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voorwoord

Voor mij geen onderzoek naar kostbare manuscripten, duizelingwekkend hoge kathedralen 
of adembenemende houten sculpturen, maar onderdompeling in de wondere wereld van 
relieken. De fascinerende reliekschat van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal in Utrecht 
kwam, door mijn stage bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, op mijn pad. 
Graag bedank ik Mart van der Sterre, de andere medewerkers van de SKKN en pastoor Jan 
Kinneging voor hun enthousiasme en vertrouwen.

Het werken tussen de schedels en dijbeenderen in een verlaten, onverlichte en galmende 
kerk klinkt misschien niet direct aantrekkelijk, maar vanaf de eerste minuut werd ik gegre-
pen door de relieken en hun geschiedenis. Het was een voorrecht me te mogen verdiepen 
in een voor het publiek verborgen collectie van ruim zeventienhonderd voorwerpen van 
een onschatbare religie-, cultuur- en kerkhistorische waarde.

Deze publicatie gaat over de redding van relieken ten tijde van de reformatie, een span-
nende én gespannen periode waarin de katholieke religie aanvallen te verduren kreeg, 
de kerkgebouwen werden ingenomen en kostbaarheden in die gebouwen, waaronder 
de relieken, ernstig bedreigd werden. Als we de gelovigen van die tijd mogen geloven, 
had God zelf de hand in de redding van het katholiek erfgoed. In 1597 schreef abdis 
Geertruydt van het bestormde Arnhemse Agnietenklooster dat God inden	heilige	sacrament	
noch	in	synre	heilige	reliquien	geen	oneer	en	wolde	 laten	geschyen en dat Hij myrakeloeselick	sijn	
heilige	dyngen	bewaert. Geertruydts brief is meeslepend en inspirerend. In al haar geestdrift 
bedacht de moeder-overste ruim 400 jaar geleden de titel van mijn studie. En ze had 
gelijk: het mag inderdaad een wonder heten dat zoveel kostbare relieken de tijd van de 
reformatie overleefd hebben. Vele handen waren nodig om de reddingen tot een geslaagd 
einde te brengen. Een reconstructie van de reddingen, specifiek voor Utrecht, vormt de 
kern van dit boek. Door verschillende, meest ongepubliceerde primaire bronnen te bestu-
deren, werd een beeld verkregen van de activiteiten die de zogenoemde reliekredders 
ontplooiden.

Aangezien het onderzoeken van een reliekschat vele vaardigheden vereist – waarvan ik 
er meerdere slechts minimaal beheers –, was ik keer op keer aangewezen op de hulp van 
een groep enthousiaste mensen. Ze openden (letterlijk) deuren voor mij en hielpen met 
transcriberen, conserveren, vertalen, ordenen, fotograferen, dateren en beschrijven. De 
ontelbare spreekwoordelijke harten, die onder mijn riem gestoken zijn, koester ik. Graag 

{
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gebruik ik deze pagina om mijn oprechte dank uit te spreken aan allen die mij met raad en 
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inleiding

Sinds jaar en dag willen mensen iets bezitten dat aan een door hen bewonderde persoon 
heeft toebehoord. Het spectrum bewonderde personen is breed. Zo werden in september 
2007 door het Vaticaan overblijfselen van de in 2005 overleden paus Johannes Paulus II 
(1920-2005) aangeboden: zijn toog was in 100.000 fragmentjes geknipt. Elk fragment was 
bevestigd op een ansicht. Binnen 48 uur waren alle textielpartikels gereserveerd. Eerder al 
werd een voorwerp van de nieuwe paus, Benedictus XVI, aangeboden. In mei 2005 werd 
de Volkswagen Golf van de toenmalige kardinaal Ratzinger op internet voor bijna 190.000 
euro verkocht door de toen 21-jarige Benjamin Halbe, die het voertuig vóór de benoeming 
van de nieuwe paus aanschafte voor 9.500 euro. 

Maar ook eigendommen van minder religieuze personen zijn gewild. Via veilinghuizen 
wisselden bijvoorbeeld de bril, sandalen, rijstkom en het zakhorloge van Mahatma Ghandi 
(1869-1948) en een brief die lady Diana (1961-1997) op 17-jarige leeftijd aan haar kinder-
juf schreef van eigenaar. Op veilingsites worden regelmatig voorwerpen van bekendheden 
aangeboden: vooral popsterren en sporthelden zijn populair. 

Belangstelling voor dergelijke idolen is er altijd geweest. Heiligen waren de idolen van de 
middeleeuwen. Zij werden door de godvruchtige gelovigen bewonderd en men begeerde een 
voorwerp te bezitten dat aan deze persoon herinnerde: een zogenaamd reliek.

De oud-katholieke Gertrudiskathedraal aan het Willemsplantsoen in Utrecht beheert 
een omvangrijke collectie relieken. De twee altaren in het koor van de kathedraal bieden 
plaats aan ruim zeventienhonderd objecten [k1]. Aangezien de relieken geen rol (meer) spe-
len in de liturgie, werden ze niet of nauwelijks uit de altaren genomen. Nog slechts weini-
gen hadden wetenschap over de inhoud van de reliekschat. Door de volhardende interesse 
en bereidwilligheid van enkelen kon de omvangrijke reliekcollectie onderwerp van mijn 
onderzoek worden.1

Al bij een eerste oriënterende blik bleek dat de schat naast omvangrijk erg divers van 
samenstelling was.2 In kistjes en dozen van allerlei formaten, materialen en perioden wor-
den objecten van papier, textiel, beendermateriaal, spiraaldraad, koper, hout en perkament 
bewaard. Het inventariseren van alle voorwerpen was het eerste doel van het onderzoek. 
Vervolgens werd studie verricht naar de manier waarop en de periode waarin de onderde-
len van de collectie werden samengebracht.

eerdere inventarisatie
In 1931 begon Engelbertus Lagerwey (1880-1959), die van 1924 tot 1945 pastoor van de 
Gertrudisparochie was, het reliekbezit van ‘zijn’ kathedraal te inventariseren. Hij werd bij-

{
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gestaan door W.J.A. Visser, wetenschappelijk medewerker aan het Kunsthistorisch Instituut 
te Utrecht.3 Tijdens hun werkzaamheden voorzagen ze de geïnventariseerde voorwerpen 
van een nummer. Dit gebeurde in sommige gevallen door met een bruin touwtje een rond 
kartonnen fiche aan het reliek te binden [1], waarop met potlood het nummer was geschre-
ven. In andere gevallen werd het object verpakt in een bruin papieren envelopje waarop 
het nummer vermeld werd. De nummers corresponderen met kaartjes in een kaartenbak, 
die beschrijvingen van de onderhavige voorwerpen bevatten. De kaartjes rangschikte 
Lagerwey alfabetisch op heiligennaam. Helemaal voorin de kaartenbak bevindt zich de 
categorie ‘anonieme heiligen’. 

Sommige kaartjes bevatten alleen een naam, andere tevens de transcriptie van de bijbe-
horende cedula (een papieren of perkamenten strookje met opschrift) en in enkele gevallen 
werd de Latijnse benaming van het betreffende botfragment toegevoegd (bijv. clavicula	sinis-
tra, ulna	dextra). Hiertoe kregen Lagerwey en Visser hulp van gemeente-arts V.C.J. Smits. 
Daarnaast assisteerde dhr. C.M. Garnier, politie-deskundige en fotograaf, door foto’s te 
maken van (enkele van) de geïnventariseerde relieken. De foto’s van de belangwekkende 
relieken van Willibrord (xls. 393, zie H4 ‘Afzonderlijke reconstructies’)4 zijn gepubliceerd, 
maar de overige foto’s zijn nog niet teruggevonden.5 Lagerwey en Visser inventariseerden 
‘slechts’ twintig procent van de schat: ze beschreven ongeveer 350 objecten. Bovendien 
was hun kaartenbak bij de start van mijn onderzoek onvindbaar – pas in 2009 werd de bak 

[1] Nummerfiche door Engelbertus 
Lagerwey, 1931-1932 (foto auteur)



13INLEIDING

gevonden [2 en 3]. Een nieuwe kritische inventarisatie stond daarom aan de basis van dit 
onderzoek.

aanleiding voor het onderzoek 
De inventarisatie door Engelbertus Lagerwey is het enige uitgebreidere onderzoek dat naar 
de schat van de Gertrudiskathedraal gedaan is. Zo nu en dan verrichtte iemand een case-
study naar één van de relieken uit de schat of werd de collectie als geheel genoemd in publi-
caties over de kathedraal.6

In 1994 inventariseerde de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) het 
bezit van de kerk. Tijdens deze inventarisatie werd de aanwezigheid van de schat opge-
merkt, maar het voerde voor de SKKN te ver om de inhoud nader te bestuderen, waardoor 
de verzameling niet vermeld werd in het inventarisatierapport.7 Via de SKKN raakte ik op de 
hoogte van het bestaan van de schat en bovendien van de wens van de stichting om deze schat 
uitvoeriger te onderzoeken. Het eerste deel van het onderzoek richtte zich op relieken waar-
van aangetoond kon worden dat ze een belangrijke rol vervulden in de laat-middeleeuwse 
Utrechtse devotie.8 Echter, de collectie was veel omvangrijker dan zelfs de SKKN had kunnen 
voorzien. Voltooiing van de inventarisatie en grondiger onderzoek naar de vorming van de 
schat waren de uitgangspunten voor het vervolgonderzoek.

Er was – zo bleek – nauwelijks literatuur of kennis beschikbaar over de wijze waarop de 

[2] Kaartenbak met inventarisatiegegevens 
door Engelbertus Lagerwey, 1931-1932 (foto auteur)          [3] Kaartenbak geopend (foto auteur)
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zeventienhonderd relieken samengebracht waren of over de periode waarin dit gebeurde. 
Evenwel bestond het vermoeden dat (veel van de) middeleeuwse Utrechtse relieken in 
deze schat terechtgekomen waren. Deze verwachting werd gesterkt door twee succes-
volle reconstructies: relieken van de heilige missionaris Willibrord – nu in de kathedraal  
(xls. 393) [k2] – konden herleid worden tot een reliekgift aan Utrecht van 1301. De route 
die deze relieken daarna aflegden, werd volledig uitgezocht. Datzelfde gold voor de schedel 
van de heilig verklaarde Engelse koning Oswald (cat.nr. 18) [4]9 – eveneens deel van de 
kathedrale collectie –, waarvan de gevolgde weg achterhaald kon worden.10 Deze onderzoe-
ken stemden hoopvol voor de herkomststudies voor andere relieken in de Utrechtse schat.

Het reliekonderzoek in Nederland is nog relatief jong. Althans, van de vele reliekschat-
ten die de Nederlandse kerken rijk zijn, is pas een aantal onderwerp van uitvoerig onder-
zoek geweest. Tussen 1979 en 1984 verrichte Jos Koldeweij onderzoek naar de schat van het 
Servaaskapittel in Maastricht. In 1994 verscheen het proefschrift van Mieke de Kreek over 
de kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Maastricht. En na de herontdekking 
van de reliekcollectie van de Roermondse Munsterkerk werden deze relieken bestudeerd 
en beschreven.11 Naar de uitzonderlijke, ‘oer-Hollandse’ reliekschat van de oud-katholieke 
Gertrudiskathedraal in Utrecht, de schat die centraal staat in deze publicatie, werd nog 
nooit eerder op grote schaal onderzoek gedaan.

terminologie - heilig
Een reliek is een overblijfsel van een heilige. Heiligen zijn personen die door hun vrome 
leven de imitatio	Christi zo dicht mogelijk benaderen. 12 In de eerste eeuwen van het chris-
tendom waren dit de martelaren en martelaressen, die ondanks vervolgingen standvastig 
bleven in hun geloof in Christus. Ze waren zelfs bereid ervoor te sterven. Hierdoor golden 
zij als een krachtig voorbeeld voor andere christenen. Door het door keizer Constantijn 
de Grote ondertekende Edict van Milaan (313) kregen de burgers van het Romeinse Rijk 
godsdienstvrijheid. Er kwam een eind aan de christenvervolgingen en de christelijke gods-
dienst verspreidde zich snel. Figuren die een belangrijke functie hadden in de vorming van 
het christendom, zoals kerkleraren, bisschoppen, belijders, heremieten en kloosterlingen, 
werden evenals de martelaren als heiligen vereerd. In de latere middeleeuwen was er een 
sterke toename van religieuzen met mystieke ervaringen.13 Zelfs vandaag de dag worden 
nog personen heilig verklaard vanwege hun vrome en toegewijde levenswandel.14

De oud-testamentische heiligen nemen vanzelfsprekend een bijzondere positie in. Zij 
leefden vóór Christus en kunnen dus geen navolgers zijn. Sommige personen uit het Oude 
Testament worden heilig genoemd, omdat zij als voorlopers van Christus beschouwd kun-
nen worden. 

Overigens was heiligverklaring in de vroege middeleeuwen niet aan regels gebonden. 
Als een man of vrouw een voorbeeldig vroom leven had geleefd ontstond op de plaats van 
zijn of haar graf als vanzelf verering voor die persoon. Wanneer de verering grotere vor-
men aannam en de naam en faam van de overledene zich verspreidden, werd de persoon 
algemeen als ‘heilige’ gezien. Vanaf de twaalfde eeuw werd dat anders. Paus Alexander iii 
(1159-1181) bepaalde in 1171 dat canonisatie tot heilige was voorbehouden aan de paus. 
Vanaf dat moment moest een ‘in de geur van heiligheid’ gestorven persoon als het ware 
genomineerd worden voor de heilige status. Onder paus Urbanus VIII (1623-1644) wer-
den de regels voor heiligverklaring verder geformuleerd: naar genomineerde ‘toekom-
stige heiligen’ werden verscheidene onderzoeken gedaan, zowel door een lokaal aange-
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[4] Schedelreliek van Oswald, Museum Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. OKM v48 (foto auteur)
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stelde commissie als door de Congregatie voor de Heiligverklaringen in het Vaticaan. Als 
uit die onderzoeken de heiligheid van de persoon bleek, werd deze eerst ‘eerbiedwaardig’ 
verklaard. Na twee tot vier goedgekeurde wonderen op voorspraak van de persoon kon  
hij/zij zalig verklaard worden. Vaak ging het hierbij om genezingen die door medici niet 
verklaard konden worden. Daarna waren nog twee of drie wonderen door tussenkomst van 
de zalige nodig om de heiligverklaring te verkrijgen.15

In 1983 werden de regels versoepeld. Nu is één wonder voldoende om zalig verklaard 
te worden. Martelaren en martelaressen worden zonder wonder zalig verklaard. Voor de 
heiligverklaring is sinds 1983 nog minstens een tweede mirakel vereist.16

terminologie - reliek
Het woord reliek komt van het Latijnse relinquo, wat achterblijven of resteren betekent. De 
lichamelijke resten van heiligen bevatten de virtus (letterlijk: dapperheid/deugdzaamheid), 
waaraan onder andere een geneeskrachtige werking werd toegeschreven. Door dicht bij de 
relieken te zijn, kon de virtus in zijn meest krachtige vorm ervaren worden.17 Relieken zijn 
om deze reden begerenswaardige en kostbare voorwerpen.

Heilige overblijfselen zijn in drie categorieën onder te verdelen. Primaire relieken zijn 
lichamelijke overblijfselen van een heilige.18 Hieronder valt in de eerste plaats botmate-
riaal, maar ook haren, bloed, tranen, moedermelk, nagels, organen, voorhuiden, tanden 
en kiezen behoren tot de primaire relieken. In enkele gevallen verging het lichaam van 
een heilige na de dood niet. Dit werd als extra argument voor de heiligheid van de betref-
fende persoon ervaren. Van onder anderen Theresia van Lisieux (1873-1897), Bernadette 
Soubirous (1844-1879), Imelda van Bologna (circa 1321-1333) en Maria Margaretha der 
Engelen (1605-1658) wordt tot op de dag van vandaag het intacte lichaam bewaard.19

Secundaire relieken zijn resten van voorwerpen die door een heilige zijn gebruikt of 
aangeraakt. In de meeste gevallen betreft dit kleding of schoeisel, maar het geldt ook voor 
partikels van de staf van een heilige bisschop of brokjes steen van de keien waarmee een 
martelaar gestenigd is. Primaire relieken staan hiërarchisch boven secundaire relieken. De 
secundaire relieken van Christus en Maria gelden als uitzondering. Aangezien zij beiden 
lijfelijk ten hemel zijn gevaren is het aantal primaire relieken beperkt. Hun secundaire 
relieken, bijvoorbeeld kledingfragmenten van Maria of stukjes van de kribbe, het kruis, 
de doornenkroon, de geselkolom of de kleding van Christus staan in rang boven primaire 
relieken van martelaren en andere heiligen.20 

Het bekendste Christusreliek is de lijkwade van Turijn: een doek waarop het lichaam 
van een gekruisigde man op wonderbaarlijke wijze een afdruk achterliet. De doek verkreeg 
grote bekendheid door verschillende ouderdomsonderzoeken die in de twintigste en een-
entwintigste eeuw werden uitgevoerd. Momenteel wordt algemeen geaccepteerd, dat de 
lijkwade uit de late middeleeuwen stamt en dus geen authentiek reliek van Christus kan 
zijn.21 De doek waarmee Veronica het gelaat van Christus afveegde tijdens de kruisdraging 
is een tweede belangrijk textielreliek. Een afdruk van Christus’ ware gelaat (vera	icon) bleef 
achter op de doek.22

Tot slot zijn er tertiaire relieken. Dit zijn (resten van) voorwerpen die in aanraking zijn 
gebracht met de primaire of secundaire relieken, de zogenaamde brandea. Meestal beston-
den deze brandea uit stukjes doek, maar in wezen kan elk object als aanrakingsreliek funge-
ren.23 Zo streek bijvoorbeeld Theodorus Doncker (1670-1731), de latere bisschopskandidaat 
voor het oud-katholieke bisdom Haarlem, tijdens de mis die hij in 1703 mocht opdragen in 
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de Sint-Pieter in Rome zijn zakdoek langs de graven van Petrus en Paulus. Dit aanrakings-
reliek is onderdeel van de reliekschat van de oud-katholieke Utrechtse Gertrudiskathedraal 
(xls. 322).

Wel beschouwd zijn de hostie en de miswijn, die tijdens de consecratie veranderen in 
het lichaam en bloed van Christus, eveneens relieken. Deze nemen een bijzondere positie 
in en kunnen niet binnen één van de drie categorieën geplaatst worden.24

functie van heiligen
Heiligen kregen vanwege hun vrome leven na hun dood direct toegang tot de hemel, waar 
zij naast de troon van Christus mochten plaatsnemen. Al vanaf de vroege middeleeuwen 
kregen heiligen vanwege hun nabijheid tot Christus de rol van voorspreker. Die voorspraak 
werd door christenen gevraagd voor het zielenheil. Een gelovige had daarnaast een speciale 
band met zijn of haar naamheilige en verder kon bemiddeling afgesmeekt worden voor 
specifieke situaties. Elke heilige had een deelgebied waarvoor hij of zij verantwoordelijk 
was: het patronaat.25 Dit patronaat was meestal sterk verbonden met een gebeurtenis uit 
het leven van de heilige. De heilige Cunera van Rhenen werd gewurgd en is hierdoor de 
beschermheilige geworden van mensen met nek- en keelklachten. De heilige Dymphna 
van Geel werd in opdracht van haar waanzinnige vader onthoofd, waardoor zij aange-
roepen wordt in gevallen van geestesziekte en krankzinnigheid. En bij een bezoek aan de 
tandarts werd Apollonia, bij wie als marteling de tanden werden uitgetrokken, aangeroe-
pen. De aanroeping kon twee functies dienen: een gelovige probeerde hierdoor te zorgen 
dat hem of haar het betreffende leed bespaard bleef of een christen met een kwaal probeerde 
bij de heilige genezing voor de aandoening af te smeken. De heilige voorspraak werd ove-
rigens niet alleen gevraagd in gevallen van ziekte, maar ook bij bijzondere gebeurtenissen 
als huwelijken, bevallingen, verhuizingen, verre reizen en dergelijke.

utrecht als uitgangspunt
De kerken en kloosters in het middeleeuwse Utrecht herbergden gezamenlijk een aanzien-
lijk reliekbezit (zie H3). Het voortbestaan van het katholiek erfgoed – waarvan de relieken 
een belangrijk onderdeel vormden – werd in Utrecht, evenals in andere steden en dorpen, 
ernstig bedreigd ten tijde van de beeldenstormen en de reformatie. Tijdens de activiteiten 
ten behoeve van het behoud van het erfgoed lijkt men geestelijke rijkdom boven mate-
riële schatten verkozen te hebben. De relieken, in veel gevallen ontdaan van hun waarde-
volle houders, werden weggehaald uit de bedreigde of geconfisqueerde heiligdommen en 
op veilige plaatsen ondergebracht. Toen het gevaar geweken was, heeft dit heilige bezit 
zijn weg teruggevonden naar de geestelijke instellingen. Eén van deze instellingen was de 
schuilkerk van Sinte Gertrudis, de voorloper van de Gertrudiskathedraal, de locatie van de 
onderzochte reliekschat. 

Onder de personen die bekend waren met het bestaan van de omvangrijke reliekcol-
lectie in de kathedraal, heerste het vermoeden dat van oorsprong middeleeuwse Utrechtse 
relieken nu in de kathedraal gevonden konden worden. De zoektocht naar de herkomst en 
afgelegde routes van de relieken vormde het uitgangspunt van deze studie.

vraagstelling, relevantie en werkwijze
Dit onderzoek richt zich op de reddingsgeschiedenis van middeleeuwse Utrechtse 
relieken enerzijds en op herkomststudie voor de relieken in de huidige Utrechtse 
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Gertrudiskathedraal anderzijds. Hier en daar kunnen bruggen tussen deze twee terreinen 
geslagen worden. Op basis van de eerder gemaakte reconstructies van de verblijfplaatsen 
van de relieken van Willibrord en de schedel van Oswald26 – nu beide onderdeel van de 
schat van de Gertrudiskathedraal – staat de volgende vraag centraal: welke wegen legden 
de relieken uit de oud-katholieke Gertrudiskathedraal te Utrecht af voordat ze in deze 
schat terechtkwamen? Door het beantwoorden van de volgende subvragen werd gepoogd 
zoveel mogelijk van deze wegen te reconstrueren: 

-  Welke relieken bevinden zich in de schat van de Gertrudiskathedraal?
-  Welke relieken bevonden zich in de verschillende middeleeuwse Utrechtse 

kerk schatten?
-  Wie waren er ten tijde van de reformatie betrokken bij de bescherming en het behoud 

van de Utrechtse relieken (zgn. reliekredders27)? 
-  Waar brachten deze reliekredders de veiliggestelde relieken onder?
-  Waar werden de relieken naartoe gebracht toen ze uit hun bergplaats genomen 

werden?
-  Via wie en op welk tijdstip kwamen ze terecht in de schat van de Gertrudisparochie?

De reliekcollectie van de Gertrudiskathedraal is met ruim zeventienhonderd objecten één 
van de grootste – wellicht zelfs dé grootste – reliekcollecties in Nederland. De collectie 
bestaat uit kartonnen dozen, (met textiel beklede) houten kisten van allerhande formaat 
en een aardewerken kogelpot, die nagenoeg allemaal tot aan de rand toe gevuld zijn met 
relieken, zonder enige vorm van ordening [k3, k4 en k5]. Het reliekmateriaal is gevari-
eerd en bestaat uit gebeente, tanden/kiezen, heilige vloeistoffen, gesteente en reliektextiel. 
De relieken zijn verpakt in omhulsels van papier en textiel, die uit verschillende perioden 
stammen. De opschriften op de papieren pakketjes en de papieren of perkamenten cedulae 
zijn geschreven in verschillende eeuwen door talloze personen. Datzelfde geldt voor de 
documenten die geborgen zijn in het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal. Deze docu-
menten verschaffen unieke wetenswaardigheden betreffende de relieken in de kathedraal 
en andere overblijfselen. Anders dan de bronnen op Het Utrechts Archief (HUA), zijn de 
documenten niet toegankelijk voor het publiek. Hun inhoud zal hier voor het eerst worden 
beschreven.

In de schat zijn talrijke middeleeuwse objecten aangetroffen, bijvoorbeeld relieken die 
reeds door bisschop Balderik in de tiende eeuw voor Utrecht werden verworven (zie H3 
‘Het begin’). Mogelijk zijn er zelfs relieken in de collectie aanwezig die verbonden kunnen 
worden aan Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht. Hij ontving in Rome een reliekgift 
die hij verspreidde over in zijn ogen belangrijke kerken, ongetwijfeld ook de door hem 
gestichte Utrechtse kerken van Sint-Salvator en Sint-Maarten.

De verzameling is door de gevarieerde samenstelling een waardevol prototype. Alle 
‘standaard-ingrediënten’ van een reliekschat zijn in de Gertrudiskathedraal aanwezig. Op 
één pijnlijke uitzondering na: de kostbare edelmetalen houders waarin verschillende van de 
relieken in voor-reformatorische tijden schuilgingen (zie H3 ‘Opdrachten voor reliekhou-
ders’), zijn nagenoeg allemaal verloren gegaan. Voor zover bekend zijn slechts twee houders 
uit het middeleeuwse Utrecht gespaard: de reliekbuste van bisschop Frederik en een met 
zilveren banden beslagen ivoren kistje (zie H4 ‘Borstbeelden van Frederik en Odulphus’ en 
‘Het ivoren kistje’). Door het ontbreken van de houders was een kunsthistorische benade-
ring van het materiaal grotendeels overbodig. De nadruk in het onderzoek ligt meer op de 
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cultuur- en religiehistorische beschouwing van de schat. Het gemis van kostbare materia-
len zorgt dat deze verzameling geen schat is in de materiële zin van het woord. Toch zal in 
de rest van de tekst het woord schat gebruikt worden, aangezien we een dergelijke reliek-
verzameling algemeen aanduiden als ‘reliekschat’. 

Aangezien de meeste reliekcollecties in de huidige tijd niet of nauwelijks worden aan-
gewend in de liturgie, liggen ontelbare relieken verborgen in altaren. Deze onzichtbaarheid 
mag echter nooit een barrière vormen voor de erkenning dat de relieken – met hun omhul-
sels, opschriften, cedulae en eventuele houders – een belangrijk onderdeel vormen van het 
Nederlandse erfgoed.

Omdat het reliekonderzoek in Nederland nog in de kinderschoenen staat en zich 
begeeft op het terrein van onzichtbare – in de zin van verborgen – objecten, is niet duide-
lijk hoeveel andere reliekschatten in Nederland te vinden zijn. Tevens is niet bekend wat de 
omvang of inhoud van andere schatten is. Deze onduidelijkheid maakt dat de schat van de 
Gertrudiskathedraal moeilijk in te kaderen is, maar toch kunnen de hier toegepaste onder-
zoeksmethoden als voorbeeld dienen. De relieken uit de schat van de Gertrudiskathedraal 
kunnen functioneren als vergelijkingsmateriaal voor andere in de vergetelheid geraakte 
reliekcollecties. Deze pioniersrol geeft direct het belang van dit onderzoek aan.

Het eerste hoofdstuk van deze studie verhaalt over het ontstaan en de ontwikkeling van het 
fenomeen reliekverering, binnen en buiten Utrecht. Fenomenen als pelgrimage, reliekver-
spreiding en reliekdiefstal passeren de revue. In het tweede hoofdstuk zal worden ingegaan 
op de oud-katholieke kerk als geheel en op de Gertrudisparochie in het bijzonder. Er wor-
den beschrijvingen gegeven van de schuilkerk en kathedraal en er wordt verhaald welk lot 
de huiskerk ten deel viel toen de kathedraal als vervanger gebouwd was.

Op basis van het vermoeden dat relieken uit het middeleeuwse Utrecht in de altaren van 
de Gertrudiskathedraal zijn terechtgekomen, is in hoofdstuk 3 een schets gemaakt van het 
middeleeuwse reliekbezit. Hiervoor werden onder andere gegevens uit inventarissen, ordi-
narii en correspondentie gebruikt. De opdrachten die verstrekt werden voor reliekhouders 
geven een beeld van het bezit en van de bijzondere waarde die men aan sommige relieken 
hechtte. Vanzelfsprekend werd deze uitgebreide schets gemaakt in de hoop dat geredde 
relieken uit de middeleeuwse kerkschat teruggevonden zouden worden tijdens de inven-
tarisatie van de huidige schat in de kathedraal, waarover hoofdstuk 5 bericht. Hoofdstuk 4 
bevat de kern van het onderzoek en vormt de schakel tussen de hoofdstukken 3 en 5, omdat 
hierin de lotgevallen van de relieken in de tussenliggende periode geschetst worden: vanaf 
de tijd van de reformatie tot het moment dat ze aan de schat van de Gertrudiskathedraal 
werden toegevoegd. 
Ten behoeve van de beantwoording van de hoofdvraag van het onderzoek werd studie 
verricht in de archieven van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij (OBC), die grotendeels 
bewaard worden op Het Utrechts Archief (HUA). Deze archieven werden in het verle-
den minder uitgebreid gecatalogiseerd dan bijvoorbeeld de archieven van de verschillende 
rooms-katholieke kapittels en parochies in Utrecht en omgeving. Dit is te verklaren door-
dat OBC-archiefmateriaal relatief laat (zelfs nog in de jaren ’90 van de twintigste eeuw) 
werd toevertrouwd aan HUA.28 

Al spoedig na de aanvang van het onderzoek bleek dat van directe reconstructie van 
de reliekroutes nauwelijks sprake kon zijn. Dit is te wijten aan de onvolledigheid van de 
beschikbare gegevens, maar bovenal aan de veranderde verschijningsvorm van de relieken. 
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Relieken kregen in de loop van de tijd nieuwe omhulsels en door de voortdurende dismem-
bratio werden partikels kleiner en raakten ze verspreid. Daarom is zelden met zekerheid te 
zeggen dat het reliek dat we nu in handen hebben hetzelfde reliek is als dat genoemd wordt 
in een oude bron. De doelstelling van dit onderzoek – om op het niveau van het indi-
viduele reliek routereconstructies te maken – bleek onhaalbaar en moest gewijzigd worden. 
Het vervolg van het onderzoek heeft zich daarom geconcentreerd op de handelingen van 
reliekredders. 

Uit eerdere studies was gebleken dat twee personen van bijzonder belang zijn geweest 
voor het behoud van middeleeuwse (Utrechtse) relieken en voor de schenking van relieken 
aan de Gertrudisstatie: ten eerste apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer (1548-1614) en ten 
tweede de katholiek gebleven kanunnik Gerrit van den Steen (1590-1680). De activiteiten 
van deze reliekredders werden niet eerder grondig en coherent bestudeerd, wel werden 
door verscheidene onderzoekers aanmoedigingen hieromtrent geformuleerd.29 Allereerst 
werd daarom het archief doorzocht aan de hand van deze twee namen. Door de infor-
matie uit de zo gevonden archiefbronnen, uit archiefmateriaal dat al eerder gepubliceerd 
was30 en uit de documenten die in het hoofdaltaar van de kathedraal worden bewaard te 
combineren, maakte ik kennis met andere reliekredders. Voor elke redder van wie aange-
toond kon worden dat hij zich bezighield met het veiligstellen van middeleeuwse Utrechtse 
relieken, dat hij zich bekommerde om inmiddels veiliggestelde Utrechtse relieken of dat 
hij betrokken was bij de relieken die aan de Gertrudisparochie werden toevertrouwd, werd 
onderzocht wat hij betekend heeft voor het reliekbehoud. De reliekredders – en hun werk-
zaamheden – worden in het vierde hoofdstuk zoveel mogelijk in chronologische volgorde 
gepresenteerd.

Hoofdstuk 5 bevat de verslaglegging van de inventarisatiewerkzaamheden. Ter inleiding 
wordt eerst de diversiteit van de schat benadrukt. Zo omschrijf ik de verschillende dozen 
en kisten, de verscheidenheid van de aangetroffen relieken, andersoortige voorwerpen 
en documenten. De precieze inhoud van de schat wordt gepresenteerd in een excel sheet. 
Hierin staan alle ruim zeventienhonderd objecten opgenomen met de bijhorende heili-
gennaam (indien bekend), een beschrijving, de afmeting, de tekst van opschrift of cedula 
(indien aanwezig) en overige aanvullende informatie. Het is altijd de intentie geweest om 
tijdens de inventarisatie geen objecten te beschadigen. Dichtgenaaide of -gebonden pak-
ketjes zijn daarom niet geopend. 
Met het zesde hoofdstuk sluit ik aan bij de relatief nieuwe natuurwetenschappelijke bena-
dering van relieken: deze kunnen namelijk gedateerd worden aan de hand van koolstof-
onderzoek. Ten tijde van de inventarisatie in de Gertrudiskathedraal verscheen de publica-
tie Relieken,	echt	of	vals?, waarin resultaten staan van het dateringsonderzoek dat een team 
van experts onder leiding van Mark van Strydonck uitvoerde op relieken van Vlaamse 
lokale heiligen.31 Op mijn verzoek hebben de Vlaamse onderzoekers negen objecten uit 
de Utrechtse schat aan eenzelfde onderzoek onderworpen. Tot slot kreeg ik van radioloog 
Chris de Jong van het ziekenhuis St.-Jansdal te Harderwijk het aanbod om enkele relieken 
letterlijk door te lichten door opnames te maken met röntgen en de CT-scan.32 Hierdoor 
werd meer bekend over de inhoud van enkele gesloten textiele reliekomhulsels. De resulta-
ten van dit onthullende onderzoek zijn eveneens opgenomen in het laatste hoofdstuk.

De studie wordt afgesloten met een appendix waarin een catalogus is opgenomen van 
relieken en houders die onderdeel vormen van de kathedrale schat, maar die ter betere 
bewaring in langdurige bruikleen zijn gegeven aan Museum Catharijneconvent.
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HOOFDSTUK 1

reliekverering: 
ontstaan en ontwikkeling

inleiding
Eeuwenlang nam de verering van heiligen en relieken een centrale positie in binnen de 
beleving van het katholiek geloof. Relieken en heiligen waren immers van groot belang 
om zo dicht mogelijk bij Christus te komen. Gelovigen hebben daarom steeds toenadering 
gezocht tot de heilige overblijfselen. Tegenwoordig wordt reliekverering veelal gezien als 
een folkloristisch gebruik.

Dit hoofdstuk richt zich op die verschuiving in de omgang met relieken. De gebeurte-
nissen uit deze algemene historische schets zijn vanzelfsprekend op kleinere schaal van toe-
passing op de Utrechtse reliekverering. In de navolgende hoofdstukken zullen de Utrechtse 
omstandigheden specifieker aan bod komen. Hier wordt eerst het begin van de heiligen- 
en reliekcultus beschreven, evenals de ongekende populariteit ervan in het vervolg van de 
middeleeuwen. Ná de middeleeuwen was er sprake van een golfbeweging: de reliekcultus 
kreeg keer op keer kritiek te verduren. Als reactie werd de cultus ingeperkt of aangepast, 
waarna steeds in meer of mindere mate herstel van de verering werd gerealiseerd, maar 
vanaf het midden van de twintigste eeuw lijkt reliekverering toch definitief tot het terrein 
van de nostalgie te behoren.

middeleeuwen: eerbied
De eerste christenen bezochten de graven van martelaren.33 De meeste hiervan bevonden 
zich in de omgeving van Jeruzalem, waar Christus en Zijn volgelingen hadden geleefd en 
bij Rome, bekend vanwege de graven van de apostelen Petrus en Paulus en de graven van 
martelaren en martelaressen die in de eerste eeuwen door toedoen van de Romeinse keizers 
waren omgebracht. Bij deze graven werd door gelovigen een maaltijd georganiseerd, een 
ritueel dat zijn oorsprong vindt in de klassieke voorouderverering. Het maaltijd principe 
heeft vermoedelijk in de vierde eeuw geleid tot het ontstaan van altaartafels: boven het graf 
van een martelaar werd een altaar geplaatst.34 Onder Constantijn de Grote (circa 280-337) 
werden rondom dergelijke altaren de eerste heiligdommen opgericht. In het begin van de 
vierde eeuw waren net buiten Rome op de graven van de belangrijkste martelaren kleine 
heiligdommen gebouwd.35 

Kerkvader Ambrosius (339-397), bisschop van Milaan, is één van de eersten geweest die 
deze traditie omdraaide: de overblijfselen van de twee Romeinse martelaren Protasius en 
Gervasius werden verplaatst van hun onveilig geachte begraafplaats buiten de stadsmuren 
naar een door Ambrosius voor deze relieken gebouwde kerk in Milaan. Hoewel het sinds-
dien steeds gebruikelijker werd om relieken te verheffen (elevatio) en te verplaatsen (translatio), 
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gold er een verbod op het overbrengen van relieken. Dit werd zo nu en dan geschonden. Er 
waren immers genoeg redenen te verzinnen die een translatie legitimeerden of zelfs nood-
zakelijk maakten, bijvoorbeeld als het oorspronkelijke graf beschadigd dreigde te raken of 
als een heilige, bijvoorbeeld vanwege een wonder, een eerbiedwaardiger laatste rustplaats 
verdiende. Vanaf de achtste eeuw werd translatie evenwel noodzakelijk omdat nieuwe alta-
ren gewijd moesten worden door de plaatsing van relieken.36 In het altaar was hiervoor een 
speciale holte aangebracht, het zogenaamde sepulchrum. Deze holte kon zich in de stipes van 
het altaar bevinden, maar bij kleinere relieken werd wel simpelweg een verdieping gemaakt 
in het altaarblad. Relieken werden meestal in glazen of aardewerken kruikjes of in loden 
kistjes verpakt alvorens ze een plaats kregen in het altaar.37

In de eerste eeuwen werden nog geen grootschalige georganiseerde translaties uitge-
voerd. Evenmin waren het kleine individuele acties. De reliekoverdrachten vonden in die 
tijd met name plaats tussen personen van aanzien, zoals koningen, keizers, bisschoppen en 
de paus.38 Aangezien de graven van de eerste heiligen nagenoeg allemaal te vinden waren 
in het Heilig Land en in Rome, moest de verspreiding van daaruit plaatsvinden. De ver-
spreiding van relieken is aan de basis vooral te verklaren door de afwijkende omgang met 
relieken in het westen en het oosten van Europa. In het westen hechtte men waarde aan 
de cultus bij de graven van martelaren. In het Byzantijnse Rijk ebde na de christenver-
volgingen de interesse in de overblijfselen van de martelaren weg. De oosterse verering 
concentreerde zich meer op iconen. Toch heeft het oosten niet zelf actief haar reliekschat-
ten verspreid. Pas door de kruistochten raakten de oosterse relieken, waaronder vanzelf-
sprekend relieken van de belangrijkste figuren, zoals Christus, Maria en de apostelen, op 
grote schaal verspreid over heel Europa. Dismembratio, het onderverdelen van grote relieken 
in kleine stukjes, was hiervoor noodzakelijk.39 Tot die tijd waren er in West-Europa meest 
waarschijnlijk vooral brandea van oosterse en bijbelse relieken aanwezig.40

In West-Europa had men wel de beschikking over relieken van ‘eigen’ heiligen. Tijdens 
de Merovingische, Karolingische en Frankische dynastieën verwierven personen de heilige 
status vanwege hun vrome imitatio	Christi en de wonderen die op hun voorspraak gebeur-
den. Bij het merendeel van deze heiligen bleef de bekendheid overigens beperkt tot de 
eigen omgeving. Voor Utrecht zijn bisschop Frederik en kanunnik Odulphus bekende 
lokale heiligen uit die tijd. Een aantal westerse heiligen uit deze periode wist ‘internatio-
nale’ faam te verwerven. De heilige Ursula en haar Elfduizend Maagden zijn hiervan wel-
licht het meest spraakmakende voorbeeld.

Het bezoeken van de locaties waar Christus, de apostelen en de martelaren zelf geweest 
waren en van hun graven was al sinds de vroegchristelijke periode de meest directe manier 
om de virtus te kunnen ervaren.41 De reisverslagen van de anonieme ‘pelgrim van Bordeaux’ 
(333) en de Spaanse Egeria (circa 381-384) – beiden bezochten het Heilig Land – zijn getui-
genissen van pelgrimage-activiteiten in deze vroege periode.42 

Bewijzen voor activiteiten van pelgrims in de vroegchristelijke tijd kunnen ook gevon-
den worden in verscheidene voorzieningen die geboden werden, bijvoorbeeld de plaatsing 
van tafels bij martelaarsgraven voor de geschenken en offers die pelgrims meenamen en de 
stichting van gasthuizen om de pelgrims een onderkomen te kunnen bieden. De sporadisch 
bewaard gebleven graffiti bij de heiligengraven geldt eveneens als getuige van de aanwezig-
heid van pelgrims.43 
Kennelijk verwierven pelgrims graag een aandenken aan hun bedevaart, want pelgrims-
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souvenirs raakten vanaf de zesde eeuw steeds meer in omloop. Jeruzalempelgrims konden 
bijvoorbeeld een ampul aanschaffen, een loden of aardewerken flesje waarin men onder 
andere olie uit de lampen bij het Heilig Graf kon meenemen.44 Ook de eerste reliekkistjes 
– van hout, ivoor of metaal – stammen uit de Merovingische periode en staan in verband 
met pelgrimage.45 Een uitzonderlijk exemplaar, waarvan de oorsprong waarschijnlijk rond 
600 ligt is een houten doosje met schuifdeksel met zogenaamde locatierelieken: steentjes 
van heilige plaatsen in Palestina. Aan de binnenzijde van het deksel zijn vijf kleine scènes 
uit het leven van Christus geschilderd.46 

Het bleef gewoonte om relieken in een altaar te bewaren, maar daarnaast ontwikkelde 
zich het gebruik om heilig gebeente in losse reliekhouders te vatten. De vroegste reliek-
houders waren eenvoudig van vorm. Het waren vierkante, ronde of kruisvormige kistjes 
met een klap- of schuifdeksel. Uitgebreidere varianten van deze doosjes zijn bursae (stoffen 
of edelmetalen tasjes)47 en schrijnen (kistjes met een dakvormig deksel), zoals een prachtig 
exemplaar van rond 700 in Museum Catharijneconvent [5].48 De kist die in 698 gemaakt 
werd voor de overblijfselen van de heilige Cuthbertus mag gezien worden als een vroege 
vergrote variant van dit eenvoudige eerste type reliekhouder.49 

In de tiende eeuw intensiveerde de heiligencultus, wat onder andere af te leiden is uit het 
aanzienlijke aantal vitae dat geschreven werd en uit de bouwactiviteit die men ontplooide 
langs de pelgrimsroutes naar Jeruzalem, Rome en Santiago de Compostela.50 Onder pelgrims 

[5] Huisvormig schrijntje, ca. 700, Museum Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. ABM m904
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steeg de behoefte om de nieuw-verworven of uit het altaar geëleveerde relieken met eigen 
ogen te kunnen zien, iets wat we nu Schaubedürfnis noemen.

