sainte, parce que, depuis plus de six siècles et 
demi, ils n’ont cessé de donner toute leur activité, 
toutes leurs ressources et, quand il l’a fallu, jusqu’à 
leur sang pour remplir la triple et glorieuse mission 
qu’ils ont reçue du St Siége. Cette mission consiste: 1. 
à défendre, à conserver et à vénérer les Lieux 
consacrés par la vie, les miracles et la mort de 
l’Homme-Dieu, 2. à recevoir les Pèlerins qui viennent 
visiter la Terre-Ste, leur donnant tous les secours 
spirituels et matériels qui sont en leur pouvoir, 3. à 
faire entendre la prédication de l’Evangile là où elle a 
été inaugurée par N.S. J.C. lui-même. Cette triple mission, les Franciscains l’accomplissent 
principalement dans les localités où, en outre de la garde des Sanctuaires, ils ont 
l’administrations des paroisses. A Jérusalem, par exemple, ils sont tout à la fois Gardiens du St-
Sépulcre, missionnaires, curés, médecins, pharmaciens, hospitaliers. De plus ils dirigent des 
écoles, des ouvroirs, recueillent les orphelins en les orphelines qui n’ont jamais manqué de 
trouver en eux autant de pères qu’il y a de missionnaires franciscains, surtout dans les localités 
où la charge des âmes leur est confiée. Ils soutiennent les veuves et les pauvres en payant les 
loyers de leurs habitations. Ils leur viennent en aide par des aumônes dans les nécessités 

6Eglise St Sauveur, Jérusalem, ca. 1880, par Félix Bonfils 
(Coll: Musée d'art et d'histoire du Judaisme, Paris) 
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particulières, leur distribuant du pain dont la quantité surpasse mille livres par jour, leur font 
des vêtements et apprennent à tous ceux qui en ont besoin des métiers honorables. La 
Custodie Franciscaine de Terre-Ste, outre la maison centrale qui est à Jérusalem, a son noviciat 
à Nazareth. L’enseignement des humanités, pour les étudiants de l’Ordre, se donne au convent 
de St-Jean-dans-la-Montagne. Ceux-ci font leur philosophie à Bethléem et leur théologie au 
couvent de St Sauveur à Jérusalem, couvent où réside le Rme Père Custode de la Terre-Ste, de 
l’Egypte en de la Syrie. Les principaux couvents où l’hospitalité est jointe à la garde des Sts-
Lieux, ainsi qu’à la conversion des âmes, sont: Jaffa, Ramleh, Jérusalem, Bethléem, Saint-Jean-
dans-la-Montagne, Emmaüs, Nazareth et Tibériade. Les Pères de Terre-Ste ne sont plus en 
possession de tous les Sanctuaire d’autrefois, comme le lecteur le verra plus loin. Après avoir 
été expropriés du St Cénacle, expulsés de l’église de l’Assomption (Tombain de la Ste Vierge), 
empêchés de dire la Ste Messe au Lieu vénérable de la Naissance du Sauveur, ils sont 
aujourd’hui exposés à perdre le droit séculaire de la célébration des offices divins, un jour 
chaque année, dans l’église de St Jacques des Arméniens non-unis, ainsi que dans l’église de 
ces derniers qui s’élève au Lieu où N.S. J.C. comparut devant la Grand-Prêtre Caïphe. Des 
temps meilleurs viendront-ils?... Espérons-le.”19 
 
Nog in zijn algemene inleiding wees Frère Liévin de Hamme er op dat het aantal pelgrims 
beperkt bleef in vergelijking met de mogelijkheden indien de katholieke landen voldoende 
geïnformeerd waren over het gemak waarmee men de Heilige Plaatsen kon bezoeken. Vooral 
de stoomenergie (schepen) hadden de afstanden kleiner gemaakt en de kosten van een lange 
reis beperkt. “Si les pèlerins sont encore trop rares de nos jours, c’est le plus souvent parce 
qu’on s’exagère les longueurs, les difficultés, les embarras, et puisqu’il faut tout dire, les frais 
d’un pèlerinage à Jérusalem, qu’un grand nombre considère comme le partage exclusif de 
quelques personnes tout-à-fait libres et opulentes.”20 
 
