
Gangulf van Varennes  † 760                          (langue: hollandais)

Gangulf (Gangolf, Gangulfus, Gangulphus, etc etc ) van 
Varennes, Bourgondië, Frankrijk; martelaar; † 760 

Gangulf was de zoon van een Bourgondische edelman die was 
verbonden aan het Karolingische hof van Pepijn III († 768). Om 
onduidelijke redenen keerde hij het hofleven de rug toe en sloot zich, 
zo wil de overlevering, aan bij de Engelse missionaris Wulfram om de 
Friezen te bekeren

Een legende vertelt hoe Gangulf op een snikhete dag op weg naar huis 
met zijn soldaten door Sint-Truiden (B) kwam. Omdat ze vergingen 

van de dorst, vroegen ze een boer of ze water uit zijn put mochten scheppen. De boer rook geld en 
bedong een bepaald bedrag per emmer. Toen ze allemaal gedronken hadden, vroeg Gangulf hem of hij 
niet de hele put met water en al voor veel geld wilde verkopen. De boer stemde hier onmiddellijk mee 
in. Gangulf betaalde en nam de put mee op zijn schouders. Vanaf dat moment heeft die “rijke” boer 
geen druppel water meer uit zijn grond weten te halen. Thuis in Varennes in Bourgondiër bouwde hij 
de put weer op. Die put is nog steeds te aanschouwen in de geheel gerestaureerde Gangulfuskapel te 
Varennes.

Thuis gekomen verdacht hij zijn vrouw van ontrouw. Zij ontkende natuurlijk. Daarop lieten zij het op 
een godsoordeel aankomen: als zij haar arm in de put kon steken en hem er weer ongeschonden uit 
kon terugtrekken zou ze geen overspel hebben gepleegd, maar nauwelijks had ze haar arm in de put 
gestoken of ze schreeuwde het uit van de pijn, geheel ontveld, tot op het bot, trok ze haar arm weer uit 
de bron. Het was duidelijk, ze was Gangulf ontrouw geweest. Kort na de proef werd Gangulf door 
haar minnaar, naar men zegt, een geestelijke, op 11 mei, nu zijn gedenkdag, in 760 (?) vermoord. 

Tijdens de tocht van Gangulfs baar naar het graf gebeurden er vele wonderen: vele zieken werden 
genezen. Een dienstmeisje kwam het wonder haastig aan zijn ex-vrouw vertellen. Maar die sprak 
spottend: "Gangulf is net zo veel in staat wonderen te verrichten als 
mijn achterste om liedjes te zingen." Meteen klonken uit haar 
achterste duidelijk hoorbare geluiden en wat ze ook probeerde het 
was niet tegen te houden. Dit bijzondere verschijnsel herhaalde zich 
elke vrijdag, de dag waarop haar man de martelaarsdood was 
gestorven. Zeer kort na de begrafenis stierf de priester een zeer 
pijnlijke dood. 

In de 9e eeuw werden Gangulfs relieken verspreid, vooral in 
Bourgondië, Lotharingen, de Elzas en het Rijnland. Hij was ook in 
Nederland bekend: Haarlem had een eigen Gangulfkapel en 
bijbehorend Gasthuis, maar ook in België: o.a. de Gangulfkerk te 
Sint-Truiden (zie foto hiernaast). Hij werd aangeroepen tegen 
beenbreuken, zweren en oogziekten en natuurlijk 
huwelijksproblemen. Hij is de patroon van de leerbewerkers, 
laarzenmakers, kinderen en paarden. 

Gangulf bezat een klooster in Langres ( Frankrijk ). Daarom wordt hij ook wel afgebeeld met een 
gebouw/klooster. Andere attributen zijn: harnas, een lans, zwaard, handkruis.
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