De belangrijkste relieken werden daarom steeds vaker voor iedereen zichtbaar in 
een rijke houder, bijvoorbeeld een edelmetalen schrijn, op of bij het altaar geplaatst. 
De Schaubedürfnis zorgde voor het ontstaan van ‘sprekende reliekhouders’. Dit zijn hou-
ders waarbij uit de buitenkant de inhoud kan worden afgelezen. Zo werden botfrag-
menten van arm of hand gehuld in edelmetalen armreliekhouders, en schedelrelieken in 
reliekborstbeelden.51 

Om tegemoet te komen aan de groeiende leken-interesse voor relieken werd de reliek-
cultus in korte tijd aangepast aan de vraag van het volk.52 Om de aanpassingen in de hand 
te kunnen houden werden tijdens het Vierde Lateraans Concilie in 1215 enkele belangrijke 
regels opgesteld voor de omgang met relieken. Zo mochten relieken enkel ín hun houder 
getoond worden. Deze bepaling was blijkbaar nodig om beschadiging, verlies of omwis-
seling te voorkomen.53 Op grond van dit voorschrift ontstond een nieuw type reliekhou-
der: het ostensorium. Een ostensorium bestaat altijd voor een gedeelte uit glas, waarachter het 
reliek te zien is.54 

Het laat-middeleeuwse gebruik om waardevolle relieken te omhullen met kostbare 
houders kon uiteraard niet voor elke splinter bereikt worden. Daarom werden in die tijd 
eenvoudige ivoren kistjes of doosjes met een houten kern en een textielen, leren of verguld 
koperen bekleding vervaardigd en geregeld werden profane voorwerpen, zoals drinkglazen 
en ivoren jachthoorns, gekerstend door ze als reliekhouder te gaan gebruiken.55 

Naast deze vaak voorkomende vormen van reliekhouders, zijn uiteraard enkele buiten-
sporige voorbeelden te noemen. Enkele vorsten lieten bijvoorbeeld complete bouwwerken 
optrekken ter ere van nieuw verworven relieken. Zo gaf Lodewijk IX in het midden van 
de dertiende eeuw opdracht tot het bouwen van de Sainte Chapelle in Parijs. Deze kapel 
gold als één grote reliekhouder voor de doornenkroon van Christus, die Lodewijk gekocht 
had van de keizer van Constantinopel. Een eeuw later liet keizer Karel IV nabij Praag kas-
teel Karlstein bouwen, waarin verschillende kapellen als eervolle bewaarplaats voor onder 
andere zijn reliekbezit moesten functioneren.56

Tot slot nemen zogenoemde besloten hofjes een unieke plaats in binnen het verschijnsel 
van reliekhouders. De hofjes werden met name in Vlaamse vrouwenkloosters vervaardigd. 
De zusters bevestigden relieken in een houten kastje en brachten vervolgens een uitge-
breide decoratie aan met kleine sculptuurtjes en borduurwerk in de vorm van bloemen en 
ranken (Klosterfrauenarbeit), zodat een paradijselijke omgeving ontstond.57 

Aan het eind van de middeleeuwen bereikte de reliekcultus een hoogtepunt. Dit is af te 
leiden uit de verspreiding van relieken, die op grote schaal plaatsvond, en uit de grote 
hoeveelheid kostbare reliekhouders die besteld werd. Het belang van heiligenverering 
blijkt verder uit de populariteit van de Legenda	 Aurea, in het midden van de dertiende 
eeuw geschreven door Jacobus de Voragine (circa 1228-1298). Deze naar het kerkelijk 
jaar ge ordende verzameling heiligenlevens was een belangrijke prikkel in de toenemende 
bekendheid van heiligen en hun relieken. Vanaf het midden van de veertiende eeuw werd 
dit lijvige werk in verschillende volkstalen vertaald en verspreid, waardoor de wonderlijke 
levensverhalen van de heiligen voor iedereen beschikbaar werden.58

De bestaande reliekcultus werd verder uitgebreid met verscheidene rituelen. Op ker-
kelijke feestdagen of in tijden van nood werden de relieken uit de schatkamer gehaald en 
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uitgestald op en rond het altaar in het koor.59 Schriftelijke verslaglegging over liturgische 
reliekrituelen zoals het kussen van relieken, het zegenen met relieken, het zweren op relie-
ken, het drinken uit schalen waarin heiligenschedels verwerkt waren en het besprenke-
len van relieken met wijn is er weinig, maar deze vrome gebruiken werden zonder meer 
gepraktiseerd.60 

Kerken en kloosters organiseerden aanvullend speciale plechtigheden met de relieken, 
zoals toningen en processies, waarbij het volk de relieken kon zien en vereren.61 Bewaard 
gebleven toningsformulieren en ordinarii, liturgische draaiboeken, zijn waardevolle bron-
nen hieromtrent, maar al met al is onze kennis over deze lekenrituelen beperkt.62 

De intense verering van heiligen en hun relieken en de bijbehorende pelgrimage zijn 
verder af te lezen uit verschijnselen als het aanbieden van ex-voto’s en het aanschaffen van 
pelgrimsinsignes. Gegevens over de handel in aflaten en het succes van questierders, met 
relieken rondtrekkende koopmannen die aflaten verkochten, tonen aan dat de reliekcultus 
een bloeiperiode beleefde aan het eind van de middeleeuwen.63

Uit de genoemde voorbeelden komt duidelijk naar voren dat reliekverering een instituuts-
gebonden verschijnsel was. Privébezit van relieken is altijd een precaire kwestie geweest. 
Kerken en kloosters waren van oorsprong waardige bewaarplaatsen voor relieken, maar 
het werd wel toegestaan om eerbiedig relieken te dragen. Een particulier verkreeg een 
reliek(partikel) meestal via een ingetreden familielid, bijvoorbeeld als dank voor schen-
kingen aan het betreffende klooster. Privérelieken werden ingenaaid in kleding, in kleine 
draagbare doosjes geborgen en in sieraden en ceintuurs verwerkt om als amulet meegedra-
gen te kunnen worden.64 En ze werden toegepast als gebedsattributen. Door te bidden met 
relieken werd de nabijheid van de aangeroepen heilige wezenlijk ervaren. Rozenkranzen 
werden daarom wel verrijkt met relieken.65

bedrog en diefstal
Reliekverering is een verschijnsel dat gevoelig is voor zwendelpraktijken. Al in Augustinus’ 
tijd (354-430) werd gebeente dat was geplunderd uit Romeinse catacomben verkocht als 
authentieke heiligenrelieken.66 Tijdens zijn pontificaat gaf Gregorius de Grote (circa 590-604) 
aan dat hij afkeurend stond tegenover de verspreiding van relieken, mede omdat de authen-
ticiteit daardoor betwijfeld kon gaan worden. Hij had namelijk Griekse monniken stukken 
gebeente zien opgraven met het doel die als ware relieken te gaan verkopen.67 Later in de 
middeleeuwen formuleerde Guibert van Nogent (1053-circa 1124) bezorgde bedenkingen in 
De	sanctis	et	eorum	pigneribus. Volgens de benedictijner monnik waren er ongeloofwaardige 
relieken in omloop. Eens, zo voerde hij als voorbeeld aan, werd hem een pyxis getoond, 
waarin een stukje brood bewaard werd waarop Christus zelf gekauwd zou hebben. De 
authenticiteit van heiligheid zou volgens Guibert slechts gezocht mogen worden in eeu-
wenoude tradities of in bewijs dat door betrouwbare schrijvers is aangedragen.68 Een van de 
resultaten van deze onder anderen door Guibert geformuleerde eisen is dat gelovigen zich 
onophoudelijk hebben ingezet om relieken vergezeld te laten gaan van geschreven echt-
heidsbewijzen, zoals gedetailleerde inventarissen – de Utrechtse inventarislijsten komen in 
hoofdstuk 3 uitvoeriger aan bod – en cedulae.
De verontrust uitgesproken twijfels van de hierboven beschreven personen zijn terecht, 
want inderdaad kan de authenticiteit van relieken in twijfel getrokken worden: alle splin-
ters van het kruis van Christus vormen samen een bos, er zijn zes hoofden van Johannes de 
Doper bewaard gebleven69 en kledingrelieken van heiligen blijken na natuurwetenschap-
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pelijke datering regelmatig uit later eeuwen te stammen. Op verschillende plaatsen ter wereld 
worden verder relieken bewaard waarvan de amusementswaarde groter is dan de religieuze 
waarde. Bij het verhaal van de doop van Christus staat bijvoorbeeld te lezen dat de Heilige 
Geest op Hem neerdaalde in de gedaante van een duif (Matth. 3:16). Op basis hiervan is de 
Heilige Geest in de kunsten ontelbare keren als duif voorgesteld. Deze voorstelling verbaast 
niemand, maar om te geloven dat op verscheidene plaatsen veren van de Heilige Geest worden 
bewaard… Hetzelfde cynische gevoel bekruipt ons bij relieken van ‘de hoeksteen’: de steen 
die in de bijbel symbool staat voor Gods ondoorgrondelijke wegen: de	steen,	die	door	bouwers	
afgekeurd	werd,	maakt	Hij	tot	hoeksteen (Ps. 118: 22). Deze ontastbare steen heeft in de kunsten 
vorm gekregen, maar tastbare relieken van een symbolische steen zijn en blijven dubieus.70 

Geregeld werden relieken op oneigenlijke wijze verkregen. De bekendste reliekdiefstal 
vond plaats in 827. In opdracht van Einhard (circa 770-840), een geleerde aan het hof van 
Karel de Grote, werden de overblijfselen van de heiligen Petrus en Marcellinus op slinkse 
wijze uit Rome weggehaald.71 Dat reliekdiefstal van alle tijden is bewijzen talloze andere 
ontvreemdingsverhalen.72 

de zestiende eeuw: relieken in gevaar
Gedurende de gehele middeleeuwen werd bij tijd en wijlen kritiek geuit op de negatieve 
uitwassen van de reliekcultus, zoals vervalsingen, diefstal en simonie. Door het grote belang 
dat door gelovigen aan relieken werd toegekend, kreeg deze kritiek waarschijnlijk nooit 
veel bijval. Toch nemen de bezwaren aan het einde van de middeleeuwen steeds vastere 
vormen aan. De reliekcultus hing sterk samen met de verstrekking van aflaten en werden 
dus ingezet als economisch machtsmiddel. Relieken garandeerden namelijk grote stromen 
pelgrims op zoek naar vergeving van zonden en genezing van kwalen. Deze ontwikkeling 
is er mede verantwoordelijk voor dat aan het eind van de vijftiende eeuw de bezwaren 
tegen relieken in heftigheid toenamen.73 Figuren als Desiderius Erasmus (circa 1467-1536), 
Maarten Luther (1483-1546) en Johannes Calvijn (1509-1564) probeerden stuk voor stuk de 
reliekverering te beteugelen.74 

De onder anderen door hen geformuleerde kritische kanttekeningen bij het katho-
liek geloof waren niet alleen een voorloper van de beeldenstorm, de reformatie en dus 
de definitieve separatie van reformatoren en rooms-katholieken, maar zorgden ook voor 
hervormingen binnen de katholieke kerk. Op het concilie van Trente (1545-1563) werd de 
heiligen- en reliekverering aan banden gelegd. Bijgeloof en buitensporigheden als dron-
kenschap op heiligenfeesten werden uitgebannen.75 Om bedrieglijke praktijken en misver-
standen te voorkomen, werd vastgelegd dat de authenticiteit van relieken moest worden 
gewaarborgd in een echtheidsverklaring. Alleen de bisschop mocht zo’n verklaring opstel-
len en hij diende deze te voorzien van een bisschopszegel in rode lak.76

De beeldenstorm en reformatie vormden een reële bedreiging voor de relieken. 
Relieken van Agnes, Pontiaan en Sint-Maarten van de Utrechtse Domkerk werden bij-
voorbeeld verbrand door de geuzen.77 En in het klooster Ter Leede in Noordwijkerhout 
vertrapten de bestormers de heilige resten of staken deze schertsend op hun hoeden.78 Bij 
de confiscatie van de kerkgebouwen in de jaren na de reformatie poogden de katholieken 
zoveel mogelijk van hun bezit buiten de gebouwen veilig te stellen. Relieken werden in die 
tijd ondergebracht in de woonhuizen van geestelijken, in	de	bewaring	van	eenen	leek,	zoo	als	
toen	zeer	dikwijls	om	de	onveiligheid	der	tijden	plag	te	geschieden79 of in gebieden die niet in refor-
matorische handen waren gevallen, zoals Keulen, Emmerik en Kalkar. 
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Helaas zijn er maar weinig contemporaine geschreven bronnen waarin verhaald wordt over 
het redden van relieken. Het is uiteraard voorstelbaar dat men in de gespannen situatie 
minder aandacht had voor documentatie dan voor de daadwerkelijke veiligstelling van de 
kostbaarheden. De paar verslagen van reliekreddingen, die we tot onze beschikking heb-
ben, zijn dus bijzonder waardevolle bronnen. Op 1 maart 1597 schreef suster	 Geertruydt, 
moeder-overste van het Arnhemse Agnietenklooster, een brief aan Sasbout Vosmeer. Het 
klooster werd overvloodich	 gedreycht door de mannen van de stadsmagistraat van Arnhem. 
Tijdens de bestormingen slaagden de zusters erin – god	gaff	noch	onser	een	deel	sterckheit – de 
heiligste voorwerpen te verbergen op het zoldertje, zodat de reformatoren ze niet zouden 
stukmaken of meenemen.80

Overigens lieten niet alleen geestelijken maar ook de katholieke machthebbers van die 
tijd hun stem gelden bij het redden van het religieuze erfgoed. Zo zijn er voorwerpen 
terechtgekomen in de Brusselse residentie van Albrecht van Oostenrijk (1559-1621) en 
Isabella van Spanje (1566-1633), de landvoogden van de Zuidelijke Nederlanden en zette 
Filips II van Spanje (1527-1598) zich in om kostbaarheden te verwerven voor zijn Escorial, 
een mausoleum en abdijcomplex nabij Madrid. Zonder twijfel zijn relieken uit het noorden 
van Europa daar beland in de tijd dat de dreiging voor relieken groot was.81 

Met de contrareformatie zette de katholieke kerk alles op alles voor het herstel van 
de katholieke leer.82 Het was het tijdperk van hervormingen van binnenuit, als reactie op 
de protestantse reformatie. Figuren die zich in deze tijd onderscheidden als verbreiders 
en hervormers van de oude rooms-katholieke kerk of als bestrijders van de nieuwe pro-
testantse leer, werden de nieuwe heiligen, zoals Franciscus Xaverius (1506-1552), Ignatius 
van Loyola (1491-1556), Theresia van Ávila (1515-1582), Carolus Borromeus (1538-1584) en 
Petrus Canisius (1521-1597). Een belangrijk toeval was dat men ten tijde van de religieuze 
strijd in het noorden van Europa in Rome enkele catacomben herontdekte. De bestude-
ring van de onderaardse gangenstelsels en het aantreffen van gebeente zorgden voor een 
op leving van de reliekcultus en –verspreiding vanuit het zuiden.83 

de zeventiende eeuw: herstel van oude waarden
In de Noordelijke Nederlanden werd de contrareformatie doorgezet, al moesten de meeste 
activiteiten in het geheim worden uitgevoerd. De katholieken waren hun kerkgebouwen 
kwijtgeraakt, wat leidde tot de realisatie van schuilkerken – de voorloper van de Utrechtse 
Gertrudiskathedraal, die in hoofdstuk 2 uitgebreid zal worden besproken, is een voorbeeld van 
een toen ontstane huiskerk. In die tijd is veel erfgoed verloren gegaan en openlijke geloofs-
uitingen, zoals processies, waren verboden. De katholieke kerk hergroepeerde zich, daarbij 
geïnspireerd door de hierboven genoemde katholieke hervormers en bovendien aangemoe-
digd door nieuwe martelaren: katholieken die in de godsdienststrijd ten prooi vielen aan 
moordlustige reformatoren (zie H4 ‘Nieuwe heiligen’). Men poogde oude religieuze gebrui-
ken in ere te houden of te herstellen. De traditie van de heiligenverering kreeg een nieuwe 
impuls door het verschijnen van nieuwe hagiografische literatuur, zoals de Generale	Legende 
van Petrus Ribadineira (1527-1611) en Heribertus Rosweydus (1569-1629).84 Deze laatste 
legde daarnaast de basis voor de Acta	Sanctorum, kritische uitgaven van hagiografische geschrif-
ten. Na zijn dood werd het werk voortgezet door Johannes Bolland (1596-1655) en Godfried 
Henschen (1601-1681). In 1643 waren de eerste twee delen een feit. Om de voortgang van 
het werk te garanderen, werd het instituut van de bollandisten opgericht, dat – met een korte 
onderbreking aan het eind van achttiende eeuw – tot op de dag van vandaag bestaat.85
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De katholieken hebben steeds zorg besteed aan het behoud van relieken. Kostbare mate-
riële zaken zoals textiel, schilderijen, beelden, liturgisch vaatwerk en reliekhouders waren 
vervangbaar, relieken niet. En behalve onvervangbaar, waren de relieken onmisbaar voor 
het herstel van de katholieke kerk. In de relieken vond de ‘verwoeste’ kerk haar oude iden-
titeit terug, die was geënt op de heiligen uit de eerste eeuwen. Een reliek(collectie) stond 
daardoor symbool voor de onverbrekelijke band met Jeruzalem of Rome, locaties die aan 
de basis van het katholiek geloof stonden. De relieken werden dus boven alles beschermd. 
Bij protestantse dreiging verwijderde de katholieken de relieken uit hun oorspronkelijke 
bewaarplaatsen.86 Reliekredders verzamelden collecties met een gevarieerde inhoud en 
herkomst, die ze onderbrachten bij een katholiek gebleven geestelijke thuis of in een katho-
liek gebleven gebied. 

Vanaf het midden van de zeventiende eeuw werden katholieke geloofsuitingen weer oog-
luikend toegestaan.87 Voor katholiek erfgoed braken veiliger tijden aan en dus werden relieken 
uit hun schuilplaatsen gehaald en teruggebracht naar de plaats waar ze hoorden: katholieke 
heiligdommen. Daarmee werd de band tussen een heiligdom en de oude rooms-katholieke 
kerk als het ware opnieuw bevestigd.

Niet zelden liet men op dat moment nieuwe reliekhouders vervaardigen. Deze kregen 
meestal de vorm van kleine altaarstukken: een houten kast gedecoreerd met barokke volu-
ten en guirlandes. Zowel in de predella, het middenstuk als de bekroning van het altaarstuk 
konden relieken achter glas opgenomen worden. Dit soort reliekhouders werd in de regel 
aanvullend gedecoreerd met prentjes, agnus	dei’s of ingelegd parelmoer [k6].88 Hoewel men 
enige voorzichtigheid in acht genomen zal hebben, waren de relieken ‘terug van wegge-
weest’: ze werden traditioneel ter (publieke) verering uitgestald op of nabij het altaar. 

de achttiende, negentiende en twintigste eeuw: van devotie naar folklore
Onder invloed van het Verlichtingsdenken won de wetenschap het langzaam van bepaalde 
vormen van religiebeoefening. De wetenschap leerde dat gebeente dode materie is, waarin 
geen levende virtus kon huizen. Met name in Frankrijk en de Nederlanden leidden de 
tegenstrijdigheden tot een teruglopende belangstelling voor de reliekcultus.89 

Als reactie op de kritiek op de reliekcultus is een heropleving merkbaar vanaf het 
begin van de negentiende eeuw. Deze werd deels gevoed vanuit het gedachtegoed van 
de Romantiek – men verheerlijkte het verleden – en deels vanuit een hernieuwd besef 
onrechtvaardig behandeld te zijn geweest.90 Het herstel van de reliekcultus is onder andere 
af te leiden uit het grote aantal authenticiteitsverklaringen dat sinds het begin van de negen-
tiende eeuw geschreven werd. Men wenste de oude relieken, die enige tijd in onbruik 
waren geweest, opnieuw te gebruiken en verzocht de bisschop hiertoe om een herechting 
van de overblijfselen. Bovendien werden er nieuwe relieken gevonden in de door Giovanni 
Battista de Rossi (1822-1894) en anderen herontdekte Romeinse catacomben, zoals die van 
San Callisto.91 

Er werden nieuwe kerken gebouwd – niet zelden als vervangers van contrareforma-
torische schuilkerken – en regelmatig werd behouden erfgoed toegepast voor de decoratie 
en inrichting van deze gebouwen. De bestelling van nieuwe gebruiksvoorwerpen en deco-
raties zorgde voor een ongekende bloeiperiode voor de vervaardigers van kelken, patenen, 
kandelaars, reliekhouders enzovoorts. De theca, een klein rond of ovaal doosje dat met een 
glasplaatje werd afgedekt, werd een populair type reliekhouder in de negentiende eeuw.92 
De nieuwe wonderen die gebeurden leidden tot talloze nieuwe heiligverklaringen.93
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De opleving in de heiligen- en reliekcultus zorgde voor een nieuwe stroom aan publicaties 
van bijvoorbeeld Kronenburg, Van Lommel, Beissel en Gerard Brom, onderzoekers die 
rond de eeuwwisseling archiefbronnen over heiligen en relieken bestudeerden, transcri-
beerden en uitgaven. Zij waren kritisch, maar hun publicaties ademen een katholieke geest. 

In de eerste helft van de twintigste eeuw was Europa in de ban van de wereldoorlogen 
en lijken religie in het algemeen en heiligenverering in het bijzonder in het gedrang te zijn 
gekomen. Aan het eind van en vlak na de Tweede Wereldoorlog was een korte opleving 
van de cultus merkbaar – de publicatie onder redactie van Huyben is hiervan een getuige 
– maar in wezen stond de twintigste eeuw in het teken van een transformatie van de heili-
genverering.94 Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werden de regels voor de 
viering van heiligendagen en de verering van relieken aangescherpt.95 

In de jaren ’60 en ’70 van de twintigste eeuw verplaatste de heiligenverering zich van 
het gebied van de devotie naar het gebied van de folklore. Van vergetelheid is geen sprake, 
maar dit is slechts te danken aan de folkloristische tradities die door de – veelal katholieke 
– bevolking in ere worden gehouden. In Utrecht wordt de feestdag van Sint-Maarten, de 
stadspatroon, nog elk jaar uitbundig gevierd.96

Reliekcollecties werden vanaf dat moment steeds toegankelijker omdat kerken hun 
reliekbezit ‘in de uitverkoop’ deden. Relieken kwamen op zolders te liggen, kwamen in 
privébezit via het circuit van antiquairs of werden geschonken aan musea. Een nuancering 
is hier wel op zijn plaats: de hierboven beschreven situatie geldt met name voor het noor-
den van Europa en in mindere mate voor grote delen van onder meer Spanje, Italië en 
Zuid-Duitsland.

Onderzoek naar relieken wordt steeds vaker geïnitieerd vanuit de wetenschappelijke 
wereld in plaats van vanuit de kerk. Een religieuze ondertoon komt hierdoor in de heden-
daagse literatuur over heiligen en relieken nog nauwelijks voor. Met de publicatie Les	reliques	
des	 saints (1975) lijkt Nicole Herrmann-Mascard een startschot te hebben gegeven voor 
een lange reeks wetenschappelijke publicaties over reliekverering. Ze schetste de geschie-
denis van de reliekverering met al haar ups	 en downs van de vroege middeleeuwen tot 
de moderne tijd. Sindsdien verschenen meer overzichtspublicaties en er werden talloze 
tentoonstellingen gewijd aan relieken en reliekhouders, aan de reliekverering en reliek-
decoratie door kloostervrouwen en aanverwante fenomenen zoals pelgrimage.97 Aangezien 
reliekverering als een uiting van volksdevotie wordt beschouwd, zijn vele populistische 
publicaties over het onderwerp verschenen.98 En in de laatste jaren worden relieken en met 
name reliektextiel steeds vaker vanuit een nieuw perspectief bestudeerd: de natuurweten-
schappelijke benadering zorgt dat objecten steeds nauwkeuriger gedateerd en/of geconser-
veerd kunnen worden.99

samenvatting en conclusie
De reliekcultus heeft zich gedurende de eeuwen van de kern van het katholiek geloof ver-
plaatst naar de marge en is daarmee terechtgekomen op het gebied van de devotionele 
volksgebruiken. In de middeleeuwen waren relieken hét middel bij uitstek om bij de hei-
ligen naast Christus’ troon om hemelse voorspraak te vragen. Door de relieken met eigen 
ogen te gaan bekijken, kon op de meest directe wijze contact met de heilige verkregen 
worden. Uit de grote populariteit van pelgrimage en bewaard gebleven, sterk met pelgri-
mage in verband staande voorwerpen als insignes, ampullen en reliekhouders blijkt dat de 
relieken een cruciale rol speelden in de religieuze beleving van de middeleeuwse gelovige.
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Aan het eind van de middeleeuwen werd de reliekcultus voor het eerst op grote schaal 
bekritiseerd, toen (de voorlopers van) de reformatoren de negatieve uitwassen van de cul-
tus, zoals bijvoorbeeld de aflatenhandel, aan de kaak stelden. Een tweede ronde van kritiek 
startte ten tijde van de Verlichting. De wetenschappelijke benadering van relieken lijkt de 
authenticiteit van de heilige overblijfselen vanaf dat moment uit te sluiten. 

Toch hebben de katholieken de relieken altijd beschermd en veiliggesteld, om ze in te 
kunnen zetten voor het herstel van de katholieke kerk en omdat ze een groot onderdeel 
vormen van de devotie van weleer. Eeuwenlang waren relieken een bron van troost en 
verering en bleven de katholieke gelovigen de relieken zien als kostbare en tastbare stukjes 
heiligheid op aarde. Vandaag de dag ziet men de heilige overblijfselen eerder als uiting van 
nostalgische folklore. 
Twee nuances moeten echter worden aangebracht. Allereerst is er een duidelijk onder-
scheid tussen heiligenverering en reliekverering. Verspreiding van lichamelijke resten 
– vanuit religieus oogpunt – is er namelijk nauwelijks nog, maar de nagedachtenis aan 
bewonderenswaardige personen speelt tot op heden een belangrijke rol binnen met name 
de katholieke religie. Kleine aandenkens worden hierbij nog altijd gebruikt: de 100.000 
textielfragmentjes van paus Johannes Paulus II waren na zijn overlijden snel vergeven. Een 
tweede nuancering is van geografische aard: het gegeven van de verschuiving van reliek-
verering naar de marge van de religie is zeker niet overal van toepassing. In grote delen 
van Zuid-Duitsland en Italië bijvoorbeeld is de reliekcultus een bloeiend onderdeel van de 
katholieke vieringen. 
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de oud-katholieke gertrudisparochie

inleiding
Een grote hoeveelheid van oorsprong middeleeuwse rooms-katholieke relieken is terecht-
gekomen in een twintigste-eeuwse oud-katholieke kathedraal [k7]. Deze schijnbare 
incongruentie wordt in dit tweede hoofdstuk verklaard. De onthulling begint met een 
schets van het ontstaan van de oud-katholieke kerk. Verder worden de verschillende thuis-
bases van de inmiddels zo’n achthonderd jaar oude parochie van de heilige Gertrudis 
van Nijvel beschreven: de middeleeuwse Geertekerk, de zeventiende-eeuwse schuil-
kerk en de Gertrudiskathedraal uit 1914. Tot slot passeert de geschiedenis van het Oud-
Katholiek Museum, waar sommige van de relieken enige tijd bewaard werden, de revue. 

apostolische vicarissen (1580-1686)
In 1580 overleed Frederik Schenck van Toutenburg, de aartsbisschop van Utrecht. Alle 
door Filips II voorgedragen opvolgers werden door de paus afgekeurd, waardoor er geen 
bisschopswijding plaatsvond. Dit betekende een voorlopig einde van de bisschoppelijke 
hiërarchie in het bisdom Utrecht. Later in 1580 werden de Noordelijke Nederlanden vanuit 
Rome als missiegebied aangemerkt. Kerkrechtelijk hield dit in dat de parochies hun basis 
verloren en gingen gelden als missiesteunpunten.100 De leiding van het Noord-Nederlandse 
missiegebied kwam te liggen in handen van Sasbout Vosmeer. Vosmeer werd in 1580 eerst 
benoemd tot vicaris-generaal, plaatsvervanger van een bisschop. In 1602 kreeg hij ver-
volgens de titel apostolisch vicaris en wijdde paus Clemens VIII hem tot ‘aartsbisschop 
van Philippi i.p.i.’, waardoor Vosmeer onder andere wijdingsmacht kreeg. De afkorting 
i.p.i. – in	 partibus	 infidelium (letterlijk: in de gebieden van de ongelovigen) betekent dat 
Vosmeer bisschop was van een verloren gegaan bisdom.101 In 1614 werd Vosmeer als apos-
tolisch vicaris van de Hollandse Zending opgevolgd door Filips van Rouveen (Philippus 
Rovenius,1572-1651), die in 1620 eveneens gewijd werd tot ‘aartsbisschop van Philippi 
i.p.i.’. Het is mede dankzij Van Rouveen dat de katholieke kerk gereorganiseerd werd, 
ondanks het verbod op de openbare uitoefening van het katholiek geloof. Jacobus de la 
Torre (1608-1661), die in 1640 reeds gewijd was tot ‘aartsbisschop van Efese i.p.i.’ nam in 
1651 de functie van apostolisch vicaris over van Van Rouveen. Bij de benoeming van de 
opvolger van De la Torre werd in eerste instantie voorbijgegaan aan diens hulpbisschop 
Johannes van Neercassel, toen Boudewijn Catz (1606-1663) aangesteld werd. Nog geen 
twee jaar na zijn benoeming stierf Catz echter. Van Neercassel (1625-1686), die ook onder 
Catz de functie van coadjutor bekleedde, werd in 1663 uiteindelijk alsnog aangesteld als 
apostolisch vicaris van de Hollandse Zending.102

{
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seculier versus regulier
Hoewel de katholieke kerk zich in de Noordelijke Nederlanden dankzij de inspanningen 
van de apostolische vicarissen langzaam losmaakte van het opgelegde religieverbod, speelde 
een sluimerend conflict, dat uiteindelijk tot grote verdeeldheid zou leiden. De seculiere 
geestelijken hadden wat betreft de heropbouw van de katholieke kerk namelijk andere 
ideeën dan de reguliere geestelijkheid. De seculieren waren van mening dat de katholieke 
kerk alles behalve tenonder gegaan was in de opschudding van de reformatie. Natuurlijk 
was de kerk enige tijd van slag geweest, maar de katholieke kerk in het tweede kwart van 
de zeventiende eeuw was een regelrechte voortzetting van de katholieke kerk van vóór de 
reformatie. De regulieren vonden daarentegen dat de katholieke kerk van vóór de refor-
matie wel degelijk verloren was gegaan en dat deze opnieuw opgebouwd moest worden. 
Uiteraard schaarden zij zich hierdoor achter de paus die de Noordelijke Nederlanden tot 
missiegebied had uitgeroepen. De jezuïeten, een orde gesticht door Ignatius van Loyola, 
speelden met hun speciale gehoorzaamheid aan de paus in deze controverse misschien wel 
de meest uitgesproken rol.103

jansenisme en port-royal
Verdere verwijdering tussen de seculieren en de regulieren voltrok zich door theologische 
onenigheid rondom de Augustinus,	 sive	 doctrina	 Sancti	Augustini	 de	 humanae	 naturae	 sanitate,	
aegritudine,	medicina	adversus	Pelagianos	&	Massilienses,	tribus	tomis	comprehensa van de hand van 
Cornelius Jansenius (1585-1638), een werk dat in 1640 postuum werd uitgegeven.104 Tijdens 
zijn opleiding in Leuven raakte Jansenius goed bevriend met één van zijn studiegenoten, Jean 
Duvergier de Hauranne (1581-1643). Samen bestudeerden zij de teksten van de kerkvaders, 
waarbij vooral Augustinus (354-430) op hun interesse kon rekenen.105 Augustinus leerde dat 
door de zondeval de menselijke natuur geheel verdorven was en dat de mens slechts door 
genade gerechtvaardigd kon worden. Kortom: de menselijke vrije wil moest gezien worden 
in het licht van de predestinatieleer.106 Dit standpunt week geheel af van dat van de zeven-
tiende-eeuwse reguliere geestelijken, met name de jezuïeten, die aanhangers waren van de 
idee dat de mens door onder andere het doen van goede werken invloed kon uitoefenen op 
het eigen zielenheil. Jansenius veroorzaakte met zijn zienswijze een kleine crisis in Rome, die 
erin uitmondde dat paus Urbanus VIII in 1642 officieel verklaarde dat Jansenius een ketter 
was geweest. Dat Jansenius’ ideeën toch navolging vonden was te danken aan zijn vroegere 
studievriend Duvergier de Hauranne. Naar aanleiding van het gezamenlijke onderzoek met 
Jansenius bracht hij een publicatie uit waarin hij zich verzette tegen de oppermacht van de 
paus. Duvergier de Hauranne ging hiermee lijnrecht in tegen de jezuïeten, de trouwste aan-
hangers van de paus. Met zijn publicatie oogstte de abt wel succes bij de Franse geestelijk-
heid, die hierdoor meer openstond voor het door hem gepropageerde denken van Jansenius. 
Duvergier de Hauranne was biechtvader van de nonnen in het cisterciënzer-klooster Port-
Royal-des-Champs onder Parijs – in de reliekschat van de Gertrudiskathedraal zijn verschil-
lende port-royalistische relieken terechtgekomen. De ideeën uit de Augustinus – aangeraden 
door biechtvader Duvergier de Hauranne – vonden navolging onder de nonnen en zo groeide 
het klooster Port-Royal langzaam uit tot een jansenistisch bolwerk.107 

Aangespoord door de jezuïeten vaardigden zowel paus Innocentius X (1644-1655) als 
paus Alexander VII (1655-1667) een formulier uit waarin vijf jansenistische stellingen ver-
oordeeld werden. De katholieke clerus moest deze verklaring ondertekenen, maar op Port-
Royal weigerde men dit. Weigeraars werden gevangen gezet of vervolgd en verjaagd.108 
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Aan het begin van de achttiende eeuw werd het klooster Port-Royal opgeheven en afge-
broken, waarmee een belangrijke thuisbasis van de jansenisten in Frankrijk wegviel.109 
Daarnaast vaardigde paus Clemens XI in 1713 de zogenaamde bul Unigenitus uit, waarin 
meer dan honderd door de jansenist Pasquier Quesnel (1634-1719) in zijn Reflexions gepo-
neerde stellingen bestempeld werden als gevaarlijk. Voormalige Port-Royalisten en jan-
senisten besloten massaal de bul niet te ondertekenen. Tegenstanders van de jezuïeten 
weigerden eveneens het pauselijk epistel te ondertekenen, waarop vervolging volgde.110 
Bovenstaande gebeurtenissen zorgden ervoor dat enkele Franse jansenisten vluchtten naar 
de Republiek, waar ze gastvrij ontvangen werden door de jansenistische aanhangers van 
Petrus Codde.111

petrus codde
Petrus Codde (1648-1710) trad na zijn studie te Leuven in 1672 in bij de oratorianen, een 
congregatie van priesters die vanwege bestudering van de kerkvaders met het jansenisme 
in verband gebracht werd.112 Toen Codde in 1688 benoemd werd tot apostolisch vicaris als 
opvolger van Johannes van Neercassel was de verstandhouding tussen de jezuïeten en de 
jansenisten zonder meer gespannen te noemen.113 In 1700 werd Codde te Rome ontboden 
om zich te verdedigen tegen de aanklacht aangaande zijn vermeende jansenistische sym-
pathieën. Kennelijk slaagde hij hier niet in. In 1702 werd hij geschorst en terwijl Codde 
nog in Rome verbleef werd een door de paus gekozen provicaris aangesteld in Nederland: 
Theodorus de Cock.114 Er ontbrandde een felle strijd: aanhangers van de pauselijke beslis-
sing stonden lijnrecht tegenover een aanzienlijke groep die Codde bleef steunen en wei-
gerde de zeggenschap van De Cock te accepteren. Codde keerde terug in de Republiek, 
maar kon tot zijn dood in 1710 geen rol van betekenis meer spelen. De sympathisanten van 
Codde riepen de hulp in van de Staten van Holland. Dit bestuursorgaan zorgde ervoor dat 
het katholieken verboden werd De Cock te erkennen en tevens dat De Cock zelf en ver-
scheidene van zijn aanhangers – met name jezuïeten – verbannen werden. Feitelijk was de 
zetel van de apostolisch vicaris vanaf 1702 dus leeg. 

Na de afzetting van Codde en de weigering om De Cock te accepteren volgde een 
periode van overleg. Men probeerde een voor beide partijen acceptabele opvolger te vin-
den. Alle betrokkenen leken zich te kunnen verzoenen met de aanstelling van Gerardus 
Potcamp (circa 1642-1705), maar een maand na zijn aanstelling stierf deze.115 Een nieuwe 
overeenstemming was niet zomaar bereikt. Potcamps opvolgers, Adam Daemen (1670-
1717) en Johannes van Bijlevelt (1672-1727), werden door Rome benoemd, maar door 
Utrecht niet erkend.116

cornelis steenoven
In 1723 escaleerde de situatie. Het kapittel van Utrecht, nog steeds toegewijd aan Coddes 
denkbeelden, wilde op eigen gezag Cornelis Steenoven (1662-1725) benoemen tot opvolger 
van Potcamp. Aangezien het zelf geen bisschop met wijdingsmacht had, was het genood-
zaakt hiervoor een bisschop aan te trekken: Dominique Marie Varlet (1678-1742), een 
Franse jansenist die zich in de Republiek gevestigd had.117 In oktober 1724 vond de wijding 
van Steenoven plaats, waarna hij de titel aartsbisschop van Utrecht ging voeren.118 Rome 
verklaarde zijn aanstelling ongeldig en excommuniceerde zowel Steenoven als Varlet. 
Hierdoor ontstond een kloof tussen de kerk van Rome en de kerk van Utrecht. Deze laatste 
werd bekend onder de naam ‘bisschoppelijke Cleresie’. Steenoven werd opgevolgd door 



34 MIRACULEUS BEWAARD

Cornelis Johannes Barchman Wuytiers (1693-1733), eveneens gewijd door Varlet. Onder 
zijn episcopaat besloot men een bisschop van Haarlem te benoemen, om zo de voortzetting 
van de Cleresie te waarborgen. De kandidaat, Theodorus Doncker (1670-1731), overleed 
voordat hij benoemd kon worden. Het plan bleef daarna een tijd lang onuitgevoerd. Pas 
onder leiding van aartsbisschop Petrus Johannes Meindaerts (1684-1767) werd Hieronymus 
de Bock (1679-1744) benoemd tot bisschop van Haarlem. Aangezien Varlet inmiddels over-
leden was, verrichtte Meindaerts de wijding zelf. In 1757 werd het gebied van de Cleresie 
nog verder uitgebreid door de wijding van Bartholomeüs Johannes Bijeveld (1713-1778) tot 
bisschop van Deventer.

Hoewel een behoorlijke afstand ontstaan was tussen Utrecht en Rome, was het geens-
zins de bedoeling van de Cleresie om helemaal los te komen van de rooms-katholieke kerk. 
Men hield vast aan de katholieke leer en gebruiken.119

verdere verwijdering
Onder Meindaerts opvolgers Walter van Nieuwenhuisen (†1797) en Johannes Jacobus 
van Rhijn (†1808) was het rustig. Maar na het overlijden van Van Rhijn verbood kei-
zer Napoleon onder het mom van een gewenste hereniging tussen Rome en Utrecht de 
Cleresie een opvolger te benoemen. Wederom was de zetel van de aartsbisschop onbezet. 
Keer op keer vroeg de Cleresie aan de Franse heerser toestemming om toch weer een aarts-
bisschop van Utrecht te mogen benoemen, maar telkens werd dit verzoek afgewezen. Toen 
in 1810 ook nog de bisschop van Haarlem overleed, kwam het voortbestaan van de Cleresie 
in gevaar. Dankzij de val van Napoleon in 1813 kon dit op de valreep worden voorko-
men. In 1814 werd Willibrordus van Os (†1825) benoemd tot nieuwe aartsbisschop van 
Utrecht.120 Onder diens opvolgers Johannes van Santen (†1858) en Henricus Loos (†1873) 
raakte de kerk van Utrecht steeds verder verwijderd van Rome en kwam het uiteindelijk 
zelfs tot een onherstelbare breuk. Ten eerste vaardigde paus Pius IX in 1853 de bul Ex	qua	
die uit, waarin de invoering van de nieuwe rooms-katholieke hiërarchie in Nederland werd 
beschreven. De paus richtte hiermee vijf róóms-katholieke bisdommen in Nederland op en 
zorgde dat er bisschoppen in Utrecht en Haarlem werden benoemd. Hiermee werd voorbij 
gegaan aan het bestaan van de Cleresie.121 In de tweede plaats werd in 1854 vanuit Rome 
het dogma van de onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria afgekondigd, waartegen de 
Cleresie protest aantekende.122 Toen in de derde plaats in 1870 tijdens het Eerste Vaticaans 
Concilie de pauselijke onfeilbaarheid als dogma werd aangenomen, was de afstand tussen 
de Cleresie en de Roomse kerk onoverbrugbaar geworden.123 De Cleresie zou vanaf dat 
moment onafhankelijk van Rome voortgaan onder de naam oud-katholieke kerk. 

De bisschopsstad Utrecht telde tot in de twintigste eeuw drie oud-katholieke pa rochies, 
die alle directe opvolgers waren van de voor-reformatorische katholieke kerken: de 
Jacobusparochie – voortgekomen uit de Jacobikerk –, de Mariaparochie – voortgekomen 
uit de Buurkerk – en de Gertrudisparochie die haar oorsprong heeft in de Geertekerk. In 
1983 werd het aantal oud-katholieke bisdommen van drie teruggebracht naar twee toen 
werd besloten geen opvolger te benoemen voor Antonius Jan Glazemaker, die zijn functie 
in Deventer verruilde voor die van aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht. 

unie van utrecht
Tegen de dogma’s werden niet alleen in Nederland protesten gehoord. Ook rooms-
katholieken in Duitsland en Zwitserland waren het niet eens met de pauselijke macht. 
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De Utrechtse aartsbisschop Henricus Loos bediende in 1872 het vormsel in Duitsland en 
wijdde in 1873 een bisschop voor de Duitse oud-katholieken. In 1876 volgde een bisschops-
wijding voor de Zwitsers.124 Het nauwe contact tussen de drie kerkgenootschappen resul-
teerde op 24 september 1889 in de ondertekening van een bisschopsverklaring, waarmee de 
oud-katholieke bisschoppen en hun kerken zich met elkaar verbonden in de zogenaamde 
Unie van Utrecht.125 Belangrijk speerpunt hierbij is het vasthouden aan de oecumenische 
geloofsbelijdenis van de concilies van de onverdeelde kerk. De dogma’s van de onbevlekte 
ontvangenis van Maria en de onfeilbaarheid van de paus beschouwen zij als in strijd zijnde 
met de geloofsbelijdenis. De eucharistie wordt gezien als het middelpunt van het katho-
liek geloof. Als motto van de Unie van Utrecht kozen de bisschoppen een uitspraak van 
Vincent van Lérins († circa 445): Id	 teneamus,	 quod	 ubique,	 quod	 semper,	 quod	 ab	 omnibus	
creditum	 est;	 hoc	 est	 etenim	 vere	 proprieque	 catholicum (wij houden vast aan wat overal, altijd 
en door allen geloofd is, want dit is waarlijk en eigenlijk katholiek).126 Met betrekking 
tot heiligenverering is de oud-katholieke kerk tegenwoordig iets terughoudender dan de 
rooms-katholieke kerk. Zij beschouwt heiligen als gewone overleden mensen, die door 
hun onbesproken levens als voorbeeld kunnen dienen voor gelovigen.127

de geschiedenis van de gertrudisparochie
Sinds de dertiende eeuw had Utrecht een aan Gertrudis van Nijvel (circa 628-659) gewijde 
parochiekerk.128 Gertrudis trad op jonge leeftijd in in het door haar moeder, de zalige 
Ida van Nijvel, gestichte klooster. Op haar eenentwintigste werd ze er abdis. Gertrudis is 
bekend geworden vanwege haar gastvrijheid, haar grote kennis van de Schrift en haar wijze 
handelen. De middeleeuwse Geertekerk moest tijdens de reformatie afgestaan worden aan 
de reformatoren. De parochianen realiseerden mede door hun drang tot samenkomen een 
schuilkerk. Aan het begin van de twintigste eeuw verruilde de parochie de zeventiende-
eeuwse schuilkerk voor de Gertrudiskathedraal.

de schuilkerk van sinte gertrudis
Nadat in 1580 de Geertekerk in handen van de calvinisten was gevallen, stonden de paro-
chianen van die kerk op straat. Over de periode vlak na 1580 is nagenoeg niets bekend. 
Grotendeels zal dat te wijten zijn aan het feit dat in juni van dat jaar een officieel verbod 
op de openbare uitoefening van de katholieke religie van kracht werd. Katholieken die 
desondanks trouw bleven aan hun geloof, waren genoodzaakt hun religieuze praktijken in 
het geheim voort te zetten. Of de parochianen van de Geertekerk in die benauwde jaren 
samenkwamen is niet met zekerheid te zeggen, maar als dit wel het geval is geweest, zullen 
ze die samenkomsten georganiseerd hebben in hun privéhuizen.

In 1603 werd Johannes Wachtelaer (geb. 1583) aangesteld als rechterhand van de een 
jaar eerder benoemde apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer. Wachtelaer zette zich in om 
de bijeenkomsten van de parochianen van de Geertekerk structureler te organiseren. 
De zogenaamde ‘immuniteit van Sinte Marie’ bood hiervoor mogelijkheden. Het met 
deze naam aangeduide gebied, waaronder de huidige Mariahoek en Mariaplaats vielen, 
behoorde toe aan het kapittel van de Mariakerk.129 Op dit ommuurde terrein waren negen-
tien kanun nikenwoningen gebouwd, met betrekking waartoe het kapittel in de veer-
tiende eeuw besloten had dat ze niet verkocht mochten worden aan derden. Zo bleven 
de gebouwen binnen het claustrum jarenlang in het bezit van het kapittel. In 1618 werd de 
immuniteit van de woningen opgeheven, waardoor bijvoorbeeld een ‘niet-kanunnik’ als 
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Abraham Bloemaert in staat gesteld werd een huis binnen de immuniteit te bemachtigen.130 
Wachtelaer zag kans om in 1625 met geld uit eigen zak het choraalhuis en het schoollokaal 
van de Mariakerk te kopen. In de aangeschafte panden werden in het geheim samenkom-
sten van Geerteparochianen gehouden. Nog geen twintig jaar later werd met behulp van 
stromannen – de katholieke kerk bestond feitelijk niet meer en kon derhalve geen bezit ver-
werven onder eigen naam – het zesde claustrale huis in de Mariahoek gekocht. Wachtelaer 
was zonder twijfel nauw betrokken bij deze aankoop, maar vlak erna werd hij verbannen 
uit de stad.131 In 1640 werd Abraham van Brienen (1606-1683) aangesteld als pastoor van de 
‘Sinte Gertrudis in de Hoek’ zoals deze ruimte in de volksmond werd genoemd. Tijdens 
zijn pastoraat werd in het zesde huis claustraal een kerkruimte ingericht [k8]. Onder de vol-
gende pastoor van de Geerteparochie, Petrus Codde, werd de ingerichte schuilkerk steeds 
verder uitgerust met schenkingen van parochianen, bijvoorbeeld liturgisch zilver of kerk-
meubelen.132 Toen Codde na zijn schorsing terugkeerde uit Rome ontving hij steun van de 
katholieken die bij hem kerkten, waardoor de Gertrudisparochie later het centrum van de 
kerk van Utrecht werd. 

de gertrudiskathedraal
In 1890 sprak Cornelis Deelder (1853-1928), pastoor van de inmiddels oud-katholieke 
Gertrudisparochie van 1884-1924, tijdens een vergadering van het kerkbestuur de wens 
uit een nieuwe kerk met pastorie te laten bouwen. Toen bleek dat de meeste leden van het 
kerkbestuur tevreden waren met de huidige behuizing, de schuilkerk uit de zeventiende 
eeuw, en geen geld wilden uitgeven aan de bouw van een nieuwe kerk, stelde pastoor 
Deelder hen gerust door te zeggen dat hij niet van plan was morgen al de eerste steen te 
leggen.133 Twintig jaar later ging Deelders wens in vervulling. Hij schetste zelf het ontwerp 
voor de nieuwe Gertrudiskathedraal.134 Vervolgens kreeg architect E.G. Wentinck jr. de 
opdracht het ontwerp te vervolmaken en uit te voeren. Tussen 1911 en 1914 verrees aan 
het Willemsplantsoen te Utrecht een neo-romaanse kathedraal met aangebouwde pastorie. 
Voor de romaanse stijl werd gekozen om zo de herinnering aan de kapittelkerk van Sint-
Marie levend te houden. Deze kerk, waarvan de romaanse basis stamde uit de late elfde 
eeuw, stond vlakbij het Willemsplantsoen, maar werd tussen 1813 en 1844 geleidelijk afge-
broken.135 De Gertrudiskathedraal heeft enkele dominante motieven die te vinden waren 
in de Mariakerk, zoals bijvoorbeeld twee vierkante torens en een topgevel met galerijen. 

Boven de drie toegangsdeuren zijn in de jaren ’30 van de twintigste eeuw mozaïeken 
aangebracht. De hoofdingang wordt bekroond door een voorstelling van Christus als 
Vredevorst.136 Boven de zij-ingangen zijn Utrechts eerste bisschop Willibrord en kerkpa-
trones Gertrudis van Nijvel te zien. 

de altaren
Dicht tegen de sluitwand van het koor staat het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal, 
dat bij inwijding van het gebouw in 1914 door de parochianen geschonken werd  [k9]. Het 
bestaat uit een zandstenen stipes die aan de voorkant gedecoreerd is met groenmarmeren 
zuiltjes en bruinmarmeren plaquettes. Het blad van de altaartafel is vervaardigd uit zwart 
hardsteen. In de achterwand zitten drie houten deuren van welke de middelste ongeveer 
half zo breed is als de buitenste twee. De deuren geven toegang tot de drie compartimen-
ten in de altaarstipes. Boven het middelste deurtje staat in de zijkant van het altaarblad de 
tekst Votum vovit Deo: hij heeft God een belofte gedaan [k4].
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In het vanaf de achterkant bezien linker compartiment van het hoofdaltaar – in het vervolg 
compartiment A – worden vier met textiel beklede kistjes (respectievelijk xls. tussen 522-
523, xls. tussen 546-547, xls. tussen 552-553 en xls. ná 558) [6,7,8 en k10] , één houten kistje 
(xls. vóór 1) [9] en 76 langwerpige kartonnen doosjes bewaard (xls. tussen 227-228 ev.). 

[6] Met fluweel beklede kist uit compartiment A van het hoofdaltaar (foto auteur)

[7] Met fluweel beklede kist uit compartiment A van het hoofdaltaar (foto auteur)
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[8] Met fluweel beklede kist uit compartiment A van het hoofdaltaar (foto auteur)

[9] Houten kistje uit compartiment A van het hoofdaltaar (foto auteur)
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De middelste ruimte in de altaarstipes – hierna aan te duiden als compartiment B – is door 
middel van een horizontale houten plank verdeeld in twee vakken. Op de plank staat een 
grote gelakte houten kist (xls. vóór 559) [10] met klapdeksel. Onder de plank is een tweede 
gelakte eikenhouten kist met klapdeksel geplaatst (xls. tussen 730-731) [11]. Op deze hou-
ten kist in het onderste vak staat een aardewerken kogelpot (xls. tussen 722-723) [12]. De 
grijze pot heeft geen voet, een bolle buik en een smalle hals. Naast de twee houten kisten 
en de kogelpot worden in compartiment B vijf losse documenten bewaard.

[10] Houten kist uit compartiment B van het hoofdaltaar (foto auteur)

[11] Houten kist uit compartiment B van het hoofdaltaar (foto auteur)
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In het rechtercompartiment van het hoofdaltaar – waarnaar hierna verwezen zal worden 
met compartiment C – zijn zeven kartonnen dozen, acht ongedecoreerde houten kisten, 
twee met textiel beklede houten kistjes en een loden kistje, nagenoeg allemaal gewikkeld 
in bruin of donkerpaars papier boven op elkaar gelegd. Daarnaast worden twee pakketten 
van paars papier bewaard waarin relieken zonder doos of andersoortige verpakking zijn 
gerold. Ten slotte kan in compartiment C een lichtgroene hangmap gevonden worden, 
eveneens gevouwen in paars papier, waarin een zeventigtal documenten bewaard wordt. 
Het voert te ver hier elke doos afzonderlijk te bespreken – zeker aangezien sommige dozen 
niet meer zijn dan schoenendozen – maar ze zijn allemaal terug te vinden in de excelsheet 
via www.aniquedekruijf.nl. Alle dozen uit compartiment C bij elkaar bevatten circa dui-
zend relieken.

[12] Aardewerken kogelpot uit compartiment B van het hoofdaltaar (foto auteur)
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Vóór het hoofdaltaar is in 1989 een tweede altaar geplaatst, dat dankzij de plaatsing dichter 
bij het schip gebruikt wordt als celebratiealtaar [13]. Het heeft een tabstoelopend voetstuk 
en blad van zwart marmer met daartussen een rechthoekige witmarmeren stipes met in het 
midden een horizontale zwarte band met tekst: Gezegend	zijt	gij,	koning	van	de	wereld,	die	
brood	doet	voortkomen	uit	de	aarde	+	Gezegend	zijt	gij,	koning	van	de	wereld,	schepper	van	de	vrucht	
van	de	wijnstok. De stipes wordt aan de achterkant van het altaar afgesloten door twee grijze 
houten deurtjes [k11]. Binnenin stuit men op een eenvoudig modern huisvormig houten 
reliekschrijn (xls. tussen 1686-1687). In beide lange zijden van het schrijn zijn drie ondiepe 
rondboogvormige panelen uitgespaard. De kopse kanten hebben elk één dergelijk paneel. 
Op de nok van het schrijn en op de twee gevelvormige uiteinden van het deksel zijn ter 
decoratie bordeauxrode gemarmerde steentjes geplaatst. De binnenkant van het schrijn is 
bekleed met witte stof, die in het midden van de bodem een sierlijk met gouddraad gebor-
duurd patroon bevat. Het schrijn huisvest relieken die in 1989 verplaatst werden van het 
hoofdaltaar naar het celebratiealtaar [k12]. De akte van translatie hangt ingelijst in de sacris-
tie naast het koor.

Van de ruim zeventienhonderd relieken in de Gertrudiskathedraal gaat ongeveer zestig 
procent vergezeld van een cedula of opschrift. De veertig procent zonder enig bijschrift 
zal in dit onderzoek slechts een bijrol spelen. Contextonderzoek zonder heiligennaam is 
immers zo goed als onmogelijk.

[13] Celebratiealtaar Gertrudiskathedraal, 1989 (foto auteur)
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van schuilkerk naar museum
Na de bouw van de Gertrudiskathedraal werd een nieuwe functie voor de schuilkerk gezocht. 
Pastoor Cornelis Deelder, de instigator van de bouw van de Gertrudiskathedraal, koesterde in 
de laatste jaren van de negentiende eeuw de wens de oud-katholieke kerkelijke kostbaarheden 
onder te brengen in een Oud-Katholiek Museum. Hiertoe riep hij in 1894 een commissie in 
het leven die belast werd met het aftasten van de mogelijkheden voor het oprichten van een 
dergelijk museum. In de zomer van 1895 verzorgde deze commissie een kleine expositie van 
voorwerpen in de pastorie. Tot oprichting van een museum is het in die jaren niet gekomen, 
wat waarschijnlijk te wijten was aan het ontbreken van een geschikte ruimte.137 

De opvolger van Deelder, pastoor Engelbertus Lagerwey, blies de museumplannen 
nieuw leven in. Deelders idee om een nieuwe kathedraal te laten bouwen had immers 
doorgang gevonden. In de schuilkerk, die hierdoor leeg kwam te staan, vond Lagerwey de 
ruimte die men eerder niet had kunnen vinden. Er werd gepoogd de kerk zoveel moge-
lijk het karakter van een achttiende-eeuwse ruimte terug te geven. Zo is de altaaropstand 
afkomstig uit de oud-katholieke Joriskerk te Amersfoort en werd de lessenaar als geschenk 
aangeboden door de oud-katholieke Vitusparochie te Hilversum. Op 1 augustus 1928 
opende het Oud-Katholiek Museum haar deuren.138 Wat de collectie in de eerste jaren 
na de opening precies bevat heeft, is moeilijk aan te geven. Wel is duidelijk dat het bezit 
snel uitgebreid werd door schenkingen en giften. Uit een bezoekersgidsje van 1955 is af te 
leiden wat zoal te zien was in het Oud-Katholiek Museum, maar uiteraard kan dit sum-
miere gidsje niet opgevat worden als een complete bestandscatalogus. De bezoeker werd in 
dat jaar onder andere een grote collectie bidprentjes en santjes getoond – in het museum 
ondergebracht door de oud-katholieke pastoorsvereniging Cor	 Unum	 et	 Anima	 Una, die 
tevens de uitgever was van het tijdschrift De	Oud-Katholiek – en verder een verzameling 
oude kant, verscheidene objecten die in relatie stonden met Port-Royal, enkele pastoors-
portretten, een grote hoeveelheid liturgisch zilver, een bruidskoffertje, wat paramenten, 
een paar monstransen, een schilderij met de Kroning	van	Maria van de hand van Hendrick 
Bloemaert en een kleine collectie curiosa [14]. 