De “Guide-Indicateur” bevat allerlei gegevens, o.m. over de wijze van reizen, de afstanden 
tussen steden en dorpen, de moeilijkheidsgraad van uitstappen, de bezienswaardigheden, het 
landschap en de bevolking. Jaffa (nu een stadsdistrict van Tel Aviv) was in de vorm van een 
amfitheater op een berg gebouwd. Er woonden 400 Latijnse christenen, 375 niet-verenigde 
Grieken, 100 maronieten, 700 niet-verenigde Grieken, 20 niet-verenigde Armeniërs, 150 
protestanten, 400 joden en 4.300 moslims. Over Jeruzalem schrijft Frère Liévin de Hamme dat 
de poorten na zonsondergang dichtgingen. Alleen de Jaffapoort bleef een uur langer open. 
Op vrijdagen waren de poorten tussen 11 en 13 uur gesloten omwille van het gebedsuur van 
de Muzelmannen. Jeruzalem was niet meer de schitterende stad van weleer met 120.000 
bewoners. Het was een typisch Oosterse stad met smalle, onregelmatige en slecht geplaveide 
straten, alleen door zoldervensters verlichte winkeltjes, huizen met lage deuren, discreet 
getraliede vensters en terrassen met daarbovenuit torende enkele kleine minaretten. 
Jeruzalem was een heilige stad voor de joden en de kristenen en werd door de moslims 
vereerd omwille van de Moskee van Omar. In Jeruzalem woonden nog nauwelijks 25.000 
mensen waaronder 12.000 joden, 7.560 moslims, 1.640 rooms-katholieken en 3.830 
personen die tot een christelijke sekte behoorden. Onder de rooms-katholieken telde men 
1.600 Latijnse katholieken, 35 verenigde Grieken en 5 verenigde Armeniërs. De christelijke 
sekten bestonden uit 2.800 niet-verenigde Grieken, 510 niet-verenigde Armeniërs, 130 niet-
verenigde Kopten, 75 niet-verenigde Ethiopiërs, 15 niet-verenigde Syriërs en 300 
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protestanten.21 Dat betekende dat bijna de helft van de in Palestina wonende Joden in 
Jeruzalem woonde. Bethlehem telde ongeveer 5.500 bewoners waarvan 3.000 katholieken, 
1.700 niet-verenigde Grieken, 700 afgescheiden Armeniërs, 15 protestanten en een 100-tal 
moslims. De “fanatieke stad” Hebron was economisch een van de meest florerende steden 
met ongeveer 8.000 bewoners. De meerderheid van hen was moslim. Er woonden ook 650 
joden, 350 Spanjaarden en 300 Polen. Emmaüs (Qobèbeh voor de ingelanden) was, te 
oordelen aan de ruïnes, destijds vrij belangrijk maar nu woonden er slechts een 20-tal arme 
landbouwgezinnen. De oude koninklijke stad Jericho, Rihha ten tijde van Frére Liévin de 
Hamme, was verworden tot een dorp vol stulpen waarin de 300 onbeschaafde bewoners 
nauwelijks recht konden staan. De orde werd er min of meer gehandhaafd door drie of vier 
gendarmen (Bachibouzouks).22 De stad Naplouse was aangenaam gelegen tussen twee 
bergen. Het leek een middeleeuwse stad van ongeveer 16.000 bewoners waaronder 60 
katholieken (bijna allemaal vreemdelingen), 500 niet-verenigde Grieken, 240 Samaritanen en 
evenveel orthodoxe joden. De rest was moslimgelovig. Nazareth was een landbouwstad met 
ongeveer 6.000 inwoners. De bevolking was gemengd met 900 Latijnse en 750 Griekse 
katholieken, 250 maronieten, 2.000 niet-verenigde Grieken, 35 protestanten en 2.000 
moslims. Tibériade had niets meer van de door Herodes gebouwde stad. Er woonden 3.500 
mensen waaronder 10 Latijnse en 350 Griekse katholieken, 2.500 joden en 750 moslims. 
Capharnaüm bestond uit zeven of acht in steen opgetrokken stulpen. Die werden af en toe 
door Bedoeïen bewoond.  

