
E miz Mae, bep’la, ve eur pardon kaer, pardon zant

Erwan, e kêr Landreger.

Voor wie denkt dat de computer van de auteur

op hol is geslagen: dit is Bretons. Vertaald in

het Frans levert het op: ‘Au mois de mai, cha-

que année, il y a un beau pardon, le pardon de

Saint Yves dans la ville de Tréguier’.

Sint Ivo is de schutspatroon van de advocaten

en sommigen zijn bekend met het aloude

gezegde: ‘Sanctus Yvo erat Brito, advocatus, et

non latro. Res miranda populo.’

(Ivo was Breton, advocaat en geen dief, waar-

over het volk zich verbaasde).

zonder beloning

Yves Helori werd in 1250 geboren in de buurt

van Tréguier, een plaatsje aan de noordkust

van Bretagne, halverwege St. Malo en Brest.

Zijn moeder was er reeds bij de bevalling van

overtuigd dat hij grote dingen zou doen.

Volgens de overlevering vroeg het ventje op

zevenjarige leeftijd aan zijn moeder hoe hij

haar het best plezier kon doen; zijn moeder

zei hem zo te leven dat hij heilige zou worden.

In die tijd luisterden kinderen nog naar hun

ouders.

De kleine Ivo groeide voorspoedig en god-

vruchtig op en ging op zijn veertiende in

Parijs kunsten en theologie studeren. Hij moet

daar nog les hebben gehad van Thomas van

Aquino. Uit die tijd stamt de getuigenis dat

Ivo, hoewel in het bezit van een fatsoenlijk

bed, op wat stro op de harde grond sliep en

een deel van zijn biefstukken opzij legde voor

de armen. Hij zou zelfs van tijd tot tijd zijn jas

aan kleumende passanten hebben afgestaan.

In 1272 ging Ivo rechten studeren in Orléans

en dat was het begin van een carrière die hem

uiteindelijk tot heiligheid bracht. Hij verde-

digde zonder beloning bekwaam de belangen

van de armen en was als rechter niet alleen

verstandig maar bovendien, voor die tijd iets

bijzonders, niet om te kopen.

Op 19 mei 1303 stierf Ivo, in 1347 werd hij

heilig verklaard. En sindsdien vindt jaarlijks,

op de derde zondag in mei, ‘le Pardon de Saint

Yves’ plaats. Een dienst in de kathedraal te

Tréguier en een processie door dat dorp.

punten

Vorig jaar hebben mr. F.A.W. Bannier en ik dat

Pardon bijgewoond. Wij hadden als dekens

ons best gedaan, maar beseften dat dat niet

altijd genoeg was geweest. Omdat wij ons tij-

dig hadden gemeld mochten wij, in toga, met

enkele tientallen andere advocaten uit de hele

wereld, in het koor van de kerk naar de dienst

luisteren. De kerk was stampvol, iets wat je

tegenwoordig niet vaak meer meemaakt .

Weliswaar was de tekst van de gezangen goed-

deels onverstaanbaar omdat die Bretons was,

maar de dienst was bijzonder sfeervol, ook omdat

de stampvolle kerk massaal meezong. En daarna

achter de wereldse en kerkelijke autoriteiten

met een turbe advocaten in de processie lopen.

Voor de advocaten was er na afloop nog een

eigen lunch, die wij verleden jaar helaas niet

konden bijwonen omdat we wegens andere

bezigheden moesten vertrekken.

Het is ons zeer goed bevallen en wij raden ook

andere Nederlandse advocaten aan hier eens

naar toe te gaan. En wanneer beter dan dit

jaar, het ‘septième centenaire’?

Zoals bij meer mooie dingen moet men zich

enige ontberingen getroosten. De reis per auto

vergt 10 tot 11 uur, ofwel via Parijs, le Mans en

Rennes, ofwel via Calais, Rouen en Caen.

Maar aan de kust wacht een groot aantal char-

mante hotels. Men kan ook met de TGV, met

stations in Guingamp (30 km.) en Lannion (20

km.).

Voor de liefhebbers is er op 17 mei een juri-

disch colloquium georganiseerd door de balie

van Saint Brieuc. Als ik nog deken was, zou ik

daarvoor punten toekennen.
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Ekering en Bannier op het marktplein van het Bretonse dorp Tréguier

Naar de heilig verklaarde jurist

Le Pardon de Saint Yves
J .C.P. Ekering
advocaat te Rotterdam

Jaarlijks vind in mei in het middeleeuwse Bretonse
stadje de bedevaart van Sint Ivo plaats. Twee
Nederlandse ex-dekens gingen kijken, en raden
anderen aan dit ook te doen.