Vanaf de zeventiende eeuw was de schuilkerk in het bezit van een omvangrijke hoeveel-
heid relieken.139 Deze zouden daar bewaard zijn geweest achter de betimmering en inderdaad 
is rechts van het koor een luikje in de betimmering te vinden waarachter de resten van een 
piscina te vinden zijn en tevens een redelijk grote verborgen bergruimte.140 Een groot gedeelte 
van deze relieken werd bij de ingebruikneming van de kathedraal geplaatst in het hoofdaltaar 
van het nieuwe gebouw. Een aantal relieken, dat een bijzondere religieuze waarde vertegen-
woordigde en tegelijk visueel aantrekkelijk was, kreeg een plaats in de opstelling van het 
Oud-Katholiek Museum, zoals de zogenaamde hamer van Sint-Maarten. Volgens overlevering 
versloeg Sint-Maarten de duivel met deze hamer; een ander verhaal wil dat er afgodsbeelden 
mee werden vernietigd.141 De serpentijnsteen waaruit de hamer vervaardigd is, stamt opval-
lend genoeg uit circa 1000 voor Christus. In de dertiende of veertiende eeuw werd de hamer 
voorzien van een zilveren montuur met een Latijns opschrift dat gebruik door Sint-Maarten 
suggereert (cat.nr. 14).142 De jas van pater Pasquier Quesnel (cat.nr. 44) en het drinkschaaltje 
van Cornelis Muys (Musius, 1500-1572, zie H4 ‘Nieuwe heiligen’ en cat.nr. 83) werden ten-
toongesteld in het Oud-Katholiek Museum, evenals de albe van de heilig verklaarde Utrechtse 
bisschop Bernold met bijbehorende stola, manipel en singel.143 Verder kon de bezoeker de albe 
van de heilige Odulphus (cat.nr. 7), enkele textielrelieken van de heilige Willibrord (cat.nr. 2) 
en de wurgdoek van Cunera (cat.nr. 1) bewonderen.144
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In 1968 schreef A.J. van de Ven, die na Lagerweys aftreden onder zachte dwang ‘waarne-
mend beheerder’ van het Oud-Katholiek Museum was geworden, een verslag waarin hij 
de erbarmelijke situatie schetste waarin het museum in de afgelopen vijftien jaar verkeerd 
had. Hij wees op het gegeven dat met Lagerwey het museum een inventieve directeur had 
die – niet onbelangrijk – letterlijk naast de deur woonde. Onder Lagerweys directoraat was 
één van de parochianen aangesteld als dagelijks beheerder en suppoost. Hiervoor konden 
onder Van de Ven geen gegadigden meer gevonden worden. Bovendien waren de stook-
kosten hoog, liepen de bezoekersaantallen terug en kon het museum eigenlijk niet voldoen 
aan de eisen die gesteld werden aan museumbeheer. Deze tegenvallers leidden ertoe dat 
het museum met name in de wintermaanden nog slechts drie korte middagen per week 
geopend was en dat er geen tentoonstellingen georganiseerd werden. Van de Ven sprak 
over een dynamisch museum dat statisch was geworden.145

De redding van de collectie was al eerder in gang gezet. Op 13 december 1967 had 
een vertegenwoordiger van het Oud-Katholiek Museum zijn handtekening gezet onder 
een contract dat samenwerking vastlegde met het Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht en 
het Bisschoppelijk Museum Haarlem, die onderling eerder afspraken hadden gemaakt.146 
De drie collecties werden uiteindelijk samengebracht in het nieuwe Rijksmuseum Het 
Catharijneconvent, waarbij het de eis was van het Oud-Katholiek Museum dat de afkomst 
van hun objecten in de samenvoeging steeds goed herkenbaar zou blijven.147 De gebouwen 
van het toekomstige Catharijneconvent waren in die periode nog in gebruik bij drie collec-
ties, namelijk die van ‘Van Speeldoos tot Pierement’, het ‘Klokkenmuseum’ en het ‘Goud- 

[14] Het Oud-Katholiek Museum, 1954, Het Utrechts Archief
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en zilvermuseum’, maar omdat de schuilkerk in steeds erbarmelijker toestand ging verke-
ren, verzocht het bestuur van het Oud-Katholiek Museum om al eerder een ruimte tot zijn 
beschikking te krijgen in de gebouwen van het voormalige Catharinaklooster. De drie 
daar huizende collecties werden verplaatst naar het voormalige postkantoor achter de Dom 
en op 20 en 21 oktober 1970 kon de collectie van het Oud-Katholiek Museum verhuizen 
naar het Catharijnecomplex . Op 2 april 1971 werd de nieuwe opstelling geopend. Aan 
het einde van 1972 moest deze opstelling alweer verwijderd worden, aangezien het com-
plex toen geheel gerestaureerd zou worden om daarna plaats te kunnen bieden aan de drie 
samen te voegen collecties met kerkelijke kunst. De voorwerpen van het Oud-Katholiek 
Museum kregen voor een klein deel plaats in de opstelling van het Centraal Museum 
Utrecht en voor een groot deel in het depot van diezelfde instelling. Op 9 juni 1979 opende 
het nieuwe Rijksmuseum Het Catharijneconvent haar deuren.148 De basiscollectie kerke-
lijke kunst, grotendeels afkomstig uit de drie gefuseerde musea, werd verder uitgebreid met 
objecten die gerelateerd waren aan de reformatie, verzameld door de Stichting Protestantse 
Kerkelijke Kunst, objecten die afkomstig waren uit de bisschoppelijke musea van Breda, 
Den Bosch en Roermond en bruiklenen van de Staat der Nederlanden en andere musea.149 

Een gedeelte van de reliekschat uit de Gertrudisparochie – vanzelfsprekend de objecten 
met museale waarde – is bij de fusie terechtgekomen in Museum Catharijneconvent, ter-
wijl materieel gezien minder kostbare voorwerpen in de altaren van de kathedraal bleven. 
Aangezien het inventariseren en reconstrueren van de schat een belangrijk doel van deze 
studie was, is in de appendix een catalogus opgenomen van reliekeigendommen van de 
Gertrudisparochie die zich nu niet meer ‘thuis’ bevinden.

samenvatting en conclusie
De parochianen van de Utrechtse Geerteparochie hebben in de loop van de geschiedenis 
meerdere plaatsen hun thuisbasis kunnen noemen. Tot de reformatie was dit de Geertekerk. 
Over de periode vlak na de reformatie is de informatie dungezaaid. Maar vanaf 1625 kwamen 
de parochianen samen in het choraalhuis binnen de immuniteit van Sint-Marie, dat hiertoe 
gekocht was door Johannes Wachtelaer. Iets later in de zeventiende eeuw werd een woonhuis 
op het terrein aangeschaft. Gedurende een periode van honderd jaar zijn er aanpassingen aan 
het woonhuis gedaan, waardoor er uiteindelijk een volwaardige schuilkerk ontstond. Deze 
verloor haar functie van bedehuis toen in 1914 de Gertrudiskathedraal werd opgeleverd. Van 
1928 tot 1970 deed de voormalige schuilkerk dienst als Oud-Katholiek Museum.

De twintigste-eeuwse oud-katholieke kathedraal huisvest nu een omvangrijke, groten-
deels rooms-katholieke middeleeuwse reliekschat. Deze ogenschijnlijke paradox is gemak-
kelijk te verklaren door de geschiedenis van de Gertrudisparochie te bestuderen. Veel van 
de relieken werden namelijk in de zeventiende eeuw toevertrouwd aan de zorg van de 
Gertrudisparochie. Op dat moment was de parochie nog onderdeel van de rooms-katho-
lieke kerk van Utrecht. Toen Petrus Codde, pastoor van de parochie, in het begin van de 
achttiende eeuw door Rome werd beschuldigd van jansenistische sympathieën, begon een 
lange periode van onenigheid tussen de kerk van Rome en de kerk van Utrecht. Deze 
onenigheid leidde in de negentiende eeuw tot een definitieve breuk, waarna de kerk van 
Utrecht verderging als oud-katholieke kerk. De relieken, die in de tussentijd bewaard wer-
den in de schuilkerk kwamen zo vanzelfsprekend in oud-katholiek beheer. Na de bouw 
van de kathedraal werden de oude relieken verplaatst van de huiskerk naar het nieuwe 
hoofdaltaar van de twintigste-eeuwse kerk.
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HOOFDSTUK 3

relieken in middeleeuws utrecht

inleiding
Om overeenkomsten te kunnen aanwijzen tussen de relieken in middeleeuwse Utrechtse 
kerkschatten en de reliekcollectie in de huidige Gertrudiskathedraal, is een overzicht van 
het middeleeuwse reliekbezit essentieel. Verscheidene onderzoekers hebben zich bezig-
gehouden met middeleeuwse Utrechtse relieken, maar nooit eerder was het doel een com-
pleet overzicht te geven van het bezit.150 In dit hoofdstuk zal informatie uit uiteenlopende 
bronnen worden ‘opgeteld’ om tot een zo volledig mogelijke schets te komen. 

Onze kennis over de inhoud van de Utrechtse kerkschatten is onder meer gebaseerd op 
historisch onderzoek dat verkregen is door bestudering van onder meer Historia	Ecclesiastica	
Gentis	Anglorum van Beda Venerabilis (circa 673-735), een in de achtste eeuw door Alcuinus 
(circa 735-804) opgetekende levensgeschiedenis van Willibrord en Chronographia (Croniken 
van den Stichte van Utrecht ende van Hollant) (1346) van Johannes de Beke. Er zijn enkele 
belangrijke schriftelijke bronnen bewaard gebleven die heel direct betrekking hebben 
op de verwerving en het gebruik van relieken. Het meest in het oog springend zijn de 
zogenaamde Dom-ordinarius	(circa 1200), de opdrachten voor het vervaardigen van reliek-
houders en kerkinventarissen (beide veertiende-zestiende eeuw). De informatie uit deze 
directe bronnen zal worden uitgebreid door bestudering van liturgisch gebruik van relie-
ken, zoals processies en van uitingen van volksdevotie.

De grens van de voor dit hoofdstuk bestudeerde bronnen is strikt getrokken bij het jaar 
1578. Wat er met de relieken gebeurde na het beslissende jaar van de Alteratie is het onder-
werp van het volgende hoofdstuk. 

salvatorkerk en maartenskerk
het begin (circa 700-circa 1000)

Willibrord vertrok in 690 met een gezelschap naar de Nederlanden om het missionerings-
werk van Wilfried van York voort te zetten. In 695 zocht Willibrord ondersteuning voor 
zijn missiewerk bij paus Sergius I, die hem tot ‘aartsbisschop der Friezen’ wijdde. Bij terug-
komst wees de Frankische heerser Pippijn II het Romeinse castellum	Trajectum aan als cen-
traal missiesteunpunt. In een brief die Bonifatius, missionaris onder de Friezen en in de 
huidige Duitse staten Thüringen en Hessen, in 753 schreef aan paus Stephanus II staat te 
lezen dat Willibrord in dit castellum een kerk bouwde gewijd aan Sint-Salvator, waarin 
hij een bisschopszetel plaatste (…et	 aecclesias	 construxit	 et	 sedem	 episcopalem	 et	 aecclesiam	 in	
honore	sancti	Salvatoris	constituens	in	loco	et	castello…).151 Bovendien, zo vertelde Bonifatius aan 
paus Stephanus, stuitte Willibrord op de fundamenten van een door heidenen verwoest 

{
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kerkje (…et	ad	se	pertinere	dicit	propter	fundamenta	cuiusdam	destructae	a	paganis	ecclesiolae,	quam	
Wilbrordus	derutam	usque	ad	solum	in	castello	Traiecto	repperit	et	eam	proprio	labore	a	fundamento	
construxit	et	in	honore	sancti	Martini	consecravit). Het gebouw verkeerde in ruïneuze staat, maar 
Willibrord herbouwde de kerk en wijdde haar aan Sint-Maarten, de schutspatroon van het 
Frankische heersershuis.152

Tijdens zijn bezoek aan Rome vroeg Willibrord de paus om enkele relieken van apos-
telen en martelaren, om daarmee de nieuw te stichten kerken in aanzien te verhogen.153 
Paus Sergius heeft inderdaad relieken en andere kerkelijke zaken aan hem overgedragen.154 
Welke relieken het hier betreft is onbekend. De enige referentie naar de schenking van 
de paus is een inscriptie op de achterkant van een reliekschrijn uit circa 1040 in de Sankt 
Martinischatkamer te Emmerik: hec	 sunt	 reliquiae	quas	 sanctus	willibrordus	 rome	a	papa	 sergio	
accepit	 et	 embriki	 transportavit.155 Het is vrij zeker dat in dit schrijn relieken schuilgaan die 
Willibrord in Rome uit handen van paus Sergius ontving.156

Tot op heden is verder slechts één late bron gevonden waarin Willibrords bemoeie-
nis met relieken beschreven wordt. In het midden van de veertiende eeuw verscheen 
een levensbeschrijving van de heilige Cunera van Rhenen.157 Volgens Dat	Leven	ende	die	
Passie	 ende	Verheffinghe	van	der	heyliger	Maget	 sinte	Kunera zou Willibrord, op verzoek van 
de Rhenense bevolking en aangespoord door een godsteken, de relieken van de heilige 
Cunera verheven hebben.158 De overblijfselen van deze heilige maagd stonden in hoog aan-
zien in de Rhenense Cunerakerk. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Willibrord bij de verhef-
fing een deel van de relieken van Cunera wegnam om daarmee andere kerken in het mis-
siegebied te doteren. Willibrord overleed in 739. Zijn wens was begraven te worden in het 
door hem gestichte klooster Echternach, waardoor beide Utrechtse kerken relieken van 
hun stichter ontbeerden.

Na Willibrords dood nam Bonifatius de Utrechtse kerk onder zijn hoede, hierbij 
geholpen door onder andere de priesters Eoban en Adalardus. Deze heiligen zouden door 
Bonifatius respectievelijk benoemd zijn tot bisschop van Utrecht en bisschop van Erfurt, 
maar dit is niet zeker. Wel staat vast dat Eoban en Adalardus Bonifatius vergezelden op 
zijn missiereis naar Friesland. Bij Dokkum stierven de inmiddels oude missionaris en zijn 
gezellen in 754 de marteldood.159 Was de kerk van Utrecht tot die tijd afhankelijk geweest 
van importrelieken, na de moord op de missionarissen hadden de bekeerde Friezen plots 
de beschikking over stoffelijke resten van eigen martelaren.160 De lichamen van Bonifatius 
en zijn deels anonieme gezellen werden per schip naar Utrecht vervoerd, om daar in de 
Salvatorkerk begraven te worden. Uiteindelijk is Bonifatius slechts korte tijd in Utrecht 
bijgezet geweest, omdat spoedig een afvaardiging uit Mainz verscheen om het lichaam 
van de martelaar op te eisen.161 Vergeefs, want ten slotte werd Bonifatius begraven in zijn 
klooster in Fulda.162 Dat er evenwel delen van Bonifatius’ lichaam zijn achtergebleven in 
de Utrechtse bisschoppelijke kerk, staat vast. Relieken van Bonifatius stonden in de elfde 
eeuw in de Salvatorkerk namelijk in hoge verering.163 Bovendien werd in het begin van 
de twaalfde eeuw een rib van Bonifatius geschonken aan Brugge (zie H3 ‘Het vervolg’). 
Misschien zijn relieken van Eoban en Adalardus in Utrecht bijgezet. In ieder geval kwamen 
relieken van deze gezellen ook terecht in de Dom van Erfurt.164

Na de dood van Bonifatius nam abt Gregorius zijn taak over.165 In het laatste kwart van 
de achtste eeuw werd het bisdom Utrecht onderhorig aan het aartsbisdom Keulen. De eer-
ste officiële bisschop van Utrecht, Alberik (circa 776-784), was dus een suffragaan bisschop. 
Over hem en over zijn opvolgers, Theodardus (784-circa 790), Hamacarus (circa 790-806), 
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Ricfried (806-circa 816), Frederik (circa 816-835), Alberik II (835-845) en Liudger (845-
854) is weinig bekend. Wel is aan te tonen dat nagenoeg alle vroege Utrechtse bisschoppen 
begraven zijn in de Salvatorkerk.166 Later in de middeleeuwen kwamen zij in een geur van 
heiligheid te staan. Vooral Frederik werd sinds de elfde eeuw vereerd.167

De kerstening van de noordelijke Nederlanden en de opbouw van de kerkelijke orga-
nisatie werden ruw verstoord door de komst van de Noormannen. Zij trokken, gedreven 
door politieke onrust en armoede in hun gebied van herkomst en aangetrokken door de 
rijkdom van de Britse eilanden, het Frankische rijk en het Byzantijnse Rijk, plunderend 
door Europa. Over de rivieren konden ze deze gebieden gemakkelijk binnendringen. Daar 
kwam nog bij dat de bestuurlijke situatie instabiel was. Het rijk van Karel de Grote was 
uiteengevallen en zijn opvolgers waren niet in staat daadkrachtig op te treden tegen de 
invasies. In 857 werd Utrecht slachtoffer van een plundertocht van de Noormannen.168 In 
de herinnering van de Utrechtse kanunniken in de elfde eeuw werd de kerk in puin gesla-
gen (et	sanctam	affligentes	et	deprimentes	ecclesiam) en waren de Noormannen niet spaarzaam 
bij het pissen tegen de muren (non	pepercerunt	nec	reliquerunt	mingentem	ad	parietem), zo staat 
te lezen in de Passio	Frederici uit circa 1020.169 Bisschop Hunger (854-circa 867) nam aan-
vankelijk de wijk naar Sint Odiliënberg (bij Roermond). Zijn opvolgers Odilbald (circa 
867-899), Egibold (899) en Radbod (900-917) resideerden in Deventer. In hoeverre de 
Salvatorkerk en de Maartenskerk vernietigd werden door de Noormannen, is niet precies 
te achterhalen. Weliswaar staat in een oorkonde van koning Lotharius II ( januari 858) dat 
de Utrechtse kerk geheel verwoest was en dat haar kanunniken ofwel verspreid over ver-
scheidene plaatsen ofwel omgebracht waren170, aan de andere kant werd tijdens de balling-
schap een deel van de bisschoppen nog steeds traditioneel begraven in de Salvatorkerk en 
was bisschop Radbod gewoon de graven van zijn voorgangers in diezelfde kerk te bezoe-
ken.171 Van allesverwoestende schade lijkt dus geen sprake te zijn geweest. Toch zijn er voor 
wat betreft de vroege Utrechtse reliekschat nog maar een paar objecten bewaard gebleven 
die te herleiden zijn tot de Utrechtse kerk van de tijd vóór de Noormannen.172 

De ballingschap van de Utrechtse clerus duurde tot ongeveer 925 onder bisschop 
Balderik (918-973).173 Diens voorganger Radbod bereidde de terugkeer naar de bisschops-
stad waarschijnlijk voor. Ook stimuleerde hij de heiligen- en reliekverering in Utrecht 
door het schrijven van hagiografische werken. Bovendien wordt algemeen aangenomen 
dat hij relieken van Bonifatius verwierf voor Utrecht. Hiervoor zou hij tussen 899 en 917 
relieken van Eoban en Adalardus geruild hebben met het klooster Fulda.174

Het was dus bisschop Balderik die rond 925 terugkeerde naar Utrecht. Vlak daarvoor 
gaf hij in Deventer een impuls aan de Lebuinusverering door het gebeente van die hei-
lige te verheffen en de Lebuinuskerk te laten renoveren.175 In Utrecht begon hij vóór 929 
met het herstellen van de beschadigde Maartenskerk en Salvatorkerk.176 Hierop keerden, na 
aansporing van Balderik de Utrechtse geestelijken terug. 

Balderik heeft zich als geen ander ingezet om het reliekbezit van de Utrechtse kerk 
verder uit te breiden. Vooral de Maartenskerk, waarheen de bisschoppelijke zetel ver-
plaatst was, profiteerde hiervan. Deze kerk doteerde hij met belangrijke importrelieken: in 
963 slaagde Balderik erin relieken van de heilige Agnes van Rome te verwerven. Tevens 
kreeg hij gebeente van de heilige Benignus in handen. In 966 bracht de bisschop uit Italië 
relieken van Urbanus en van de heilige Pontiaan van Spoleto naar de Maartenskerk. Ten 
slotte wist Balderik de hand te leggen op relieken van de heilige Pancratius, welke hij niet 
onderbracht in de Maartenskerk (ofwel Domkerk), maar in de Salvatorkerk.177 Niet alleen 
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import relieken stonden in de belangstelling bij Balderik, van groot belang waren de ont-
dekking en verheffing van heiligen die een rol hadden gespeeld in de wordingsgeschiede-
nis van het bisdom Utrecht. Door goddelijke ingeving ontdekte Balderik de lichamen van 
de heiligen Wiro, Otger en Plechelmus, drie medewerkers van Willibrord, die begraven 
waren in het voormalige ballingsoord Sint Odiliënberg. Hij liet de overblijfselen van deze 
heilige missionarissen verheffen. Het lichaam van Wiro plaatste hij in de Domkerk, dat van 
Plechelmus bracht hij naar de door hem gestichte kerk in Oldenzaal, terwijl Otger waar-
schijnlijk deels in de kerk van Groningen terecht is gekomen en deels in het reliekbezit van 
de Utrechtse Dom.178

In Elst liet Balderik het lichaam van Werenfridus, een andere achtste-eeuwse missiona-
ris verheffen en in Deventer verhief hij, zoals gezegd, relieken van Lebuinus.179 Met betrek-
king tot deze laatste twee heiligen is niet duidelijk of Balderik (een deel van) hun relieken 
naar Utrecht overbracht of dat hij de relieken in Elst en Deventer achterliet, zodat ze daar 
het centrum van de aan de heiligen gewijde kerken konden vormen. 

Waarschijnlijk zorgde de overbrenging van talrijke relieken naar de Dom ervoor dat 
deze kerk in status de Salvatorkerk, begraafplaats van de bisschoppen, vanaf de tiende eeuw 
oversteeg. Bovendien werd door de aanwezigheid van de relieken de kathedrale status van 
de Dom onderstreept. De Salvatorkerk had evenwel een aantal belangwekkende relieken. 
Pancratius werd hierboven al genoemd, maar rond 965 stuitte Balderik er op de lichamen 
van de Utrechtse bisschop-martelaar Frederik en de kanunnik Odulphus, die eveneens 
overleed in de geur van heiligheid vanwege zijn onbesproken levenswandel.180

Bij de dood van bisschop Balderik in 975 waren talrijke relieken aan het Utrechtse bezit 
toegevoegd. De Salvatorkerk bezat overblijfselen van Bonifatius, Eoban, Adalardus en 
nog andere anoniem gebleven gezellen van Bonifatius, van Frederik en Odulphus en van 
Pancratius. De Dom bewaarde relieken van Agnes, Benignus, Urbanus, Pontiaan, Wiro 
en waarschijnlijk Werenfridus, Lebuinus en Otger. Mede door het daadkrachtig verwer-
ven van relieken, kan Balderik met recht als de tweede stichter van het bisdom Utrecht 
worden aangemerkt. Door de verwerving van Romeinse relieken benadrukte Balderik 
dat de basis van de kerk van Utrecht in Rome lag. Utrecht stond, na de desastreuze 
Noormannenperiode, weer op de kaart, grotendeels door de legitimerende werking van de 
heilige overblijfselen die verworven werden in de tiende eeuw. Balderik zelf liet zich, als 
eerste van de Utrechtse bisschoppen begraven in de Domkerk.181 

het vervolg (circa 1000-circa 1500)
Van de bisschoppen Folcmar (976-990), Boudewijn (990-995) en Ansfried (995-1010) is 
niet bekend of zij zich inzetten om het reliekbezit van de Utrechtse kerken te vergroten. 
Wel volgden ze alle drie Balderiks voorbeeld door zich te laten begraven in de Domkerk.

Onder Adelbolds episcopaat (1010-1026) viel de Domkerk in 1017 ten prooi aan een 
brand. Alle hierboven genoemde relieken bleven gespaard, dus waarschijnlijk was de brand 
niet catastrofaal. Dit vermoeden wordt gesterkt door het gegeven dat bisschop Adelbold de 
herstelde – en misschien uitgebreide – Domkerk in 1023 alweer wijdde.182 

Op enkele opmerkingen in de ordinarius na – welke later nog uitgebreider aan bod zal 
komen, zie H3 ‘Ordinarii’ –, is ons niets bekend over de vorm van de ‘Dom van Adelbold’.183 
Opvolger Bernold (1027-1054) is van groot belang geweest voor de positie van Utrecht. 
Onder diens leiding werd Utrecht verder uitgebouwd tot steunpunt voor de keizers van 
het heilige Roomse Rijk. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan het feit dat kei-
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zer Koenraad (1024-1039) in Utrecht stierf en dat zijn ingewanden werden bijgezet in de 
Domkerk. Doordat een deel van de overblijfselen van zijn vader in Utrecht bewaard werd, 
heeft Hendrik III (†1056) altijd een bijzondere band met de stad gehad. Uit verschillende 
oorkonden blijkt dat Hendrik III belangrijke schenkingen deed aan de Utrechtse kerk. De 
keizerlijke steun stelde Bernold en zijn opvolger bisschop Willem (1054-1076) in staat een 
enorme bouwcampagne op touw te zetten, waarover later meer.

Over de bisschoppen Koenraad (1076-1099) en Burchard (1100-1112) kan met betrek-
king tot bouwactiviteiten en reliekverwerving niets met zekerheid gezegd worden. Tijdens 
Godebalds episcopaat (1114-1127) werden – niet de minste! – relieken van Utrecht naar 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge gebracht: een rib van Bonifatius, een onderkaak 
met tanden van Eoban, een gewricht van Adalardus, een tand en stukken van de singel 
en onderkleding van Odulphus, relieken van de Elfduizend Maagden, een gewricht en 
een tand van Ciribaldus en een rugwervel van Gundekar – beiden uit het gezelschap van 
Bonifatius.184 De gift moest de relatie tussen Brugge en Utrecht opnieuw bekrachtigen. Dit 
doel was vanzelfsprekend belangrijk, maar toch is het opmerkelijk dat een aanzienlijk reliek 
als de rib van Bonifatius weggegeven werd. Het zou de Utrechtse kerken na deze schen-
king namelijk tot het begin van de zestiende eeuw ontbreken aan botrelieken van deze mis-
sionaris (zie H3 ‘Correspondentie’).

In 1131 raakten de Dom en de Salvatorkerk onder het episcopaat van bisschop Andries 
van Kuyk (1128-1139) beide flink beschadigd bij een stadsbrand en in 1148 woedde tijdens 
het episcopaat van Hartbert (1139-1150) wederom een grote brand, waarbij met name de 
Domkerk schade opliep. Na deze tweede brand werd niet direct begonnen met het her-
stel en de herbouw van de bisschoppelijke kerk. Pas op 22 juli – Maria Magdalenadag 
– 1173 kon het gebouw opnieuw gewijd worden. In een zestiende-eeuws afschrift van 
een twaalfde-eeuws wijdingsverslag staat te lezen welke relieken in de waarschijnlijk acht 
al taren geplaatst werden tijdens de wijding in 1173185: in het aan Johannes de Doper, Thomas 
en Sint-Maarten gewijde hoofdaltaar, waren relieken aanwezig van de apostelen Petrus 
en Paulus, de belijders Maarten en Severus, de martelaren Stefanus, Joris, Marcellinus en 
Petrus en de martelaressen Agnes en Lucia. Hieraan werden een aantal jaar na de wijding 
bloed van Johannes de Doper en een ruggenwervel van Sint-Maarten toegevoegd. Voorts 
bevatte het Heilig Kruis-altaar relieken van de martelaren Blasius, Marcellinus en Petrus, 
Pancratius, Stefanus en Romanus en van de maagden Juliana en Concordia. In het Onze-
Lieve-Vrouwe-altaar zaten kledingstukjes van Maria en relieken van de Driehonderd 
Moren. Het Dionysiusaltaar ten slotte had relieken van deze martelaar, van paus Urbanus, 
van Stefanus en van de maagd Brigitta. Bovendien kon in dit laatste altaar een stukje van de 
kribbe gevonden worden, waarin Christus gelegd werd na zijn geboorte.186

In 1253 raasde meer dan een week lang een brand door Utrecht. Het staat vast dat de 
Maartensdom hierbij aanzienlijke schade opliep. In 1254 gaf bisschop Hendrik van Vianden 
(1250-1267) opdracht om de Dom te herbouwen. Het bouwproces verliep langzaam. Eerst 
werd de kooromgang opgetrokken, vervolgens de rest van het koor, de toren, het transept 
en het schip. Al met al is men tot 1520 bezig geweest de resten van de romaanse Dom te 
vervangen door een gotisch kerkgebouw. Van de bouwgeschiedenis van de Salvatorkerk 
is na het herstel van de brandschade niet veel bekend. Wel werd tussen circa 1300 en 1550 
begonnen met een reeks kleinschalige verbouwingen die tot doel hadden het romaanse 
koor een gotische uitstraling te geven en enkele ruimten van een nieuwe indeling te voor-
zien.187 In de periode 1587-1593 werd de Salvatorkerk volledig afgebroken.
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niet alleen gebeente
Voordat overgegaan wordt tot de bespreking van de middeleeuwse Utrechtse reliekschat-
ten op basis van de schriftelijke bronnen tot 1578, is het van groot belang te bedenken dat 
deze reliekschatten niet slechts gebeente bevatten. Enkele kerken mochten zich verheu-
gen in hun bezit van belangwekkende secundaire relieken of objecten met een indirecte 
reliekwaarde (voor de lotgevallen van deze voorwerpen, zie H4 ‘Utrechtse gemusealiseerde 
relieken na 1578’).

Zo bezat de Dom de zogenaamde hamer van Sint-Maarten (cat.nr. 14) [15]. De Salvatorkerk 
bewaarde twee voorwerpen die met de heilige Odulphus in verband werden gebracht, name-
lijk een groot gedeelte van zijn albe (cat.nr. 7) [16] en een nap (cat.nr. 11) [k13], waaruit hij 
gedronken zou hebben.188 Uit verscheidene inventarislijsten van de Salvatorkerk is bekend 
dat de nap van Odulphus in zilver gevat was en een gouden kettinkje had, waaraan een 
medaillon en crucifix hingen.189 Voorts bewaarde de Salvatorkerk nog het Kleed des Heren, 
een kledingfragment van Christus (cat.nr. 3) en een nap en een glazen kruik die aan de hei-
lige Willibrord toebehoord zouden hebben. Over het uiterlijk van laatstgenoemde objecten is 
niets bekend en ze lijken niet bewaard te zijn gebleven. De kapittelkerk van Sint-Marie bezat 
drie lange gedraaide hoorns (cat.nr. 9). De hoorns zouden afkomstig zijn van een eenhoorn, 
een middeleeuws fabelpaard met een grote hoorn midden op het voorhoofd. Magische krach-
ten die toegedicht werden aan de eenhoorns, zorgden ervoor dat deze objecten een indirecte 
reliekwaarde hadden.190 In de kapittelkerk van Sint-Jan werden een albe (cat.nr. 10), een stola, 
een manipel en twee singels (cat.nr. 17) bewaard, die bisschop Bernold gedragen zou hebben. 
En bovendien enkele bisschoppelijke gebruiksvoorwerpen die uit zijn graf tevoorschijn kwa-
men: een ring, een kelk en een pateen (cat.nr. 8) [k14].
De zogenaamde wurgdoek van Cunera (cat.nr. 1) en de albe van Lebuinus (cat.nr. 6) [17] 
vormen uitzonderingen onder de gemusealiseerde relieken. Het staat vrijwel vast dat deze 
nooit in het bezit van een middeleeuwse Utrechtse kerk zijn geweest. Maar omdat ze 
behoorden tot de collectie van het Oud-Katholiek Museum, vanwaar ze terechtkwamen in 
Museum Catharijneconvent, worden zij hier evenwel genoemd. 

[15] Hamer van Sint-Maarten, steen ca. 1000 v. Chr., vatting ca. 1300, Museum Catharijneconvent Utrecht, 
inv.nr. OKM m38
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[16] Albe van Odulphus, achtste eeuw (?), Museum Catharijneconvent Utrecht, OKM st86

schriftelijke bronnen tot 1578
Het overzicht van het Utrechtse reliekbezit dat hiervoor geschetst werd – en dat groten-
deels gebaseerd is op de bestudering van latere literatuur – zal in het volgende stuk ver-
der worden uitgebreid door middel van direct bronnenmateriaal. In de reconstructie van 
de middeleeuwse reliekcollectie verstrekken bronnen als de ordinarii, het Diversorium van 
David van Bourgondië en de verschillende kerkinventarissen namelijk belangrijke infor-
matie, maar ook andere contemporaine geschriften komen aan bod. Zij vertellen over de 
rol van relieken in de liturgie, over reliekprocessies, over pelgrimage en over reliekhouders; 
fenomenen die in de eerste plaats duidelijk maken welke relieken er waren en in de tweede 
plaats aangeven welk belang aan de relieken gehecht werd. De schriftelijke bronnen wor-
den hieronder zoveel mogelijk in chronologische volgorde behandeld.

ordinarii 
Van zowel de Salvatorkerk als de Dom zijn zogenaamde ordinarii bewaard gebleven. Een 
ordinarius is in wezen het draaiboek van de liturgie. Elke dag had een eigen liturgie die 
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[17] Fragment albe van Lebuinus, vóór 800, Museum Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. OKM st83
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volgens een vaststaand patroon uitgevoerd werd. Zo werd in kerken en kloosters minimaal 
eens per dag aan elk altaar de mis gelezen en kwamen de kanunniken op de acht gebeds-
uren samen. Het stond vast welke liederen gezongen, welke gebeden gebeden, welke para-
menten gedragen en hoeveel kaarsen ontstoken moesten worden. Deze bepalingen waren 
onder meer afhankelijk van de heiligendagen; dagen in de liturgische kalender waarop een 
bepaalde heilige herdacht werd. Het complexe geheel van voorschriften en rituelen in de 
liturgie stond opgetekend in de ordinarius. Hierin kon men ook de regels voor uitzonde-
ringssituaties vinden, bijvoorbeeld wat te doen als twee belangrijke feestdagen op dezelfde 
dag vielen. Aangezien relieken op sommige dagen een grote rol speelden in de liturgie, 
bijvoorbeeld in processies of ter opluistering van een altaar, geven de ordinarii meer inzicht 
in het reliekbezit en –gebruik van de twee vroegste Utrechtse kapittels.

De oorsprong van de Dom-ordinarius ligt vermoedelijk rond 1200, maar de tekst uit het 
regelboek is ons bekend via veertiende-eeuwse afschriften.191 Met het oog op de relie-
ken zijn vooral de voorschriften voor de altaaropstelling interessant. De opstelling kon 
per feestdag in detail iets verschillen, maar de basisdecoratie van het hoogaltaar was op 
de meeste feestdagen nagenoeg hetzelfde: het schrijn van Wiro – de heilige van wie door 
bisschop Balderik relieken voor de Utrechtse kerkschat waren verworven – werd eerst op 
de altaartafel geplaatst, daarop kwam een ander schrijn. Hier weer bovenop kwam ofwel 
het schrijn dat bisschop Godfried van Rhenen (1156-1178) geschonken had aan de Dom 
ofwel een reliekhouder die beschreven werd als ‘de engel met het kruis’ ofwel een andere 
vergulde reliektafel.192 De verschillen per feestdag betreffen vooral de verdere decoratie van 
deze basisvorm met kaarsen en/of boeken. Zo werden op Allerheiligen (1 november) twee 
kandelaars op het altaar geplaatst naast het uit reliekhouders opgebouwde ‘retabel’ en zeven 
kandelaars voor het altaar. Op de feestdagen van Kruisvinding (3 mei) en Kruisverheffing 
(14 september) werd niet alleen het hoofdaltaar gedecoreerd, maar ook een tijdelijke hou-
ten altaartafel, die voor deze feesten in het midden van het schip van de Dom werd gezet.193 
Op de feestdag van kerkpatroon Sint-Maarten bracht de koster de uitbundigste decoratie 
aan: op het schrijn van Wiro moesten twee vergulde en met kostbare stenen versierde boe-
ken geplaatst worden, verder werd voorgeschreven dat op de altaartafel alle vergulde en 
verzilverde boeken, het mooiste wierookvat, alle schrijnen, alle kruizen en alle vaandels 
een plaats moesten krijgen. Zowel in de top van de stapel als op het tafelblad als aan weers-
zijden van het altaar kwamen twee kandelaars te staan en voor het altaar drie kandelaars.194

Het oudste afschrift van de Salvator-ordinarius bevindt zich in een veertiende-eeuwse 
codex, waarin onder andere een necrologium te vinden is. De ordinarius-tekst, die in deze 
codex te vinden is op f.145-233, stamt vermoedelijk uit de periode rond 1330.195 Een jongere 
versie van de ordinarius	van de Salvatorkerk, de zogenaamde Ordo	Ornamentorum,	een in een 
perkamenten omslag genaaid boekje met regels over het gebruik van de dienstgewaden, 
kaarsen en lampen op de verscheidene feestdagen, stamt uit circa 1530. Hiervan is de tekst 
wel uitgegeven en vertaald.196 Uit de tekst van deze Ordo is het een en ander af te leiden 
over de relieken in het bezit van de Salvatorkerk aan het begin van de zestiende eeuw.

Relieken van het Heilig Kruis en van de heilige Antonius, de borstbeelden van de hei-
lige Frederik en Odulphus en een ivoren kistje dat relieken van Willibrord en vele andere 
heiligen bevatte, spelen hierbij een hoofdrol. Deze heilige bezittingen werden name-
lijk op het hoogaltaar van de Salvatorkerk geplaatst met Kerstmis, Christus-Besnijdenis, 
Driekoningen, Maria-Zuivering, Paaszaterdag, Paasmaandag en –dinsdag, Beloken Pasen, 
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Hemelvaart, Pinkstermaandag, de octaaf van Pinksteren, Sacramentsdag, de octaaf van de 
Heilige Drievuldigheid, Maria-Bezoeking, Christus-Transfiguratie, Maria-Hemelvaart, 
Maria-Geboorte, Allerheiligen en op Kerkwijdingsdag. Tevens sierden deze relieken het 
hoofdaltaar op de feestdagen van Stefanus, Johannes de Evangelist, Bonifatius, Odulphus, 
Willibrord en de aartsengel Michaël. De genoemde relieken moesten op de betreffende 
feestdag vóór de priem op het hoogaltaar geplaatst worden.197 

Op de feestdag van Antonius (17 januari) moest de rib van deze heilige met het zilveren 
beeld geplaatst worden op het aan Antonius gewijde altaar. De rib zou tijdens de Hoogmis 
de koorheren ter verering worden aangeboden. Op de dagen van de Kruisvinding (3 mei) 
en Kruisverheffing (14 september) was de regel dat het in een groot zilveren kruis geplaatste 
fragment van het kruishout geïnstalleerd werd op het Heilig Kruis-altaar in het dwarspand. 
Relieken van Pancratius werden op zijn feestdag (12 mei) naar het Stefanusaltaar in de 
grote crypte gebracht – onder het koor waren twee ruimtes, de kleine en de grote crypte, 
waarin zich eveneens altaren bevonden198 –, het borstbeeld van de heilige Frederik werd 
op zijn feestdag (18 juli) op het hoogaltaar geplaatst en ter verering aangeboden aan de 
koorheren, op Bartholomeusdag (24 augustus) werd het schrijn met relieken van de heilige 
abt Gregorius neergezet op het hoogaltaar en een dag later, op de feestdag van Gregorius, 
werd dat schrijn weer teruggebracht naar zijn gebruikelijke plaats. Willibrords feestdag  
(7 november) werd, naast de plaatsing van de hierboven genoemde gangbare relieken, gevierd 
door het hoogaltaar aanvullend te sieren met de glazen kruik en de nap van deze heilige.

Op Witte Donderdag werden het in het zilveren kruis bevestigde kruisreliek en het ivo-
ren schrijntje met het kleine zilveren kruis ‘naar beneden’ gebracht, waarmee ongetwijfeld 
geduid wordt op één van de twee crypten. De dag daarop, Goede Vrijdag, werden deze 
relieken weer teruggebracht naar het koor. Dit wegbrengen en ophalen van relieken vond 
traditioneel plaats in een kleine stoet van onder andere kaars-, fakkel- en wierookvatdra-
gende koorknapen en kanunniken.

Grotere processies werden op verscheidene liturgisch belangrijke dagen gehouden. 
Op Marcusdag (25 april) werden de drie reliekschrijnen, gemaakt voor overblijfselen van 
Odulphus, Gregorius en Pancratius in processie meegedragen, eerst langs de Domkerk 
en daarna langs de kapittelkerk van Sint-Marie, terwijl op Kerkwijdingsdag – de zondag 
na Hemelvaart – het grote zilveren kruis met een stukje kruishout en de borstbeelden 
van Frederik en Odulphus omgedragen werden. In verband met laatstgenoemde processie 
kreeg de koster voorgeschreven enige deuren open te laten staan, waaruit afgeleid kan wor-
den dat de stoet voerde door de bisschopstuin grenzend aan de Salvatorkerk.

De relieken van Odulphus speelden op meerdere dagen een belangrijke rol. Op zijn 
eigen feestdag (11 juni) werden overblijfselen van deze heilige naar het hoogaltaar in de 
grote crypte gebracht. Na viering van de vesper dronken de koorheren wijn, die aangebo-
den werd in de twee nappen van Odulphus.199 In deze nappen werd eveneens wijn aange-
boden aan de koorheren op Zondag Septuagesima (63 dagen vóór Pasen). Op de zondag 
na het octaaf van Pinksteren werd Odulphus’ gebeente rondgedragen in een processie door 
de tuin. Tijdens het verrichten van de offerande in de hoogmis kregen de koorheren op die 
dag het borstbeeld van Odulphus gepresenteerd ter verering. 

Op Maria-Magdalenadag werden op een tafel in het koor de schrijnen van Pancratius, 
Odulphus en Gregorius neergezet. Een vermakelijk gegeven is dat hierbij kaartjes kwa-
men te hangen waarop de namen van de betreffende heiligen te lezen stonden. Het grote 
zilveren kruis kreeg op deze dag een plaats in het koor, maar het stukje kruishout moest 
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vervangen worden door een fragmentje van het purperen kleed van Christus.200 Bovendien 
stonden tevens de borstbeelden van Frederik en Odulphus in het koor op 22 juli. Tot slot 
participeerden de geestelijken van het kapittel van Sint-Salvator in de processie, waaraan 
traditiegetrouw alle kapittelkerken deelnamen en die langs de grachten van de stad voerde.

Naast deze nauwgezette voorschriften werd de kanunniken soms enige vrijheid gegund; 
op de feestdag van de Onnozele Kinderen (28 december) mocht men naar eigen goeddun-
ken relieken uitstallen op het hoogaltaar. 

correspondentie
Correspondentie tussen de kanunniken van het Utrechtse Sint-Maartenkapittel en geeste-
lijken van andere kapittels geeft inzicht in de verwerving van relieken voor de Domkerk, 
zoals die van Sint-Maarten: hoewel in 1173 een gedeelte van de ruggenwervel van Sint-
Maarten geplaatst werd in een altaar, zocht het Domkapittel vlak vóór of in 1175 con-
tact met het Martinuskapittel te Tours. Blijkbaar wilde de Domgeestelijken hun bezit van 
Maarten-overblijfselen uitbreiden. In 1175 berichtte het Tourse kapittel dat ze niet hele-
maal aan het verzoek konden voldoen, maar dat ze wel enkele textielrelieken en wat stof 
uit het graf van Maarten zouden zenden. Als reactie hierop heeft het Domkapittel kennelijk 
bericht gestuurd dat ze op 10 juli voortaan feestelijk de translatie van Sint-Maarten zouden 
herdenken en dat ze op deze dag plechtig zouden bidden voor het zielenheil van overleden 
Tourse en Utrechtse broeders, want tussen 1176 en 1178 stuurde het kapittel in Frankrijk 
weer een bericht om hun Utrechtse collega’s te bedanken voor hun gebeden.201 

Hoewel Utrecht in de dertiende eeuw uitgebreide en waardevolle reliekschatten 
had, ontbrak een aantal essentiële relieken.202 Door de eeuwen heen is men blijven pro-
beren daarop toch de hand te leggen. Relieken van Willibrord, de feitelijke stichter van 
de Utrechtse kerk, waren immers onmisbaar ter ondersteuning van de Ursprungsmythos.203 
In 1301 verzochten de kanunniken van het Utrechtse Salvatorkapittel naast hernieuwing 
van de broederschap met de abdij van Echternach om relieken van Willibrord van dat 
klooster te mogen ontvangen.204 Na enkele afwijzingen stemde de abdij toch in met het 
verzoek van de kanunniken van het Utrechtse Salvatorkapittel. Kanunnik Eustachius de 
Cardono keerde op 10 juni 1301 in Utrecht terug en kon zijn medekanunniken enkele 
Willibrordrelieken overhandigen, namelijk een stukje sandaal, stukjes van het pallium en 
de kazuifel en een stuk van het doodskleed van Willibrord. Het stukje rib dat Eustachius 
ontving, werd als het meest kostbaar beschouwd.205

Hoewel het Utrechtse Domkapittel in 1175 textielrelieken en wat stof uit het graf van 
Sint-Maarten ontving uit Tours – als aanvulling op de ruggenwervel –, was verder geen 
enkele bisschop erin geslaagd echt waardevolle relieken van de kerkpatroon te bemachti-
gen. In 1519 kreeg de Utrechtse Dom uiteindelijk toch nog een lichaamsreliek van Sint-
Maarten in bezit; uit het Leodegariusklooster in Cognac ontvingen de kanunniken een 
stuk armbot van de heilige.206 Het stuk gebeente moest weliswaar verdeeld worden onder 
de kerken van Emmerik, Halle en Utrecht, maar toch was het botdeeltje een uitermate 
kostbare aanvulling van het Utrechtse reliekbezit.207

En in 1520 kon de verzameling nog verder worden uitgebreid. Een deel van de heilige 
Frederik werd met hertog Frederik de Wijze van Saksen geruild voor nog een reliek van 
Willibrord en een stuk kaak van Bonifatius.208
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opdrachten voor reliekhouders
Vanaf de dertiende eeuw werden relieken steeds vaker gevat in speciaal daarvoor gemaakte 
houders. De Utrechtse kapittels bestelden onder meer schrijnen, borstbeelden en arm-
reliekhouders van edelmetaal. En onder invloed van de Schaubedürfnis werd zo nu en dan een 
ostensorium besteld. Uitgebreid onderzoek naar de Utrechtse smeden en de opdrachten die zij 
kregen van de kapittels, is verricht door Louise van den Bergh-Hoogterp. Nadere bestude-
ring van de bestelling van reliekhouders kan de kennis over het reliekbezit vergroten.

De heilige Odulphus, geestelijke van Sint-Salvator en assistent van bisschop Frederik, 
was begraven in de naast de Salvatorkerk gelegen Heilige Kruiskapel. In 1300 werd (een 
deel van) Odulphus’ schedel uit het graf genomen en werd er een zilveren borstbeeld voor 
besteld. Voor zover bekend is deze houder niet bewaard gebleven. Uit latere bronnen weten 
we toch hoe het borstbeeld eruit zag.209 Zo weten we dat de kop lokken en krullen had 
en dat er verguld haar tot in de nek hing (1578: capita	sanctorum	Odulphi	cum	sertis	et	coronis, 
1627: caput	Sti	Odulphi,	oock	bewaert	in	een	silver	geslagen	hooft,	thaer	vergult	zijnde	tot	in	de	neck	
hangende). In het verslag van 1627 staat de inscriptie die op de bodem van het borstbeeld 
te lezen was: ano	dm	moccco	decan’	et	caplm	sti	saluator’	tiecten	me	ex	capla	exhi	et	fi’	fecerut	(Anno	
Domini	MCCC	decanus	et	capitulum	sancti	Salvatoris	Trajectensis	me	ex	capella	extrahi	et	fieri	fece-
runt) (in het jaar van onze Heer 1300 hebben de deken en het kapittel van Sint-Salvator te 
Utrecht mij uit de kapel doen nemen en opmaken).210

Bij herstelwerkzaamheden aan de Salvatorkerk stuitte men op verscheidene oude gra-
ven, waaronder dat van de heilig verklaarde bisschop Frederik. In 1362 werd zijn graf 
geopend en werd voor (een deel van) zijn schedel een zilveren borstbeeld besteld bij Elyas 
Scerpswert (†1387), een in Utrecht wonende en werkzame goudsmid. De buste, het oudst 
bewaarde voorbeeld van Noord-Nederlands gedreven zilverwerk, bevindt zich nu in de 
collectie van het Rijksmuseum Amsterdam (zie H4 ‘De borstbeelden van Frederik en 
Odulphus’) [k15].211 Het bestaat uit drie losse onderdelen, namelijk hoofd met schouders, 
mijter en sluitplaat. Aan de onderzijde van de reliekbuste is, net als bij die van Odulphus, 
een inscriptie aangebracht: +	ano	dni	mocccolxiio	decan’	+	captm	sti	saluator’	tiecten	me	ex	tuba	
ptuc	 innovaca	exhi	+	fi’	 fecerut	p	elya	scerpswert	aurifabru	(Anno	domini	MCCCLXII	decanus	et	
capitulum	 sancti	 Salvatoris	 Traiectensis	 me	 ex	 tumba	 protunc	 innovata	 extrahi	 et	 fieri	 fecerunt	 per	
Elyam	Scerpswert	aurifabrum) (in het jaar van onze Heer 1362 hebben de deken en het kapit-
tel van Sint-Salvator te Utrecht mij uit het graf, dat toen vernieuwd werd, doen nemen en 
opmaken door goudsmid Elyas Scerpswert).212 

Een bijzondere plaats tussen de reliekhouders van het Salvatorkapittel werd ingenomen 
door een ivoren kistje (zie H4 ‘Het ivoren kistje’) [18]. Het kapittel bestelde dit kistje 
niet zelf, maar kocht het in 1409 om er relieken van Willibrord en andere heiligen in te 
bewaren. Het schrijntje, dat bewaard is gebleven en zich bevindt in de collectie van het 
Rijksmuseum Amsterdam, is geplaatst op vier zilveren leeuwvormige pootjes, heeft een 
slot en een handvat en is gedecoreerd met zilveren banden die eindigen in lelies.213

In de periode 1406-1409 bestelde het Domkapittel een grote edelmetalen reliekhouder: 
een capsa voor relieken van de heilige Agnes, welke, opvallend genoeg, niet betaald werd uit 
de reguliere kas, maar van een rekening die beheerd werd door Johannes Colentier, kanun-
nik van het kapittel.214 Het schrijn is niet bewaard gebleven, maar weer kunnen we uit latere 
inventarisatieverslagen – vooral dat van 1530 – iets afleiden over de vorm.215 Waarschijnlijk was 
het een langwerpig schrijn in de vorm van een gotisch bouwwerk met achttien panelen waar 
tegenaan heiligenbeeldjes geplaatst waren. Bovendien was het schrijn weelderig versierd met 
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edelstenen, waaronder robijnen, parels, saffieren en een amethist. In de rekening van Johannes 
Colentier wordt goudsmid Johannes van Bloemendael genoemd, weliswaar niet expliciet als 
maker, maar op basis hiervan kan hij wel als vervaardiger gezien worden.