 
Mont Carmel was het mooiste gebergte 
van het Heilig Land aan het meer van 
Elias. De berg was bebost en erg 
vruchtbaar. Tijdens zijn doortocht had 
Frère Liévin de Hamme slechts twee door 
druïden bewoonde dorpjes ontdekt. Het 
bos was bijna volledig overlaten aan wilde 
dieren zoals paarden, (ever)zwijnen, 
panters en hyena’s. Sidon of Saïda werd 
door ongeveer 12.000 mensen bewoond, 
vooral moslims maar ook 200 Latijnse 
kristenen, 800 maronieten, 1.200 
verenigde Grieken, 400 niet-verenigde 
Grieken en 1.200 joden. Beiroet was een 
stad met ongeveer 70.000 inwoners. 
Naast moslims woonden er 1.500 Latijns 
katholieken, 15.000 maronieten, 500 
katholieke Armeniërs, 3.000 Griekse 
katholieken, 13.000 niet-verenigde 
Grieken, 700 niet-verenigde Armeniërs, 
5.000 joden en 90 protestanten.23 
 

7Bay of Haifa and the convent of Mount Carmel - by Félix Bonfils, 
ca. 1880 - Collection: Jafet Library, American University of Beirut) 
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ENKELE BESLUITEN 
 
 
Deze beperkte studie geeft slechts een zekere indruk van de persoon en het belang van 
Edouard Colleman of Frère Liévin de Hamme. Opzoekingen in archieven waaronder de 
bibliotheek van de franciscanen in Rijsel of het franciscaanse museum in Nice kunnen meer 
aan het licht brengen. Ook de Franse pelgrimstijdschriften van destijds kunnen meer 
gegevens opleveren. 
 
Wat de Vlaamse naam van Frère Liévin de Hamme betreft, houden de meeste bronnen het bij 
Edouard (de oude door de verfransing geïnspireerde schrijfwijze van Edward) Colleman. Toch 
is het beter de naam Frère Liévin de Hamme te gebruiken. Onder die minderbroedernaam is 
Edward Colleman internationaal bekend. Hij gebruikte hem ook als auteur van zijn boek en 
brochure. De minderbroedernaam zorgt bovendien voor een grotere internationale uitstraling 
dan de Vlaamse doopnaam. 
 

Frère Liévin de Hamme ijverde voor het behoud van de voor rooms-katholieken “Heilige 
Plaatsen” in Palestina. Hij droeg bij tot de franciscaanse verwerving van Heilige Plaatsen 
waaronder Betfage (Bethphage) waar Jezus zijn intocht in Jeruzalem zou gestart zijn. Als 
auteur is hij vooral belangrijk omdat zijn “Guide-Indicateur” een zeer nauwkeurige 
beschrijving van het Palestina van anderhalve eeuw geleden is. 
 
Frère Liévin de Hamme is niet bekend in zijn geboorteplaats Hamme. Dat is 
betreurenswaardig. Met deze korte studie wilde ik een bijdrage leveren om Frère Liévin de 
Hamme onder de aandacht te brengen. Ik kan alleen maar hopen dat andere initiatieven 
zullen volgen. De minderbroedernaam van Edouard Colleman schijnt aan te duiden dat de 
minderbroeder fier was op zijn geboorteplaats. Na zovele jaren mag men de rollen omkeren. 
 
Verder en tot slot: het is slechts een gelukkig toeval dat deze korte historische bijdrage 
geschreven is in het jaar 2009, het jaar waarin de franciscanen het 900-jarig bestaan van de 
minderbroeders vieren. Deze studie werd in 2016 op enkele plaatsen enigszins aangepast en 
aangevuld. 
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