Voor de relieken van Pontiaan bestelde het Domkapittel omstreeks 1460 een kasse. De 
opdracht werd gegeven aan goudsmid Tyman IJsbrantss., die zich met een (bewaard geble-
ven) werkovereenkomst verplichtte het schrijn binnen drie jaar te leveren.216 De goudsmid 
is hierin niet geslaagd. Dit is deels te wijten aan het feit dat steeds minder schenkingen 
van zilveren voorwerpen – bijvoorbeeld lepels – bestemd waren voor verwerking in het 
Pontiaanschrijn en deels aan de werkonderbreking als gevolg van de Driejarige Oorlog 
van Utrecht. Bij Tymans dood was het schrijn nog niet af. In 1494 benoemde het kapit-
tel Abell van der Vechte als zijn opvolger. Deze werkte gedurende een aantal jaren verder 
aan het schrijn, dat in 1502 uiteindelijk gereedkwam.217 In de sacristie-inventaris van 1530 
wordt het schrijn summier beschreven.218 Het schrijn had de vorm van een gotisch kerkge-
bouw en was voorzien van nissen met 24 heiligenbeeldjes, die onder meer Adriaan, Agnes, 
Pontiaan en Catharina voorstelden. Ook dit schrijn is verloren gegaan.

Op 16 augustus 1504 sloten het Domkapittel en goudsmid Abell een contract voor de 
vervaardiging van Sunte	Adriaens	hooft.219 Daarin komen de partijen overeen dat Abell het 
werk gereed zou hebben voor Maria-Magdalenadag (22 juli), zodat het borstbeeld meege-
dragen kon worden in de processie, maar ook deze opdracht werd uiteindelijk niet uitge-
voerd binnen de in de werkovereenkomst gestelde tijd. In 1507 kon het kapittel dankzij een 
zilverschenking de opdracht laten voltooien. 

[18] Ivoren kistje, ca. 1400, Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. NM 625, uit: Staal 2000, p. 169
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Vijf jaar later, in 1512, kreeg Abell de opdracht om een ostensorium te maken voor de relieken 
van de heilige Blasius. Aangezien de betaling in hetzelfde jaar plaatsvond, lijkt het logisch 
te stellen dat dit ostensorium snel geleverd werd.220 Uit een Domrekening van 1521/22 is af 
te leiden dat het kapittel Abell van der Vechte verder opdracht gaf een hooft voor relieken 
van de heilige Blasius te maken.221 Of deze houder gemaakt werd ter vervanging van of als 
aanvulling op het in 1512 aangeschafte ostensorium, is niet duidelijk. Slechts drie jaar later 
leverde de goudsmid nog een reliekarm voor overblijfselen van dezelfde heilige, van wie 
kennelijk meerdere relieken in het bezit van de Dom waren.222 

In 1526 maakte Abell van der Vechte zijn laatste reliekhouder in opdracht van het 
Domkapittel: een kristallen houder voor de relieken van Sint-Maarten. Door een rekening 
van 1526 is bekend dat de houder in dat jaar gereedkwam: item	adhuc	solvi	eidem	de	argento	
deliberato	circa	reliquias	beati	Martini,	pro	vitro	de	cristallino	pro	eisdem	reliquiis	et	aliis	parvis	rebus	et	
de	laboribus	suis	hoc	[…] (ik heb hem betaald voor het voorgenoemde zilver voor de relieken 
van Sint-Maarten, voor een kristallen glas voor die relieken, voor andere kleine dingen en 
voor zijn gedane werk […]).223 

Alle door de Dom bestelde houders gingen verloren. Het is onbekend of het Domkapittel 
tussen 1526 en 1578, het jaar van de Alteratie, nog opdrachten tot het maken van reliekhou-
ders verstrekte. Uit de kerkschatinventaris van de Dom uit 1571 is in ieder geval niet af te 
leiden dat er tussen 1526 en 1571 nieuwe stukken aan de verzameling werden toegevoegd.

De armreliekhouder die wel in Utrecht vervaardigd werd, maar niet voor een Utrechtse 
kerk bedoeld was, is een verhaal apart: vlak na het ontvangen van het armreliek van 
de Sint-Maarten uit het klooster te Cognac in 1520, besloot het Domkapittel als dank 
een geschenk aan te bieden. Het Leodegariusklooster gaf na dat voorstel aan dat ze een 
reliekhouder, gemaakt door Franse goudsmeden, zouden verwelkomen. Kennelijk is het 
Domkapittel hier niet op ingegaan, want er werd uiteindelijk een armreliekhouder besteld 
bij de Utrechtse goudsmid Abell van der Vechte. In de Domrekening van 1521/22 staat 
duidelijk te lezen dat de Utrechtse geestelijken de houder bestemd hadden als geschenk 
voor hun collega’s in Cognac:	item	solvi	Abeli	die	goutsmijt	de	factura	argenthei	brachii	cum	manu	
quem	domini	 conventui	Cognerii	prope	Turonis	assignabunt	ponderante	 sex	marchas	argenteas	 […] 
(Abell de goudsmid heb ik betaald voor het maken van een zilveren arm met een hand, die 
de heren hebben bedoeld voor het klooster te Cognac bij Tours, wegend zes mark zilver 
[…]).224 Het lijkt er echter op dat het voornemen van de Utrechtse kanunniken nooit is 
uitgevoerd. De armreliekhouder bevindt zich nu in de Sankt-Martinimunster te Emmerik 
[k16]. De houder werd na vervaardiging gegeven aan Johannes Indenwinckel, proost van 
Sint-Jan en kanunnik van Sint-Marie te Utrecht, die een cruciale rol speelde bij de verwer-
ving van het armbot van Sint-Maarten. Hij zorgde namelijk dat het Vaticaan goedkeuring 
verleende voor de translatie van overblijfselen van Sint-Maarten naar Utrecht. Dat Johannes 
Indenwinckel in 1524 proost werd te Emmerik – waarheen een stukje van dezelfde arm van 
Sint-Maarten gebracht was – bevestigt het vermoeden dat de armreliekhouder als teken 
van dank aan Johannes Indenwinckel werd gegeven, die hem meenam naar Emmerik. 
Onderaan de arm is een inscriptie aangebracht: R(everendus)	D(omi)n(u)s	pr(esbyter)	D(omi)
n(u)s	Johan(ne)s	I(n)denwi(nc)kel	Xancten(sis)	et	Davetrien(sis)	p(re)p(osi)n(tu)s	et	archid(iaconus)	
hui(us)	eccl(es)ie	ca(noni)c(us)	me	fieri	fecit	et	donavit	152[…] (De eerbiedwaardige heer priester 
Johannes Indenwinckel, proost en aartsdiaken van Xanten en Deventer, kanunnik van deze 
kerk, heeft mij laten maken en heeft mij geschonken in 152[…]).225
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het diversorium van david van bourgondië
David van Bourgondië, bisschop van Utrecht van 1455-1496, schonk het Domkapittel in 
1489 een kostbare reliekhouder. Zijn schenking liet hij memoreren in zijn Diversorium, een 
boek waarin dagelijkse gebeurtenissen werden opgetekend. In de Diversorium-tekst werd 
een bijzonder uitgebreide beschrijving van het gulden	cleynoet opgenomen. Deze beschrij-
ving is in latere inventarissen van de Domkerk vaak nagenoeg letterlijk overgenomen. Uit 
de tekst wordt duidelijk dat de schenking een puur gouden beeldengroepje betrof, waarin 
Maria en Kind, gezeten op een bed met een kussen in een omheinde tuin, de hoofdrol 
speelden. Achter haar waren in een huisje de os, de ezel en de kribbe te zien en Jozef 
knielde binnen de omheining met een kaars in de hand. In de tuin bevonden zich ver-
der twee koningen, waarvan één geknield zat. De derde koning was net buiten de tuin 
geplaatst. Achter Jozef verrees buiten de tuin een rotspartij met bloemen en geiten en naast 
het huis stonden drie herders, twee met een schaapsschop en één met een herdersfluit. 
Bijzonder detail was dat de figuurtjes onderling verwisseld konden worden van plaats aan-
gezien ze vanaf de onderkant van de houder bevestigd waren met schroefjes. Zo konden 
in de Kersttijd de herders en koningen verwijderd worden om een meer realistische weer-
gave van de liturgische periode te creëren. Aan de voorkant van het huis bevond zich een 
kristallen houder waarin heylichdom	van	Onser	Liever	Vrouwen	hare	ende	cledere bewaard werd: 
het Stalletje van Bethlehem vervulde dus tevens de functie van reliekhouder. Het Stalletje 
was op verscheidene plekken gedecoreerd met parels, smaragden, saffieren, diamanten en 
robijnen, bijvoorbeeld op de hoofddeksels van de koningen, aan het huisje en rondom de 
Mariarelieken.226

inventarissen 
Vanaf het eind van de veertiende eeuw werden de kerkschatten met enige regelmaat geïn-
ventariseerd. De schriftelijke verslaglegging daarvan is soms bewaard gebleven. Zo zijn er 
van de Dom inventarisverslagen behouden van 1483, 1484, 1497, 1498, 1504, 1530, 1543 en 
1571. De geestelijken van de Salvatorkerk inventariseerden de objecten in hun sacristie in 
ieder geval in de jaren 1369, 1393, 1569 en 1578.

Ook na de Alteratie werden de eigendommen van de Salvatorkerk nog meerdere malen 
geïnventariseerd – waarover in hoofdstuk 4 meer – maar hieronder zullen slechts de inven-
tarissen tot 1578 besproken worden.

inventarissen salvatorkerk
In 1369 werd een lijst gemaakt met het bezit van de thesaurie van de Salvatorkerk. Naast 
liturgische voorwerpen als cibories, kussens en boeken, staan hierop enkele relieken 
genoemd, namelijk het hoofd van de heilige Odulphus, waarvoor het kapittel in 1300 een 
zilveren borstbeeld had laten vervaardigen en het hoofd van de heilige bisschop-martelaar 
Frederik, dat sinds 1362 eveneens gevat was in een verguld zilveren borstbeeld. Hiernaast 
werden nog twee in zilver en leer gevatte kurken nappen van Odulphus bewaard.227

Op 15 juli 1393 werd vervolgens een verslag van een visitatie opgetekend, waarbij de 
relieken uit het kistje van de heilige Pancratius werden geïnventariseerd: overblijfselen 
van de martelaren Pancratius, Bonifatius, Pantaleon, Quintinus en Meloris (dit moet wel 
de heilige Mélar van Lanmeur (†538) zijn), van paus Calixtus, van de bisschoppen Sint-
Maarten, Germanus en Eligius, een stukje rib van de heilige monnik Antonius, een stukje 
scheenbeen van de heilige belijder Montanus, een stukje vinger van de heilige Walaricus, 
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overblijfsel van de heilige maagd Electra, botgruis en stof uit het graf van de apostel Jacobus 
– de Meerdere, want hij wordt zoon van Zebedeüs genoemd –, relieken van aartsvader 
Abraham waaronder een stuk van zijn hoofd en tot slot stof uit het graf van de heilige 
Johannes de Evangelist.228

Het volgende inventarisatieverslag van de Salvatorkerk stamt van 19 januari 1569. 
Uiteraard werden de borstbeelden voor de relieken van Frederik en Odulphus genoemd. 
Er werd echter nog maar over één nap van Odulphus gesproken.229 Verder bezat de 
Salvatorkerk een monstrancia	 argentea	 ad	 altare	 sancte	 crucis,	 olim	 in	 custodia	 domini	 Cornelii	
Vrenck,	 nunc	 in	 sacristia	 cum	 reliquiis	 sociorum	 Bonefacii	 episcopi	 Trajectensis (zilveren mon-
strans behorend tot het Heilig Kruis-altaar, die ooit in bewaring was van de heer Cornelis 
Vrenck, maar zich nu bevindt in de sacristie met relieken van de gezellen van Bonifatius, 
bisschop van Utrecht).230 Voorts wordt genoemd een klein verguld zilveren kruis met 
kruishout daarin, een verguld zilveren monstrans met twee verguld zilveren belletjes met 
een rib van de heilige Antonius, een ivoren kistje waarin een deel van de purperen man-
tel en vele andere relieken geplaatst waren, een zilveren pyxis met de kaak van de heilige 
Bonifatius en de nap en de glazen kruik van de heilige Willibrord.231 Onder het kopje 
Reliquie	Sanctorum werd vervolgens nog gesproken over schrijnen van de heilige Odulphus, 
de heilige abt Gregorius, de heilige martelaar Pancratius, de heilige hulpbisschop Eoban, 
de heilige martelaar Adalardus, de heilige gezellen van Bonifatius en de heilige Alberik, de 
broer van bisschop Frederik.232

In 1578 werd het bezit van de Salvatorkerk tweemaal geïnventariseerd, namelijk op 6 
maart en op 16 mei. Beide verslagen staan op hetzelfde vel papier en in beide worden de 
borstbeelden van Frederik en Odulphus, de rib van Antonius, de nap van Odulphus en het 
kleine kruis met een stukje kruishout genoemd.233 Op een los ingelegd blad papier staat 
nogmaals een verslag van de inventarisatie van 6 maart 1578 geschreven, maar hier wordt 
de nap van Odulphus plots niet meer genoemd.234

inventarissen maartenskerk
In 1483 en op 19 juli 1484 werden de zilveren kerksieraden van de Dom getaxeerd. In beide 
jaren betrof het alleen brutsen	(koorkapgespen), waarvan het gewicht en een beschrijving 
werd opgenomen.235 

Op 17 april 1497 werden wederom de kleinodiën en ornamenten in de sacristie van de 
Domkerk geïnventariseerd. Hierin werden geen relieken als zodanig genoemd, maar wel 
werd melding gemaakt van het Stalletje van Bethlehem. Tevens vinden we het reliekkruis 
terug dat Jan van Arkel (1314-1378) schonk aan het kapittel en waarover uit eerdere bron-
nen niets bekend is.236 

Vervolgens werd in 1498 het bezit van de Dom geïnventariseerd. Hierin komen eerst 
de liturgische gewaden aan bod, daarna de altaartextilia, vervolgens de boeken en als 
laatste het goud en zilver. Er werd melding gemaakt van ii	 cransen	 pro	 capitibus	 sanctorum	
Adriani	et	Elisij	(twee kransen voor de hoofden van de heiligen Adriaan en Elisius).237 We 
weten, dankzij het bewaard gebleven contract met goudsmid Abell van der Vechte dat het 
Domkapittel in 1504 een borstbeeld voor relieken van Adriaan had besteld. Blijkbaar was 
dat ook voor hoofdrelieken van Elisius het geval.238 Er wordt gesproken over een capsa	
eburnea	 cum	 ligno	 domini	 et	 reliquijs	 beati	Martini (ivoren schrijntje met kruishout en relie-
ken van de zalige Maarten).239 Verderop wordt het door bisschop David van Bourgondië 
geschonken Stalletje genoemd, evenals het crux	 argentea	 deaurata	 cum	diversis	 reliquijs	 quam	
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dedit	 d(omi)n(u)s	 Jo(hannis)	 de	 Arckell	 Ep(iscop)us	 Traiecten(sis)	 (verguld zilveren kruis met 
diverse relieken dat geschonken werd door Jan van Arkel, bisschop van Utrecht).240 Er was 
een crux	magna	argentea	deaurata,	in	qua	ponitur	lignum	Domini,	in	cujus	pede	est	sanctus	Martinus	
in	 equo (een groot verguld zilveren kruis, waarin kruishout geplaatst was en op de voet 
waarvan Sint-Maarten op zijn paard stond afgebeeld) en een tabernaculum	sive	cyborium	argen-
teum	deauratum	cum	pede	cupreo,	dictum	den	toirn,	in	quo	solent	reliquie	beati	Martini	[…] (verguld 
zilveren tabernakel of kelk met een koperen voet, welke genoemd wordt de Toren, waarin 
relieken zijn van Sint-Maarten).241 

Ter gelegenheid van het gereedkomen van het langverwachte schrijn voor de overblijf-
selen van de heilige Pontiaan werd op 16 november 1502 het gewicht van de verschillende 
onderdelen van het schrijn genoteerd en beschreef men opnieuw de gemaakte afspraken 
met Abell van der Vechte.242 In deze inventaris van kerkzilver wordt over relieken niet 
gesproken.

Van 29/30 oktober 1504 stamt een uitgebreid inventarisatieverslag, waarin dezelfde 
volgorde van inventariseren wordt aangehouden als in 1498. Veel objecten uit de inven-
tarisatie van 1498 werden in die van 1504 genoemd, zoals de twee kransen, het ivoren 
schrijntje, het Stalletje van Bethlehem, het reliekkruis van Jan van Arkel, het reliekkruis 
met kruishout en de Toren.243 Er zijn daarnaast aanvullingen op de inventaris van 1498. 
Zo werd gesproken over quatuor	antiqui	panni,	duo	rubei	et	duo	viridis	coloris	cum	rosis	contexti	
et	 ornati	 pro	 coopertoriis	 capsarum	 sanctorum	Ponciani	 et	 Benigni	 etc. (vier oude doeken, twee 
rode en twee groene versierd met rozen, bedoeld om de schrijnen van de heiligen Pontiaan 
en Benignus enz. te bedekken). Van het schrijn van Pontiaan waren we op de hoogte. 
Dat er een schrijn voor relieken van Benignus besteld was, kunnen we vooralsnog slechts 
uit bovenstaande notitie afleiden.244 Verderop wordt een bijzonder uitgebreide beschrijving 
gegeven van het Stalletje van David van Bourgondië – nagenoeg rechtstreeks overgeno-
men uit de hierboven besproken Diversorium-tekst –, waaruit duidelijk wordt dat het een 
bijzonder rijkversierde, puur gouden reliekhouder moet zijn geweest.245 Vervolgens werd in 
het verslag van 1504 een lijstje opgenomen van voorwerpen die in bezit waren van de ques-
tierder.246 Het betrof hier een stuk kaak van Blasius geplaatst in een monstrans, de hamer 
van Sint-Maarten, relieken van Agnes in een deels verguld zilveren monstrans, relieken van 
Pontiaan in een zilveren monstrans waarop op de bovenkant een vergulde afbeelding van 
Pontiaan geplaatst was, een stukje schedel en een duim van Sint-Maarten in een zilveren 
monstrans met een afbeelding van Maarten, een verguld zilveren beeldje van de apostel 
Bartholomeus dat in de handen een reliek van die heilige vasthield, een zilveren monstrans 
met relieken van Laurentius, een zilveren monstrans met een afbeelding van de heilige 
Philippus waarin diverse relieken van Philippus, van de gezellen van de heilige Mauritius, 
van de maagd Paulina en van andere heiligen bewaard werden, een monstrans met een 
afbeelding van Apollonia, waarin een tand van deze heilige geplaatst was, een kleine cibo-
rie waarin een stukje van het Heilig Kruis schuilging, een nieuwe monstrans versierd met 
verscheidene kostbare stenen, waarop een afbeelding van Sint-Maarten stond en waarin 
diverse relieken van onbekende heiligen geborgen waren.247

Een volgende Dominventaris stamt uit 1530. De overeenkomsten met de verslagen van 
1498 en 1504 betreffen het reliekkruis met kruishout, het Stalletje van Bethlehem met uit-
gebreide beschrijving, de twee kransen voor de borstbeelden van Adriaan en Elisius en 
alle relieken in het bezit van de questierder.248 De lijst bevatte enkele ‘nieuwe’ relieken en 
houders: draagbare schrijnen voor relieken van de heiligen Agnes, Pontiaan, Benignus, 
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Urbanus en Wiro en van de borstbeelden voor schedelrelieken van de heiligen Adriaan, 
Blasius, Urbanus en Elisius.249 Verder werden voor het eerst tria	cornua	unicorum	cum	candela-
bris	et	nodis	argentei	decorate (drie hoorns van eenhoorns met zilveren kandelaars en belletjes 
gedecoreerd) genoemd: de koperen hoorn-kopieën die het Domkapittel in 1516 bestelde.250

In 1543 werden de twee kransen, de vier oude doeken om de schrijnen van Pontiaan en 
Benignus mee te bedekken, het Stalletje van Bethlehem, het reliekkruis van Jan van Arkel, 
het reliekkruis met kruishout, de drie ivoren hoorns en de Toren genoemd. Er werd in dat 
jaar voor het eerst melding gemaakt van een ronde, kristallen, deels in zilver gevatte vaas 
waarin een deel van de arm van Sint-Maarten bewaard werd.251 Van alle borstbeelden werd 
alleen het borstbeeld van Blasius genoemd, maar wel voor het eerst voorzien van een uit-
gebreide beschrijving.252 Van de relieken in het bezit van de questierder werd nog maar een 
deel opgenomen in de inventaris; de monstrans met Agnesrelieken, de monstrans met relie-
ken van Philippus, de gezellen van Mauritius, Paulina en andere heiligen, de ciborie met 
een stukje van het Heilig Kruis en de monstrans met overblijfselen van onbekende heiligen 
werden in 1543 niet meer beschreven.253 Wat de reden hiervan was, is niet te achterhalen. 
Een parva	 cistella	 in	qua	sunt	 reliquie	 sancti	petri (klein kistje waarin relieken van de heilige 
Petrus zaten) werd in deze inventaris opgenomen, maar kwamen we nog niet eerder tegen.

De laatst bekende Dominventarisatie vóór de Alteratie vond plaats in 1571. De twee 
kransen, de vier oude doeken, het Stalletje van Bethlehem, het kruis van Jan van Arkel, 
het reliekkruis met kruishout, de Toren, de kristallen reliekhouder met overblijfselen van 
Sint-Maarten, het borstbeeld van de heilige Blasius, het borstbeeld van de heilige Adriaan, 
de drie hoorns en de draagschrijnen van Pontiaan en Agnes komen in deze inventaris voor. 
Voor het eerst sinds 1504 wordt het ivoren schrijntje met kruishout en relieken van Sint-
Maarten weer genoemd. De aflaatrelieken van de questierder kwamen in 1571 geheel over-
een met de in 1543 beschreven exemplaren.254

In 1571 werd voor het eerst gesproken over een parvus	baculus	pastoralis	in	quo	sunt	reliquie	
S(an)cti	Blasii	(een kleine herdersstaf waarin relieken van de heilige Blasius waren) en op 
het kistje met overblijfselen van Petrus uit 1543 werd in 1571 een aanvulling gegeven: due	
cistelle	in	quibus	sunt	reliquie	sancti	Petri	et	aliorum	sanctorum	(twee kistjes waarin relieken van 
de heilige Petrus en andere heiligen bewaard werden). Opvallend is de vermelding van qua-
tuor	capita	argentea	sanctorum	(vier zilveren borstbeelden voor heiligen).255 Uit bovenstaande 
inventarissen is af te leiden dat het Domkapittel in het bezit was van vier borstbeelden, 
namelijk voor relieken van Blasius, Adriaan, Urbanus en Elisius. Aangezien de borstbeel-
den van Blasius en Adriaan al afzonderlijk benoemd werden in de inventaris van 1571, 
wordt deze notitie enigszins onduidelijk. Waren er nog twee andere borstbeelden of ver-
wijst de inventaristekst tweemaal naar dezelfde borstbeelden?

Strikt genomen valt de Monumenta	 (1615) van Aernout van Buchel (1565-1641) buiten 
het bereik van ‘voor-reformatorische bronnen’, maar vanwege het belang van zijn tekst 
voor onze kennis van de middeleeuwse inrichting en bezittingen van met name Utrechtse 
kerken, wordt de publicatie hier toch genoemd. In 1367 stichtte domproost Zweder (van) 
Uterlo een altaar gewijd aan Onze-Lieve-Vrouwe in de Dom. Hij doteerde het altaar met 
relieken van het Heilig Kruis, het graf van Christus, van de Avondmaalskelk en van de 
apostelen Petrus, Bartholomeus en Mattheus.256 En verder van Lucas, Catharina, Agatha, 
Margaretha, Nicolaas, Theobaldus, Willibrord, Lazarus, Liudger, Mauritius, Cyriacus, 
Victor, Projectus, de Onnozele Kinderen, de Elfduizend Maagden en de Driehonderd 
Moren.257
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processieverslag 
Toen keizer Karel V in 1540 Utrecht bezocht, gaf hij opdracht tot het houden van een pro-
cessie op de dag vóór zijn vertrek uit Utrecht. Van de stoet die op 15 augustus 1540 door 
Utrecht trok, werd een verslag opgetekend.258 De volgorde van dergelijke reliekprocessies 
weerspiegelde in de meeste gevallen de (maatschappelijke) status van de deelnemers en van 
de meegedragen relieken. De aanzienlijkste personen en relieken bevonden zich het dichtst 
in de buurt van het middelpunt van de processie – vaak was dit het Heilig Sacrament of een 
Christusreliek zoals kruishout. In de praktijk hield dit in dat voor- en achteraan de stoet 
personen en relieken van lagere status te zien waren.259 Of het processieverslag van 1540 als 
zodanig bekeken dient te worden, is niet helemaal duidelijk. Weliswaar spreekt de auteur in 
termen van primo,	secundus en deinde (ten eerste, ten tweede en vervolgens), maar of hij deze 
bewoordingen gebruikte om de volgorde van de processie te beduiden of enkel om zijn 
opsomming van de grote hoeveelheid meegedragen relieken te structureren, blijft de vraag. 

Hoe het ook zij, toeschouwers zagen in de zomer van 1540 een processie voorbijtrekken 
waarin onder andere een monstrans met relieken van Laurentius, een kistje met kooltjes 
van Laurentius, een monstrans met relieken van Blasius, een met gouden rozen versierde 
kist met relieken van onbekende heiligen (diversae	 reliquiae	 quorum	 ignorantur	nomina), een 
met twee kruizen en gouden bloemen versierde kist met verschillende relieken (diversis	
Reliquiis), een met edelstenen gedecoreerde kist met veel relieken (multae	reliquiae) en het 
kruis van Jan van Arkel werden meegedragen.

Aan het eind van het processieverslag werd de inhoud van enkele meegevoerde kisten 
en houders verder uit de doeken gedaan. Zo waren de verschillende vakjes in het kruis van 
Jan van Arkel voornamelijk gevuld met kledingrelieken: van Sint-Maarten en Stefanus 
stukjes de	vestimentis (gewaad) en van Thomas een stukje de	pellicio (mantel van dierenhuid) 
en een deeltje de	cilicio (geitenharen kleed). In het kruis was daarnaast plaats voor het bloed 
van Thomas en voor een plukje haar van de heilige Agnes. In het schrijn van Wiro werden 
naast zijn relieken overblijfselen bewaard van bijvoorbeeld Margaretha, Stefanus, Nicolaas, 
Willibrord, Abraham en Christoffel.

kapittelkerken: pieterskerk, janskerk, paulusabdij en mariakerk
Met onder andere de financiële steun van keizer Hendrik III, die schenkingen aan de 
Utrechtse kerk deed omdat de ingewanden van zijn vader Koenraad daar bijgezet waren, 
liet bisschop Bernold in de elfde eeuw drie kerken in Utrecht bouwen – een vierde werd 
waarschijnlijk van meet af aan gepland – die samen een kruis van kerken rond de Dom 
vormden en deels nog vormen.260 Hij begon met de bouw van de Pieterskerk ten oosten van 
de Dom. Dat Bernold inderdaad de stichter van de elfde-eeuwse Pieterskerk was, kunnen 
we afleiden uit verschillende bronnen. Allereerst staat het genoteerd in het Martinellum dat 
Bernold aan de Pieterskerk schonk en ook op zijn tombe werd er melding van gemaakt.261

Waarschijnlijk kwamen ook de Janskerk en de Paulusabdij in Utrecht nog tot stand tij-
dens Bernolds episcopaat. Dat zou men althans kunnen afleiden uit het uniforme bouwcon-
cept dat aan de drie kerken ten grondslag ligt. Ook buiten Utrecht lijkt Bernold actief te zijn 
geweest. De Lebuinuskerk in Deventer, de Maartenskerk in Emmerik en de Walburgiskerk 
in Zutphen werden volgens hetzelfde concept herbouwd.262 Bernold overleed in 1054 en 
werd begraven op het kerkhof van zijn Pieterskerk.

Bisschop Willem, de opvolger van Bernold, zal diens bouwproject wel voortgezet heb-
ben. Tevens liet hij de Salvatorkerk grondig verbouwen terwijl diens opvolger Koenraad met 
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steun van keizer Hendrik IV in 1099 het kerkenkruis completeerde met de Mariakerk.263 
Over het reliekbezit van de kapittelkerken op de armen van het kerkenkruis is minder 

bekend dan over het bezit van de Salvatorkerk en de Maartenskerk. Ongetwijfeld heeft 
bisschop Bernold zijn best gedaan de door hem gestichte kerken met relieken te verrijken, 
maar hierover is, in tegenstelling tot over Willibrord en Balderik, niets bekend. De infor-
matie die we hebben over de reliekcollectie van de Sint-Pieter, de Sint-Jan en de Sint-
Marie, stamt uit een paar inventarisatieverslagen, berichten over altaarwijdingen, opdrach-
ten tot het vervaardigen van reliekhouders en een incidentele verrassende vondst.

Het vroegste bericht betreft de Annalen van Sint-Marie, vermoedelijk net na het midden 
van de dertiende eeuw vervaardigd.264 In dit jaarboek werden verscheidene sterf- en opvol-
gingsdata opgesomd van Utrechtse bisschoppen en keizers. Hier en daar werden belang-
rijke gebeurtenissen genoemd, zoals het verwerven van de relieken van Agnes, Benignus en 
Pontiaan onder episcopaat van Balderik of de verwoestende brand die woedde in 1253 toen 
Hendrik van Vianden bisschop was. Bij het jaartal 1099 werd redelijk uitgebreid de wijding 
van het hoofdaltaar van de zojuist gebouwde kapittelkerk van Sint-Marie beschreven. In 
dit altaar, dat gewijd werd door bisschop Koenraad (1076-1099), werden relieken van vijf 
apostelen bewaard, namelijk Johannes, Paulus, Andreas, Philippus en Bartholomeus, ver-
der van twaalf martelaren, te weten Stefanus, Sebastiaan, Pantaleon, Vitalis, Alexander, 
Quintinus, Valerianus, Marcellinus, Cesarius, Secundinus, Quiriacus en paus Innocentius, 
van zes belijders, namelijk Sint-Maarten, Benedictus, Fortunatus, Pamphilus, Marianus en 
Willehadus en tot slot van de twee martelaressen Agnes en Lucia.265

Uit circa 1425 stamt het zogenaamde Liber	Ordinarius	Sancte	Marie	Traiectensis.266 Deze 
ordinarius bevat, evenals de hierboven beschreven ordinarii instructies voor de viering van 
de mis, de decoratie van de altaren en processies. Zo waren in de Mariakerk naast het 
hoofdaltaar altaren te vinden die gewijd waren aan Petrus, Stefanus, Nicolaas, Walburgis, 
Andreas, Jacobus, Maria Magdalena, Plechelmus, Mattheus, de Onnozele Kinderen en het 
Heilig Kruis en waren er bovendien kapellen gewijd aan Philippus en Jacobus, Thomas 
en Joris. Dit betekent gewoonlijk dat het kapittel relieken van deze heiligen in huis had. 
Gedurende het liturgisch jaar werden relieken en andere bezittingen regelmatig toegepast 
in de vieringen. Op Goede Vrijdag bijvoorbeeld werd het reliek van het kruishout geële-
veerd en bovendien werd het overgoten met wijn die werd opgevangen in een kelk. Op 
Octaafdag van Pasen werd een processie gehouden, waarbij de geestelijken zijden mantels 
droegen en het kruis, de houders en het stukje kruishout meevoerden in de stoet. Op de 
vierde maandag na het Paasoctaaf liep men in zwarte mantels en blootsvoets een processie 
waarin het kruis en relieken werden meegedragen. Op Hemelvaartsdag werd met kruis, 
houders en relieken in processie naar de Domkerk gelopen. Pinksteren zette men luister 
bij door in processie rond te lopen met het kruis en de houders zonder relieken (!). De 
feestdag van de heilige Marcus (25 april) vierde men uitbundig met een rondgang langs de 
‘grote kerk’ met vaandels, het kruis en relieken. 1 mei, waarop kerkelijke instellingen de 
feestdag van de apostelen Philippus en Jacobus vierden en waarop het Utrechtse kapittel 
van Sint-Marie nog speciale aandacht besteedde aan Walburgis, werd groots herdacht met 
een processie bij de Maartensdom. Op Kruisvindingsdag (3 mei) liepen de geestelijken van 
het kapittel een processie waarin geschoeide knechten het kruis en relieken droegen en lie-
pen zonder hun knieën te buigen (servientes	cum	cruce	et	reliquiis	calciati	incedent	nec	genua	flec-
tent).267 Wirodag (8 mei) werd gevierd met een processie met het kruis en relieken, Maria-
Hemelvaart (15 augustus) met een processie waarin het kruishout werd meegevoerd. Op de 
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[k1] Interieur Gertrudiskathedraal (foto auteur)

[k2] Ribreliek van Willibrord, in brokaten zakje met perkamenten cedula	(foto auteur)
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[k3] Achterzijde hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, compartiment A (foto auteur)
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[k5] Achterzijde hoofdaltaar 

Gertrudiskathedraal, comparti-

ment C (foto auteur) 

[k4] Achterzijde hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, compartiment B (foto auteur)
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[k6] Reliek-altaarstuk, ca. 1700, Breda’s Museum, inv.nr. G13528 (foto Jan van Esch)
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[k7] Exterieur Gertrudiskathedraal (foto erfgoedfoto.nl / R.J. Stöver)
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[k8]  Jan Steffelaer, interieur schuilkerk van Sinte-Gertrudis, 1896, uit: Cat.tent.Utrecht 1989, p. 81
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[k9] Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, 1914 (foto auteur)

[k10] Met textiel bekleed kistje uit compartiment A van het hoofdaltaar (foto auteur)
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[k11] Geopende stipes van het celebratiealtaar (foto auteur)

[k12] Inhoud van het schrijn uit het celebratiealtaar (foto auteur)
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[k13] Nap van Odulphus, nap twaalfde eeuw, foedraal vijftiende eeuw, Museum Catharijneconvent 
Utrecht, inv.nr. OKM v42 (foto auteur)

[k14] Kelk, pateen en ring van Bernold, elfde eeuw, Museum Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. 
RMCC m18a/b/c (foto auteur)
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[k15] Elyas Scerpswert, borstbeeld van Frederik, 1362, 
Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. NM 11450, uit: Staal 
2000, p. 175

[k16] Abell van der Vechte, reliekarm van 
Sint-Maarten, 1521, Schatkamer Sankt 
Martini Emmerik, uit: Staal 2000, p. 168
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[k17] Pieter Balten, Sint-Maartenskermis, eind zestiende eeuw, Museum Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. RMCC s39
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[k19] Reliekhouder van Bernold, ostensorium ca. 1656, vatting negentiende eeuw, 
Museum Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. ABM m1200 (foto auteur)
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[k18] Singels van Bernold, vijftiende eeuw, 
Museum Catharijneconvent Utrecht, inv.
nr. OKM t93a/b

[k20] Palliumreliek van Willibrord met perkamenten cedula (foto auteur)

[k21] Sandaalreliek van Willibrord met perka-
menten cedula (niet afgebeeld) (foto auteur)
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[k22] Doodskleedreliek van Willibrord met perkamenten cedula, Museum Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. 
OKM st87 (foto auteur)

[k23] Perkamenten cedula	behorend bij Willibrordrelieken, vijftiende eeuw (?), bibliotheek Museum 
Catharijneconvent Utrecht (foto auteur)
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[k24] Duimreliek van Sint-Maarten met perkamenten cedula (foto auteur)

[k25] Schedelreliek van Sint-Maarten met perkamenten cedula (foto auteur)
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[k26] Stuk been van één van de Gorcumse martelaren met vermelding van Pieter Gerrits (foto auteur)

[k27] Zijden zakje met 
afschriften van een brief van 
Johannes van Neercassel 
(foto auteur)
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herdenkingsdag van de Kruisverheffing (14 september) dronk men aan het eind van de mis 
wijn die over het kruishout geschonken was. Op Eerste Kerstdag werd het kruishout weer 
meegedragen in een processie.268 Geregeld kregen de heiligdommen in het bezit van het 
Mariakapittel dus een bestemming in de liturgie. Nergens echter, met uitzondering van het 
kruishout, verklaarde men welke specifieke relieken bedoeld werden.

Een rekening betreffende de processie van 1461, die aangevoerd wordt in de publi-
catie Van den Hoven van Genderen, leert ons dat relieken van de Driehonderd Moren, 
Crispinianus en Justina onderdeel waren van de reliekschat van de Janskerk. Echter, Van 
den Hoven van Genderen maakte een kleine vergissing in de interpretatie. De Janskerk 
bewaarde geen relieken van de heilige Crispinianus, maar van de heilige Cyprianus.269 
Deze bekeerde tovenaar vormt in de hagiografie een eenheid met Justina, van wie eveneens 
relieken aanwezig waren in de Janskerk. In een in 1599 door een kanunnik van Sint-Jan, 
Arnold van Esch, opgestelde kalender van feestdagen passeren de relieken van Cyprianus en 
Justina en de Driehonderd Moren weer de revue.270

Op 31 juli 1466 werd door het kapittel van Sint-Jan een inventarisatieverslag opgesteld. 
Hierin werden vooral liturgisch textiel en vaatwerk genoemd, maar ook een	 costelike	alve	
met	hueren	 toebehooren	van	biscop	Bernoldus. Hoewel Bernold zich had laten begraven in de 
Pieterskerk, was zijn albe blijkens deze notitie in de Janskerk terechtgekomen.271 

Op 23 januari 1501 werd wederom het bezit van de Sint-Jan geïnventariseerd. In dit 
verslag werden de in de Janskerk aanwezige altaren met hun toebehoren opgesomd, maar 
hieronder vielen niet veel relieken. In de opsomming van de toebehoren bij de dertien 
altaren, liturgisch textiel, vaatwerk en boeken werd de albe van Bernold wel genoemd: item	
adhuc	una	alba	bene	preciosa	cum	amicta,	stola	et	manipulo,	que	fuit	Bernoldi.272

In 1515 werd het hoogaltaar van de Janskerk verplaatst in verband met een verbouwing. 
Ten behoeve van deze verplaatsing werd op 22 mei 1515 een loden koker, die daar waar-
schijnlijk vanaf het midden van de elfde eeuw ingemetseld was geweest, uit de holte van het 
hoogaltaar gehaald. De dag erna werd de koker in aanwezigheid van enkele vooraanstaande 
figuren geopend. Erin zat een houten kistje met een zijden omhulsel en een purperkleurige 
steen, waarin vier stukjes perkament en enige relieken lagen. Pas op 18 juni 1515 opende de 
wijbisschop de bijschriften. Toen bleek dat sinds de wijding van de Janskerk relieken van 
67 heiligen bewaard werden in de loden koker, waaronder Jacobus, Laurentius, Philippus, 
Joris, Venantius, Gregorius, Heribert en Bartholomeus.273

Een rekening uit 1515 vermeldt dat de Mariakerk relieken van de heilige Zeno in het 
bezit had.274 En op 6 november 1525 inventariseerden de geestelijken van de kapittelkerk 
van Sint-Marie hun sacristie, maar in het verslag werden geen relieken opgenomen. Wel 
werd verwezen naar tria	 unicornia	 cum	argenteis	 deauratis	 candelabris (drie eenhoorn-hoorns 
met verguld zilveren kandelaren).275 In de inventaris van 24 november 1562 komen geen 
relieken voor, ook de hoorns niet.276 Deze werden wel weer genoemd in de verslagen van 
1578; tria	unicornua	nostra en 1580, waar opvallend genoeg nog maar twee hoorns voorko-
men; item	duo	cornua	eburnea.277

Van de Pieterskerk en de Paulusabdij zijn dergelijke inventarissen niet bewaard gebleven. 
Over hun reliekbezit is dus niets met zekerheid te zeggen, behalve dat er redelijkerwijs vanuit 
gegaan mag worden dat beide instellingen wel relieken van hun patroonheilige herbergden.278 

Naast de Dom en de Salvatorkerk bestelden de overige kapittelkerken met enige regelmaat 
zilveren voorwerpen bij Utrechtse edelsmeden. Over bestelde reliekhouders is de infor-
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matie summier. In een rekening uit 1388 staat dat kanunnik Hubertus Schencke van het 
kapittel van Sint-Pieter betaald werd omdat hij het caput	argenteum	ymaginis	beati	Petri (zil-
veren hoofd met de beeltenis van Petrus) wijdde.279 Blijkbaar was er dus vóór 1388 een 
borstbeeld van de kerkpatroon besteld. Dat hierin relieken van de apostel bewaard werden, 
lijkt vanzelfsprekend. Buiten het lichaam van bisschop Bernold lijkt de Pieterskerk nauwe-
lijks belangrijke relieken te hebben bezeten. Mogelijk was dit de reden dat er geen kostbare 
houders werden besteld.

In de redelijk uitgebreide rekeningen van de Janskerk, die berichten over de periode 
1374-1564 werd geen enkele keer gesproken over een reliekhouder. De inventarissen van 
Sint-Marie zijn pas uit een laat stadium bewaard gebleven, namelijk vanaf 1525. Het zil-
verbezit was toen niet groot (meer). Wellicht had de Sint-Marie voorheen een rijker edel-
metaalbezit, maar was dat, net als bij de andere Utrechtse kerken, ten onder gegaan in de 
Utrechtse oorlog. Tijdens deze drie jaar durende oorlog (1481-1483) streden de Hoeken en 
de Kabeljauwen over de machtsverdeling vanuit het Bourgondische Hof. De Hoeksgezinden 
in Utrecht, die tegen de macht van bisschop David van Bourgondië in opstand kwamen, 
confisqueerden kostbare goederen uit de verschillende Utrechtse kerkschatten. Wat er ver-
volgens met de goederen gebeurde, is niet altijd duidelijk. Vermoedelijk werd een groot 
gedeelte omgesmolten om met de opbrengst onder andere de strijd te kunnen bekostigen.280 

parochiekerken: buurkerk, klaaskerk, jacobikerk en geertekerk
Tussen 1000 en 1260 verrezen in Utrecht vier parochiekerken. De eerste was de Buurkerk, 
die in de elfde eeuw gesticht moet zijn en die net als de kapittelkerk van Onze Lieve 
Vrouw, aan Maria gewijd was. Later werd, om verwarring met de gelijknamige kapit-
telkerk te voorkomen, de parochiekerk wel Maria Minor genoemd, maar Buurkerk was 
eigenlijk de meest gangbare naam. Als tweede werd de Nicolaaskerk, vaak Klaaskerk 
genoemd, gebouwd en de Jacobi- of Jacobuskerk volgde rond 1170. Vlak voor 1260 was de 
vierde parochiekerk, de Geertekerk, een feit.281 Hoewel de elfde en twaalfde eeuw in het 
teken stonden van bouwactiviteiten die hun weerga niet kenden, is over het reliekbezit van 
deze Utrechtse parochiekerken nagenoeg niets bekend. Translatieberichten en nauwkeu-
rige inventarisatieverslagen ontbreken. De onderzoeker van nu moet genoegen nemen met 
een losse mededeling hier en daar. In de tijd dat de parochiekerken gebouwd werden ver-
eiste het canonieke recht dat er bij een aan een specifieke heilige gewijde kerk relieken van 
de betreffende heilige in het altaar geplaatst werden. Dit doet mij concluderen dat er rond 
het midden van de dertiende eeuw, naast de hierboven genoemde relieken overblijfselen 
van de heiligen Maria, Nicolaas van Myra, Jacobus de Meerdere en Gertrudis van Nijvel 
aanwezig waren. Er is evenwel geen bron die de verwerving van deze relieken vermeldt. 
Het is daarom zelfs mogelijk dat (sommige van) deze relieken al sinds de stichting van 
de Utrechtse kerk door Willibrord in Utrecht waren. Die had immers relieken van paus 
Sergius ontvangen. Een ondersteuning van deze theorie is wellicht te vinden in het feit dat 
de Salvatorkerk blijkens diverse oorkonden niet uitsluitend aan Christus Salvator gewijd 
was, maar ook aan Maria, de apostelen en alle andere heiligen.282 Voor uitbreiding van het 
reliekbezit van de parochiekerken werd dus mogelijk geput uit de inmiddels grote verza-
melingen van de Salvatorkerk en de Domkerk (zie H3 ‘Inventarissen’).

Helaas wordt onze summiere kennis over het reliekbezit van de vier middeleeuwse 
parochiekerken maar weinig uitgebreid door te kijken naar de geschreven bronnen. Er 
werd, zo blijkt uit de rekeningen, een enkele keer een reliekhouder van edelmetaal besteld, 
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meestal in de vorm van een ostensorium. In 1578 werd in Utrecht een commissie in het 
leven geroepen die belast werd met het inventariseren van het bezit van alle kerken. Uit 
deze inventarisatie kan enige informatie over het bezit van de parochiekerken verkregen 
worden. In februari van dat jaar gaf de Buurkerk aan de commissie op vier ostensoria, een 
zilveren Mariabeeld en nog wat liturgisch vaatwerk in bezit te hebben. De oudste van deze 
ostensoria moet gemaakt zijn tussen 1361 en 1393 aangezien hij in een inventarisatieverslag 
uit het eerste jaar nog niet voorkomt en op een lijst uit het laatsgenoemde jaar wel.283 De 
andere drie werden achtereenvolgens besteld in 1444, 1447 en 1450. Het ostensorium uit 1444 
werd in de rekening van dat jaar als volgt omschreven: item	totter	monstrancie	mit	ons	heren	
doernen	tacken	sijn	toe	gaen	4	loet	zulvers	elc	loet	14	cromstaart	meer	dan	wij	dair	toe	gelevert	hebben	
ende	voirsc	staet	[…].284 In deze houder werd dus een reliek afkomstig uit de doornenkroon 
van Christus bewaard. Bij de ostensoria van 1447 en 1450 werd niet vermeld voor welk reliek 
ze bestemd waren. Sterker nog, we weten niet zeker of het ostensoria of hostiemonstransen 
waren. Wel staat vast dat in één van de vier ostensoria een tand van Apollonia bewaard werd. 
We hebben hier dus te maken met ten minste twee reliekostensoria. In 1361 beschikte de 
Buurkerk over een zulverin	busse,	daer	 in	 is	heylichdoem,	daermen	dat	volc	mede	bestriket	voert	
oflaet:	een gevulde reliekhouder dus, die gebruikt werd in de questierderspraktijk. In 1393 
en 1401 werd deze busse omschreven als een vergult	kaskiin	mit	hilichdom. Om welke relieken 
het ging, werd niet vermeld.285

De Klaaskerk bestelde in 1444 een ‘monstrans’. Mogelijk betrof het hier een reliek-
ostensorium, maar rekeningen en inventarissen geven nergens aanleiding te veronderstellen 
dat deze monstrans als reliekhouder bedoeld was. Een ostensorium dat de Nicolaasparochie 
in 1496 bestelde, was duidelijk wel als reliekhouder bedoeld:	item	betaelt	van	dat	monstrancy	
gemaect	tot	sinte	Sebastiaens	heylichdom,	dat	woech	an	fijn	sulver	[…].286 Uit de rekeningen van 
de Jacobikerk en Geertekerk blijkt niet dat deze kerken bestellingen voor reliekhouders 
geplaatst hebben. 

pelgrimage en volksdevotie
Utrecht is nooit een aantrekkelijke bedevaartplaats geweest. Meerdere onderzoekers 
kwamen tot deze conclusie nadat zij zich vanuit verschillende invalshoeken beziggehou-
den hadden met de vraag in hoeverre Utrecht een pelgrimsoord was. Margry en Caspers 
hebben voor hun serie over bedevaartplaatsen vooral naar de voor bezoekers georgani-
seerde cultus in de Utrechtse kerken gekeken, Van den Bergh-Hoogterp schreef een arti-
kel over de kerkschat van de Dom, Vroom wijdde zijn publicatie aan de inkomsten en 
uitgaven van de Domfabriek, het onderwerp van het proefschrift van Van Herwaarden 
was opgelegde bedevaarten en Van Tongerloo keek in haar artikel met de aansprekende 
titel Utrecht,	 pelgrimsstad? of en in welke mate Utrechtse gasthuizen onderdak boden aan 
pelgrims. Alhoewel ze allen hetzelfde onderwerp op een verschillende manier benaderen, 
concludeerden de auteurs stuk voor stuk dat Utrecht ten minste tot in de dertiende eeuw 
geen pelgrimsoord was.287 Min of meer geholpen door het noodlot werd dit vanaf het 
midden van de dertiende eeuw anders. In 1253 liep de Dom namelijk zware brandschade 
op. Omdat in de dertiende eeuw was vastgesteld dat onderhoud en herstel van het kerkge-
bouw mede bekostigd dienden te worden uit de offergavenkas288, zag het Domkapittel zich 
genoodzaakt bezoekers aan te trekken die de offerblokken zouden vullen. De relieken wer-
den benut in de fondsenwerving.289 Het Domkapittel heeft zich vanaf 1260 ingezet om van 
de paus toestemming te krijgen voor het verstrekken van aflaten. Op 2 mei 1265 verleende 
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paus Clemens IV een aflaat van honderd dagen aan iedereen die de relieken van de Dom 
zou bezoeken en eer bewijzen op kerkwijdingsdag (22 juli), de feestdag van Sint-Maarten 
(11 november) of de octaven daarvan. De te verdienen aflaten werden via paus Nicolaas IV, 
Bonifatius VIII, Bonifatius IX en Eugenius IV uitgebreid naar vier jaar en vier quadragenen 
(vier perioden van telkens veertig aaneengesloten dagen)290 en was het aantal dagen waarop 
aflaten verdiend konden worden flink uitgebreid met Kerstmis, Pasen, Allerheiligen, alle 
Mariafeesten, Sint-Maartentranslatie en de feestdagen van de apostelen.291 

Dat de inspanningen niet het gewenste effect hadden, werd onder andere bewezen door 
de recepta	de	immolacionibus	et	ex	truncis (opbrengst van de offergaven en uit de offerblokken). 
Deze is altijd gering geweest.292 

Voor andere steden is de bestudering van pelgrimsverslagen en pelgrimsinsignes weliswaar 
nuttig gebleken, met betrekking tot Utrecht begeeft de onderzoeker zich hierbij op een dood 
spoor. Voor zover bekend zijn er nauwelijks pelgrimsverslagen overgeleverd waarin door een 
pelgrim bericht wordt over zijn reis naar of door Utrecht. Wel is uit verschillende rekeningen 
van Utrechtse kerken bekend dat pelgrims op doorreis geregeld aanklopten bij Utrechtse 
kapittels in de hoop een financiële gift te ontvangen293 en in een bewaard gebleven verslag 
van een IJslandse pelgrim valt te lezen dat Scandinavische pelgrims op weg naar Rome soms 
via Utrecht reisden, alwaar zij de zegen ontvingen.294 Een – weliswaar verwaarloosbaar – aan-
tal personen kreeg een boetepelgrimage naar Utrecht opgelegd.295 Maar over pelgrims die 
Utrecht bezochten puur om wat deze stad te bieden had aan heilige overblijfselen, is niets 
bekend. Pelgrimsinsignes bieden nauwelijks meer informatie dan de verslagen. In het uitge-
breide tweedelige overzicht van pelgrimsinsignes staan weliswaar van oorsprong Utrechtse 
insignes opgenomen, maar het aantal is niet noemenswaardig wanneer het vergeleken wordt 
met de aantallen Maastrichtse of Bossche insignes.296

Het lijkt dus terecht dat eerdere onderzoekers concludeerden dat er weinig pelgrims 
naar Utrecht kwamen. De vraag naar het waarom hiervan is niet gemakkelijk te beant-
woorden, maar daarom niet minder interessant. Naar mijn mening bleven pelgrims weg 
door een combinatie van factoren: ten eerste heeft het Utrecht lange tijd ontbroken aan 
echt belangrijke heiligen. Van twee beduidende stichtingsheiligen, Maarten en Bonifatius, 
werd bijvoorbeeld pas in het begin van de zestiende eeuw belangrijk reliekmateriaal 
bemachtigd. De legitimerende Romeinse heiligenoverblijfselen waren wel belangrijk, maar 
bij lange na niet exclusief in Utrecht te bezoeken. Daarnaast bood de Utrechtse reliekschat 
geen patroonheilige bij uitstek, waardoor pelgrims zich niet genoodzaakt voelden met een 
speciaal doel in het achterhoofd – bijvoorbeeld vragen om voorspraak betreffende epilep-
sieproblemen (de heilige Cornelius te Kornelimünster) of het afsmeken van bemiddeling 
bij genezing van hondsdolheid (de heilige Hubertus te Luik) – naar Utrecht te reizen. En 
ten derde deden er over Utrecht geen wonderverhalen de ronde. Op relatief korte afstand 
van Utrecht bevonden zich het wonderdoende Mariabeeldje in Reusel, een miraculeus 
Mariabeeld in Haarlem, het Sacrament van Mirakel te Amsterdam en een wonderhostie 
in Meerssen. In deze plaatsen werden in de veertiende eeuw regelmatig bedevaartgangers 
genezen van allerhande kwalen. Utrecht ontbrak het aan opzienbarende gebeurtenissen die 
gekoppeld konden worden aan de heilige overblijfselen in de Utrechtse kerkschatten.297 

Toch werden vanaf ongeveer 1300 rituelen georganiseerd, waaraan niet alleen de 
kapittelgeestelijken konden deelnemen, maar die ook toegankelijk waren voor de leken. 
Aangezien pelgrims niet in drommen naar Utrecht trokken, waren de inwoners van 
Utrecht het publiek dat de geestelijken voor ogen stond bij het organiseren van deze acti-
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viteiten. Hierin zag de geestelijkheid ongetwijfeld de mogelijkheid om de banden met hun 
leden te verstevigen en personaliseren. Stedelijke processies zijn een goed voorbeeld van 
deze volksdevotie.298 Het initiatief voor een processie lag over het algemeen bij de stad 
Utrecht. Het stadsbestuur verzocht de kapittels deel te nemen en de processie te verrijken 
met relieken. In Utrecht konden drie typen processies worden onderscheiden. Ten eerste 
de grote jaarlijkse processies op Sacramentsdag en op 22 juli, de dag van Maria Magdalena 
en sinds 1173 de wijdingsdag van de Dom. Deze processies hadden tot doel de gelovigen 
in staat te stellen de meegedragen relieken van dichtbij te kunnen aanschouwen en eer te 
bewijzen. Toeschouwers langs de weg konden heel persoonlijk de bijstand van een bepaalde 
heilige via de relieken afsmeken. Aan deze grote jaarlijkse processies deden gewoonlijk alle 
kapittelkerken mee. 

Verder werden er processies georganiseerd als de kapittels of het stadsbestuur daar een 
goede reden voor zagen, bijvoorbeeld om vrede af te smeken, om te vragen om droog weer 
zodat de dijken hersteld konden worden of juist om regen zodat men met het zaaien van 
graan kon beginnen, om bescherming te vragen tegen de pest, om een goede afloop van 
een oorlog te bepleiten of om de gewenste eenheid binnen de kerk onder Gods aandacht te 
brengen.

Het derde type processie was beperkter in omvang. Ze waren onderdeel van de liturgie 
van een kerkelijke instelling en niet toegankelijk voor publiek. Deze vonden meestal plaats 
op het eigen kerk- of kloosterterrein. Tijdens een dergelijke processie werd de feestdag van 
één specifieke heilige luister bijgezet door de relieken in processie rond te dragen. Wanneer 
het relieken betrof die voor het kapittel of klooster bijzonder waardevol waren, werd de 
processie ook wel eens gehouden buiten de deuren van de organiserende instelling, om het 
publiek in staat te stellen de relieken eer te bewijzen. Voor het Domkapittel waren vooral 
de relieken van Agnes en Pontiaan belangrijk. In de week voor hun feestdagen, in januari, 
werden de relieken samen met andere relieken uit de Dom rondgedragen door de stad. In 
de Salvatorkerk werd aan de relieken van Pancratius bijzondere waarde gehecht. Op zijn 
feestdag waren zijn relieken het middelpunt van een processie door de stad. Ook Odulphus 
was belangrijk voor het kapittel van Sint-Salvator. In het zogenaamde Liber	Catenatus van 
deze kerk zijn enkele berichten opgenomen betreffende processies die gehouden werden 
vanuit dit kapittel.299 In de korte berichten staat vermeld of het om een sacramentsproces-
sie of reliekenprocessie gaat, op welke dag en in welk jaar de processie gehouden werd en 
wat er in de processie werd meegedragen. Hieruit kunnen we afleiden dat dit kapittel in 
de vijftiende en zestiende eeuw voornamelijk processies hield op de feestdag van de heilige 
Odulphus.

Over het uiterlijk van de Utrechtse reliekprocessies is weinig bekend. Het processie-
verslag uit 1540, dat in 1838 werd uitgegeven, is daarom een waardevolle bron (zie H3 
‘Processieverslag’).300 Margry en Caspers bespreken verder aan de hand van een relieklijst 
van circa 1525 de volgorde van de meegevoerde relieken in de grote zevenjaarlijkse pro-
cessie op Kerkwijdingsdag.301 Hierin liepen eerst enkele koorjongens met wierookvaten, 
vervolgens zeven in stolen geklede priesters met achtereenvolgens relieken van Andreas, 
relieken van Apollonia, het beeld van Bartholomeus, de monstrans van Maria, de mon-
strans van Blasius, het beeld van Margaretha en het kruis van Jan van Arkel. In dit verslag 
wordt aan het eind een beschrijving van de inhoud van enkele kisten gegeven.
In het laat-middeleeuwse Utrecht waren enkele andere vormen van volksdevotie te vinden. 
In de Pieterskerk was een cultus ontstaan bij het graf van de heilig verklaarde bisschop 
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Bernold.302 Over een officiële heiligverklaring van deze bisschop is niets bekend, maar in 
het midden van de veertiende eeuw wordt hij voor het eerst sanctus genoemd.303 Rond 1380 
werd zijn graf verplaatst. Wellicht gebeurde dit als gevolg van de toenemende verering of 
misschien werkte het precies andersom en intensiveerde de verering juist door de verplaat-
sing. In ieder geval zal de verering gedurende het begin van de vijftiende eeuw niet speci-
fiek van aard zijn geweest, maar vanaf ongeveer 1470 begon men Bernold te beschouwen 
als patroonheilige van jonge kinderen met groeiproblemen en vrouwen die geen kinderen 
konden krijgen. Er werden wonderdadige krachten aan zijn tombe toegeschreven.304 Met 
betrekking tot de kinderen die achterlijk	in	wasdom waren, ontstond het gebruik ze te wegen 
bij het graf.305 Aan het begin van de zestiende eeuw werden daarbij zilveren ringetjes ver-
kocht. Of de ringetjes als een soort pelgrimsinsigne gedragen werden door de aan Bernold 
voorgeleide kinderen, of de ringetjes na inwilliging van het afgesmeekte geofferd wer-
den bij het graf of misschien wel als aanrakingsreliek beschouwd werden, is niet bekend. 
Financieel voordeel, dat de geestelijken van de Pieterskerk ongetwijfeld mede voor ogen 
heeft gestaan met de organisatie van deze cultus, is nooit echt behaald. In 1544 werden 
slechts 21 ringetjes besteld pro	peregrinantibus	ad	sepulchrum	Bernoldi	episcopi	(voor de pelgrims 
bij het graf van bisschop Bernold). Op het toppunt, net na het midden van de zestiende 
eeuw, werden 24 ringetjes per jaar verkocht.

Rondom de feestdagen van de Domheiligen Pontiaan en Agnes, respectievelijk op 14 
en 21 januari, vond jaarlijks een vast ritueel plaats, waaraan het volk invulling gaf. Op 
Pontiaansdag was het poncen gewoonte: vrouwen gaven zelfgebakken Pontiaanskoeken aan 
mannen. Een week later waren de rollen omgedraaid tijdens het angen: nu deelden mannen 
Nietenkoeken (van Sint Agniet) uit aan vrouwen.306 Deze traditie werd ondanks de refor-
matie tot ver in de zeventiende eeuw in stand gehouden. 

In de folkloristische volksdevotie nam het feest van Sint-Maarten (11 november) een 
bijzondere positie in. De vooravond van de elfde november stond bekend als ‘Sint Martijns 
Scuddekorfdag’. Het schuddekorven was een volksgebruik waarbij een van touwen gevlochten 
mand gevuld met herfstproducten (kastanjes, appels, amandelen enzovoorts) boven een open 
vuurtje werd gehangen. De inhoud van de korf werd regelmatig omgeschud. Uiteindelijk 
brandde het touw door, waardoor de inmiddels geroosterde vruchten naar beneden vielen, 
waar ze verzameld en opgegeten werden door de menigte. Aangezien november de oogst- en 
slachtmaand is en Sint-Maarten de patroonheilige van de wijnbouwers, kwam er traditioneel 
wijn te pas aan de Sint-Maartensvieringen. Op een schilderij van de Antwerpse kunstenaar 
Pieter Balten is deze kant van de volksverering in beeld gebracht [k17].307

samenvatting en conclusie
Alle middeleeuwse Utrechtse kerken hadden relieken in hun bezit, hoewel dit voor de één 
gemakkelijker te bewijzen is dan voor de ander. Het doel van dit hoofdstuk was een zo 
compleet mogelijk beeld te geven van de middeleeuwse Utrechtse reliekschatten. Hiertoe 
werd de informatie uit verschillende typen schriftelijke bronnen, die voorheen wel afzon-
derlijk van elkaar bestudeerd werden, samengevoegd.

Zeker voor de eerste periode, grofweg van 700 tot 1200, staat weinig vast. Bekend is dat 
Willibrord in Rome relieken ontving van paus Sergius I en dat bisschop Balderik (918-973) 
voor Utrecht relieken bemachtigde van Agnes, Benignus, Pancratius, Pontiaan, Urbanus en 
Wiro. Over de meeste opvolgers van Willibrord is evenwel op het gebied van hun pogingen 
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relieken te verwerven geen directe informatie beschikbaar. Naar aanleiding van de kruis-
tochten zal Utrecht rond 1100, net als zoveel andere plaatsen, belangrijke overblijfselen van 
Maria, Christus, apostelen en martelaren verworven hebben. Belangrijke Merovingische 
heiligen, zoals Dionysius, Mauritius en Lambertus zullen niet aan de Utrechtse schat ont-
broken hebben. Bovendien kan er vanuit gegaan worden dat de patroonheiligen van de 
Utrechtse kerken door middel van relieken in de stad vertegenwoordigd waren. Tot slot 
werden de bisschoppen, die relieken verwierven, na hun dood zelf als heilige beschouwd.

Voor de Salvatorkerk en de Dom geldt dat uit de latere middeleeuwen meer direct bron-
nenmateriaal met betrekking tot de relieken bewaard is gebleven. Door de informatie uit 
correspondentie tussen broederschappen, zogenaamde ordinarii, processieverslagen en kerk-
inventarissen naast elkaar te leggen, is een redelijk compleet beeld te verkrijgen van de 
inhoud van de reliekschatten van de twee oudste kerken van Utrecht. Voor het reconstru-
eren van het reliekbezit van de kapittel- en parochiekerken is het beschikbare bronnenma-
teriaal een stuk beperkter. 

In 1578 bezat de Salvatorkerk overblijfselen van onder andere Calixtus, Pantaleon, Meloris, 
Montanus, Sint-Maarten, Walaricus, Germanus, Electra, Jacobus de Meerdere, Johannes 
de Evangelist, Abraham, Antonius, Pancratius, Frederik, Odulphus, Heribert, Venantius, 
Jozef, Blasius, Ignatius, Nicolaas, Bonifatius, Christus, Gregorius, Eoban, Adalardus en 
andere gezellen van Bonifatius, Petrus, Cornelius, Laurentius, Christoffel, Catharina, 
Maria, Barbara, Bartholomeus, Christina en Juliana. De Dom bezat op datzelfde moment 
relieken van onder meer Johannes de Doper, Petrus, Paulus, Sint-Maarten, Stefanus, Joris, 
Marcellinus en Petrus, Severus, Agnes, Lucia, Christus, Dionysius, Andreas, Simon, Judas, 
de Elfduizend Maagden, Johannes de Evangelist, Pancratius, Maria, de Driehonderd Moren, 
Pontiaan, het Heilig Kruis, Benignus, Urbanus, Adriaan, Elisius, Blasius, Bartholomeus, 
Laurentius, Philippus, Paulina, Apollonia, Thomas, Lazarus, Willibrord, Sebastiaan, Maria 
Magdalena, Margaretha, Remigius en Wiro. 

De Pieterskerk bezat met zekerheid relieken van Petrus en Bernold. De Janskerk 
bewaarde de albe van Bernold en verder relieken van de Driehonderd Moren, Cyprianus, 
Justina, Jacobus, Laurentius, Philippus, Joris, Venantius, Gregorius, Heribert en 
Bartholomeus. De Paulusabdij moet wel relieken van Paulus in het bezit gehad hebben. 
In de Mariakerk bevonden zich drie ivoren hoorns en in de altaren verder relieken van 
Maria, Zeno, Johannes de Evangelist, Paulus, Andreas, Philippus, Bartholomeus, Stefanus, 
Sebastiaan, Pantaleon, Vitalis, Alexander, Quintinus, Valerianus, Marcellinus, Cesarius, 
Secundinus, Quiriacus, Innocentius, Sint-Maarten, Benedictus, Fortunatus, Pamphilus, 
Marianus, Willehadus, Agnes, Lucia, Nicolaas, Walburgis, Jacobus, Maria Magdalena, 
Plechelmus, Mattheus, de Onnozele Kinderen, het Heilig Kruis, Thomas en Joris.

De Buurkerk had relieken van Maria, de doornenkroon en Apollonia, de Klaaskerk van 
Nicolaas en Sebastiaan. Van de Jacobikerk en de Geertekerk kan niet meer met stelligheid 
gezegd worden dan dat er respectievelijk relieken van Jacobus en Gertrudis moeten zijn 
geweest. 

Hoewel deze opsomming uitgebreid is, zal het nooit mogelijk zijn een echt volledig 
overzicht te geven. In de bestudeerde bronnen komen namelijk geregeld vermeldingen als 
diversis	Reliquiis en multae	Reliquiae voor: opmerkingen die altijd onduidelijk zullen blijven. 
Alle relieken uit de opsomming lijken niet bijzonder genoeg te zijn geweest om van Utrecht 
een welvarende pelgrimsstad te maken. In kapittelrekeningen, noch in pelgrimsverslagen, 
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noch in de bewaard gebleven pelgrimsinsignes zijn aanwijzingen te vinden voor een bloei-
ende bedevaartcultuur in Utrecht. Wel werden de relieken door de kapittelgeestelijkheid 
gebruikt in de liturgie en werden ze ingezet om door middel van reliekcultussen en -fol-
klore de leken te binden aan de verschillende religieuze instellingen.
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HOOFDSTUK 4

relieken op de vlucht

inleiding
Door de reformatorische machtsovername en bijbehorende confiscatie van kerkgebouwen 
dreigde het katholiek erfgoed in handen van de reformatoren te vallen. De katholieken 
waren vanzelfsprekend van plan hun kostbare liturgische voorwerpen te redden. Toen het 
stadsbestuur het kerkelijk zilver en goud opeiste, gaven de katholieken hieraan pas gehoor 
nadat ze de kostbare reliekhouders van hun heilige inhoud hadden ontdaan. De relieken 
zelf werden op verscheidene manieren in veiligheid gebracht. Kanunniken boden bescher-
ming aan relieken in hun privéwoningen en relieken werden wel ondergebracht in kloos-
ters. De reformatoren waren in sommige gevallen coulant genoeg om de kloosterlingen in 
de kloosters te laten wonen onder voorwaarde dat ze zich niet meer met paapse	rituelen zou-
den bezighouden. Andere relieken kwamen terecht in het ‘buitenland’ – zoals in Emmerik, 
Keulen en Leuven. 

Regelmatig zijn al pogingen ondernomen om de schimmige gebeurtenissen van juist 
na de reformatie te onthullen. De geschiedenis van het redden van de relieken is hiervan 
wellicht het meest in sluiers gehuld. In de eerste plaats moest het weghalen van relieken 
halsoverkop gebeuren, zodat het geregeld enigszins ongeordend verlopen zal zijn. En het is 
goed voorstelbaar dat de bedreigde katholieken in die periode zo weinig mogelijk zwart-
op-wit zetten, omdat men daar simpelweg niet aan toekwam en wellicht om te voorkomen 
dat dit door de protestanten later als bewijs zou kunnen worden aangewend. Deze omstan-
digheden maken dat het reconstrueren van ‘reliekroutes’ lastig is.

Voor een aantal gemusealiseerde relieken – zoals de hamer van Sint-Maarten en de nap 
van Odulphus [15 en k13] – is de reddingsgeschiedenis uitgezocht. Voor minder in het 
oog springende of verborgen gebleven relieken bleef het wat betreft de zoektocht naar de 
herkomst bij incidentele en vaak lokale casestudies, zoals de relieken uit de Egmondse bene-
dictijnerabdij, met name de overblijfselen van de heilige Bavo308, de relieken van Eusebius 
en de schedel van Oswald, respectievelijk afkomstig uit Arnhem en Zeddam309, de relieken 
van de heilige Jeroen310, de kerksieraden van Arnhem311 en de Rhenense Cunerarelieken.312 

Antonius van Lommel (1827-1894) is feitelijk de enige die op grotere schaal onderzoek 
heeft verricht naar de lotgevallen van relieken. Hij publiceerde in 1879 een aantal getrans-
cribeerde berigten, aangaande	reliquiën	van	heijligen	of	h.	zaken	uit	Noord-Nederland	ontvoerd in	
de	periode	1582-1630.313 Onder deze berichten bevinden zich maar weinig mededelingen over 
Utrechtse relieken. 

De voorliggende studie is het resultaat van het eerste onderzoek naar de herkomst van 
de grotendeels voor-reformatorische relieken in de oud-katholieke Gertrudiskathedraal. 

{
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Hiervoor werd zelden en nooit eerder bestudeerd materiaal geanalyseerd. De archiefstuk-
ken van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij (OBC) zijn voor een groot deel pas relatief kort 
bereikbaar voor onderzoekers vanwege de late overdracht van de stukken aan Het Utrechts 
Archief (HUA). De documenten in het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal zijn niet 
toegankelijk en zullen hier voor het eerst gepubliceerd worden. 

Door bestudering van deze bronnen vormde zich een beeld van enerzijds de reddings-
geschiedenis van Utrechtse middeleeuwse relieken en anderzijds de herkomst en weder-
waardigheden van de relieken in de Gertrudiskathedraal. Daarmee geeft dit onderzoek 
inzicht in de zorg waarmee de relieken in reformatorische tijden werden omringd. De 
geschetste situatie staat ongetwijfeld model voor soortgelijke reddingspraktijken die elders 
werden uitgevoerd en die eveneens nog niet of nauwelijks bestudeerd zijn.

Hoewel relieken tijdens de reformatie weggehaald werden uit hun oorspronkelijke bewaar-
plaatsen vinden we in de enorme omvang van de reliekschat van de Gertrudiskathedraal 
bewijs voor het feit dat een grote hoeveelheid relieken uiteindelijk toch weer in een kerk-
gebouw terechtgekomen is. De onthulling van de veelbewogen geschiedenis van deze 
relieken zal in dit hoofdstuk ingeleid worden met een schets van de Utrechtse geschiedenis 
in de late zestiende eeuw. Het hoofdstuk valt daarna uiteen in drie delen: houders, gemu-
sealiseerde relieken en relieken. Welke gevolgen had de reformatie voor de reliekhouders 
die door de Utrechtse kapittel- en parochiekerken zo veelvuldig besteld werden in de late 
middeleeuwen? Wat waren de omzwervingen van de verschillende, inmiddels gemusea-
liseerde relieken die in de Utrechtse kerken bewaard werden? Welke acties ondernamen 
de zogenaamde reliekredders ten behoeve van het behoud van de relieken en welke routes 
legden de relieken af?

beeldenstorm in utrecht
Vanaf 1560 werden regelmatig hagepreken in de omgeving van Utrecht gehouden. 
Sommige Utrechters werden verdacht van het bezoeken van de verboden preken en ter ver-
antwoording geroepen. Maar zolang zij niet bekenden, kon hen bij gebrek aan bewijs niets 
worden aangerekend.314 De spanning tussen calvinisten en katholieken liep hoog op, mede 
gevoed door de berichten over de beeldenstorm in Antwerpen in het midden van augustus 
1566. Op 24 augustus verscheen er een afvaardiging van de calvinisten op het Utrechtse 
stadhuis. Ze spraken de wens uit twee kerkgebouwen in Utrecht te krijgen waar ze hun 
samenkomsten konden organiseren. Het stadsbestuur stuurde de calvinisten weg met de 
belofte de volgende dag te vergaderen over het verzoek.315 Nog diezelfde middag zag een 
groepje calvinisten dat er beelden en onderdelen van de altaren uit de Geertekerk gedragen 
werden. Zeer waarschijnlijk was, evenals in Amsterdam het geval was, de opdracht gege-
ven de kostbaarheden voor de zekerheid alvast in veiligheid te brengen. Aangespoord door 
wat ze zagen, drongen enkele calvinisten de Geertekerk binnen om beelden en crucifixen 
in de kerk te vernielen.316

Toen de afvaardiging de volgende ochtend weer op het stadhuis kwam, werd hen ver-
teld nog even geduld te hebben. Het stadsbestuur vertelde niet voltallig genoeg te zijn om 
een beslissing te kunnen nemen. Iets later op de dag vroeg het stadsbestuur nog uitstel van 
acht dagen voor het definitieve besluit en stelde daar tegenover dat de broeders uit de fran-
ciscaner- en dominicanerkloosters in Utrecht verboden werd publiekelijk te preken. De 
achterban van de calvinisten was het niet eens met de overeenkomst en uitte nog diezelfde 
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middag met geweld hun ontevredenheid. De beeldenstorm begon in de Buurkerk, daarna 
trok de groep naar de Jacobikerk en de franciscaner- en dominicanerkloosters. Beelden 
werden omvergegooid, reliëfs beschadigd en de bibliotheken van de kloosters in brand 
gestoken.317

In de vroege ochtend van 26 augustus werd de kapittelkerk van Sint-Marie aangedaan. 
De vorige dag was hier een gevelsculptuur gedeeltelijk vernield, nu kwam men om dat 
werk af te maken.318 Na deze vijandelijkheden vroegen de calvinisten het bestuur of dat 
inmiddels bereid was een kerkgebouw aan hen af te staan. In het overleg dat hierna plaats-
vond tussen delegaties van beide partijen, was veel onduidelijkheid. De calvinisten dach-
ten op een gegeven moment zelfs toestemming van het bestuur te hebben gekregen om 
de beelden in de Geertekerk en Klaaskerk te vernielen.319 De stadsleiding stond met de 
rug tegen de muur. Ze waren genoodzaakt de Jacobikerk in handen van de calvinisten te 
geven. Bovendien bleef het verbod op openbare preken van de minderbroeders en predik-
heren gelden. 

Al snel bleek dat de calvinisten niet zo talrijk waren als gevreesd. Op 6 september 1566 
werden ze door een groep katholieken uit de Jacobikerk verjaagd, waarna de katholieken 
de kerk in ere konden herstellen en de calvinisten weer gedwongen waren hun samenkom-
sten in de openlucht te organiseren.320 

nieuwe heiligen
Na de beeldenstorm stuurde Filips II (1527-1598) Alva (1507-1583) naar de Nederlanden om 
orde op zaken te stellen. Het keiharde optreden van Alva stuitte op weerstand onder het 
Nederlandse volk. Filips’ doel van een centraal bestuurd rijk onder de rooms-katholieke 
religie stond lijnrecht tegenover Willem van Oranjes idee van een staat met vrijheid van 
godsdienst.321 

De opstandelingen, geuzen genoemd, wisten de Spanjaarden en katholieken herhaal-
delijk een nederlaag te bezorgen. Daarbij werden onschuldige katholieke geestelijken en 
burgers meermalen het slachtoffer, tot groot ongenoegen van Willem van Oranje. De 
onenigheid tussen de twee zich steeds verder van elkaar verwijderende geloofsgroepen, 
zorgde voor nieuwe heiligen. Elk dodelijk slachtoffer van de protestanten kon als martelaar 
beschouwd worden. Van enkelen van deze nieuwe heiligen worden relieken bewaard in de 
schat van de Gertrudiskathedraal. 

De martelaren van Gorcum, die in 1572 gemarteld en gedood werden, zijn hiervan het 
bekendste voorbeeld.322 Door toedoen van een familielid van één van de martelaren van 
Gorcum werd waarschijnlijk al vóór 1600 een martelaarsakte opgesteld, waardoor het hei-
ligverklaringsproces in gang gezet kon worden. In 1675 werden de negentien mannen zalig 
en in 1867 heilig verklaard. De relieken van de martelaren van Gorcum zijn vanaf het begin 
van de zeventiende eeuw onderwerp van verering geweest. 323 Er kan rustig verondersteld 
worden dat hun relieken als gevolg van de verering vanaf die tijd verspreid werden.324

Eveneens in 1572 werd Cornelis Muys omgebracht. Deze rector van het Delftse 
Agathaklooster voelde de hete adem van de hervormingsgezinden in 1572 zo sterk in zijn 
nek dat hij besloot het geld en de kostbaarheden van het klooster te verbergen. Persoonlijk 
voelde hij zich bedreigd door de voorman van de geuzen, Willem van der Marck (1542-
1578), dus hij vluchtte. Tevergeefs, Van der Marck spoorde Muys op en nam hem gevan-
gen. Geheel tegen de wil van Willem van Oranje in, martelde en vermoordde Van der 
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Marck de voormalig kloosterrector. Zijn lichaam werd begraven op het kerkhof van de 
Pieterskerk te Leiden. Cornelis Muys is nooit officieel heilig verklaard, dus de verering 
is een lokale aangelegenheid gebleven. Er zijn geen bronnen die bewijzen dat lichame-
lijke resten van Muys in omloop zijn geraakt. Secundaire relieken zijn er wel. Tijdens zijn 
ambtsperiode in het Agathaklooster schonk hij elke zuster een zilveren schaaltje op een 
voet (cat.nr. 83) [19]. Van de oorspronkelijk ongeveer zeventig schaaltjes zijn er in ieder 
geval twee bewaard gebleven. Ze kwamen terecht in de kerkschatten van de schuilkerk van 
Sinte Gertrudis en de Utrechtse Maria Minor en stonden beide enige tijd tentoongesteld in 
het Oud-Katholiek Museum. Vandaar verhuisden ze naar Museum Catharijneconvent.325 

Maarten van de Velden (1603-1639) werd geboren in Leiden en was vanaf 1628 pastoor 
in de omgeving van Zoetermeer. Op 6 maart 1639 werd hij tijdens een misviering met een 
zwaard op zijn hoofd geslagen, waardoor hij zwaar bloedde op zijn albe. Ernstig gewond 
werd hij gevangen genomen. Acht dagen later liet men hem gaan. Hij ging naar zijn ouders 
in Leiden, maar de hoofdwond genas maar niet. Op 6 april 1639 overleed hij aan zijn 
verwondingen.326 Hij werd begraven in de Leidse Pieterskerk. Na zijn dood ontving zijn 
familie een brief van Abraham van Brienen, die in 1640 benoemd zou worden tot pastoor 
van de Utrechtse Gertrudisparochie. Van Brienen schreef ervan overtuigd te zijn dat Van 
de Velden een plaats tussen de andere hemelse martelaren had verworven.327 

Op 14 juli 1693 opende een delegatie met onder anderen afstammeling Gerard van de 
Velden het graf van de omgebrachte pastoor. Gerard hield een stuk van het achterhoofd 
van de martelaar in zijn eigen handen, zag zijn ribben en verder wat broos gebeente. Op 
de plaats van de wond was door het bloed wat haar aan de schedel blijven plakken. Op de 
schedel werd rozemarijn aangetroffen en na nog wat met een stokje in het graf geroerd te 
hebben, werd wat van de rozemarijn meegenomen als reliek.328 Het takje rozemarijn wordt 
bewaard in het altaar van de Gertrudiskathedraal, samen met een stukje van Maartens 

[19] Schaaltje van Muys, 1565, Museum Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. OKM m3
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albe.329 Uit het opschriftje kan afgeleid worden dat het de albe betrof die Maarten van de 
Velden droeg toen hij aangevallen werd. Het is via een anonieme geestelijke maagd in het 
bezit van de Gertrudisparochie gekomen.330 

reformatie in utrecht
In Utrecht waren de calvinisten na de verjaging uit de Jacobikerk in de minderheid. Weinig 
Utrechters voelden zich direct aangetrokken tot het radicale calvinisme, dat het geloof 
waarin zij opgegroeid waren aanviel. Met hun strijdvaardigheid wisten de calvinisten toch 
te bewerkstelligen dat na 1568 steeds meer katholieken naar het nieuwe geloof neigden. 
Ook pastoors maakten de overstap naar de nieuwe religie. Het meest bekende voorbeeld 
hiervan is Hubert Duifhuis (1531-1581), die vanaf 1574 pastoor van de Jacobikerk te Utrecht 
was. In 1578 liet hij het stadsbestuur weten voortaan op de gereformeerde manier te zullen 
preken.331 Het bestuur liet dit toe, omdat Duifhuis geen onruststoker was en omdat hij zijn 
katholieke collega toestond voor de katholieke helft van de Jacobusparochie een katholieke 
mis op te dragen. Na een tijdje kwam een groepje katholieken in opstand tegen Duifhuis. 
Ze beriepen zich hierbij op de op 8 november 1576 ondertekende Pacificatie van Gent.332 
Duifhuis wilde ondertussen dat hij officiële toestemming van de stad zou krijgen voor de 
manier waarop hij preekte. Het stadsbestuur stond tussen de twee vijandige groeperingen 
in. Toen Duifhuis niets vernam van het bestuur, trok hij hieruit de conclusie dat hij hun 
goedkeuring niet kreeg en verliet Utrecht. Een aantal aanhangers van Duifhuis, onder 
wie gewapende schutterijleden, protesteerde hiertegen fel op het stadhuis. Het bestuur zag 
geen andere mogelijkheid dan Duifhuis terug te laten komen om hem beschermd te laten 
preken in de Jacobikerk.333 Deze beslissing van het bestuur, genomen op 7 augustus 1578 
en indruisend tegen de bepalingen van de Pacificatie van Gent, was de eerste aanzet tot het 
legaliseren van het hervormde geloof in de stad Utrecht. 

Beide godsdiensten streefden een tolerante samenleving na, maar dit werd van bovenaf 
onhaalbaar gemaakt. De nieuwe landvoogd Alessandro Farnese (1545-1592), later de hertog 
van Parma, bleek een goed legerleider. In opdracht van Filips II trok hij met de Spaanse 
troepen door de Nederlanden en nam de calvinistische bolwerken in. Zijn pro-katholieke 
werkzaamheden vonden hun neerslag in de Unie van Atrecht, die getekend werd op 6 janu-
ari 1579 en waartoe alleen katholieke gewesten mochten toetreden. De Noord-Nederlandse 
hervormde gewesten werden op die manier buitenspel gezet. Als antwoord tekenden zij 
een paar weken later op 23 januari 1579 de Unie van Utrecht. Religie was hiermee een 
politieke aangelegenheid geworden, de kloof tussen de twee religies onoverbrugbaar.

De raad van Utrecht besloot in te grijpen in de gespannen situatie. Op 18 juni 1580 vaar-
digde het een definitief verbod op de uitoefening van het katholieke geloof uit. Praktisch 
hield dit in dat katholieke geestelijken niet meer in het openbaar in hun ambtsgewaad 
gezien mochten worden en dat hen verboden werd missen op te dragen of de katholieke 
leer te verkondigen. De zittende katholieke kanunniken werd toegestaan hun diensttijd 
uit te zitten. 334 En als gevolg van het geldende benoemingssysteem konden aftredende 
geestelijken andere katholiek gebleven kanunniken hun plaats laten innemen, waardoor de 
kapittels nog lang bleven bestaan uit protestantse én katholieke geestelijken. En hoewel de 
protestanten het voor het zeggen hadden in de voorheen katholieke gebouwen, zaten de 
katholieken door hun ambt dicht genoeg bij het vuur om in te kunnen grijpen als dat nodig 
bleek. Vooral met betrekking tot het redden van de katholieke kerkschatten, is hun inzet 
van groot belang geweest.335 
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kostbaarheden na 1578 - inleiding
De grens van de voor het vorige hoofdstuk bestudeerde bronnen lag bij het jaar 1578. Dit 
hoofdstuk beschrijft de situatie ná dat jaar en valt in drie delen uiteen. De lotgevallen 
van respectievelijk reliekhouders, gemusealiseerde relieken en overige relieken worden 
beschreven. Naar de reliekhouders werd vanwege hun materiële waarde en kunsthisto-
rische kostbaarheid reeds onderzoek gedaan. En voor de gemusealiseerde relieken geldt dat 
evenzo. De nadruk van deze studie ligt op de onaanzienlijkere relieken uit de Utrechtse 
schat, die nog nooit eerder bestudeerd werden.

utrechtse reliekhouders na 1578
Zoals hiervoor duidelijk werd, bestelden de Utrechtse kapittels regelmatig kostbare reliek-
houders voor hun belangrijkste relieken. Ostensoria werden het meest besteld, maar ook 
reliekarmen, borstbeelden en schrijnen komen geregeld voor in rekeningen en inventaris-
sen. De edelmetalen kostbaarheden werden af en toe aangewend om opgelegde kosten te 
kunnen voldoen. Tijdens de Utrechtse en de Gelderse Oorlog (respectievelijk 1481-1483 
en 1527-1528) hadden de Utrechtse kapittels onder dwang van het stadsbestuur objecten 
uit hun kerkschatten moeten afstaan. Deze werden omgesmolten, ten behoeve van de oor-
logskosten.336 Na deze oorlogen werden nog wel nieuwe houders besteld, maar het ging de 
geestelijke instellingen in de zestiende eeuw financieel bepaald niet voor de wind. Lang 
niet alle verloren gegane houders werden vervangen.

De armoede onder de Utrechtse geestelijkheid vormde eveneens een bedreiging voor 
het voortbestaan van de kerkschatten. Verscheidene kloosters in Utrecht hadden in de loop 
van de zestiende eeuw hun kostbare bezit ingezet om bijvoorbeeld schulden te kunnen 
betalen, omdat zij in	armoye	ende	nootrufticheyt verkeerden of om aan de door de staat geëiste 
betalingen te kunnen voldoen.337

De interesse van de reformatoren ging bij de inname van de katholieke kerkgebou-
wen voornamelijk uit naar de materieel kostbare objecten. De beender-, textiel- en gruis-
relieken die in de reliekhouders gesloten waren, konden hen niet interesseren. Voor de 
katholieken was juist de onvervangbare heilige inhoud van de houders het meest waarde-
vol. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de katholiek gebleven kanunniken 
alles in het werk stelden om zowél houders als relieken te redden uit de handen van de 
protestanten, maar dit is niet helemaal het geval geweest. Het Domkapittel bijvoorbeeld 
lijkt wederom zelf de grootste bedreiging gevormd te hebben voor de zilveren en gouden 
objecten. De kanunniken kregen van de Staten-Generaal in Brussel te horen dat het groot-
ste gedeelte van hun kostbaarheden gevorderd zou worden. Slechts een derde deel van de 
opbrengst zou toekomen aan het kapittel zelf. De rest zou besteed worden aan de strijd tus-
sen Spanje en de opstandelingen in de Nederlanden. De Domgeestelijken beijverden zich 
om deze confiscatie voor te blijven.338 Hiervoor hadden ze maar een kleine week de tijd. 
Op 19 februari ontving men in Utrecht het officiële schrijven van aartshertog Matthias van 
Oostenrijk, waarin hij opdracht gaf tot het inventariseren van het zilverwerk van de kerken 
van Utrecht, zodat dat opgehaald en omgesmolten kon worden.339 Door de Reeckeninghe 
die Willem van Lamsweerde, secretaris van het Domkapittel, in februari 1578 schreef zijn 
we goed op de hoogte van de stappen die het kapittel ondernam.340 Men bracht naast kan-
delaars en wierookvaten zilveren heiligenbeeldjes, de reliekbuste van de heilige Adriaan, 
de schrijnen voor de overblijfselen van Agnes en Pontiaan, het torenostensorium dat voor de 
relieken van Sint-Maarten besteld was, de met zilver beslagen hoorns en het Stalletje van 
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Bethlehem – weliswaar ontdaan van de edelstenen, die later onder de kanunniken van het 
Domkapittel geveild werden – naar de Munt.341 Van de overige kapittel- en parochieker-
ken is niet bekend of men geprobeerd heeft de staatsvordering voor te zijn. De opdracht 
van de aartshertog werd snel uitgevoerd. Op 25 februari werd een commissie benoemd die 
belast zou zijn met het inventariseren van het goud en zilver dat nog in de Utrechtse gees-
telijke instellingen aanwezig was. De commissie bestond uit schout Nicolaas van Zuilen 
van Drakenborch, burgemeester Aart Dirksz. van Leiden, schepen Johan van Abcoude van 
Meerten en voor de taxatie goudsmid Willem Vincentsz. van Drielenborch. Deze commis-
sie had tussen 26 februari en 12 maart 1578 contact met alle mogelijke geestelijke eigenaars 
van kerkelijke kostbaarheden. In de inventarisatieverslagen die de commissie opstelde werd 
geregeld vermeld dat het aangetroffen zilverbezit niet zo groot meer was, omdat de eige-
naars zich eerder genoodzaakt hadden gezien een deel van het zilverwerk te laten munten. 

Bovendien waren de geestelijken niet altijd eerlijk tegen de commissie, men hield voor-
werpen achter.342 Toch was het, door de grote haast die geboden was en misschien wel uit 
angst om betrapt te worden, ondoenlijk om alle middeleeuwse Utrechtse kerkschatten te 
behouden. Nagenoeg al het kerkelijk zilver en goud dat voorafgaand genoemd is, is tussen 
februari en mei 1578 in de Munt omgesmolten. Alleen de geestelijken van de Salvatorkerk 
lijken erin geslaagd te zijn enkele reliekhouders te behoeden voor dit lot. Overigens is de 
Salvatorkerk de enige Utrechtse kerk waarvan inventarisatieverslagen van ná de reformatie 
bewaard zijn gebleven. Hieruit valt af te leiden dat de belangrijke bezittingen gedurende 
het grootste gedeelte van de tijd gezamenlijk verborgen werden.343 In deze verslagen spe-
len boeken, paramenten en altaartextiel de grootste rol, maar hier en daar wordt melding 
gemaakt van de aanwezigheid relieken en reliekhouders.

de borstbeelden van frederik en odulphus
De kostbaarheden van de Salvatorkerk werden niet alleen bedreigd door de vernieldrift 
van de hervormers, maar ook door de voorgenomen afbraak van het kerkgebouw.344 Uit 
voorzorg hadden de kanunniken van Sint-Salvator de relieken in de kerk in negen kisten bij 
elkaar gestopt en de reliekhouders ondergebracht bij kanunniken thuis.345 Op deze manier 
bleven de voorwerpen blijkbaar gespaard, want omstreeks 1590 werden de kostbaar-
heden getransporteerd naar een nog veiliger geachte locatie: de bewaring van Jan van den 
Eynde, voormalig inwoner van Utrecht en vertrouweling van het kapittel, die in Emmerik 
woonde.346 Niet in veiligheid gebrachte voorwerpen, vooral liturgische textilia, werden in 
1578 ingenomen door de hervormers.347 

In 1609 werden de relieken, houders en andere waardevolle voorwerpen in Emmerik 
geïnventariseerd.348 Hier bevonden zich toen de twee borstbeelden met de relieken van bis-
schop Frederik en zijn rechterhand priester Odulphus.349 Gouden en zilveren objecten wer-
den mee teruggenomen naar Utrecht en geplaatst in het huis van Pompeius van Montzima, 
thesaurier van het kapittel. Overige voorwerpen, vooral paramenten, bleven nog in 
Emmerik. Niet lang na de inventarisatie bracht Jan van den Eynde de bij hem achtergela-
ten voorwerpen terug naar Utrecht, waar ze eveneens in de woning van Pompeius werden 
ondergebracht.350 De daartoe behorende paramenten werden op initiatief van het kapittel 
overgeleverd in de handen van J. de Cranendonck, die moest proberen ze in Antwerpen 
te verkopen.351 De andere teruggebrachte goederen bleven zeker tot 1627 bij Pompeius van 
Montzima, de thesaurier van het Salvatorkapittel. In dat jaar werden de kostbaarheden bij 
hem thuis geïnventariseerd.352 
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Tien jaar later overleed Van Montzima, waarna de kostbaarheden in het bezit van Gerrit van 
den Steen (1590-1680) terechtkwamen (zie H4 ‘Gerrit van den Steen’). Van den Steen moest 
de goederen op dat moment teruggeven aan de kapittelheren van de Salvatorkerk, maar wan-
neer dat voor de borstbeelden precies gebeurde is niet duidelijk. Deze verwarring is ontstaan 
door twee elkaar tegensprekende schriftelijke bronnen. De eerste betreft een door Van den 
Steen eigenhandig geschreven lijst van objecten die hij uit de nalatenschap van Van Montzima 
verkreeg. Hij sloot de lijst af met de notitie dat hij de opgesomde voorwerpen in 1637 over-
droeg aan de kapittelheren.353 Echter, een brief die geschiedschrijver Gijsbert Lap (1596-1647) 
in 1644 schreef aan Johannes Bolland (1596-1665), die op zoek was naar informatie over lokale 
heiligen voor de Acta	Sanctorum, zorgt voor onduidelijkheid.354 Lap vermeldde namelijk dat 
hij twee zilveren reliekhoofden – die hij daarvoor onmiskenbaar omschreven had als die van 
Odulphus en Frederik – gezien had in het huis van een doorluchtig	en	godvrugtig	man. Over de 
buste van Frederik wist Lap zelfs nog te vertellen dat die sinds lange tijd een heerlijke geur 
verspreidde. Lap zou nooit over een huis gesproken hebben als de borstbeelden zich inmiddels 
weer in het bezit van het kapittel hadden bevonden. De van Van den Steen terugontvangen 
objecten werden namelijk in de secretarie geplaatst. Dat Lap Van den Steen aanduidt als door-
luchtig en godvruchtig is denkelijk. Mogelijk kan hieruit afgeleid worden dat Van den Steen 
de reliekhoofden nog in bewaring hield en ze pas na 1644 afstond aan de rechtmatige eige-
naar, het kapittel van Sint-Salvator. Een andere, in mijn ogen plausibeler verklaring is dat Lap 
in zijn schrijven terugverwees naar een gebeurtenis van enige jaren geleden en dat Van den 
Steen de borstbeelden dus samen met de andere kostbaarheden in 1637 teruggaf.

Toen de objecten in 1670 verplaatst werden van de secretarie naar de archiefkamer van 
het kapittel werd hiervan een verslag gemaakt, waarin de borstbeelden voorkomen. De 
personen die dit verslag optekenden hadden evenwel weinig verstand van zaken: het borst-
beeld van Frederik werd gedegradeerd tot t’hooft	 van	 een	 bisschop	met	 de	muts en dat van 
Odulphus werd niet als zodanig herkend: ’t	Hooft	van	S.	Franciscus.355 

In de zomer van 1672 bezette Lodewijk XIV met zijn troepen de stad Utrecht. Hij 
herstelde de katholieke misviering in ere, maar eiste ook kerkschatten op. Onder de gevor-
derde objecten bevonden zich de beide borstbeelden.356 Toen hem duidelijk werd dat de 
kostbaarheden geen reëel gevaar liepen in de Republiek, liet hij de voorwerpen toch hier 
achter. Rond 1680 kreeg Johannes van Neercassel, apostolisch vicaris, de beide borstbeel-
den in zijn bezit. Een goede vriend van hem, Hugo van Heussen, erfde de borstbeelden 
toen Van Neercassel in 1686 overleed. Ongetwijfeld geïnspireerd door de relieken in zijn 
bezit stichtte Van Heussen in 1694 in Leiden een aan Frederik en Odulphus gewijde kerk, 
waar de borstbeelden een centrale rol speelden in de liturgie.357 

Het borstbeeld van Odulphus werd in 1776 omgesmolten, om daarmee een verbouwing 
van de kerk te kunnen bekostigen.358 De reliekhouder van Frederik was in 1883 te bewonde-
ren op een tentoonstelling van oude edelmetalen voorwerpen.359 Het stuk trok de aandacht 
en werd in 1887 voor zevenduizend gulden gekocht door de Fransman Charles Stein.360 
Steins collectie ging in 1899 onder de hamer. Op dat moment slaagde het Nederlandsch 
Museum voor Geschiedenis en Kunst – het hedendaagse Rijksmuseum Amsterdam – erin 
de reliekhouder te verwerven [k15].361

het ivoren kistje
In 1409 schafte het kapittel van Sint-Salvator een ivoren kistje aan voor onder andere de 
relieken van Willibrord, die het sinds 1301 bezat (item	pro	quodam	scrineo	eburneo	cum	unguis	
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argenteis	circumducto,	empto	de	mandato	dominorum	pro	conservatione	reliquiarum	Sancti	Willibrordi	
et	aliorum	sanctorum).362 Het kistje is gemaakt van zes dunne plaatjes ivoor. Het beslag bestaat 
uit zilveren bandjes die eindigen in vergulde lelies. Het kistje rust op vier verguld zilveren 
leeuwtjes.363 Anders dan in veel andere gevallen werden de Willibrordrelieken in de tijd 
van de beeldenstorm en de reformatie niet uit hun houder gehaald. Kistje en inhoud ble-
ven bij elkaar. In 1566 vond men de situatie wel zodanig bedreigend dat er objecten naar 
Keulen werden verplaatst. Twee jaar later werden ze alweer teruggehaald naar Utrecht, 
waar in 1569 een inventarislijst van teruggekregen goederen opgesteld werd. Hieronder 
bevond zich het kistje.364

In juli 1572 zag men zich genoodzaakt de kostbaarheden van het kapittel te verbergen in 
het privéhuis van thesaurier Floris Heermale.365 Aan het eind van 1577 werden de kanun-
niken van Sint-Salvator door enkele collega’s die in dienst waren bij de Raad van State op 
de hoogte gesteld van de op handen zijnde vordering van zilveren en gouden objecten. 
Ze hadden dus nog ruim de tijd om hun waardevolle voorwerpen veilig ergens onder te 
brengen. In 1590 werd het kistje, samen met onder andere de borstbeelden van Frederik en 
Odulphus, naar Emmerik gebracht en in 1609 teruggebracht naar Utrecht en bewaard in het 
huis van Pompeius van Montzima. Daar werd in 1627 een inventaris van de goederen in zijn 
bezit opgetekend, waarin ook een yvore	beenen	koffertgen	met	silvere	bantgens	de	lelien	van	dien	
vergult	genoemd werd.366 Vlak na het overlijden van Van Montzima in 1637 verlangde het 
kapittel alle elders bewaarde stukken weer terug te krijgen. Aangezien het kapittel toen al 
voor het grootste gedeelte uit protestanten bestond, besloten de katholiek gebleven reliek-
redders dat het veiliger was nu het kistje en haar inhoud wel van elkaar te scheiden. Gerrit 
van den Steen kreeg de Willibrordrelieken in bewaring en het ivoren kistje werd leeg 
teruggegeven.367 Het kwam in de secretarie van het kapittel te staan, vanwaar het in 1670 
evenals de borstbeelden verplaatst werd naar de archiefkamer.368 In 1811 kwamen bij de 
secularisatie van de kapittelgoederen alle bezittingen toe aan het Rijk. Eerst werd het kistje 
opgeborgen op het Departement van Ontvangsten, in 1822 werd het onderdeel van de 
tentoonstelling in het Koninklijk Kabinet voor Zeldzaamheden en ten slotte kwam het in 
1875 terecht in de collectie van het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst.369

Voorzover bekend zijn behalve het borstbeeld van bisschop Frederik en het ivoren kistje 
voor de relieken van Willibrord geen middeleeuwse Utrechtse reliekhouders behouden 
gebleven. 

utrechtse gemusealiseerde relieken na 1578
In het vorige hoofdstuk werd al even gesproken over de verscheidene secundaire relieken 
die in de Utrechtse kerken bewaard werden. Wanneer oude inventarislijsten en heden-
daagse museumcollecties naast elkaar worden gelegd, lijkt het erop dat juist deze voor-
werpen, die op het eerste oog misschien niet altijd relieken lijken te zijn – en misschien 
juist wel daardoor –, de tand des tijds hebben overleefd. De wegen die ze aflegden blijven 
evenwel in veel gevallen schimmig.

hamer van sint-maarten
De zogenaamde hamer van Sint-Maarten (cat.nr. 14) [15] bestaat uit een serpentijnen 
hamerkop, stammend uit circa 1000 voor Christus en uit een houten steel en zilveren 
vatting van circa 1300. De kop is waarschijnlijk een heidens cultusobject geweest. Waar 
de steen vandaan komt en hoe deze terechtkwam in de schatkamer van de Domkerk te 
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Utrecht is een raadsel. Misschien is hij door één van de vroege missionarissen meege-
nomen tijdens een missiereis en als geschenk aangeboden aan de kerk.370 In de vita van 
Sint-Maarten, rond 420 geschreven door Sulpicius Severus, staat te lezen dat Maarten hei-
dense tempels en afgodsbeelden omver sloeg en op de opengekomen plaatsen kerken en 
kloosters liet bouwen.371 Mogelijk is op basis van deze vita het heidense – waarschijnlijk in 
die tijd al onverklaarbare – object verworden tot een christelijk reliek. In ieder geval liet het 
Domkapittel rond 1300 de zilveren vatting aanbrengen, waarop in een tekstband het gebruik 
door Sint-Maarten gelegitimeerd wordt. In de inventarissen van de kerk komt hij slechts 
eenmaal voor: op de in 1504 opgestelde lijst van relieken die door de questierder Bertold 
Gerbrandi werden meegevoerd: malleus	 beati	Martini,	 cum	 quo	 percussit	 dyabolum (hamer van 
Sint-Maarten, waarmee hij de duivel versloeg).372 Sprak men op de zilveren tekstband nog 
over afgodsbeelden waartegen Sint-Maarten de hamer aangewend zou hebben, tweehonderd 
jaar later kreeg de legende door het noemen van de duivel een veel spannender wending. De 
weg die de hamer na het rampzalige jaar van 1578 afgelegd heeft, is onbekend. De kanunniken 
vergrepen zich niet aan het zilveren gevest van de hamer toen ze hun schulden probeerden af 
te lossen. Evenmin gaven ze de hamer op aan de commissie die in 1580 het zilverbezit kwam 
inventariseren.373 Uit beide gegevens wordt duidelijk dat de geestelijken bijzondere waarde 
hechtten aan de hamer of dat de hamer al eerder elders werd ondergebracht. Waar de hamer 
werd verborgen, is onbekend. Wanneer hij weer in Utrecht terechtkwam, eveneens. Het object 
behoorde vanaf de stichting tot het bezit van het Oud-Katholiek Museum en het bevindt zich 
nu als langdurige bruikleen in Museum Catharijneconvent.374 

albe van odulphus
Bisschop Balderik vond rond 970 in de Salvatorkerk het graf van de heilig verklaarde 
kanunnik Odulphus. Vanaf dat moment werd zijn graf een plaats van verering. Door de 
dreiging van de sloop van het gebouw, werd in 1580 gepoogd de kostbaarheden van de kerk 
te redden. Sasbout Vosmeer, die vanaf 1592 apostolisch vicaris van de Hollandse Zending 
zou zijn, groef de albe van Odulphus op. Dit is althans wat de cedula bij de albe ons mee-
deelt: Magna	pars	albae	S.	Odulphi	Canonici	Vltraiectini	qua	usus	 fuit	 in	 sacrificio	missae	Anno	
Christi	Octingentesimo.	 Item	 eius	 dens	 ac	 tres	 corporis	 particulae,	 quas	 ex	 eius	 tumba	 se	 accepisse	
testatur	illustrissimus	Sasboldus	piae	memoriae	propria	manu (Dit is een groot deel van de albe 
van de heilige Odulphus, kanunnik te Utrecht, die hij droeg toen hij in het jaar van de 
Heer 800 de mis opdroeg. En verder een tand en drie stukjes van zijn lichaam, waarvan 
de zeer eerwaarde heer Sasbout, zaliger gedachtenis, verklaart dat hij ze uit het graf geno-
men heeft).375 Hierdoor bleef het bovenstuk van de linnen albe gespaard (cat.nr. 7) [16]. 
Museum Catharijneconvent bewaart de resten van dit reliek.376

Sasbout Vosmeer had goede connecties met zijn broer Tilman, die woonachtig was 
in Keulen. Verscheidene kostbaarheden die hij uit kerken in de Nederlanden had gered, 
bracht hij onder bij zijn broer (zie H4 ‘Sasbout en Tilman Vosmeer’). De albe bevond 
zich daar in 1615.377 In dat jaar, een jaar na het overlijden van Sasbout, werd namelijk door 
zijn broer een overbrenging van Sasbouts erfenis georganiseerd. Een groot gedeelte van 
de bij Tilman in bewaring gegeven relieken werd toen verplaatst naar de Hoge Heuvel te 
Keulen.378 In 1673 bemoeide apostolisch vicaris Johannes van Neercassel zich met de waar-
devolle Utrechtse voorwerpen in Keulen. Hij was van mening dat ze niet veilig genoeg 
bewaard werden.379 En omdat de Hoge Heuvel opgeheven dreigde te worden, besloot hij 
de kostbaarheden daar weg te halen (zie H4 ‘Johannes van Neercassel’). Het is niet meer 
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dan logisch dat hij ze vervolgens onderbracht in Utrecht, de zetelplaats van het vicariaat. 
De albe kwam zo in het bezit van de schuilkerk van Sinte Gertrudis, ging automatisch op 
in de collectie van het Oud-Katholiek Museum en is nu in Museum Catharijneconvent.

nap van odulphus
Datzelfde museum biedt onderdak aan de zogenaamde nap van Odulphus (cat.nr. 11) [k13].380 
De oorspronkelijke bewaarplaats was de Salvatorkerk. In 1369 werd gesproken over item	
duos	 ciphos	 ligneos	argento	 circumdatos	beati	Odulphi	 cum	una	bructsa	aurea	 in	uno	eorum	conten-
tum	 et	 duabus	parvis	 crucibus (twee houten napjes van de heilige Odulphus in zilver gevat 
met een gouden medaillon aan één van beide en twee kleine crucifixen). Twee eeuwen 
later sprak men van: Item	scyphus	sancti	Odulphi,	quasi	totus	argenteus,	cum	quibusdam	clenodiis	
appendentibus	pure	aureis.	Item	alius	scyphus	superius	et	inferius	ex	argento (de nap van de heilige 
Odulphus, welke geheel van zilver is en waaraan puur gouden kleinodiën hangen. Verder 
een andere nap, waarvan de boven- en onderkant van zilver zijn gemaakt).381 Hieruit lijken 
we op te kunnen maken dat, alhoewel men de nappen in 1369 in één adem noemde, ze er 
toch niet hetzelfde uitzagen en dat de tweede wellicht helemaal niet met Odulphus in ver-
band gebracht werd. Om de verwarring compleet te maken, staat in de inventarislijst van 
16 mei 1578: item	scyphus	sancti	Odulphi	superius	et	inferius	argenteus (de nap van Odulphus met 
de zilveren bovenkant en onderkant) en op die van 6 maart 1578 simpelweg: Sint	Odulphus	
nap.382 De inventarisatiecommissie tekende in 1578 op dat er een Sanct	Odulphus	nap	swaer	
aen	zulver	ontrent	XII	uncen en een Sint	Oloffsnap waren.383 Kortom: er waren twee nappen, 
die er verschillend uitzagen maar die aan het eind van de zestiende eeuw allebei als een 
Odulphusreliek beschouwd werden.

Tijdens de reformatie legden de twee nappen een wat andere route af dan de hier-
voor beschreven Salvatorrelieken. In 1581 waren de twee	napiens	van	S.	Odulphus beland bij 
Arnold van Esch († 1610), die kanunnik van het kapittel van Sint-Jan was.384 Eén hiervan 
moet bij Jan van den Eynde in Emmerik terechtgekomen zijn. Bij het terugontvangen van 
de stukken door enkele Salvatorkanunniken in 1610 werd de nap namelijk opgesomd.385 
Daarna legde de nap meest waarschijnlijk dezelfde weg af als de reliekbuste van Frederik 
en kwam hij via Pompeius van Montzima386 en Gerrit van den Steen387 in het bezit van 
Abraham van Brienen, die hem wist te behouden voor de Utrechtse schuilkerk. Deze nap 
is nu onderdeel van de collectie van Museum Catharijneconvent. Hij bestaat uit twee holle 
kurken schaaltjes die met zilverdraad aan elkaar bevestigd zijn. De gouden hangers die het 
napje sierden zijn niet bewaard gebleven. De zilveren onder- en bovenkant waartussen de 
kurken nap gevat was, gingen eveneens verloren. 

Wat er met de voor het laatst in 1581 genoemde tweede nap gebeurde, is niet bekend. 
Misschien bleef hij bij Arnold van Esch. Alhoewel…alle door Van Esch bewaarde kostbaar-
heden kwamen in 1622 in handen van Gerrit van den Steen en de nap was daar niet bij.388 
Kijkend naar de staat van de bewaarde nap, die duidelijk aangevreten is, lijkt het mij het 
meest waarschijnlijk dat de andere kurken nap verloren is gegaan.

hoorns van eenhoorns
Voor de drie ivoren hoorns – in werkelijkheid stoottanden van de narwal – ging het 
Mariakapittel over tot actie toen het de dreiging van de reformatie voelde (cat.nr. 9) [20].389 
In september 1578 werd aan kanunnik Hendrik Abshoven een aantal kostbaarheden in 
bewaring gegeven. Het betrof hier met name boeken, klein liturgisch zilverwerk, enkele 
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[20] Ivoren hoorns, ca. 1000, Museum 
Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. RMCC v7/8/736

paramenten en tria	unicornia	nostra (onze drie 
eenhoornen).390 Hoewel de inventarisatie-
commissie in maart 1578 in de Mariakerk 
niet op de hoogte werd gesteld van het bezit 
van de drie hoorns391, wist het stadsbestuur 
dit in 1581 blijkbaar toch. In een officiëel 
schrijven werden de hoorns opgeëist. Het 
kapittel ging niet in op de eis. De kwestie 
werd even in de koelkast gezet, maar in 
1586 besloot het bestuur hun vijf jaar eer-
der kenbaar gemaakte eis in te willigen. Als 
de hoorns niet afgegeven zouden worden, 
zou deken Lambert van der Borch gegij-
zeld worden, zolang tot het kapittel op zijn 
minst veertigduizend gulden betaald zou 
hebben. Het dreigement werd ten uitvoer 
gebracht. Van der Borch en vijf kanunniken 
werden vastgehouden.392 Het maakte geen 
verschil en de gijzelaars zullen wel weer 
vrijgelaten zijn. In 1609 waren de hoorns 
namelijk nog steeds in bezit van Abshoven, 
die ze rond 1600 had meegenomen naar 
Luik, waar hij deken was geworden van 
het kapittel van de Heilig-Kruiskerk. Vanaf 
1609 trachtte het kapittel de hoorns weer 
terug te halen naar Utrecht. Kanunnik 
Abshoven was nu welwillender en vroeg 
in dat jaar hulp aan aartshertog Albrecht 
van Oostenrijk bij de terugbezorging van 
de hoorns aan het Utrechtse kapittel.393 Via 
Brussel en Keulen kwamen de hoorns aan 
het eind van 1612 weer in het bezit van de 
Mariakerk. In de periode 1613-1624 pro-
beerde het kapittel de hoorns te verkopen 
in Amsterdam, Frankfurt en verscheidene 
Vlaamse en Franse steden, maar ondanks 
een verlaging van de vraagprijs had het ner-
gens succes.394 In 1811 werden de Utrechtse 
kapittels in opdracht van de Franse rege-
ring opgeheven. Hun kostbaarheden wer-
den naar Frankrijk vervoerd, vanwaar ze in 
1813 terechtkwamen bij het Departement 
van Ontvangsten in Den Haag. Ze werden 
in 1822 overgedragen aan het Koninklijk 
Kabinet van Zeldzaamheden, dat gehuis-
vest was in het Mauritshuis. In 1883 werden 



HOOFDSTUK 4  relieken op de vlucht 101

ze verplaatst naar het Rijksmuseum, waar één van de drie hoorns tot de vaste collectie 
ging behoren. De overige twee werden in 1965 in langdurige bruikleen gegeven aan het 
Utrechtse Zoölogisch Museum. In 1970 werden ze overgegeven aan Aartsbisschoppelijk 
Museum, waarvan de collectie aan de basis van het huidige Museum Catharijneconvent 
stond.395 

albe, stola, manipel en singels van bernold
In de middeleeuwse kerkschat van de Janskerk bevonden zich enkele textilia die toebe-
hoord zouden hebben aan bisschop Bernold (†1054). Feitelijk kan dit voor geen van de 
stukken het geval zijn geweest, aangezien ze uit later tijd stammen. De albe (cat.nr. 10) [21] 
is twaalfde-eeuws en was een geschenk van keizer Frederik Barbarossa (1122-1190).396 De 
herkomst van de stola en manipel is vooralsnog niet achterhaald, maar ook deze objecten 
stammen uit de twaalfde eeuw. De rood-witte singels (cat.nr. 17) [k18] zijn vervaardigd in 
de vijftiende eeuw.

[21] Albe van Bernold, twaalfde eeuw, Museum Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. OKM t91
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Toen in februari 1581 de rijkdommen van de Janskerk verdeeld werden onder de kanun-
niken, kreeg Arnold van Esch het deel dat hem toekwam en bovendien kocht hij relie-
ken van zijn collega-kanunniken op.397 Op deze manier bemachtigde hij onder andere 
de kledingrelieken van Bernold. Na zijn overlijden in 1610 kwam alles toe aan zijn neef 
Theodorus van Esch, kanunnik van hetzelfde kapittel. Deze sloot alle voorwerpen in twee 
kisten en bracht die onder bij zijn zus, Ida van Esch op haar landgoed in Lexmond. In 
1622 ging kanunnik Gerrit van den Steen de kisten daar ophalen.398 Hij tekende daarbij 
een inventaris op, waarin alle vier de textilia voorkomen: De	 albe	 v.	 S.	Bernulphus,	 beneden	
rontsomme	met	een	goudlakense	boort,	breet	omtrent	een	half	elle	ende	een	half	vierendeel,	mits	boven	
ende	besyden	enighe	goudlakense	boorden	ofte	lysten.	Daer	toe	een	goudlakense	stole,	omtrent	een	half	
vierendeel	breet	ende	met	beelden	gewrocht,	als	oyck	een	manipel	gelyck	de	stole.	Tot	die	voorgaande	albe	
twe	syde	platte	gevrochte	gordels,	half	wit	ende	root.399 Rond 1665 stond Van den Steen de goederen 
onder zijn bescherming af aan zijn vrienden Petrus Codde en Abraham van Brienen, die op 
dat moment de herders van de Gertrudisstatie in de schuilkerk waren. Sindsdien werden de 
textilia daar bewaard.400 In het Oud-Katholiek Museum was de albe van Bernold zelfs één van 
de topstukken. Samen met de rest van de collectie van dit museum belandden de textilia in 
Museum Catharijneconvent. Rond 1975 – waarschijnlijk in de bedrijvigheid van de verbou-
wing en verhuizing – gingen de stola en manipel verloren. Desondanks staan de voorwerpen 
nog bekend onder de inventarisnummers die het museum er eerder aan gegeven had.401

kelk, pateen en ring van bernold
In 1656 werd in de Utrechtse Pieterskerk het graf van bisschop Bernold aangetroffen. De 
secretaris van het kapittel, Houwert, legde schriftelijk vast wat er allemaal gebeurde toen 
het graf geopend werd op 27 november van dat jaar.402 Men vond het lichaam van de hei-
lig verklaarde bisschop in bisschoppelijk ornaat. In zijn rode, zandstenen sarcofaag stuitte 
men verder op een zilveren kelk en pateen, een gouden ring en een vermolmde bisschops-
staf.403 Houwert nam de opgegraven voorwerpen in bewaring. Een week na de opening 
van het graf besloot het kapittel de overblijfselen van bisschop Bernold terug te plaatsen 
in de sarcofaag. Slechts een paar fragmentjes van het gebeente, zijn haar en zijn kleding 
werden achtergehouden en in een ostensorium geplaatst (cat.nr. 22) [k19].404 Kelk, pateen, 
ring en brokjes van de staf werden in het kapittelarchief bewaard (cat.nr. 8) [k14]. De pro-
testantse kanunniken beschouwden zichzelf als de eigenaars van de voor katholieken hei-
lige objecten. Als katholieken op enigerlei wijze de relieken wilden gebruiken, dienden 
zij daarvoor toestemming te vragen aan de protestanten (zie H4 ‘Petrus Codde’). In 1811 
werd het kapittel van Sint-Pieter opgeheven en werden de bezittingen opgeëist door het 
Franse bewind. Ze gingen in 1813 naar het Departement van Ontvangsten en in 1822 naar 
het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden.405 Vandaar zullen ze, waarschijnlijk rond 1883 
maar in ieder geval vanaf 1902, terechtgekomen zijn in het Rijksmuseum Amsterdam.406 
Toen Museum Catharijneconvent in 1979 opende, kreeg het de kelk, pateen en ring van de 
heilige Utrechtse bisschop Bernold in langdurige bruikleen.407 De resten van de staf waren 
inmiddels verloren gegaan.

kleed des heren
Het Kleed des Heren (cat.nr. 3) [22] is een vierkant stuk crèmekleurige zijde met ingewe-
ven ruitpatroon en gedecoreerd met drie geborduurde kruisjes, dat samen met een cedula 
bevestigd is op een groter rechthoekig stuk sterk verkleurde rood-bruine zijde. Het reliek 
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behoorde in de middeleeuwen toe aan het kapittel van Sint-Salvator, zo werd aangetoond 
met gebruik van de Ordo	Ornamentorum.408 Samen met andere Salvatorrelieken kwam het 
stukje koptisch weefsel terecht in de bewaring van Pompeius van Montzima. Uit de memo-
rie die Gerrit van den Steen optekende bij de overdracht van Van Montzima’s relieken, 
is zelfs af te leiden dat dit textielfragment gedurende een onbekende periode bewaard is 
geweest in het ivoren kistje met Willibrordrelieken: dese	navolgende	parthyen	hebben	gelegen	in	
een	ivoren	cofferken	met	silvere	banden	gebonden	ende	die	lelien	van	dien	vergult	[…].	Item	een	root	
taffa	cleet	int	vierkant	omtrent	een	elle	daer	staet	midden	op	genaeijt	een	wit	seijden	gebeelden	lap	groot	
omtrent	eenen	voet	int	vierkant	daer	bij	geschreven	staet:	pars	de	vestimento	D(omi)ni	nostri,	continens	
in	longitudine	et	latidadine	quasi	pedem,	cum	tribus	signis	crocei	et	viridis	coloris	permixtum	impositis 
(dit is een deel van het Kleed des Heren, in de lengte en breedte ongeveer een voet, met 
drie kruistekens van verschillende groene kleuren).409 Het kistje werd in 1637 leeggemaakt 
en teruggegeven aan de kapittelheren van Sint-Salvator. De relieken gaf Van den Steen 
later in de zeventiende eeuw aan Abraham van Brienen. Sindsdien is deze lap in bezit van 
de schuilkerk van Sinte Gertrudis geweest. Via het Oud-Katholiek Museum belandde ook 
dit reliek in Museum Catharijneconvent.410

[22] Kleed des Heren, zevende eeuw (?), Museum Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. OKM st81 (foto auteur)
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wurgdoek van cunera en albe van 
lebuinus
Zoals eerder aangegeven behoorde 
het overgrote deel van de relieken van 
Cunera en Lebuinus van origine niet 
tot de Utrechtse kerkschat. Cunera lag 
begraven en werd vereerd in Rhenen 
en Lebuinus in Deventer. Toch worden 
van beiden nu belangrijke relieken in 
Museum Catharijneconvent bewaard, 
die daar via het Oud-Katholiek Museum 
terecht zijn gekomen.411 Omdat beide 
relieken onderdeel uitmaken van de 
schat van de Gertrudiskathedraal, wor-
den ze hier besproken.

De weg die de wurgdoek van 
Cunera (cat.nr. 1) [23] heeft afgelegd 
in de tijd na de reformatie blijft enigs-
zins vaag. Enerzijds is een verhaal te 
reconstrueren over priester Joannes 
Ludolphi die aan het eind van de zes-
tiende eeuw de wurgdoek samen met 
andere kostbaarheden meenam uit de 
Cunerakerk te Rhenen. Hoewel hij 
rond 1600 verscheidene schenkingen 
van Cunerarelieken deed – waaronder 
stukjes of draadjes van de doek –, bleef 
het grootste stuk doek in zijn eigen 
beheer.412 Deze werd althans aangetrof-
fen in een kist van Ludolphi die na zijn 
dood in 1615 geopend werd.

Eén van de personen die door 
Joannes Ludolphi begiftigd werd met 
een gedeelte van de relieken is Thomas 
van Buurlo. Dit moet vóór 1602 zijn 
gebeurd, aangezien de Zutphense edel-
man voor dat jaartal (een deel van) de 
Cunerarelieken doorgaf aan Johannes 
de Haas (Hasius, 1543-1624), de rector 
van het jezuïetencollege te Emmerik. 
Uit de memorie die bij deze schenking 
werd geschreven, valt op te maken dat 
zich onder deze relieken draden uit de 
doek bevonden.413 

Anderzijds zou Everardus Botter 
(†1625) aanspraak kunnen maken op de 

[23] Wurgdoek van Cunera, vierde/vijfde eeuw, Museum 
Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. OKM t65
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titel van redder van de wurgdoek van Cunera. Hij kocht verschillende Cunerarelieken op, 
die tijdens de reformatie in handen van de hervormers waren gevallen.414 Kan het mis-
schien zijn dat er in die tijd twee stukken wurgdoek in omloop waren? De huidige doek 
(144 x 65 cm) bestaat uit twee ongeveer even grote helften.415 Bovendien gaat het textielre-
liek vergezeld van twee cedulae: met	deze	doek	is	H.	Cunera	verworgd en Hoc	manipuli	suffocata	
est	sanc(ta)	Cunera	(vir)go	et	martyr(is) (met deze doek is de heilige Cunera, maagd en mar-
telares gewurgd). De tweeledige reddingsgeschiedenis waarin zowel Joannes Ludolphi als 
Everardus Botter aanwijsbaar een rol speelden, lijkt hierdoor verklaard.

Hoe het ook zij, na 1615 werden de Cunerarelieken overgedragen aan apostolisch vica-
ris Filips van Rouveen.416 Een gedeelte van deze relieken raakte na wat omzwervingen in 
Berlicum verzeild. De doek is steeds in het bezit van de apostolische vicarissen gebleven en 
kwam op die manier terecht in de collectie van de Gertrudisparochie en eindigde zo onder 
het dak van Museum Catharijneconvent.417

Het schrijn waarin de relieken van Lebuinus in de aan hem gewijde kerk te Deventer 
werden bewaard, werd in 1578 door Spaanse soldaten gestolen. De kanunniken hadden de 
heilige inhoud toen al in veiligheid gebracht. Rond 1600 waren relieken van Lebuinus en 
van de in Deventer vereerde Marcellinus in het bezit van kanunnik Gerrit Bruyns (circa 
1560-1631). Hij gaf verscheidene relieken weg en bij zijn overlijden viel zijn bezit aan 
zijn nicht Catharina Bruyns. De relieken bleven lang in bezit van de nakomelingen van 
Catharina en haar echtgenoot Joannes Doys.418 In 1696 kwam Petrus Codde de authen-
ticiteit van de heilige overblijfselen onderzoeken. Hij bevestigde die. In 1878 werden ze 
opnieuw onderzocht en als echt erkend door Monseigneur Schaepman (1815-1882), de 
Utrechtse aartsbisschop.419 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de albe van Lebuinus zich onder dit reliekbezit bevond. Bij 
de albe wordt namelijk een papieren bijschrift bewaard, waarin Petrus Lobs, de Haarlemse 
bisschop, verklaart dat hij van de textielrelieken van Lebuinus op 26 september 1695 de 
authenticiteit heeft vastgesteld (cat.nrs. 5 en 6). Bij deze controle werd de albe bestudeerd, 
maar waar Lobs de relieken visiteerde is niet te achterhalen. Evenmin is duidelijk hoe en 
wanneer de textielrelieken van Lebuinus in het bezit van de Gertrudisparochie terechtkwa-
men.420 Waarschijnlijk werd het stuk textiel naar Utrecht vervoerd, toen daar de plannen 
voor het openen van het Oud-Katholiek Museum gestalte kregen. Via dat museum ein-
digde het koptische weefsel in Museum Catharijneconvent.

De wederwaardigheden van de relieken van Cunera en Lebuinus maken duidelijk dat 
ook ‘niet-Utrechtse’ relieken deel uitmaken van de schat van de Gertrudiskathedraal. 
Reliekredders brachten regelmatig reliek(verzameling)en van verschillende onveilige loca-
ties samen. Dit kon gebeuren op hun eigen initiatief, maar evenzo omdat een bedreigd(e) 
kerk of klooster contact zocht met een reliekredder in de hoop hun kostbaarheden veilig 
te stellen. Deze samengestelde collecties werden vervolgens als een geheel doorgegeven, 
geërfd of verplaatst.

utrechtse relieken na 1578
Hoewel nagenoeg alle laat-middeleeuwse Utrechtse reliekhouders verloren zijn gegaan, 
lijkt het erop dat de relieken zelf een gunstiger lot beschoren was. De hoeveelheid bewaard 
gebleven secundaire relieken, die hierboven beschreven werd, is hiervan een eerste bewijs. 
De omvang van de in de Gertrudiskathedraal geherbergde reliekschat kan eveneens als 
bevestiging van deze hypothese dienen. Het behoud is grotendeels te danken aan geestelij-
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ken die in de moeilijke periode van de reformatie de katholieke religie trouw bleven. De 
kapittels hielden namelijk niet op te bestaan. Aangezien de kapittels nieuwe, hervormde 
leden kregen, transformeerden de kapittels wel langzaam van katholiek naar protestant. Bij 
het overlijden van een katholieke geestelijke, werden de erfgenamen geacht de kapittelgoe-
deren die door de gestorven geestelijke bewaard werden te retourneren aan het kapittel.421 
Het lijkt erop dat de katholieken weinig vertrouwen hadden in de protestantse zorg voor 
hun eigendommen. Geregeld lieten de erfgenamen de kostbaarheden dus onderduiken.

Dit soort reddingsoperaties moest in het grootste geheim en bovendien haastig worden 
uitgevoerd, dus het is niet verwonderlijk dat hierover weinig tot niets is vastgelegd in offi-
ciële schriftelijke bronnen zoals de kapittelresoluties. De redders van de relieken schreven 
zelf echter regelmatig over hun acties. Door door hen opgestelde inventarisatieverslagen, 
relieklijsten en (onderlinge) correspondentie zijn hun activiteiten deels te reconstrueren. 
De documenten die in de compartimenten van het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal 
bewaard worden, zijn hierbij van buitengewoon belang. Ze zijn niet openbaar en wer-
den daardoor nog nooit bestudeerd. Hoewel Lagerwey en Visser de eersten waren die de 
omvangrijke reliekschat wetenschappelijk benaderden, besteedden zelfs zij tijdens hun 
inventarisatie geen aandacht aan de documenten. Aangezien het materiaal ongeordend en 
los in het altaar opgeborgen ligt, heb ik een ordening aangebracht. De hoofdletter duidt 
aan in welk compartiment van het altaar het document gevonden kan worden. Het num-
mer geeft de locatie in de stapel aan. Tussen de relieken werden meer (vaak opgevouwen 
of opgepropte) schrijfsels gevonden. Deze zijn verwerkt in de excelsheet. De nummering 
uit die sheet (xls. + nummer) wordt ook hier weer aangehouden. De achter slot en gren-
del bewaarde en dus nog nooit bestudeerde notities in het altaar werden voor dit onder-
zoek gecombineerd met de voor iedereen toegankelijke, maar vaak nog zelden onder-
zochte documenten in Het Utrechts Archief. Gezamenlijk verschaften ze informatie over 
reliekreddingen. 

Toch bleek al spoedig tijdens dit onderzoek dat van directe reconstructie van de relie-
kroutes nauwelijks sprake kon zijn. Dit is veelal te wijten aan de onvolledigheid van de 
beschikbare gegevens. Regelmatig ontbreekt een jaartal, de naam van de betrokken perso-
nen, de naam van de heilige, een beschrijving van het reliek, een vermelding van de her-
komstlocatie en/of van de tijdelijke bewaarplaats van de geredde relieken. 

De veranderde verschijningsvorm van de relieken vormt een bijkomend probleem in 
de reconstructie. Daarom is zelden met zekerheid te zeggen dat het reliek dat we nu in 
handen hebben hetzelfde reliek is als dat genoemd wordt in een bron. De meeste reliek-
beschrijvingen zijn bovendien vaag. In een laat-zestiende-eeuwse bron betreffende reliek-
reddingen staat bijvoorbeeld de weinig specifieke vermelding Reliquie	S(ancte)	Geertrudis.422 
Zolang geen details (zoals: in rood fluweel, een stuk onderarm, met een perkamenten 
cedula) beschreven worden, kan het reliek uit deze vermelding nooit met zekerheid gelijk-
gesteld worden aan één van de drie Gertrudisrelieken die in de kathedraal bewaard worden  
(xls. 165, 447 en 1702). 

Voor slechts weinig (individuele) relieken kon dus een routereconstructie gemaakt wor-
den, zoals hierboven voor de gemusealiseerde relieken wel gebeurd is. Bovendien werd 
spoedig duidelijk dat er in het algemeen weinig kennis bestond op het gebied van reliek-
reddingen. En dus moest de doelstelling van dit onderzoek gewijzigd worden. Het vervolg 
van het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de handelingen van reliekredders, van 
wie duidelijk is dat ze in verband staan met ofwel de Utrechtse middeleeuwse reliekschat 
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ofwel met de relieken en/of documenten in de huidige schat in de kathedraal. Aangezien 
ook recent nog wijzigingen plaatsvonden in de samenstelling van de schat in de kathedraal, 
nemen deze beschrijvingen ons mee tot in de huidige tijd. 

De schets van werkzaamheden van de reliekredders bevindt zich weliswaar niet op het 
niveau van het afzonderlijke reliek, maar geeft een overzicht van de verschillende perso-
nen, locaties en contacten die belangrijk waren om Utrechtse (en meer algemeen Noord-
Nederlandse) relieken te behoeden.423 De activiteiten van de reliekredders die centraal 
stonden in dit onderzoek zijn ongetwijfeld exemplarisch voor vergelijkbare reddingsacties 
die elders plaatsvonden. Deze andere locaties en personen zijn eveneens nog nauwelijks 
onderwerp van studie geweest. Verder onderzoek naar de moeite die men deed voor het 
behoud van katholiek erfgoed zou zeer waardevol zijn.

In een enkel geval kon overigens wél een directe lijn getrokken worden tussen ver-
meldingen in oude bronnen en relieken in de huidige schat van de kathedraal. De paar 
voorwerpen waarvoor herkomst en/of afgelegde weg afzonderlijk gereconstrueerd konden 
worden, worden hieronder eerst beschreven. Daarna volgen – zoveel mogelijk in chrono-
logische volgorde – de reliekredders met beschrijvingen van de acties die zij ondernamen.

afzonderlijke reconstructies
De kogelpot [12] die in compartiment B van het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal 
bewaard wordt, is te herleiden tot een vermelding uit 1637. Dat is het jaar van de memorie	
vande	 reliquien	 onder	 mij	 Gerardt	 vanden	 Steen	 canonick	 St.	 Jans	 t’Utrecht	 berustende	 ende	 sijn	
gelevert	door	begeerte	vanden	Heere	Pompeius	van	Monsima	canonick	ende	thesaurier	t’Oudemunster	
en	in	mijn	handen	gelevert	 int	beginne	van	februario	anno	1637	wesende	omtrent	14	dagen	voor	het	
overlijden	van	Monsima.424 In deze memorie beschreef Van den Steen een grauwe pot met een 
nauwe hals en zonder voet. Erin zaten een stuk van een schedel, een onderkaak met twee 
tanden, nog een stuk gebeente en stukjes gerafelde stof, alles zonder bijschrift of cedula.425 
De beschrijving van deze pot komt volledig overeen met de kogelpot die nu in comparti-
ment B van het hoofdaltaar van de kathedraal te vinden is (xls. 723-730). Van de kookpot, 
een profaan voorwerp dat door er relieken in te bergen een ‘reliekhouder’ werd, is dus 
bekend dat hij door Pompeius van Montzima en Gerrit van den Steen bewaard is alvorens 
hij in het bezit van de Gertrudisparochie belandde. Vanwege de betrokkenheid van de 
thesaurier van Oudmunster, moeten de betreffende relieken wel tot de middeleeuwse kerk-
schat van het Salvatorkapittel hebben behoord.

De drie relieken van Willibrord in compartiment A van het hoofdaltaar (xls. 393) zijn te 
herleiden tot de reliekgift van vijf Willibrordrelieken in 1301 (zie H3, ‘Correspondentie’). 
De relieken werden door het Salvatorkapittel in het ivoren kistje bewaard (zie H4 ‘Het ivo-
ren kistje’) en kwamen terecht in de woning van thesaurier Pompeius van Montzima. Na 
diens dood scheidde Gerrit van den Steen in 1637 de relieken en het kistje.426 De relieken 
bewaarde hij zelf om ze dertig jaar later te overhandigen aan Abraham van Brienen. Op dat 
moment hadden de relieken van Utrechts eerste bisschop geen waardige behuizing meer. 
Van Brienen sloot de kostbaarheden in twee zilveren ostensoria (cat.nr. 20) [24]. Deze waren 
aan het begin van de zeventiende eeuw vervaardigd voor relieken van andere heiligen. Op 
de driehoekige voeten van de ostensoria staan althans beeltenissen van de heiligen Barbara, 
Dorothea en Johannes de Evangelist.427 

In de navolgende eeuwen moeten de relieken van Willibrord langzaam in de vergetel-
heid geraakt zijn, want bij de inventarisatie in 1931-1932 (zie Inleiding ‘Eerdere inventari-



108 MIRACULEUS BEWAARD

satie’) werd de vondst van de Willibrordrelieken bestempeld als de grootste	en	aangenaamste	
verrassing.428 Engelbertus Lagerwey trof, geassisteerd door kunsthistoricus W.J.A. Visser, alle 
vijf de Willibrordrelieken aan.429 Bij de huidige inventarisatie werden in het hoofdaltaar van 
de Gertrudiskathedraal nog drie van de vijf relieken aangetroffen: de rib, het pallium en 
de sandaal, bewaard in afzonderlijke glazen buisjes [k2, k20 en k21] .430 Deze drie relieken 
zijn dus sinds het midden van de zeventiende eeuw in het beheer van de Gertrudisparochie 
gebleven. De stukjes lijkwade en kazuifel werden niet meer teruggevonden.431 

Aangezien de twee ostensoria werden verplaatst van het Oud-Katholiek Museum naar 
Museum Catharijneconvent, ging de zoektocht naar de twee missende Willibrordrelieken 
daar verder. In één van de ostensoria werd de lijkwade gevonden, een wit zijden lapje (circa 

[24] Willibrordostensoria, ca. 1610, Museum Catharijneconvent Utrecht, inv.nr. OKM m2a/b (foto auteur)
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12,5 x 19 cm) met een perkamenten strookje: de	pan(n)o	serico	in	quo	corpus	s(an)c(t)i	Willibrordi	
in	sepulchro	involutu(m)	fuit (van de zijden lap waarin het lichaam van de heilige Willibrord 
in het graf gewikkeld was) (inv.nrs. OKM m2a/b, cat.nrs. 2 en 20) [k22]. Er worden nog 
meer textielfragmenten in de ostensoria bewaard, maar deze konden niet met Willibrord 
in verband worden gebracht. Het stukje kazuifel was dus nog steeds niet terecht. Waar dit 
belangrijke reliek zich nu bevindt, is niet bekend. Wel wordt in het museumarchief een 
zwart-witfoto bewaard [25] waarop de kazuifelfragmentjes met bijbehorende perkamenten 
cedula te zien zijn: de	casula	s(an)c(t)i	Willibrordi	(con)fessoris	p(ri)mi	epi(scopi)	et	apostoli	traject(e)
n(sis) (van het kazuifel van de heilige Willibrord, belijder, eerste bisschop en apostel van 
Utrecht). Achterop de foto staat een inventarisnummer, wat betekent dat het reliek in de 
collectie van Museum Catharijneconvent beland moet zijn, maar behalve de foto is er van 
het kazuifel van Willibrord vooralsnog geen spoor te vinden in het museum.432

Hoewel het stukje sandaal met bijbehorende perkamenten cedula tot op de dag van van-
daag bewaard wordt in de Gertrudiskathedraal, werd een tweede bijbehorende cedula – die 
vermeld werd door Visser433 – nu in Museum Catharijneconvent aangetroffen (cat.nr. 19) 
[k23]. De bladgouden tekst luidt: Dit	is	reliquie	van	sinte	Willebroert.434

[25] Foto van kazuifelreliek van Willibrord met perkamenten cedula, archief Museum Catharijneconvent 
Utrecht
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Deze volledig onderbouwde routereconstructie van Willibrords relieken wordt enigszins 
verward door een notitie op een perkamenten strookje in het hoofdaltaar van de kathe-
draal (xls. 295) [26]. Het strookje hoort bij drie bruine envelopjes waarin – gezien het 
overeenkomstige Lagerweynummer 14 – de Willibrordrelieken uit de glazen buisjes eens 
bewaard werden. Op het strookje verklaart Sasbout Vosmeer dat hij relieken van Willibrord 
gekregen heeft van Nicolaas Zoesius (1564-1625), bisschop van Den Bosch. Zoesius had 
de relieken zelf rechtstreeks uit de abdij van Echternach verkregen. Strookje en envelop-
jes zullen in het verleden wel abusievelijk samengevoegd zijn. Het moet hier om andere 
Willibrordrelieken dan die in de glazen buisjes gaan.435 

Twee reliekjes van Sint-Maarten uit compartiment A van het hoofdaltaar (xls. 552) 
[k24 en k25] zijn te herleiden tot de middeleeuwse reliekschat van de Utrechtse Domkerk. 
In de inventaris van 1504 staat vermeld welke relieken de domquestierder met zich mee-
droeg. Hieronder bevond zich een monstrancia	argentea	cum	cerubro	et	pollice	beati	Martini,	in	
cujus	superficie	ymago	beati	Martini	est	posita	(monstrans met de schedel en duim van de zalige 
Maarten, waar bovenop een beeldje van deze heilige geplaatst is).436 De monstrans werd 
omgesmolten437, maar de relieken bleven bij elkaar en zijn nu onderdeel van de schat in 
de Gertrudiskathedraal. Beide botfragmentjes zitten in rode zijden omhulsels en de mid-
deleeuwse perkamenten cedulae zijn bewaard gebleven: P(ar)ticula	ce(re)bri	b(ea)ti	martini en 
Membru(m)	 de	 pollice	 b(ea)ti	martini. Hoe de reliekjes gered werden en waar ze behouden 
bleven in de tussenliggende periode is helaas nog onduidelijk. 

Eerder toonde Van Gruting aan dat de schedel van Oswald – onderdeel van de kathe-
drale schat, maar bewaard in Museum Catharijneconvent (cat.nr. 18) [4] – uit Zeddam 
stamde, door Sasbout in Keulen werd ondergebracht en via Van Neercassel belandde in 
het beheer van de Gertrudisparochie.438 Voor een uit de Domkerk stammend schedelreliek 
van Felix en een uit Oldenzaal afkomstig ribreliek van Plechelmus geldt dezelfde route  
[27 en 28].439 Ook zij werden uit de Keulse verzameling van Sasbout weggehaald door Van 
Neercassel en belandden zo in de Utrechtse schuilkerk.

reliekredders 
Het vervolg van dit hoofdstuk richt zich op reliekredders. Hierbij beperk ik me tot perso-
nen die aanwijsbaar in verband kunnen worden gebracht met ofwel relieken uit het mid-
deleeuwse Utrecht ofwel de schat van relieken en documenten in het bezit van de huidige 
Gertrudisparochie. Reliekredders voor wie dat verband niet aangetoond kon worden zijn 
buiten beschouwing gelaten. Zij zijn echter niet minder interessant en verdienen onder-
zoek. De reliekredders uit deze publicatie kunnen model staan voor redders die elders 
soortgelijke acties op touw zetten, die mogelijk later bestudeerd zullen worden. 

[26] Notitie van Sasbout Vosmeer over Willibrordrelieken (foto auteur)
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Onder de hierna beschreven redders bevinden zich geestelijken (apostolische vicaris-
sen, pastoors), maar ook particuliere gelovigen. Blijkbaar was het redden van het katho-
liek erfgoed voor iedere katholiek belangrijk. Hoewel de meeste nijvere redders mannen 
zijn, vormden vrouwen meer dan eens een belangrijke schakel in de reliekreddingsketen. 
Dikwijls, bijvoorbeeld, zochten vrouwenkloosters contact met een als reliekredder bekend 
staande geestelijke in de hoop hun kostbaarheden veilig bij hem te kunnen onderbrengen.

Men had de drang om de lotgevallen van relieken op schrift te stellen. Een nauwkeu-
rige beschrijving waarborgde immers de herkenning van de uit hun houders gehaalde 
en van hun cedulae gescheiden geraakte relieken. Door het vastleggen van de oorsprong 
van de relieken werd als het ware de authenticiteit gegarandeerd. Met door de reliekred-
ders eigenhandig opgestelde relieklijsten en (onderlinge) correspondentie kunnen we ons 
een beeld vormen van hen en hun activiteiten. Deze waardevolle bronnen worden zowel 
in het weinig bestudeerde archief van de OBC op HUA als in het hoofdaltaar van de 
Gertrudiskathedraal bewaard. 

[27] Schedelreliek van Felix in papieren wikkel (foto auteur)

[28] Notitie bij ribreliek van Plechelmus (foto auteur)
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Om enige structuur aan te brengen in het grote aantal reliekredders heb ik personen die 
zelf de reformatie hebben meegemaakt samengebracht onder het kopje ‘Eerste generatie’. 
Onder de categorie ‘Tweede generatie’ vallen mannen die reliekredders uit de eerste gene-
ratie persoonlijk gekend hebben, maar die zelf de reformatie niet meegemaakt hebben. Aan 
deze voorwaarde voldoet (vooralsnog) aantoonbaar slechts één persoon: de katholiek geble-
ven Gerrit van den Steen. Alle mannen die via Gerrit van den Steen of latere reliekredders 
hun reliekcollectie verwierven of die zorgdroegen voor de samengestelde reliekcollectie 
van de Gertrudisparochie vallen in de categorie ‘Latere generaties’.

eerste generatie
sasbout (1548-1614) en tilman (1556-1634) vosmeer

In 1583 werd Sasbout Vosmeer, die in 1572 priester gewijd was en gestudeerd had in Leuven 
en Keulen, benoemd tot vicaris-generaal van het Utrechtse bisdom. Nog geen tien jaar 
later werd hij door de nuntius (en dus met goedvinden van de Heilige Stoel in Rome) 
benoemd tot apostolisch vicaris van alle bisdommen in de Utrechtse kerkprovincie.440 In 
1602 werd hij te Rome tot bisschop gewijd. Deze benoeming bracht een aantal privileges 
met zich mee. Zo mocht Sasbout Vosmeer gezag uitoefenen over de seculiere en reguliere 
geestelijkheid, een draagaltaar gebruiken om de mis te vieren en beschikken over de ker-
kelijke goederen. Deze laatste volmacht heeft Vosmeer ten volle benut. Hij heeft talloze 
relieken in handen gekregen en in veiligheid gebracht.441 De talrijke brieven die Vosmeer 
schreef en zijn drang tot inventariseren zorgen dat zijn aandeel in het redden van relieken 
(groten)deels gereconstrueerd kan worden. Deze reconstructie is van groot belang voor het 
onderzoek naar de reliekschat in de Gertrudiskathedraal. Het staat vast dat Sasbout betrok-
ken was bij de redding van een aantal belangrijke relieken, zoals de schedel van Oswald 
en de albe van Odulphus. Deze overblijfselen zijn uiteindelijk beland zijn in de Utrechtse 
schuilkerk. Mogelijk is via onderzoek naar Sasbout voor de wat onbeduidender relieken 
te achterhalen welke wegen zij aflegden aan het eind van de zestiende en het begin van de 
zeventiende eeuw. Dit onderzoek richt zich op Sasbouts correspondentie en notities van 
andere personen waarin Sasbouts inzet beschreven wordt.

In dit kader is een relieklijst waaraan Sasbout ongeveer vijf jaar voor zijn overlijden 
begon te werken het meest waardevol.442 De opsomming is van groot belang voor een 
begrip van de omvang van de door hem veiliggestelde reliekcollectie. 

De bijdrage van de broer van Sasbout, Tilman Vosmeer, is van grote betekenis. 
Hij verbleef in Keulen waar hij onder meer prefect van het Makkabeeënklooster was, 
hij was secretaris van zijn broer en stond Sasbout geregeld met raad en daad terzijde 
waar het het redden van relieken betrof. Aangezien zijn broer er woonde en aangezien 
Keulen een veilige haven was in vergelijking met de Noord-Nederlandse steden, koos 
de apostolisch vicaris voor deze stad om er relieken te verbergen. Van zijn hand is tevens 
een relieklijst bewaard gebleven. Deze beslaat de periode 1571-1597 en vormt samen met 
Sasbouts eigen lijst een goed overzicht van de hoeveelheid relieken die door de broers 
gered werd.

Al voor zijn aanstelling tot apostolisch vicaris was Sasbout begaan met het lot van de onver-
vangbare katholieke kostbaarheden. Op 22 en 28 december 1580 en op 16 januari 1581 
waren relieken van het Brugse karthuizerinnenklooster Sint-Anna-ter-Woestijne in veilig-
heid gebracht in Keulen. Althans, dat is wat Sasbout over de geschiedenis van deze relieken 
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medegedeeld kreeg door de prior van het Arnhemse karthuizerklooster Monnikhuizen. Het 
ging om relieken van het Heilig Kruis, de apostelen Petrus, Paulus, Philippus, Timotheus, 
Simon en Mattheus en de martelaren Johannes de Doper, Stefanus, Clementis, Dionysius 
de Areopagiet, Laurentius, Vincentius, Cyriacus en Adriaan. Verder van de geselkolom, de 
belijders Sint-Maarten, Basilius, Bernardus, Benedictus, Antonius en Odulphus en van de 
heilige vrouwen Maria Magdalena, Anna, Elizabeth, Catharina, Barbara, Agatha, Ursula, 
Cecilia, Lucia, Gertrudis en Margaretha. Sasbout ontfermde zich over deze relieken, die 
in feite de basis vormden van de grote reliekverzameling die hij in Keulen onderbracht bij 
Tilman.443 

In 1566 waren in verband met de dreiging door de beeldenstorm relieken van Agnes, 
Gereon, Cornelius en Innocentius vanuit Doornik naar het jezuïetencollege te Leuven 
gebracht. In 1581 haalde Sasbout ze naar Keulen. Relieken van Bartholomeus, die uit zijn 
Romeinse graf genomen waren, waren via het Leuvense jezuïetencollege al in 1567 onder 
beheer van Sasbout gekomen, net als een stukje van het dak van het Huis van Loreto.444 
De heer Boqueldus, pastoor in het Brabantse Wouw, had de beschikking over relieken van 
de vier kerkvaders. Boqueldus liet zijn neef deze relieken voor de zekerheid aan Sasbout 
overhandigen. Sasbout bezocht in februari 1582 het karthuizerklooster van Keulen en trok 
eigenhandig een draadje uit de door Maria geweven mantel die daar bewaard werd.445 Op 
12 september 1589 gaf Johannes Noems, pastoor te Enkhuizen en vicaris van de bisschop van 
Leeuwarden, Sasbout relieken van de heilige Constantia, de dochter van keizer Constantijn 
en van de Tienduizend Martelaren uit het gezelschap van de heilige Achatius.446 Al deze 
relieken voegde Sasbout toe aan zijn Keulse collectie.

In januari 1591 ondervond de apostolisch vicaris de geneeskrachtige en wonderdadige 
werking van relieken persoonlijk. Hij had gedurende enkele dagen last gehad van hoofd-
pijn en zwellingen, maar nadat hij relieken van de kaak en het aangezicht van de heilige 
Mauritius op de zwelling gelegd had, voelde hij zich beter.447 In een tweede brief werd de 
hoofdpijn gespecificeeerd tot kiespijn.448

Sasbout ontving in augustus 1592 relieken van Mauritius en gezellen, Conradus, 
Hildegardis en Simeon, in een verpakking van zwart batist. Hij had deze relieken uit ver-
gulde beeldjes/houders gehaald waarin ze voorheen werden getoond in het Paulusklooster 
(Collatiebroeders) van Gouda. De overdracht werd georganiseerd door de laatst overgeble-
ven priester van dat klooster, Johannes Cornelius.449

Een nichtje van Sasbout Vosmeer, Margaretha/Margriet van Alkemade zorgde ervoor 
dat hij relieken in handen kreeg uit het klooster Mariënboom bij Kalkar. Hij ontving een 
ruggewervel van Johannes de Doper, een stuk schouderblad van de heilige Sabina en niet 
verder gespecificeerde relieken van Philippus, Andreas, Leonardus en Maximinus. Sasbout 
vermeldde in een kleine memorie dat deze overdracht ongeveer gelijktijdig plaatsvond met 
de verwerving van een andere wervel van Johannes door de Spaanse koning Filips II. Deze 
zou het reliek in zijn Escorial onderbrengen. Op welke periode ‘gelijktijdig’ slaat, is niet 
duidelijk omdat in twee schrifturen over de gift van Margriet aan Sasbout bericht wordt. In 
het ene document wordt 1582 als jaartal genoemd, in het andere 1592.450

In 1593 verschafte Margriet Sasbout nog drie hoofden van de Elfduizend Maagden en 
wat andere resten. Dit alles was afkomstig uit het klooster Slee(u)horst, dat in 1571 door de 
geuzen overvallen was.451 Die hadden kisten kapot geschopt en alle kostbaarheden daar-
uit genomen, de heilige objecten vertrapten ze of staken ze gekscherend op hun hoeden. 
Margriet besloot in te grijpen. Ze nam contact op met de organist van Leeuwenhorst en 
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zond de man tot tweemaal toe, hoewel het noch	seer	gevairlick was, naar het verwoeste kloos-
ter toe om te zien of daar nog iets te redden viel. Toen Margriet daarop keek naar de 
goederen die de organist haar gebracht had, begon ze zich ineens af te vragen of het haar 
geoorloofd was op deze manier voorwerpen in handen te krijgen. Tijdens contact met de 
vaerde	 vrou	 van	 sleeuhorst kreeg Margriet het advies niet nog meer kostbaarheden te laten 
halen.452 Waarschijnlijk bewaarde Margriet de ‘verworven’ kostbaarheden zelf gedurende 
ongeveer twintig jaar alvorens ze ze afstond aan haar neef, de nieuw benoemde apostolisch 
vicaris Sasbout. 

In 1593 en 1594 reisde Sasbout door de missiegebieden. Hierbij stuitte hij af en toe op 
een tegenvaller: in de zomer van 1593 vernam Sasbout bijvoorbeeld dat de schedels van 
Radboud en Lebuinus en een reliek van het Heilig Kruis buiten zijn weten om overgedra-
gen waren. Aangezien Sasbout toevoegde dat hij hierdoor nogal aangedaan was, mag wel 
geconcludeerd worden dat de relieken in vijandelijke handen waren gevallen.453

In 1487 waren in opdracht van paus Innocentius VIII een stuk schedel van de heilige 
Felix en een stuk onderarm van de heilige Adauctus geschonken aan bisschop Hendrik 
van Kamerijk.454 Achterop het documentje dat hierover bericht staat 2	januari	1594 met een 
ondertekening van Sasbout Vosmeer, waaruit wellicht afgeleid mag worden dat hij op die 
datum de genoemde relieken in bezit kreeg. 

Het jaar 1594 was wat relieken betreft een druk jaar voor Sasbout. Zo bezocht hij in 
augustus de abdij van Prüm. Sasbout nam de schedel en enkele ongespecificeerde relieken 
van de heilige Eusebius mee. Verder trof hij in de abdij een stuk onderarm van de heilige 
Christina van Tyrus in een onbeduidende zilveren houder en relieken van Blasius in een 
met gouddraad bestikte leren bursa. Dit alles gaf Sasbout direct na het meenemen aan de 
abdis van een Agnietenklooster. De schedel van Peregrinus was, blijkens een losse opmer-
king over een beschadiging van dat reliek met een loden voorwerp, ook in Prüm aanwezig. 
Of Sasbout dit reliek eveneens in het Agnesklooster onderbracht wordt uit die opmerking 
niet duidelijk.455 

In 1594 maakte Sasbout verder een reis naar Huissen en Arnhem.456 In Huissen ont-
moette Sasbout Theodorus Lengel, pastoor in Duiven.457 Lengel overhandigde Sasbout de 
schedel van de heilige Oswald, en verder relieken van Eusebius en zijn gezellen Peregrinus, 
Vincentius en Pontiaan.458 Tevens had Sasbout in Huissen contact met de niet bij naam 
genoemde beheerder van het karthuizerklooster te Arnhem.459 Deze man had relieken, 
maar Sasbout was niet te spreken over de bewaarcondities. Vooralsnog was hij er niet in 
geslaagd de man te overreden de relieken aan hem mee te geven, maar hij zou zich blij-
ven inzetten dit toch te bewerkstelligen. Bovendien verkeerde Sasbout op dat moment in 
afwachting van de verkrijging van relieken van de heilige Brigitta. Deze waren afkomstig 
uit het klooster Mariënburg bij Soest, maar door wie Sasbout deze overblijfselen overhan-
digd kreeg, vermeldde hij niet. Gelukkig biedt een ander document meer duidelijkheid in 
deze kwestie. Op 8 september, de dag nadat Sasbout zijn broer Tilman schreef over zijn 
bezoeken aan Huissen en Arnhem, bezocht de abdis van het Soester klooster Sasbout. Die 
noemde haar in zijn memorie van dit bezoek N.	Funck	abbatissa. Waarschijnlijk bedoelde 
hij hiermee Aleit/Alijdt Voncken. Zij woonde met haar zusters in klooster Mariënburg 
totdat de calvinisten dat binnenste buiten keerden. Tijdens hun vlucht slaagden de non-
nen erin (een deel van) hun relieken mee te nemen. Althans, de abdis kwam Sasbout een 
verscheidenheid aan relieken brengen. Hieronder bevonden zich inderdaad overblijfselen 
van Brigitta, waarvan één stukje in een monstrans geplaatst was. Verder bevatte de gift een 



HOOFDSTUK 4  relieken op de vlucht 115

vinger van Maria Magdalena, een stukje kruishout in een beschadigde zilveren kruisreliek-
houder, relieken van Andreas, Gregorius, Augustinus, Anna, Medardus, de Tienduizend 
Martelaren, Blasius, Stefanus, Barbara, een cedula van Remigius en relieken die zodanig 
door elkaar waren geraakt dat ze niet langer onderscheiden konden worden.460 

Foock Jacobsdr. gaf Sasbout op 18 juni 1596 een stuk brood dat door Bonifatius in steen 
veranderd was en dat als een belangrijk reliek vereerd werd in Dokkum en Leeuwarden.461 
Uit Rhenen ontving Sasbout in juli 1596 twee uiteinden van onderarmen van de heilige 
Cunera, haar bovenste nekwervel en wat draadjes uit de wurgdoek.462 Alle verkregen relie-
ken bracht Sasbout naar Tilman in Keulen.

Af en toe bemachtigde Tilman op eigen houtje relieken, waarmee hij de collectie van door 
zijn broer samengebrachte relieken verder uitbreidde. Een in 1597 door Tilman opgestelde 
relieklijst geeft een beeld van zijn verrichtingen en is bovendien een mooi tussentijds ver-
slag over de inhoud van de reliekcollectie in Keulen. De lijst is erg nauwkeurig.463 Met 
kleine schetsjes heeft Tilman bijvoorbeeld de vorm van enkele beenderpartikels aangege-
ven [29]. De lijst is genummerd en telkens heeft hij groepjes relieken van symbolen voor-
zien, die de herkomst aangeven. Symbool + betekent dat de relieken verkregen werden 
uit het Keulse kruisherenklooster, symbool M wijst Machteld Petrus aan als schenkster, 
symbool C	duidt op een gift uit het Arnhemse karthuizerklooster, symbool Co op een gift 
uit de Columbakerk in Keulen, symbool Lo geeft aan dat Tilman de relieken uit Leuven 
verkreeg via Sasbout en symbool f ten slotte staat vermeld bij relieken uit het Arnhemse 
karthuizerklooster, die door tussenkomst van Sasbout bij Tilman belandden. Naast de van 
een symbool voorziene relieken werden nog talloze overblijfselen genoemd.

Zo kwamen uit het minderbroederklooster in Doesburg meerdere schedels en fragmen-
ten van schedels zonder heiligennaam. Het klooster Maria-in-Bethlehem (waarschijnlijk 
in Keulen) leverde overblijfselen van de gezellen van Gereon en van de gezellinnen van 
Ursula.464

In 1586 ontving Tilman van een zekere Gaspara vander Cruce drie kleine relieken uit 
het gezelschap van de heilige Ursula en wat grote en kleine partikels van het gebeente 
van leden van het Thebaans Legioen. Door tussenkomst van de prior van de kruisheren, 
Johannes Sollingen, verder nog een gift van relieken van de gezellen van Mauritius en van 
paus Gregorius uit een aan Cecilia gewijde abdij, mogelijk die in Keulen. Via diezelfde 
Johannes Sollingen kreeg men relieken van de heilige Antonius en Quirinus en dezelfde 

[29] Detail relieklijst door Tilman Vosmeer, 1597 (foto auteur)
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Jaspari vanden Cruijce speelde een rol bij de verwerving van relieken van de wurgdoek van 
Cunera in Keulen.465 Twee schedelrelieken van de Elfduizend Maagden kreeg Tilman van 
ene Cornelia Wilhelmus, twee kleine relieken van Laurentius van de kruisheren-prior in 
Erenstein.466

Quirinus Leoninus, domproost en vicaris te Regensburg, voorzag Tilman op 7 maart 
1591 van zes of zeven fragmenten van de Elfduizend Maagden, die hij uit de Johanneskerk 
te Keulen gehaald had.467 Op 21 maart schreef Sasbout aan Tilman dat dezelfde Quirinus 
Leoninus op grote schaal relieken verzamelde, maar dat hij daarover niet erg mededeel-
zaam was. Tilman werd aangespoord om een vinger aan de pols te houden.468 

Andries Loodt, de prior van het Arnhemse karthuizerklooster, schonk Tilman 21 niet 
nader beschreven relieken op 8 november 1591.469 Van twee niet bij name genoemde kar-
thuizers kreeg Tilman enkele locatierelieken en overblijfselen van de heilige Christina van 
Stommeln, paus Gregorius, het Heilig Kruis, de Elfduizend Maagden, Antonius, Barbara 
en Apollonia.470 

Van de Amsterdamse Gertrudis Petrus kwamen stukjes textiel waarin relieken van de 
tuniek van Jezus Christus bewaard waren geweest, kledingrelieken van de heilige Ignatius 
en daarnaast relieken van de heilige bisschop Ludovicus, die zij op haar beurt weer van de 
rector van het Keulse jezuïetencollege had ontvangen.471

Van Sasbout (ex	 dono	 fratr.	 mei	 Sasboldi) kreeg Tilman relieken van Constantia. Ene 
Agnes Bodeghe verschafte Tilman relieken van Andreas, Vincentius, Erasmus, Malachias, 
fragmenten van de martelaren van Trier en de Elfduizend Maagden en ten slotte een tex-
tielreliek van de nog onbekende S(ancte)	Margaretae	discaltiatae	quae	sepulta	est	Piceni (de hei-
lige ongeschoeide Margaretha, die begraven is in Picenum).472 Ene Martinus Waurensius 
schonk een reliek van de Calvarieberg en het premonstratenzerklooster van Grimbergen 
was de schenker van relieken van paus Cornelius.473 

Ten tijde van het opstellen van de lijst had Tilman een groot verguld kruis waarin 
meerdere relieken van het Heilig Kruis waren opgenomen. Het belangrijkste stuk had hij 
via Sasbout uit Leuven ontvangen, de andere stukjes kwamen uit de Keulse karthuizer- 
en kruisheren-gemeenschap. In een klein gouden kruisje bewaarde Tilman een authen-
tiek kruisreliek (et	 est	probata) dat hij van Christianus Adrichomus oftewel Christian van 
Adrichem (1533-1585) uit Egmond had ontvangen.474 

Hier en daar liet Tilman na te vermelden wie de schenker was geweest, namelijk bij 
relieken van de gezellen van Gereon en Mauritius, van Abdonis en Sennis, van Apollinaris 
en Paulus, Constantius, een stolafragment van Bonifatius en van de doek waarin die stola 
bewaard was.475

Tilman sloot zijn lijst af met het noemen van gruis en (papieren) wikkels en omhulsels 
waarin heilige relieken gehuld waren, maar hij trad hierbij niet in details.476

Op een los briefje schreef Tilman nogmaals alle relieken die hij op 8 november 1591 van 
de prior van het Arnhemse karthuizerklooster had gekregen, maar met welke reden hij dit 
deed is daaruit niet af te leiden.477

Naast de relieklijst werpen Tilmans correspondentie met zijn broer en verschillende losse 
mededelingen die aangetroffen werden in het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal licht 
op de activiteiten van deze reliekredder. 

Zo werd Tilman in april 1591 door Sasbout op de hoogte gesteld van een overval die 
had plaatsgevonden in een woning aan het Delftse begijnhof. Sasbout controleerde met zijn 
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schrijven of het bij Tilman nog wel veilig genoeg was om weer een zending relieken te 
sturen. De apostolisch vicaris had namelijk relieken van Jeroen, Vincentius, de gezellen van 
Bonifatius, Spes, Caritas en Fides, Petrus, Stefanus, Bernardus, Gerardus, Nicasius, Maria 
Magdalena, Agnes, Gregorius, Bonifatius, de Tienduizend Martelaren, Frederik, Blasius, 
Magnus, Mauritius en nog wat onbekend reliekmateriaal.478 

Op 8 juni 1591 schreef Sasbout Tilman nogmaals over Quirinus Leoninus. Ondanks 
eerdere onduidelijkheid, had Sasbout namelijk tien of twaalf grotere stukken van Leoninus 
gekregen. Kleinere fragmenten bewaarde Leoninus ‘voor de zijnen’. Heiligennamen bij 
deze reliekoverdracht blijven in de correspondentie achterwege.479 Tilman mocht ove-
rigens, zo formuleerde Sasbout in dezelfde brief, de relieken die gegeven waren door 
Lodewijk Thovardus, rector van het jezuïetencollege te Keulen, wel opruimen als ze in de 
weg stonden. Sasbout wilde graag dat de relieken in fijn linnen gewikkeld zouden worden 
en opgeborgen in houders in de vorm van urnen. En bij voorkeur moest eroverheen een 
mooie doek geplaatst worden en er moest in bijschriften uitgelegd worden welke relieken 
het betrof en wat de herkomst was, evenals wie voor de gift had zorggedragen en wanneer 
deze had plaatsgevonden. Deze presentatie zou in Sasbouts ogen een grotere eerbied oproe-
pen dan wanneer de relieken gezamenlijk in een kist gelegd zouden worden. Dit laatste was 
namelijk een manier van opbergen die, zo oordeelde hij, vooral voor twijfelachtige relieken 
werd toegepast.480 

Op 18 april 1592 kreeg Tilman van deze Lodewijk Thovardus nog andere relieken: 
twee schedelrelieken en zes grote beenderen die alle toebehoorden aan heiligen uit het 
Thebaans Legioen.481 Deze relieken werden voorheen bewaard in het Walburgisklooster 
nabij Keulen, maar mochten naar Tilmans goeddunken op een andere plek geplaatst wor-
den. Vermoedelijk heeft Tilman de relieken zelf een tijdlang bewaard. Op 16 oktober 1600, 
dus acht jaar later, gaf Tilman namelijk één van de zes grote beenderen weg aan de aposto-
lische nuntius Octavius, bisschop van Tricarico.482 

Johannes Bargius (1552-1600), novicenmeester van het jezuïetencollege in Doornik, 
berichtte Tilman op 8 oktober 1592 dat hij relieken naar Tilman zou sturen. Maar, zo 
schreef hij, enkele relieken hield hij achter voor het eigen altaar, namelijk relieken van het 
hoofd van Anastasius, het kazuifel van paus Marcellus, de arm van Pancratius en overblijfsel 
van de heiligen Cosmas en Damianus. Voor deze in Doornik achterblijvende relieken had 
Bargius een kostbare reliekhouder beschikbaar. Welke relieken hij naar Tilman stuurde, 
wordt uit zijn brief niet duidelijk.483

In 1601 deed Tilman navraag naar de relieken van de heilige Quirinus. Deze werden 
bewaard in de Sankt Pantaleon te Keulen. De navraag had ongetwijfeld tot doel de relieken 
uiteindelijk te verwerven, maar of het ooit zover gekomen is, is niet te achterhalen.484 

Op een niet gespecificeerd tijdstip ontving Tilman twee stukken gebeente van de sche-
dels van de Elfduizend Maagden. Hij kreeg deze van een naamloze abdis, waardoor deze 
notitie helaas vaag blijft.485 Hoewel er veel onduidelijkheden zijn, is inmiddels wel aange-
toond dat Tilman zich beijverde voor het reliekbehoud.

Terug naar Sasbout: hij ontving niet alleen relieken. Zo nu en dan gaf Sasbout de (vaak 
door hem persoonlijk) uit onveilige plaatsen geredde relieken aan één van zijn vertrou-
welingen. Op 20 juli 1597 kreeg Adelbertus Eggius, die hieronder uitvoeriger aan bod 
komt, authentieke relieken uit het gezelschap van de Elfduizend Maagden. De herkomst 
is onbekend, maar na ontvangst zal Eggius ze vast in zijn privéhuis hebben bewaard.486 
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Op diezelfde dag kreeg Eggius van Sasbout Vosmeer verder overblijfselen van Felix en 
Adauctus, van de gezellen van Bonifatius en een stuk stola van Bonifatius zelf.487 Een week 
later ontving Eggius nog relieken van de heilige Jeroen.488 Eerder al bracht Sasbout relieken 
bij Eggius onder zo blijkt uit een briefwisseling tussen beide heren in juni 1597, maar hier 
worden geen heiligennamen of herkomstlocaties genoemd.489

Voor een latere reliekschenking die Sasbout wilde doen, had hij zelfs contact gezocht 
met Rome. Op 30 oktober 1602 gaf paus Clemens VIII Sasbout toestemming om relieken 
van mannelijke en vrouwelijke heiligen uit Keulen – ongetwijfeld uit de verzameling die 
Sasbout daar had samengesteld – over te brengen naar kerken in België. Om welke kerken 
en relieken het ging, wordt niet nader aangeduid, maar de paus stond Sasbout toe de goe-
deren naar eigen goeddunken te verdelen.490 

Bij de sloop van de Salvatorkerk in 1587 werden de relieken, die tot die tijd in kisten 
rondom het koor hadden gestaan verzameld, verpakt in hennepen zakjes en kort daarop 
naar Jan van den Eynde in Emmerik gebracht. Om te voorkomen dat de authenticiteit van 
deze relieken betwijfeld zou worden, werden ze in 1596 geïnventariseerd door de kanun-
niken Folker van Montzima, Peter van Honthorst en Jan Mersman. Van dit bezoek is een 
op 4 juni 1597 gedagtekend verslag bewaard gebleven.491 De mannen haalden de relieken 
uit de zakjes en plaatsten ze, na inventarisatie, in genummerde kistjes.492 Dit alles gebeurde 
in aanwezigheid van de apostolisch vicaris. In de eerste kist plaatsten ze een textielfragment 
van witte zijde op een stuk stof met rode vlekken (deze beschrijving stemt precies over-
een met het Kleed des Heren), een scheenbeen, veertien stukjes van een ruggewervel, een 
schedel waarvan de onderkaak en een tand ontbraken, wat relieken van vingers en voeten 
en een paar fragmenten van ribben van de heilige Adalardus, zelfs met twee cedulae.493 Het 
tweede kistje vulden de heren met een stuk onderarm, twee scheenbenen, een schouder-
blad en dertien ruggewervels en een leren zakje met gruis. Op de bijbehorende cedula staat 
dat deze relieken toebehoorden aan de heilige Eoban.494 In het derde kistje legden ze grote 
en kleine stukken en veel fragmenten van het gebeente van de gezellen van Bonifatius. 
Het vierde kistje kreeg dezelfde inhoud als het derde kistje, alleen werd hierin nog een 
cedula bijgesloten.495 Stukken van vier schedels, twee stukken voorhoofd, twee onderkaken, 
drie heilige botjes, drie stukken dijbeen en een schedel496 die aangetroffen waren in de 
crypte van de Salvatorkerk, werden in het vijfde kistje gelegd. Het zesde bevatte in linnen 
verpakte beenderen, variërend in grootte, van de gezellen van Bonifatius en verder na de 
inventarisatie resterend gruis in een papieren verpakking.

In het zevende kistje werden zes fragmenten uit scheenbenen en armen, vier stukken 
onderarm, twee schouderbladen, twee dijbenen en twee gewrichten geplaatst. Verder een 
complete ruggengraat, twee sleutelbeenderen, een paar intacte ribben en wat ribfragmen-
ten, stukjes hand en voet, een voorhoofd met onderkaak, een deel van het achterhoofd 
en 31 tanden in een linnen zakje. Al deze relieken waren overblijfselen van de heilige 
Gregorius, zo stond te lezen in een uitvoerig translatiebericht uit 1321 dat in het kistje 
werd bijgevoegd.497 Het achtste kistje was van met zwart leer bekleed hout en herbergde 
relieken van de heilige Frederik, namelijk een scheenbeen, twee andere relieken uit de 
onderbenen, elf kleine intacte beentjes, 22 wervels, twee fragmenten van schouderbladen, 
twee sleutelbeenderen, een complete rib en nog wat stukjes rib, fragmenten van handen en 
voeten, grotere en kleinere stukjes onderkaak waaraan nog delen van de schedel en twee 
stukjes oor zaten. Tot slot hoorde bij de relieken van Frederik nog een zakje met pulver uit 
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zijn graf. Het negende kistje ten slotte bevatte relieken van Odulphus: enkele grotere en 
kleinere beentjes, het hoofd (waarvan een stuk van het kruin en een stuk van de onderkaak 
misten), de albe waarin hij begraven was (waarvan een mouw miste) en een zakje met stof 
uit zijn graf. Dit ging vergezeld van drie cedulae.498 

Omdat de oorspronkelijke bewaarplaats van deze relieken, de Salvatorkerk, inmiddels 
niet meer bestond en omdat het gevaar voor de katholieke kostbaarheden nog niet geweken 
was, kreeg de apostolisch vicaris de negen kistjes onder zijn hoede. Hij bracht ze, zoals hij 
met de meeste aan hem overhandigde relieken deed, naar Keulen. Dat kan althans afgeleid 
worden uit een lijst van in Keulen bewaarde relieken, die Sasbout rond 1610 eigenhandig 
opstelde.499 Hierin staan enkele cypressenhouten kistjes waarin zich veel relieken van de 
gezellen van Bonifatius bevonden, verder van Adalardus, Eoban, Gregorius, Frederik en 
Odulphus.500 De volgorde van de opgesomde heiligen komt teveel overeen met de volg-
orde van de kistjes om nog toevallig te zijn. En dus kan gerust geconcludeerd worden 
dat de in 1596 in Emmerik geïnventariseerde relieken zich rond 1610 door toedoen van 
Sasbout in Keulen bevonden. Wat er met de kistjes met ‘oer-Utrechtse’ relieken gebeurde 
nadat Sasbout ze te Keulen gebracht had, is niet precies duidelijk. Maar ergens tussen 1627 
en 1637 moeten de kistjes terecht zijn gekomen bij Pompeius van Montzima. Ze werden 
namelijk niet genoemd in het inventarisatieverslag dat in 1627 ten huize van Pompeius 
werd opgemaakt.501 Maar toen Pompeius in 1637 zijn bezittingen naliet aan Gerrit van den 
Steen ontving deze in ieder geval	een	cleijn	out	kofferken	met	swart	leer	overtogen.	Daer	in	lig-
gen	de	reliquien	vanden	heijligen	Fredericus	episcopus	trajectensis	et	martyr	als	breder	te	sien	is	 inde	
Visitatie	brief	geteeckent	bij	Sasbout,	Fol.	Monsima,	Honthorst,	en	Mersman	den	4	junii	1597.502 In 
die eerder genoemde inventarisatie werd bij het negende kistje inderdaad gesproken van 
een met zwart leer overtrokken kistje: in	capsula	sive	cistella	nigro	corie	obducta	reposite	sunt	reli-
quie	s(anct)i	frederici	epi(scopi)	traiecten(sis)	et	martiris	[…].503 Hoewel op de lijst van 1637 alleen 
het negende kistje voorkomt, staat toch vast dat Gerrit van den Steen alle negen kistjes 
bezeten heeft. Want op 11 december 1685 beschreef Petrus Codde (zie H4 ‘Petrus Codde’), 
op dat moment pastoor in de schuilkerk van de Gertrudisstatie, de negen kistjes die toen 
eigendom van de parochie waren. Alle kistjes, zo schreef hij, waren gedurende lange tijd 
bewaard door Gerrit van den Steen, die overleed op 17 oktober 1680, waarna de kistjes 
verplaatst werden naar de schuilkerk.504

De door Sasbout samengestelde reliekverzameling in Keulen werd verder uitgebreid in 
1604. Sasbout legde toen de hand op enkele relieken in een kast. Ze waren afkomstig uit de 
Petruskerk te Dortmund. Daar waren ze eerst met eerbied verzorgd, maar de laatste tijd wer-
den ze met onverschilligheid behandeld. Om die reden hadden enkele gelovigen de kast met 
relieken naar Keulen gebracht en aan Sasbout gegeven.505 Helaas werd niet vermeld welke 
relieken het betrof. Uit de kerk van Oldenzaal, waar Filips van Rouveen pastoor was kreeg 
Sasbout in 1607 een rib van Plechelmus.506 In 1608 ontving Sasbout door bemiddeling van 
zijn broer Tilman uit het Makkabeeënklooster te Keulen drie grote gedecoreerde beenderen 
van de gezellinnen van Ursula.507 En in 1609 verder nog relieken, die prinsbisschop Jan van 
Hoya II uit verschillende plaatsen en kloosters binnen zijn diocees gehaald had, waaronder 
resten van Fides, Spes en Caritas, Ida van Hohenfels, Benigna, Vitus, Justinus, Probus, Magnus, 
Calixtus, Odilia en Sigillindis.508 Zonder daarbij een vast jaar te weten, is uit een laat-zeven-
tiende-eeuwse notitie bekend dat Sasbout ook relieken uit het klooster Mariënboom (Kalkar) 
haalde en onderbracht bij de overige door hem geredde relieken.509 
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Op een onbekend moment kreeg Sasbout twee relieken overhandigd. Hierover berichtte 
hij eigenhandig op een klein stukje papier. De vader van de man die hem de relieken over-
handigde vertelde dat één van de twee relieken van de schedel van Agnes afkomstig was.510 

Sasbouts naam wordt niet specifiek genoemd, maar ongetwijfeld zal hij op de hoogte 
zijn geweest van een reliekschenking aan het Keulse college in 1609. Deze werd gedaan 
door Georgius Braun (1541-1622), decaan van het Mariakapittel in Keulen en bovendien 
aartsdiaken te Dortmund.511 De betreffende relieken bevonden zich eerst in Dortmund, 
waar ze verwaarloosd werden. Vanwege hun	ijver	voor	de	eer	van	de	heiligen werden de relie-
ken toevertrouwd aan het college van de ijverige	Hollanders in Keulen. Om welke relieken 
het ging, werd door Braun niet nader toegelicht.512

In 1610 schonk Sasbout nog stukjes reliek van de heiligen Adalbertus en Jeroen aan 
Cornelis Arentsz. Ligthart (1552-1613), pastoor te Haarlem. Ligthart schreef als reactie 
een eerbiedige brief aan de apostolisch vicaris waarin hij vroeg om toestemming voor 
het verstrekken van aflaten aan degenen die de op het altaar opgestelde relieken kwamen 
vereren.513

Ook in correspondentie die hierboven niet genoemd is, sprak Sasbout geregeld over 
relieken. Maar vanwege de cryptische beschrijvingen, zijn bij tijd en wijlen onbegrijpelijke 
‘potjes-Latijn’, de onvolledigheid van zijn mededelingen of in het ergste geval een combi-
natie van deze moeilijkheden, bleven de opmerkingen onduidbaar en (vooralsnog) niet te 
koppelen aan de overige reliekreddingen van Sasbout.514

De inhoud en omvang van de Keulse reliekverzameling, die de gebroeders Vosmeer geza-
menlijk hadden samengesteld, wordt duidelijk uit de relieklijst die Sasbout in de periode 
1609-1611 liet opstellen en waarin de relieken in de verzameling werden opgesomd.515 
In 1611 had Sasbout de volgende relieken in Keulen in veiligheid gebracht: de stola en 
manipel van Bonifatius, de stola van bisschop Koenraad, een stukje manipel dat in bloed 
van Bonifatius gedompeld was, een volledig been van Pancratius uit de Pancratiuskerk te 
Leiden, gebeente van Otger, Plechelmus, de gezellen van Bonifatius, Willehadus, Cyriacus, 
Cesarius, Zeno en van leden van het Thebaans Legioen. Verder werd op de lijst genoemd: 
gebeente van de Elfduizend Maagden, Euphrasia, Euphemia, Adalardus, Radboud, 
Lebuinus, Agnes, Eoban, Frederik, Gregorius, Odulphus, Eliphius, Foillanus, Fortunatus, 
de stola van Bernold en bloed van Bonifatius en zijn gezellen. Uit zijn graf in de kerk van 
Haarlem was gebeente van de diaken Adalbertus overgebracht naar de Keulse verberg-
plaats, uit het karthuizerklooster te Keulen relieken van de apostel Simon, uit zijn tombe 
in Egmond een tand van Polycarpus, een duim van Maria Magdalena uit een gift door 
de abdis van het klooster te Soest (Mariënburg) en een rib van Barbara uit de francisca-
nerklooster te Utrecht, een rib van Emerentiana, een stuk arm van Cunera, een rib en een 
groot stuk schouderblad van Jeroen uit het graf in Haarlem, een kaak van Felix en gebeente 
van Sebastiaan, schedels van Oswald, Zeno en de gezellen van Jeroen, relieken van Adriaan, 
stukken arm van Vitus, Cunera en Petrus, een kaak en een rib van Eusebius uit Arnhem, 
de schedel van Constantia, een scheenbeen van één van de Elfduizend Maagden, een stuk 
scheenbeen van Ida, een gewricht van Stefanus afkomstig uit het Agnesklooster te Delft, 
een wervel van Hemarus	Aboensis (dit is meest waarschijnlijk de heilige Hemming van Åbo) 
en een wervel van Johannes de Doper uit het klooster Mariënboom te Kalkar. 

Op de lijst van Sasbout zelf (f.946r-946v) die is ingevoegd in de hiervoor beschreven 
lijst staat een aantal dezelfde relieken, maar ook noemde hij talloze relieken die in de kort 
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daarvoor opgestelde lijst niet voorkwamen.516 Sasbout gaf kostbare informatie over de 
plaatsen van herkomst van sommige relieken. Twee relieken van de heilige Brigitta stam-
men bijvoorbeeld uit het klooster Mariënburg te Soest en via Wilhelmus Lindanus (1525-
1588), bisschop van Roermond, ontving Sasbout uit dat bisdom relieken van de heiligen 
Radegundis, Catharina van Siena, Thomas van Aquino, Prudentius, Privatus, Gerulphus, 
Aldegonda en Dioscorus. Een secundair reliek, namelijk de gordel van Petronella, was 
afkomstig uit Zeist, een reliek van Christina uit Arnhem en overblijfsel van Cornelius uit 
Kornelimünster. Een stuk scheenbeen uit het gezelschap van de heilige Achatius kwam 
uit Leeuwarden, een reliek van Theobaldus uit het Paulusklooster te Gouda, een zil veren 
houder met ongespecificeerde relieken uit het franciscanerklooster in Delft, een reliek 
van Pancratius uit Bolsward, van Lucia uit Beij (?), van Petrus uit Zeist, van Irenaeus uit 
Reijncom (is dit Rinnegom?) en van Johannes de Doper uit Kalkar.

Na 1611 plaatste Sasbout een achttiental kleine relieken uit de Keulse collectie in twee 
ronde essenhouten houders. Een klein aantekenbriefje van zijn eigen hand laat zien hoe 
die twee houders waren ingedeeld (dispositio	sanctorum	reliquiarum	in	farnus	rotundis) [30].517 
In de eerste bevond zich in het midden een reliek van Frederik en daaromheen kloksge-
wijs reliekjes van de onderarm van Pancratius, de schedel van Foillanus, het hoofd van 
Eliphius, het lichaam van Adalardus, het hoofd van Cassius, de onderkaak van Willehadus, 
het lichaam van Eusebius en van Eoban. De tweede houder met dezelfde vorm bood in 
het midden plaats aan overblijfselen van de heilige Radboud en daaromheen aan reliek-
jes van Maarten, Lebuinus, Severinus, Otger, Plechelmus, Adalbertus, een bloedreliek van 
Engelbert en overblijfsel van Marcellinus.

Op 3 mei 1614 overleed de eerste apostolisch vicaris in Keulen. Hij werd opgevolgd door 
Filips van Rouveen (1573-1651). Sasbouts overlijden betekende niet dat de activiteiten rond 
de omvangrijke reliekverzameling stil kwamen te liggen. Op 3 juli 1614 ontving Tilman 

[30] Detail notitie Sasbout Vosmeer over samenstelling reliekhouders, 1611 (foto auteur)
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van Adriaen Anthonisz., die ook wel Adriaen ab Oirschot genoemd werd en die pastoor 
te Everdingen was, een gift van vier objecten.518 Deze had Adriaen, zo verklaarde hij, ont-
vangen van Franciscus Dusseldorp (1567-1630), een advocaat die zich pas op latere leeftijd 
interesseerde voor de theologie. Hij werd op 42-jarige leeftijd priester gewijd. De schen-
king betrof een imagine (waarschijnlijk een heiligenbeeldje), een stuk onderarm van de hei-
lige Adriaan, een stuk rib van Barbara en een in zilver gevat stuk gebeente van Clara, alle 
afkomstig uit het franciscanerklooster te Utrecht.519 Adriaen vroeg Tilman uitdrukkelijk 
om goed voor de stukken te zorgen, zodat ze uiteindelijk weer terug zouden kunnen keren 
naar ‘ons vaderland’. 

Deze Franciscus Dusseldorp mengde zich vaker in reliekzaken. Zo legde hij vast dat 
enkele kistjes met relieken in zijn beheer na zijn dood moesten worden overgedragen 
aan het Keulse college. Het betrof onder meer relieken die voorheen hadden toebehoord 
aan de kerk van Lexmond. Of de relieken Keulen ooit bereikt hebben is maar zeer de 
vraag. Achterop de notitie van Dusseldorp staat namelijk een aantekening van Johannes 
van Wanray, deken in Kranenburg ( jaartallen onbekend, maar publicatie in 1666520), 
die opsomde over welke relieken Dusseldorp sprak. Het ging om een houten kistje met 
relieken van Andreas, een zilveren kruis met kristalglas met relieken van Willibrord, een 
houten kistje met relieken van martelaren: Bonifatius, Stefanus, Christoffel, Crispinus en 
Crispinianus, Joris en Lambertus. Er waren twee kistjes met belijders. Het eerste bevatte 
overblijfselen van Ambrosius, Augustinus en Hieronymus, het tweede van Sint-Maarten, 
Nicolaas, Theobaldus en Antonius. Relieken van de maagden Agnes, Apollonia, Barbara, 
Christina, Dorothea en Margaretha werden in een ander kistje bewaard.521 Het lijkt erop 
dat de relieken bij de dood van Dusseldorp in 1630 niet naar Keulen gebracht, maar door 
Van Wanray onder zijn hoede genomen werden. 

Op 20 januari 1615 regelde Tilman de overdracht van de door Sasbout uit zoveel ver-
schillende plaatsen in de Noordelijke Nederlanden geredde relieken aan het Collegium	
Alticollense. De geschiedenis van deze instelling was begonnen rond 1578 toen Nicolaas 
Wiggers Cousebant (1556-1628) in Keulen een klein college had opgericht. Hij stuurde met 
geld uit eigen zak jonge mannen naar Keulen, waar zij bij elkaar leefden in een gehuurd 
huis, de Hof	zur	Stessen, en waar ze de opleiding theologie volgden aan de Keulse univer-
siteit. Meest waarschijnlijk rond 1600 namen Sasbout Vosmeer en Adelbertus Eggius, een 
priester die in zijn eigen woning te Amsterdam studenten voorbereidde op hun priesterop-
leiding, het door Cousebant gestichte Keulse college over. Toen Sasbout in 1602 benoemd 
werd tot aartsbisschop van Philippi i.p.i. en hijzelf Eggius benoemde tot vicaris-generaal 
van het bisdom Haarlem, schoot dat de aartshertogen, die claimden het benoemingsrecht 
te hebben, in het verkeerde keelgat. Ze lieten Eggius gevangen nemen, waarmee zijn stu-
denten plotseling zonder leraar zaten. De jonge mannen werden in juli van dat jaar over-
geplaatst naar het inmiddels uitgebreide Hof	zur	Stessen.522 Vanaf dat moment huisvestte het 
Keulse priestercollege ongeveer zestig studenten en was Filips van Rouveen er president. 
In 1606 nam Eggius na zijn vrijlating de leiding van het college op zich, toen Van Rouveen 
in dat jaar vicaris-generaal van het bisdom Deventer werd. In de periode 1600-1606, maar 
meest waarschijnlijk voor zijn gevangenneming, bracht Eggius de relieken die hij van 
Sasbout had ontvangen onder in Keulen.523 Eggius overleed in juli 1610 en liet het college 
een aanzienlijk geldbedrag na. Hierdoor kon in 1611 op initiatief van Sasbout het huurhuis 
verruild worden voor een groter pand, waar vanaf 1613 officieel het aan Willibrord en 
Bonifatius gewijde Collegium	Alticollense,	ook wel College van de Hoge Heuvel genoemd, 
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gevestigd werd.524 Dit college verzorgde de priesteropleiding voor de bisdommen Utrecht 
en Haarlem.

Bij de overbrenging van Sasbouts reliekcollectie naar Alticollense werd een uitvoerige 
relieklijst opgesteld.525 De meeste relieken die door Sasbout op zijn relieklijst van 1609-1611 
waren opgenomen, zijn op de overdrachtlijst te vinden. Onder deze relieken bevonden zich 
enkele typisch Utrechtse relieken, zoals die van Agnes, Sint-Maarten, Gregorius, de bis-
schoppen Koenraad en Bernold, de gezellen van Bonifatius en Odulphus.526 Bij een aantal 
andere, wellicht iets minder specifiek Utrechtse relieken is een verwijzing naar Utrecht 
als herkomstplaats in de lijst opgenomen. Zo had Sasbout het hoofd van de heilige Zeno 
bekomen uit de Utrechtse kapittelkerk van Sint-Marie, een rib van de heilige Barbara die 
oorspronkelijk tot het bezit van het Utrechtse franciscanerklooster gerekend kon worden527, 
een reliek van Euphemia uit het Duitse Huis te Utrecht, een rib van één van de Thebaanse 
martelaren uit Utrecht (zonder verdere plaatsaanduiding) en relieken (zonder specificatie) 
die afkomstig waren uit de potten of houders van de Salvatorkerk van Utrecht.

Na de overbrenging van de relieken naar het Keulse college werd de collectie zo nu en 
dan nog uitgebreid. Zo had Franciscus Dusseldorp van Sasbout de taak gekregen vijf geslo-
ten zakjes met relieken uit de kerk van Lexmond te bewaren. Dusseldorp legde vast dat hij 
de ontvangen relieken na zijn dood wenste na te laten aan het Keulse college van de heilige 
Willibrord en Bonifatius, ofwel Alticollense.528

In Alticollense werd in 1627 een reliekinventaris gemaakt, die in tweevoud bewaard is 
gebleven.529 Op de lijst staan alle relieken die Tilman na het overlijden van zijn broer aan het 
college schonk. De lijsten van 1615 en 1627 komen wat betreft inhoud dus volledig overeen, 
op één uitzondering na: een kleine torenvormige reliekhouder met relieken van Hippolytus, 
Lebuinus, Marcellinus en Eliphius maakte in 1615 geen onderdeel uit van de schenking, 
maar wordt wel genoemd op de lijst die ruim een decennium later opgesteld werd.530 

De voortgang van de priesteropleiding in Keulen was even onzeker toen in 1614 het bis-
dom Haarlem zich terugtrok na een opstapeling van kleine onenigheden. Haarlem stichtte 
een eigen priestercollege in Leuven. Na aanschaf van een pand en het aantrekken van een 
president, opende het Leuvense Collegium	 Pulcheriae	 Mariae	 Virginis, kortweg Pulcheria, 
begin 1617 haar deuren. 

Toen de Haarlemse studenten vertrokken waren naar Leuven, vroeg het Utrechtse vica-
riaat zich eens in de zoveel tijd af of het voor hen niet gunstiger was zich in Leuven te 
vestigen. Er waren genoeg argumenten te noemen die pleitten voor een verhuizing. Zo 
was bijvoorbeeld de Keulse behuizing wat aan de krappe kant, Leuven was vanuit Holland 
gemakkelijker te bereizen en bovendien kampte men in Keulen met een taalbarrière tus-
sen de priesterstudenten en de parochies waar zij preekervaring zouden kunnen opdoen.531 
Om allerlei redenen werd telkens op het laatste moment de daad toch niet bij het woord 
gevoegd. Pas in 1669 werd voor het eerst actie ondernomen. Het vicariaat verkende ver-
schillende huisvestingsmogelijkheden voor de studenten die van Keulen naar Leuven zou-
den overkomen.532 De missie slaagde niet, maar vertraagde de verhuizing ook niet langer. 
Eind 1670 verhuisden de bewoners van het Keulse Alticollense naar Leuven, waar een klein 
deel van hen onderdak vond in Pulcheria en het overgrote merendeel zijn intrek nam in 
het Collegium	Adriani	VI	pontificis, kortweg Pauscollege genoemd. Het Keulse college werd 
verkocht in 1673.533

In 1674 kreeg het vicariaat informatie over een Leuvens pand dat in de verkoop zou 
gaan en dat uitermate geschikt was om er een college in te vestigen. Het oude complex 
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had tot 1633 toebehoord aan de familie Van ’t Sestich en bestond feitelijk uit meerdere 
bouwdelen gelegen rond een binnenplaats. Er waren nauwelijks verbouwingen nodig om 
in het pand de gewenste ruimtes te realiseren. Verschillende gebeurtenissen zorgden ervoor 
dat de daadwerkelijke aanschaf van het pand toch nog op zich liet wachten. Pas in het 
begin van 1683 vond de overdracht plaats.534 Voor de inrichting van het nieuwe college-
gebouw greep men deels terug op de meubels, het linnengoed, de huisraad, de boeken en 
overige voorwerpen die in het Keulse college gebruikt waren. In november 1683 opende 
het Leuvense college haar deuren voor studenten. Om te verwijzen naar de continuïteit 
vanuit Keulen werd dit college ook Hoge Heuvel of Alticollense genoemd en werd het aan 
Willibrord en Bonifatius gewijd. 

Van de relieken die in het Keulse Alticollense in bewaring waren gehouden, werd slechts 
een deel verplaatst naar Leuven. Aan het eind van de zeventiende eeuw – waarschijnlijk in 
1683 – werd het reliekbezit van het Leuvense college geïnventariseerd. Van de relieklijst die 
hiervan het resultaat was, zijn twee afschriften bewaard gebleven.535 Vergelijking van de Keulse 
relieklijst van 1627 met de Leuvense relieklijst van 1683 maakt duidelijk dat ongeveer een 
derde van de Keulse relieken in het Leuvense college terechtgekomen is. Overeenkomsten 
op beide lijsten zijn te vinden bij de relieken van Achatius, Adauctus, Adalbertus, Adriaan, 
Barbara, Bonifatius en zijn gezellen, Catharina, Cesarius, Cecilia, Conradus, Cunegunda, 
Eliphius, Emerentiana, Eoban, Euphemia, Euphrasia, Felix, de gezellen van Gereon, Gregorius, 
Ida, Innocentius, Lebuinus, Marcellinus, Plechelmus, Vitus en Willehadus. De overige relieken 
uit de lijst van 1627 verhuisden dus niet mee naar Leuven, maar begonnen aan een andere 
weg toen het Keulse college werd opgeheven. Ze werden blijkens notulen van het vicariaat 
verdeeld. Op 8 mei 1680 besloot men de reliquien	te	verdeijlen	aen	verschyde	plaets.536 Op 4 april 
1683 sprak men van verdeling inter	pastores. Wie deze pastoors waren, waar zij dienden en hoe-
veel pastoors het precies betrof, blijft onbekend.537 Het lijkt er echter op dat de verschillende 
Utrechtse parochies goed bedeeld werden.538

Wat er in Leuven precies met de relieken gebeurde, is niet bekend. Maar mogelijk kwa-
men ook deze heilige overblijfselen uiteindelijk (deels) in Utrecht terecht. Dat is althans voor 
één reliek het geval: in Keulen beheerde men twee schedels van de Elfduizend Maagden. 
Ze komen voor op de lijst van Tilman van 1597 – hier vermeldde hij dat hij de schedels 
ontving via Cornelia Wilhelmus – en eveneens op de beide afschriften van de Alticollense-
inventaris van 1627. Deze van Wilhelmus verkregen relieken verhuisden mee naar Leuven, 
want ze staan opgenomen op de Leuvense lijst van 1683. In de Gertrudiskathedraal werd 
een pakketje aangetroffen waarop staat: de	societate	SS.	Ursula	ex	donatione	Corneliae	Wilhelmi	
iunioris	dua	integra	capita	ornaret (xls. 1213) [31]. Vooral de expliciete vermelding van de naam 
van de schenkster – op dit pakketje overigens in het handschrift van Tilman – is uiteraard 
bijzonder waardevol. De route van deze schedelrelieken mag wellicht model staan voor de 
route van andere Leuvense relieken, maar in dit geval bleek het wederom onmogelijk om 
met zekerheid relieken van de Leuvense relieklijst te koppelen aan relieken in het altaar 
van de Gertrudiskathedraal. Hiermee is evenwel duidelijk geworden dat ook relieken uit 
Leuven belandden in Utrecht. Een nader onderzoek naar het Leuvense college – waarover	
ons	[…]	niet	veel	bijzonderheden	bekend	zijn539 – zou nuttig kunnen blijken. 

adelbertus eggius (circa 1554-1610)
Adelbertus Eggius, die regelmatig de naam A(de)lbertus Gerbrandus gebruikte, was rond 
1590 in een huis in de Warmoesstraat te Amsterdam in het geheim werkzaam als priester. 
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In dat huis bood hij vanaf ongeveer 1595 enkele jonge mannen onderdak. Hij bereidde 
hen voor op hun theologische studie in Leuven of Keulen. Hij werd in 1602 benoemd tot 
vicaris-generaal van het ‘bisdom Haarlem’, waarop hij gevangengenomen werd. Na zijn 
vrijlating in 1604 nam hij zijn intrek in het Keulse Alticollense en droeg hij daar zorg voor 
een fatsoenlijke start voor de nieuwe priesteropleiding.540

Eggius was één van Sasbouts vertrouwelingen. Niet zelden stond de apostolisch vicaris 
aan hem toevertrouwde relieken af aan Eggius (zie H4 ‘Sasbout en Tilman Vosmeer’). 
Deze verborg ze waarschijnlijk in zijn privéwoning. En niet alleen Sasbout voorzag hem 
van relieken. In september 1595 bijvoorbeeld kreeg Eggius relieken van de schedel van de 
heilige Marcellinus uit handen van Gerardus Brunesius (Gerrit Bruyns, zie H4 ‘Wurgdoek 
van Cunera en albe van Lebuinus’), die kanunnik was van het Deventer Lebuinuskapittel.541 
In januari 1597 kreeg hij van Simon Justus van het Amsterdamse begijnhof relieken van de 
Elfduizend Maagden. Justus had op zijn beurt de betreffende relieken weer gekregen van 
Nicolaas van Esch (1507-1578), pastoor van het begijnhof te Diest.542 Simon Rijcken zorgde 
er in februari 1598 voor dat Eggius de beschikking kreeg over relieken van Paulus543 en 
van Sasbout ontving Eggius in 1597 relieken van Felix en Adauctus544, in de tweede plaats 
relieken van de Elfduizend Maagden545, een stukje stola van Bonifatius en relieken van zijn 
gezellen546 en relieken van de heilige Jeroen.547 En al is niets bekend over het moment van 
schenken, toch moet Sasbout ook relieken van Frederik aan Eggius hebben gegeven. Het 
ging om meerdere relieken met slechts één bijschrift. Eggius was er zeker van dat hij relie-
ken van Frederik ontvangen had. Daarnaast vermoedde hij dat er relieken van Odulphus 
en Adalardus waren. Hij vroeg Sasbout hem hierover meer duidelijkheid te verschaffen.548

Op een gegeven moment liet Eggius een lijst opstellen van relieken in zijn bezit. Deze 
lijst gaf hij de indeling van een kalender; de heiligen werden dus in volgorde van hun 
feestdagen genoemd. Eggius had relieken van Paulus, Antonius Abt, het Heilig Kruis, 
Bonifatius en zijn gezellen onder wie Adalardus, Odulphus, Cunera, Pancratius, Johannes 
de Doper, Adalbertus, Marcellinus, Frederik, Laurentius, Cyriacus, Arnoldus, Jeroen, 
Eusebius, Felix, Adauctus, Cornelius, Gereon en zijn gezellen, Victor en zijn gezellen, 

[31] Reliek van één 
van de gezellinnen van 
Ursula in papieren wik-
kel met notitie door 
Tilman Vosmeer over 
schenkster Cornelia 
Wilhelmus (foto auteur)
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Ursula, de Elfduizend Maagden, Hubertus, Lebuinus, Andreas en Stefanus.549 Aangezien 
alle hiervoor genoemde geschonken relieken in de kalender voorkomen, moet deze wel 
na 1598 opgesteld zijn. De veronderstelling dat de relieklijst bij de gevangenneming van 
Eggius in 1602 geschreven werd, is mijns inziens gegrond. Dat was namelijk het moment 
dat een grote partij relieken hun beschermer verloor. De relieken werden toen geïnven-
tariseerd en aan Sasbout toevertrouwd, die ze samenbracht met zijn collectie in Keulen. 
Het grootste gedeelte van de relieken die Eggius in bewaring hield komt althans voor op 
Sasbouts inventaris van 1609-1611.

Na zijn vrijlating zette Eggius zich opnieuw in voor het behoud van katholieke kost-
baarheden. In mei 1605 bezocht hij Gerardus Brunesius, die hem relieken toonde van de 
heiligen Lebuinus, Marcellinus, Margaretha en Juliana. En verder van Radboud, zelfs veel, 
maar het meeste daarvan was beschadigd of tot stof vergaan. De relieken en het gruis wer-
den verpakt in vier zakjes zodat Eggius het gemakkelijk kon vervoeren. Eggius gaf aan een 
bevel van Sasbout af te wachten alvorens hij de verkregen zaken overbracht naar Keulen.550

filips van rouveen (1573-1651)
Filips van Rouveen, geboren in Deventer in 1573, zou de opvolger van Sasbout Vosmeer 
als apostolisch vicaris worden. In 1599 werd Van Rouveen priester gewijd. Hij bekleedde 
meerdere ambten: zo was hij directeur van het Keulse priestercollege en vicaris-generaal 
van het bisdom Deventer voordat hij in 1614 benoemd werd tot apostolisch vicaris.

Sasbout Vosmeer en Filips van Rouveen ontmoetten elkaar op 2 april 1607. Van 
Rouveen gaf Sasbout toen een ribreliek van de Plechelmus afkomstig uit de aan die hei-
lige gewijde kerk te Oldenzaal. Nadat het reliek een tijd deel had uitgemaakt van Sasbouts 
Keulse collectie, ontfermde Johannes van Neercassel zich erover. Via hem belandde het in 
Utrecht.551

In september 1618 ontving Van Rouveen van Bartha ab Hooff (één van de pie	et	ho	neste	
domicelle), de weduwe van Cornelis Johannes Kies, een scheenbeen van één van de 
Gorcumse martelaren. Dit gebeurde wel op voorwaarde dat het reliek teruggegeven zou 
worden zodra de restauratie van de kerk afgerond zou zijn. Helaas is niet bekend welke 
kerk het betrof.552

Ruim een jaar later, op 23 november 1619, schonk Van Rouveen relieken van de 
martelaren van Gorcum aan Leonardus Marius, professor aan het Keulse priestercollege 
Alticollense, waarmee de door Sasbout begonnen verzameling aangevuld werd.553 Voor 
Bartha ab Hooff is het te hopen dat Van Rouveen niet precies ‘haar’ relieken doorgaf aan 
Marius. Dit blijft echter onbekend, aangezien in de memorie van 1619 niet specifiek over 
een scheenbeen gesproken wordt.

thomas van buurlo (?)
Thomas van Buurlo was een welvarende inwoner van Zutphen. In het begin van de zeven-
tiende eeuw zette Van Buurlo zich in om relieken uit de Noordelijke Nederlanden op 
veiliger plaatsen onder te brengen. De meeste hiervan schonk hij na verwerving aan het 
jezuïetencollege te Emmerik, waar Johannes de Haas rector was. Een deel van de wurg-
doek van Cunera reisde via deze weg naar De Haas en verder ontving men in Emmerik op 
deze manier relieken van Werenfridus, Eusebius, Cunera en Lebuinus.554 Uit het Arnhemse 
Agnietenklooster ontving Van Buurlo onder meer relieken van de heilige Eusebius555 en 
uit verschillende Utrechtse kloosters relieken van de gezellen van Achatius, veel beender-
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relieken van de Elfduizend Maagden, de schedel van Balbina, een middelgroot bot van 
Apollinaris, een stuk bot van de heilige Cordula en de gordel van Maria Magdalena.556 

Daarnaast kreeg hij de beschikking over enkele Domrelieken: een middelgroot stuk 
gebeente van Sint-Maarten, overblijfsel van Pontiaan en fragmenten van Agnes. De relie-
ken van deze laatste twee heiligen waren gered uit de handen van de geuzen, die ze in brand 
hadden gestoken. Als gevolg hiervan waren de relieken verkoold en zwart.557 Eveneens uit 
de Dom kreeg Van Buurlo stukjes van het gezelschap van Gereon, de Elfduizend Maagden 
en Victor. Deze voorwerpen bracht hij naar het college in Emmerik, waar ze in 1669 nog 
waren, zo getuigde de toenmalige rector Fredericus Eimeren.558

Door de huidige aanwezigheid van de verkoolde resten van Pontiaan en Agnes in het 
hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal en door het feit dat de wurgdoek van Cunera een 
topstuk uit het bezit van het Oud-Katholiek Museum is, is het gegrond te veronderstellen 
dat (een deel van) de in Emmerik veiliggestelde relieken weer teruggekomen zijn (is) naar 
Utrecht. Op basis van deze veronderstelling is het waardevol te weten dat er nog andere 
relieken in de verzameling van Emmerik bewaard werden, namelijk relieken van Servatius, 
Julianus, Susanna, het gezelschap van Palmatius, Mauritius, de Elfduizend Maagden, het 
Thebaans Legioen, de gezellen van Victor, Cosmas, Damianus, Vitalis, Marianus, Magnus, 
Joris, Hyacinthus, Apollonia, Emerentiana, Luthard, Brigida, Cecilia en de Onnozele 
Kinderen. Bij elk van deze heiligen vermeldde Fredericus Eimeren nauwkeurig welke spe-
cifieke botfragmenten in Emmerik waren. De schat werd gecompleteerd door meer dan 
honderd relieken zonder opschrift.559

Wie verantwoordelijk is geweest voor de verplaatsing van de relieken in Emmerik is 
onbekend, evenals de route die de relieken afgelegd hebben voordat ze in beheer van de 
Gertrudisparochie kwamen. Een onderzoek naar het Emmerikse college zou waardevol 
zijn voor een verrijking van onze kennis over dat instituut.

everardus botter (†1625)
Everardus Botter was een vermogende katholiek.560 In het begin van de zeventiende eeuw 
werden hem relieken geschonken door kanunniken van verschillende kapittels, in ieder 
geval van het kapittel van Sint-Salvator.561 En voor de Domrelieken is Botter eveneens 
van groot belang geweest. Een aantal jaar nadat de relieken van onder andere Pontiaan 
en Agnes naar Emmerik gebracht waren, kocht Botter pro	duobus	millibus	florenorum (voor 
tweeduizend gulden) alle relieken die nog in de Dom aanwezig waren, waaronder relieken 
van Odulphus en Cunera.562 

Botter beijverde zich voor het behoud van relieken van het Utrechtse Agnietenklooster563 
en in het dominicanessenconvent in Wijk bij Duurstede opende Botter met instemming 
van de oude	vrau de reliekkassen, verwijderde de glaasjes en nam de relieken eruit. Er wordt 
nergens vermeld om welke relieken het ging en waar Botter de relieken mee naar toe 
nam.564

In oktober 1614 werd Botters verzameling uitgebreid door een gift van Walburgis 
Bor van Amerongen, abdis van het aan Laurentius en Maria gewijde dubbelklooster te 
Oostbroek bij Utrecht. Van haar kreeg Botter een groot been van Laurentius in hout geslo-
ten.565 Een maand later kreeg hij via prior Van Afferden van het Utrechtse regulieren-
klooster een kistje met relieken.566 In de zomer van 1616 besloot Bor van Amerongen ook 
voor de schedel van Dorothea en een stuk onderarm van Sint-Maarten de bescherming 
van Botter te zoeken, in september van dat jaar gaf ze hem verder een stuk arm van de 
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heilige Lucia en in mei 1618 een deel van de relieken van Maria Magdalena.567 In 1617 
werd aan Botter gebeente van de apostel Philippus toevertrouwd door de priorin van het 
Nicolaasklooster in Utrecht.568

Nu en dan gaf Botter stukken van zijn omvangrijke verzameling weg. Hij onderhield 
nauw contact met aartshertog Albrecht van Oostenrijk en zijn echtgenote Isabella van 
Spanje, die na de dood van Filips II het bestuur over de Zuidelijke Nederlanden voerden. 
Ze woonden in Brussel.569 In 1614 gaf Botter een kistje met daarin twee botjes van keizerin 
Helena en het door hem zojuist in ontvangst genomen reliek van Laurentius aan de infanta. 
Twee jaar later schonk Botter haar het kistje met een stuk onderarm van Sint-Maarten. 
Aan hertog Albrecht bood hij in 1616 relieken aan van Jeroen. Deze had hij gekregen uit 
het Utrechtse Nicolaasklooster. Het betrof een groot bot van de heilige en een beetje bloed 
dat in glas gesloten was.570 

En…is Botter wellicht de auteur van een opschrift uit 1616 op één van de reliekpakketjes 
in het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal? Iemand met de initialen IB of EB beschreef 
op 27 september 1616 de inhoud van het papieren pakketje: Varie	reliquie	et	incognite	que	in	
parva	custodia	vitrea	argento	clausa	ponderis	unus	loot.	Eccle(sia)	S(ancti)	Martini	Ultraiectensis	1616	
27	septe(m)b(ris)	IB/EB (verschillende onbekende relieken, die voorheen in een houder van 
glas en zilver, met een gewicht van één loot (= circa 10 gram) in de Domkerk werden 
bewaard).571 In de wikkel zitten bot- en textielfragmentjes en gruis van beide. 

Er zijn overigens meer connecties te vinden tussen de schat in de kathedraal en de voor-
reformatorische reliekschat van de Domkerk. Een andere notitie gaat eveneens over gruis-
relieken die in het bezit van de Maartensdom van Utrecht waren: R(eliqui)ae	 incertae.	De	
involucris	Rell(iqui)ae	ex	Mart(ini)	Ecc(lesi)ae	Trai(ectensis) (Onbekende relieken. Van reliek-
omhulsels uit de Utrechtse Domkerk).572 

Een deel van Botters relieken werd na het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) door zijn 
nicht, een geestelijke maagd te Utrecht, weggegeven aan Johannes Moors, pastoor in 
Berlicum.573 Uit welke relieken deze gift precies bestond, is niet bekend. In ieder geval 
was in het jaar 1629, vier jaar na het overlijden van Botter nog een aantal van de door hem 
verzamelde kostbaarheden in bezit van zijn weduwe, Ida van Mierlo. Zij schonk op 18 april 
van dat jaar een stuk schedel van Odulphus, een wervel en het linker schouderblad van 
Gregorius, wat botmateriaal van Chelindis (=Sigillindis) en gebeente van een paar andere 
gezellinnen van Ursula aan het jezuïetencollege in Halle.574

Botter was verantwoordelijk voor het redden van veel relieken uit middeleeuwse 
Utrechtse instellingen. De hoge prijs die hij betaalde voor de relieken van de Dom mag 
als bewijs gelden voor zijn standvastige voornemen om het katholiek erfgoed te bescher-
men. Zijn reliekverzameling raakte verspreid over verscheidene locaties: in ieder geval 
Brussel, Berlicum en Halle, maar op het boven beschreven, dubieuze opschrift na, is er 
vooralsnog geen reden om aan te nemen dat Botter in verband staat met de schat in de 
Gertrudiskathedraal.575 

pompeius van montzima (†1637)
Een aantal prominente Utrechtse geestelijken was afkomstig uit de familie Van Montzima. 
Bucho van Montzima (1535-1594) was proost-aartsdiaken van het kapittel van Sint-Jan en 
kanunnik van het domkapittel576, Folker van Montzima (†1605) deken van het kapittel 
van Sint-Salvator en Pompeius van Montzima thesaurier en kanunnik van datzelfde kapit-
tel. De kostbare goederen van het kapittel van Sint-Salvator werden in 1609 uit Emmerik 
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[k29] Detail reliekschrijn OKM b17a: fragment 
van de schedel van Lebuinus (foto auteur)

[k28] Reliekschrijn met relieken van 
Lebuinus en Victor, midden achttiende 
eeuw, Museum Catharijneconvent Utrecht, 
inv.nr. OKM b17a (foto auteur)
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[k30] Tabernakel geopend (foto auteur)

[k31] Reliekmedaillon met reliek van 
Jucundinus en agnus	dei	(foto auteur)
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[k32] Map met documenten uit compartiment C van het hoofdaltaar (foto auteur)

[k33] Figuratief middeleeuws textiel aan 
de onderzijde van een schedelreliek (foto 
auteur)
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[k34] Kistje bekleed met figuratief middeleeuws textiel (foto auteur)

[k35] Reliek gedecoreerd met fluweel, zijde, Bouillondraad en clousen (foto auteur)

[k37] Reliek gedecoreerd met zijden bloemen (foto auteur)
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[k36] Reliek gedecoreerd met Christoffelinsigne (foto auteur)

[k38] Reliekpakketjes bevestigd op ondergrond van karton en papier (foto auteur)
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[k39] Reliekpakketjes bevestigd op ondergrond van karton en goudweefsel (foto auteur)

[k40] Botfragment met 

geel zijden lint en rood 

lakzegel (foto auteur)
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[k41] Langwerpig reliek met omhulsels van zijde(damast) en bloemdecoratie (foto auteur)

[k42] Glazen flesje (foto auteur)

[k43] Reliek’kommetje’ met reliek Sebastiaan (foto auteur)
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[k44] Geborduurd zijden kruisigingstafereel 

met parelkraaltjes (foto auteur)

[k45] Gebreide handschoenen met geborduurde versieringen, zeventiende eeuw (foto auteur)
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[k46] Samiet vóór onderzoek KIK (foto auteur)

[k47] Samiet na onderzoek KIK (foto KIK)
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[k48] Zijden bursa met geborduurde 
patronen na onderzoek KIK (foto KIK)

[k51] Relieken van Pontiaan en Benignus na onderzoek KIK (foto KIK)
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[k49] Schedelomhulsel en bijhorende 
beschilderde zijden doek vóór onder-
zoek KIK (foto auteur)

[k50] Schedelomhulsel en bijhorende beschilderde zijden doek na onderzoek KIK (foto KIK)
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[k52] Schedel in vierkleurig fluweel na onderzoek KIK (foto KIK)

[k53] Schedel in rode zijde na onderzoek KIK (foto KIK)
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[k54] Kaak van Benignus na onderzoek KIK (foto KIK)

[k55] Reliek van Frederik uit het celebratiealtaar (foto auteur)
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[k56] Reliek van Bernold uit het celebratiealtaar (foto auteur)

[k57] Reliek van Gregorius uit het celebratiealtaar (foto auteur)

[k58] Reliek van Laurentius uit het celebratiealtaar (foto auteur)
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[k59] Reliek van Agnes uit het celebratiealtaar (foto auteur)
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[k60] Reliek van Cunera uit het celebratiealtaar (foto auteur)



HOOFDSTUK 4  relieken op de vlucht 145

teruggehaald naar Utrecht. Daar werden ze toevertrouwd aan schatbewaarder Pompeius 
van Montzima. Pompeius beschermde onder andere de reliekbustes van Frederik en 
Odulphus, de nap van Odulphus en het ivoren kistje. Een reliekkast, namelijk een viercante	
lade	besloten	mit	glas	van	negen	ruyten,	welke nog niet in eerdere correspondentie of inven-
tarisaties genoemd werd, bevond zich ook bij Pompeius. Onder elk glaasje zat een reliek 
en een bijbehorend brieffken. In de bovenste rij vakjes waren van links naar rechts relieken 
van Bartholomeus, Christoffel en Catharina. De tweede rij bevatte relieken van Adalardus, 
Laurentius en in het laatste vakje zowel van de Elfduizend Maagden als van Christina. 
De onderste rij herbergde overblijfselen van Mauritius, Vincentius en Elizabeth.577 Twee 
weken voor zijn overlijden in februari 1637 ontbood Pompeius Gerrit van den Steen aan 
zijn sterfbed om hem zijn bezittingen te kunnen overdragen. Van die gebeurtenis werd 
door Van den Steen een memorie met een uitgebreide relieklijst opgetekend (zie H4 ‘Gerrit 
van den Steen’).578

arnold van esch (†1610)
Arnold van Esch was één van de vijftien kanunniken van het kapittel van de Utrechtse 
Janskerk.579 Ook daar werd de dreiging van de reformatoren gevoeld. Op 24 februari 1581 
verdeelden de kanunniken de bezittingen van het kapittel in vijftien delen.580 Van Esch 
kreeg het deel dat hem toekwam maar hij spande zich ook in om delen van zijn medeka-
nunniken te bemachtigen.581 Daarnaast werden door andere kanunniken en kapittels aller-
lei ornamenten bij hem in bewaring gegeven. In 1594 werd zijn verzameling nog groter 
toen Bucho van Montzima overleed en diens broer Folker hem kostbaarheden uit Bucho’s 
erfenis overleverde.582 Bij het overlijden van Arnold van Esch op 28 februari 1610 kreeg 
diens neef Theodorus van Esch, eveneens kanunnik van Sint-Jan, het bezit. In augustus 
1610 werd het zilverwerk dat Theodorus bewaarde voor vijfhonderd gulden en acht stui-
vers verkocht om het te laten omsmelten.583 Hierna was Theodorus nog maar kort kanun-
nik, want in 1611 stond hij zijn prebende af aan zijn neef Gerrit van den Steen.584 

In 1613 of 1614 plaatste Theodorus de kostbaarheden, die nog in zijn bewaring waren, in 
twee kisten en bracht deze onder in het landhuis van zijn zus Ida te Lexmond.585 Hier werd 
het jaren later opgehaald door neef Gerrit (zie H4 ‘Gerrit van den Steen’).

Van Esch is verder bekend geworden als auteur van het zogenaamde Libellus	memoriarum, 
een overzicht van kerkelijke feestdagen die door het kapittel van Sint-Jan gevierd werden. 
Nu en dan maakte Van Esch hierin melding van de aanwezigheid van relieken.586

tweede generatie
gerrit van den steen (1590-1680)

Gerrit van den Steen was in het midden van de zeventiende eeuw een centrale figuur in 
katholiek Utrecht. Hij wordt wel de ‘laatste katholieke kanunnik van Utrecht’ genoemd. 
Aangezien hij één van de weinige katholiek gebleven kanunniken was, kozen verschillende 
reliekredders hem als executeur-testamentair of als erfgenaam voor het kerkelijk bezit dat 
zij beschermden.

Zo ging Gerrit, als opvolger van Theodorus van Esch in 1622 naar het huis van diens 
tante Ida te Lexmond om de daar door Theodorus gebrachte kisten op te halen. De sleu-
tel van de kisten had hij een paar maanden eerder gekregen van zijn grootvader Dirck 
van Esch. Op 29 oktober van genoemd jaar stelde Gerrit van den Steen een lijst op van 
objecten die hij in de twee kisten aantrof.587 Hieronder bevonden zich vooral textilia, zoals 
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kazuifels, dalmatieken, altaartextiel, pellen, zelfs een vesperkap met geborduurde scènes 
uit het leven van Johannes de Doper, maar ook liturgisch vaatwerk, zoals verguld zilveren 
kelken.588 Tussen deze voorwerpen bevonden zich de albe van de heilige bisschop Bernold, 
zijn stola, manipel en twee singels.589 

Kanunnik van Sint-Jan, Anton van Haeften, bewaarde voor zijn kapittel enkele kost-
bare textilia. In 1623 stelde hij deze goederen ter beschikking aan Gerrit van den Steen, 
die er een memorie van optekende.590 Hij ontving een kazuifel met geborduurde scènes 
– waarvan hij een uitgebreide beschrijving opnam in zijn memorie –, een paar fluwelen 
kappen, twee corporaaldoosjes, een stola, een manipel, twee antependia en enkele altaar-
kussens. Daarnaast gaf Anton een kistje, dat hij had laten weghalen uit het Ceciliaklooster 
te Utrecht. In het kistje zaten relieken, die na de brand in het klooster in dit kistje bijeenge-
bracht waren. In de periode vóór de reformatie, in	den	goeden	tyt, stond het kistje in het koor 
van de Janskerk. Helaas is niet duidelijk welke relieken het hier betrof.

Ook bij particulier Joost de Voocht van Rijneveld, lid van een vooraanstaande Stichtse 
familie, waren kostbaarheden van het kapittel van Sint-Jan ondergebracht. De betreffende 
ornamenten waren bij de verdeling van de kerkgoederen van Sint-Jan in 1581 eerst over-
handigd aan Jan van Renesse, de deken van dat kapittel. Na zijn dood in 1600 kreeg jonk-
vrouw Mechtelt van Hackfoort de beschikking over de goederen. Zij gaf ze op een niet 
bekend tijdstip aan Joost de Voocht van Rijneveld, die ze in 1629 aan Gerrit van den Steen 
overhandigde. Het betrof een kazuifel en twee dalmatieken, waarbij expliciet vermeld werd 
dat het de bedoeling was dat de paramenten weer gebruikt zouden worden in de Janskerk 
als dat weer georloft was.591

In 1637 breidde Van den Steens reliekcollectie zich verder uit toen hij het bezit van 
thesaurier Pompeius van Montzima verkreeg: een onderarm van de evangelist Mattheus, 
relieken van Paulus en Andreas met enkele andere relieken zonder cedulae, stukjes gewaad 
van Maria, Johannes de Evangelist en Bonifatius, beendermateriaal, stukjes pallium, lijk-
wade, sandaal en kazuifel van Willibrord (zie H4 ‘Afzonderlijke reconstructies’) en het 
Kleed des Heren.592 Hij ontving een kruis met daarin relieken van Cornelius, Cyprianus, 
Sint-Maarten, Eusebius, de gezellen van Mauritius, heilige maagden, de kleding van Maria 
en Johannes, het Heilig Kruis, het Heilig Graf, stukjes van de tempel, de vijf broden van de 
Wonderbare Spijziging, het bekken waarin Jezus als jongetje gewassen werd, de wieg van 
Jezus, de steen waarop Jezus veertig dagen hongerig stond, de boom waaronder God aan 
Abraham verscheen, de steen waarvan Christus ten hemel voer en marmer van het graf van 
Johannes de Evangelist. Verder kreeg hij een ronde doos met een ronde grauwe pot zonder 
voet (zie H4 ‘Afzonderlijke reconstructies’), een smalle houten doos met twee beenderen 
en wat textiel, een klein kristallen potje met relieken van Stefanus, een houten doos met 
onder andere een wervel van Eligius, een ronde doos met wat gedroogde ingewanden van 
Petrus, een leeg houten kistje, enkele relieken zonder bijschriften en een heilig oliebusje, 
een zwartleren koffertje met relieken van Frederik – dit is één van de negen kistjes die 
hierboven grondiger aan bod kwamen (zie H4 ‘Sasbout en Tilman Vosmeer’ en ‘Petrus 
Codde’) –, een zilveren armreliekhouder op een rood geschilderde voet waarin relieken 
van Bartholomeus, Jacobus de Meerdere en de Mindere en Philippus bewaard werden en 
tot slot heilige overblijfselen van Leodegarius, Quintinus en de vooralsnog onduidbare bis-
schop Hermanni.593 Naast de relieken kreeg Gerrit nog acht wapenkussens en liturgisch 
zilver. Uit deze gift schonk hij een een zilveren monstrans, een verguld zilveren kelk met 
pateen, een zilveren lepel en een kazuifel van rood damast aan de kerk van Wilnis.594
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In begin mei 1637 verzocht het kapittel van Sint-Salvator Gerrit van den Steen hen de goede-
ren uit Pompeius’ bewaring terug te geven. In de memorie die hierbij opgetekend werd, staat 
nogmaals de inventarisatielijst van 1627 opgenomen.595 Hieraan vallen twee dingen op: aller-
eerst waren twee verguld zilveren coppen, waarvan één met deksel, in 1627 nog wel aanwezig 
bij Pompeius, maar werden deze in 1637 niet meer aangetroffen. Ten tweede is ‘andersom’ een 
discongruentie te constateren: in 1637 werd melding gemaakt van de aanwezigheid van een 
reliek van het Heilig Kruis in een verguld zilveren kruisreliekhouder bij de thesaurier thuis, 
maar op de lijst van 1627 werd dat nog niet opgenomen.596 Op 8 mei 1637 voldeed Gerrit 
aan het verzoek, althans gedeeltelijk. Het lijkt er namelijk sterk op dat Gerrit gebruiksvoor-
werpen, reliekhouders (het ivoren kistje) en enkele opvallende relieken (onder andere de nap 
van Odulphus) teruggegeven heeft, maar een groepje minder in het oog springende relieken 
heeft achtergehouden. Van den Steen had waarschijnlijk weinig fiducie in de aandacht die het 
inmiddels grotendeels protestantse kapittel voor de goederen zou hebben. Het kapittel op zijn 
beurt bemerkte waarschijnlijk niet eens dat de relieken ontbraken of zei er in elk geval niets 
van.597 De door Van den Steen teruggebrachte goederen werden in bijzijn van een scholaster 
van het kapittel en twee notarissen van het provinciale hof in een kist gelegd, die verzegeld 
werd. De kist werd overhandigd aan de kapittelheren.598

De relieken die Van den Steen zelf in bewaring hield, bleven nog ongeveer dertig jaar 
bij hem. In het midden van de jaren ’60 van de zeventiende eeuw stond hij deze af aan zijn 
goede vriend Abraham van Brienen (zie H4 ‘Abraham van Brienen’), die op dat moment 
pastoor van de Utrechtse Gertrudisparochie was.599

latere generaties
jacobus de la torre (1608-1661)

Apostolisch vicaris Jacobus de la Torre, de opvolger van Filips van Rouveen, was op het 
eerste oog niet zelf actief in de reliekredding. Hij fungeerde eerder als ‘controleur’ bij ver-
schillende transacties. Zo stond hij in nauw contact met Franciscus Bossart, doctor in de 
theologie en pastoor van de kerk van Johannes de Evangelist te Keulen. Bossart ontving net 
na het midden van de zeventiende eeuw meerdere relieken om ze in Keulen ter verering 
uit te stallen. Het betrof relieken van Bonifatius, Christoffel, Christina, de Elfduizend 
Maagden, Alexander, Ursula, Regina, het Thebaans Legioen, Eugenia en nog veel andere 
heiligen.600 Bossart gaf in 1658 relieken van het Thebaans Legioen door aan ene Matthias 
Senbers.601 Aan Antonius van der Plaet, pastoor in onder andere Alkemade en Leimuiden, 
gaf Bossart in de periode 1653-1659 op meerdere momenten relieken van onder meer 
Christoffel, Bonifatius, het Thebaans Legioen, Alexander, Benedicta, Cunera en andere 
maagden uit het gezelschap van de heilige Ursula, Catharina, Eugenia, Maria Egyptiaca 
en de martelaren van Trier. Van der Plaet ontving toestemming om deze relieken te tonen 
in de kapellen van Roelofarendsveen en Oud Ade.602 Bij (de) relieken van de Elfduizend 
Maagden schreef Bossart – hij vermeldde zijn naam niet, maar de aantekening is onmis-
kenbaar opgesteld in zijn handschrift – op 1 maart 1660 een klein authenticiteitsbewijs: 
Indubitatae	reliquiae	S(anctorum)	Virginum	et	Mart(yrum)	societatis	S(anctae)	Ursulae	in	hac	pixide	
inclusae.	1	Martij	1660.603 Blijkbaar waren deze relieken vervat in een pyxis.

abraham van brienen (1606-1683)
Abraham van Brienen volgde zijn theologische opleiding in Keulen en aanvaardde na 
zijn priesterwijding het pastoorsambt in de Utrechtse Gertrudisparochie. Hij werkte hier 
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ruim veertig jaar.604 Van Brienen werd in zijn werkzaamheden geassisteerd door priester 
Servatius Nieuwpoort (zie H4 ‘Servatius Nieuwpoort’) en door enkele klopjes, die moge-
lijk zelfs bij hem inwoonden.605 Onder Van Brienens pastoraat werd op 3 mei 1654 door 
hem zelf of door één van zijn assistenten een lijst opgesteld van locatiereliekjes in het bezit 
van de Gertrudisparochie. Deze lijst bevindt zich nu los in het hoofdaltaar, maar nagenoeg 
alle 41 daarop genoemde relieken worden nog steeds bij elkaar in een ovaal houten kistje 
bewaard. Het gaat onder meer om deeltjes van de plaats waar Christus gevangen genomen 
werd, waar Pilatus het Ecce	Homo uitsprak, waar de engelen Gloria	in	excelsis	Deo zongen, 
waar het Ware Kruis van Christus gevonden werd, van het huis van Simon de Leproos 
enzovoorts.606 Op basis van deze lijst staat vast dat de betreffende relieken al in 1654 onder-
deel vormden van de ‘Gertrudisschat’. Wat de oorspronkelijke bewaarplaats was of hoe de 
relieken bij Van Brienen belandden, werd niet vermeld.

Van Gerrit van den Steen ontving Van Brienen in januari 1666 een reliekgift. Hieronder 
bevonden zich de vijf relieken van Willibrord. Van Brienen plaatste deze relieken in een 
ostensorium (zie H4 ‘Afzonderlijke reconstructies’). Wat hij met de overige losse relieken uit 
de schenking van Van den Steen deed, is niet meer te achterhalen. 

Van Brienen was de opdrachtgever van een zilveren crucifix dat tot op de dag van van-
daag bewaard wordt in de Gertrudiskathedraal. Onder de in zijn parochie bijeengebrachte 
relieken bevonden zich enkele stukjes kruishout. Van Brienen gaf deze relieken hun waar-
digheid terug door ze in de voet van de zilveren houder te plaatsen.607

De relieken die Gerrit van den Steen in 1637 teruggaf aan het kapittel van Sint-Salvator 
en die daar sindsdien bewaard werden in het kapittelhuis, werden in 1672 – getuige een 
krabbel van Petrus Codde (zie H4 ‘Petrus Codde’) op een los briefje – door de hertog 
van Luxemburg persoonlijk eerbiedig over straat gedragen en ten geschenke gegeven aan 
Abraham van Brienen.608 Zo is op een moment toch de gehele collectie van Gerrit van den 
Steen in het bezit van de schuilkerk gekomen. Helaas is juist bij deze grote en belangrijke 
schenking geen overdrachtdocument opgesteld, zodat nooit vast zal staan welke relieken 
Van Brienen toen in ontvangst mocht nemen.

Ten slotte maken enkele mededelingen zonder datum- en herkomstaanduiding bekend 
dat Van Brienen reliekjes van Jacobus de Mindere ontving609, een stukje rib van Andreas610 
en van Bonifatius.611 

servatius nieuwpoort (†1677)
Servatius Nieuwpoort was een Utrechtse priester en assistent van Abraham van Brienen. Zijn 
belangrijkste taak was het bezoeken van de zieken, onder andere in de verschillende gasthui-
zen in Utrecht en omstreken.612 Blijkbaar had hij een aantal relieken waarvoor hij zorgdroeg, 
want in verschillende briefjes in het altaar van de Gertrudiskathedraal komt zijn naam voor.

Er is bijvoorbeeld een zakje van gele, crème- en zalmkleurige zijde dat via een koordje 
aan de bovenkant dichtgetrokken kan worden. Met rode garen is op het zakje een briefje 
bevestigd waarin staat dat de relieken in dit zakje werden nagelaten door Nieuwpoort 
[32]. Het betrof heilige resten van Marcus, Servatius, Thecla, Agnes, Philippus, Anna, 
Franciscus van Paula, Theresia, Ursula, Innocentius XI en enkele onbekende heiligen.613 
De bescheiden omvang van het zakje (circa 7x7 cm) getuigt van de beperkte grootte van de 
beschreven relieken. Een paar ervan zijn bewaard gebleven en worden nu los van het zakje 
bewaard. Tevens zijn er nog twee kleine stukjes papier waarop soortgelijke informatie over 
het zakje en haar voormalige inhoud te lezen staat.614 
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Nieuwpoort had de beschikking over drie hazelnootjes van de boom van Alena van Vorst 
[33]. Deze merovingische martelares werd op last van haar heidense vader gevangenge-
nomen. Uit verzet zou Alena zich hebben vastgegrepen aan de hierdoor heilig geworden 
hazelaar, waarop de door haar vader uitgestuurde beulen Alena’s arm afrukten. Een variatie 
op deze legende, die in het betreffende briefje in het altaar genoemd wordt, luidt dat Alena 
voor houvast haar stok in de grond stak en dat daaruit later een hazelaar groeide.615 

[32] Zijden zakje met cedula over relieken die zijn nagelaten door Servatius Nieuwpoort (foto auteur)

[33] Drie hazelnootjes van de boom van Alena (foto auteur)
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Uit een deels door Petrus Codde (zie H4 ‘Petrus Codde’) geschreven correspondentie is af 
te leiden dat Nieuwpoort verder de beschikking had over een kistje met relieken van de 
martelaren van Gorcum. Vier Utrechtse priesters, onder wie ene heer Kuijk en ene heer 
Arien, betaalden een Utrechtse ambachtsman, Pieter Gerrits, om voor hen – met	gevaer	sijns	
levens – relieken van de martelaren van Gorcum te gaan halen. Dit zal rond 1615 geweest 
zijn, toen er een ware stormloop op het martelveld te Den Briel lijkt te zijn geweest om 
de heilige overblijfselen te bemachtigen en/of veilig te stellen.616 Pieter Gerrits verrichte 
daarop twee opgravingen. Bij een daarvan moest hij zwemmend vluchten voor de schoten 
die op hem gelost werden door de stadswacht. De opbrengst van de eerste opgraving werd 
naar Brussel gebracht. Het gebeente dat hij de tweede maal opgroef werd verdeeld onder 
de vier opdrachtgevende priesters. Priester Kuijk ontving een kaak waarin nog zes tanden 
vastzaten, zo getuigde hij op 14 september 1618.617 Priester Arien kreeg uit die tweede 
opgraving het meest. Toen hij overleed ontfermde Grietje Deeler, de kosteres van Ariens 
kerk, zich over de kostbaarheden. Zij gaf de relieken van de Gorcumse martelaren aan haar 
neef, jonker Jacob van Hove.618 Toen Van Hove overleed kwamen de relieken in handen 
van ene heer Van Hooglanden, die niet wist wat hij precies gekregen had. Hij schakelde 
Servatius Nieuwpoort in, die na inspectie vroeg of hij de relieken mocht hebben. Daarin 
werd toegestemd. Deze geschiedenis kon rond 1680 worden opgetekend deels door getui-
genissen van Maria Coddenoort, een klopje dat had ingewoond bij jonker Van Hove en 
deels door verklaringen van Annigje Thijssen, de kleindochter van Pieter Gerrits.619 In het 
altaar van de Gertrudiskathedraal wordt tot op de dag van vandaag een stuk been bewaard, 
waarvan de uiteinden omhuld worden door lichtblauwe zijde en dat vergezeld gaat van 
een briefje: Ex	reliquijs	M.M.	Gorcomiensium	comt	van	Pieter	Gerrits (van de relieken van de 
martelaren van Gorcum, afkomstig van Pieter Gerrits) [k26].620 Een tweede briefje is iets 
minder eenduidig, maar mijns inziens mag de naam van Pieter Gerrits verbonden worden 
aan: Dese	reliquien	sijn	van	een	h(eilige)	martelaer	van	Gorkom.	Het	is	aen	mijn	ter	hand	gekoomen	
van	imand	die	het	selver	gevonden	heeft.	M.v.Gorkom.621 

Daarnaast is er een briefje van de hand van Petrus Codde (zie H4 ‘Petrus Codde’) 
waarin hij meedeelde dat de relieken waarbij hij het briefje schreef afkomstig waren uit 
de katholieke kerken van Utrecht. Tijdens de reformatie werden ze bewaard door jonk-
heer Van Hove, die ze doorgaf aan Servatius Nieuwpoort. Dat is opvallend. Als het hier 
gaat over de bovenbeschreven relieken van de martelaren van Gorcum, was Codde niet 
goed op de hoogte van het feit dat deze nooit tot de middeleeuwse Utrechtse kerkschat 
behoord hebben. Ervan uitgaande dat Codde wel goed geïnformeerd was, had Van Hove 
dus nog andere relieken in zijn bezit, die hij net als de Gorcumse overblijfselen naliet aan 
Nieuwpoort. Helaas is door de scheiding van de relieken en de notitie niet meer duidelijk 
om welke relieken het gaat.622 Nieuwpoort droeg blijkens een tweede notitie van Codde 
tot zijn dood de zorg voor reliquien	van	verscheyde	heyligen.623

Welke heiligen dat zoal waren, kan wellicht afgeleid worden uit een uitgebreide reliek-
lijst. Deze is weliswaar ongesigneerd (en ongedateerd), maar er is reden genoeg om aan te 
nemen dat de lijst door Nieuwpoort opgesteld is. Zo sprak hij meerdere malen over hier	
in	Utrecht, werden relieken genoemd die in het bezit van Abraham van Brienen waren en 
opvallend genoeg konden de meeste van de in de lijst opgenomen relieken nu nog steeds 
in de schat van de Gertrudisparochie gevonden worden. De lijst bevat waardevolle opmer-
kingen over de herkomst van de relieken in Nieuwpoorts bewaring. Zo ontving hij een 
reliekhouder, die gedecoreerd was met verschillende beeldjes en die relieken in zijden 
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omhulsels met siersteentjes omvatte. Vanwege de waanzin	van	de	ketters was de reliekhouder 
uit de Utrechtse Jeruzalemkerk gered en ondergebracht in het huis van een zekere	katho-
liek. Diens nakomelingen hadden de relieken echter verwaarloosd door de reliekhouder op 
zolder te plaatsen, waar de cedulae aangevreten waren door muizen. Via een vrome	maagd 
vernam Nieuwpoort de lotgevallen van deze relieken en vroeg toestemming om de hou-
der onder zijn hoede te nemen. Hij brak de houder open en onderscheidde nog de vol-
gende relieken: van Mattheus, Andreas, het kruis van Petrus, de drie koningen, Bonifatius, 
Antonius, Valerianus, Adriaan, Gregorius, Joris, Severinus, Victor, Mauritius en gezel-
len, Victorina, Maria Magdalena, Scholastica, Lucia, Agatha, Cordula, Crispina, Barbara, 
Dorothea, Margaretha, olie van Catharina, Galatia, de Olijfberg, de Calvarieberg, van het 
zijden gewaad van Maria, van de doek waar het hoofd van Johannes de Doper in opgevan-
gen werd, het graf van Christus, de tafel van het Laatste Avondmaal en van de koning die 
meereisde met de Elfduizend Maagden. 

In een reliekhouder die oorspronkelijk in het Ceciliaklooster van Utrecht bewaard 
werd, trof Nieuwpoort relieken van Philippus, Laurentius, Quirinus, Servatius, Bernardus, 
Cosmas en Damianus, Victor, Vitalis, Dionysius, Brigitta, Anna, Agnes, Maria Cleopas, 
Ursula, Jeremia, Jesaja, Ezechiël, David, Jona, Mauritius en de kleding van Christus. 
Nieuwpoort ontving, blijkens zijn lijst, relieken van een niet bij name genoemde karmeliet 
die in Brabant in het Spaans predikte. Het betrof onder andere overblijfselen van Jabobus, 
Augustinus, Wilhelmus, Blasius, Victor, Stefanus, Quirinus, Cecilia, Catharina, kleding 
van Franciscus, Dominicus, Ignatius van Loyola, Theresia, de boom van Scherpenheuvel 
en de Gorcumse martelaren. In het bezit van Van Brienen stuitte Nieuwpoort op relieken 
van Andreas, Jacobus de Mindere, Laurentius, Willibrord, Bonifatius, Fabianus, Nicolaas 
en Cunera. Relieken van Ignatius, Franciscus Xaverius, Sint-Maarten, Philippus, Marinus, 
Angelus, Felix, Pelagius, Alexandrus, Fortunatus, Fidelis, Candida, Fortunio, Justina, 
Susanna, Irmgardis, Vincentia, Elizabeth en de kleding van Clara van Montefalco ontving 
Nieuwpoort van een vrome vrouw die deze relieken tijdens haar leven in een zakje rond 
haar hals gedragen had. Nieuwpoort eindigde zijn opsomming met relieken die hij kreeg 
van een ‘eerwaarde oude man’, die ze vanwege de reformatorische dreiging in bewaring 
had gekregen.624

De Utrechtse priester werd op 18 november 1677 begraven bij de omloop van de kapit-
telkerk van Sint-Marie, gelegen op hetzelfde terrein als de schuilkerk van Sinte Gertrudis. 
Hij had het grootste deel van zijn tijd bij Abraham van Brienen ingewoond en blies zijn 
laatste adem in diens woning uit.625 De relieken die hij bewaarde zal hij dus ongetwijfeld 
aan zijn pastoor en tevens biechtvader Van Brienen hebben nagelaten.626 

Op 22 september 1683 werd Abraham van Brienen op dezelfde plek begraven. Op die 
dag tussen zeven en acht uur was verder niemand bij het graf van Nieuwpoort behalve de 
doodgraver voor Van Brienen, Maria Magdalena van Bronkhorst en nog een dochter (ik 
ga ervanuit dat hier gedoeld wordt op een geestelijke dochter van ofwel Nieuwpoort ofwel 
Van Brienen, dus meest waarschijnlijk een klopje dat binnen de immuniteit woonde en 
werkte). Maria Magdalena van Bronkhorst nam op dat moment enkele relieken van de 
door haar bewonderde maar nooit heilig verklaarde Servatius Nieuwpoort mee. Ze pakte 
een groot deel van de duim en de wijsvinger van de rechterhand.627 Bij de kleine memorie 
die Van Bronkhorst opstelde schreef J. Boucart, één van de andere klopjes, een verklaring. 
Hierin legde ze uit dat Van Bronkhorst tot haar daad kwam omdat zij en de andere maag-
den in de Hoek grote bewondering hadden voor Nieuwpoort door zijn uitmuntend leven. 
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Sommige andere maagden bewaarden al iets dat herinnerde aan Nieuwpoort, maar Van 
Bronkhorst had nog niets.628 Zo raakten relieken van deze reliekverzamelaar in omloop.

johannes van neercassel (1625-1686)
Johannes van Neercassel was werkzaam als hulp van Abraham van Brienen, voordat hij 
in 1661 benoemd werd tot coadjutor van apostolisch vicaris Jacobus de la Torre. Toen die 
overleed werd echter, door inmenging van Rome, voorbijgegaan aan Van Neercassel. 
Boudewijn Catz werd benoemd tot apostolisch vicaris. Catz overleed al snel, zodat Van 
Neercassel in 1663 toch het hoogste ambt kon bekleden.629

Van Neercassel bekommerde zich geregeld om de goede bewaring en de authenticiteit 
van relieken. Meerdere malen schreef hij officiële verklaringen bij relieken waarvan hij de 
echtheid had beoordeeld. In Keulen (helaas wordt de locatie niet nader benoemd) bekeek 
Van Neercassel relieken van Onyphrius, de Elfduizend Maagden, Odilia, Petrus, Jacobus 
de Mindere, Bartholomeus, Albertus, Faustinus en Jovita, Joris, Christoffel, Gereon, 
Quirinus, het Thebaans Legioen, Victor en zijn gezellen, Adriaan, Gregorius, Ambrosius, 
Udalricus, Rochus, Franciscus Xaverius, Sabina, Firmina, Rufina, Anastasia, Florentia, 
Veronica en Mathilde. De authenticiteit van deze overblijfselen legde hij vast in een officiële 
verklaring, waarin hij vermeldde dat de ware relieken het verdienden ter verering voor het 
publiek uitgestald te worden.630 Een paar jaar later deed hij hetzelfde voor relieken van het 
Heilig Kruis, Petrus, Dionysius de Areopagiet, Bonifatius, Aurelius, Laurentius, Cyriacus, 
Antoninus, Justus, Gregorius, Hubertus, Dionysius, Constantia, Florentia, Ursula, de 
Elfduizend Maagden, Catharina, Apollonia, Maria Egyptiaca, het Thebaans Legioen en 
andere relieken, waarvan een deel bewaard werd in een verzegelde houten pyxis.631

Bij de authenticiteitsverklaringen, die door Van Neercassel werden opgesteld, zijn het 
de jaartallen die vragen oproepen. De eerste reliekbeoordeling vond namelijk plaats op  
11 maart 1655 en de tweede op 20 april 1661, data van vóór de aanstelling van Van 
Neercassel. Toch wordt in alle drie de documenten naar hem verwezen als de bisschop van 
Sebaste en suffragaan van de Metropolitane Kerk van Keulen, titels die alleen van toepas-
sing waren op de apostolisch vicaris. De incongruentie valt vooralsnog niet te verklaren.

Op de buitenkant van een groenzijden zakje [k27] in het altaar van de Gertrudiskathedraal 
staat op een cedula dat in een ovale kistje ingewandt van Carolus Borromeus zat, waarbij een 
kopie van een authenticiteitsbewijs van Van Neercassel bewaard werd. Het bedoelde ovale 
kistje is niet meer aan te wijzen, maar in het zijden zakje zitten twee brieven. Het betreft een 
Latijnse kopie van de brief die Van Neercassel in 1671 schreef aan Alphonsus Litta (1608-1679), 
kardinaal en aartsbisschop van Milaan en een Nederlandse vertaling daarvan. Beide afschriften 
zijn op 19 maart 1700 geschreven door Theodorus Doncker (zie H4 ‘Theodorus Doncker’). 
Met de brief bedankte Van Neercassel de kardinaal voor zijn genereuze reliekgift met inge-
wanden van Carolus Borromeus. Van Neercassel schreef dat hij zelden blijder	dag	gehadt had 
dan de dag waarop hij deze relieken in bezit kreeg, zodat hij ‘tzelve	hier	aanschouwe	en	met	een	
eerbiedigen	kus	mag	eeren.632 Deze reliekgift wordt bevestigd in een brief die Van Neercassel op 
18 april 1671 schreef aan Balthasar van Wevelinchoven, lid van het Metropolitaan Kapittel en 
in een antwoord dat Alphonsus Litta op 18 januari 1672 aan Van Neercassel schreef.633 

In 1671 berichtte diezelfde Van Wevelinchoven in een uitvoerige brief over het wel en 
wee van het kapittel. Aan het eind vermeldde hij dat hij een ontmoeting had met Pater 
Bedelaer, die beloofde hem een reliekhouder met overblijfselen van Franciscus Xaverius te 
schenken. De gift had, zo schreef Van Wevelinchoven, nog niet plaatsgevonden.634
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In april 1672 vielen de Fransen de Republiek binnen.635 In rap tempo veroverden de troe-
pen van Lodewijk XIV terrein: in juni werd Utrecht bereikt. De katholiek gebleven bur-
gers zagen in de komst van de katholieke zuiderlingen niet alleen gevaar, maar ook kansen 
op restauratie van hun godsdienst.636 Van Neercassel heeft waarschijnlijk contact gezocht 
met de Franse legerleider François-Henri de Montmorency (duc	 de	 Luxembourg). Hij 
vreesde voor de veiligheid van een aantal van de bij het kapittel van Sint-Salvator bewaarde 
reliekhouders. Op aanraden van Van Neercassel vorderde Lodewijk XIV via zijn legerlei-
der enkele stukken, in eerste instantie met de bedoeling deze mee te nemen naar het veilige 
katholieke zuiden van Europa. Dit plan is nooit uitgevoerd. De borstbeelden van Frederik 
en Odulphus bijvoorbeeld hebben in die periode de Republiek niet verlaten.637

Arnoldus Waeijer (1606-1692), pastoor te Zwolle, nam in 1674 contact op met Van 
Neercassel. Waeijer deed dat om verantwoording af te leggen over de toestand van de 
relieken van Thomas van Kempen in de afgelopen twee jaar, jaren die direct volgden op 
de opgraving van de relieken.638 De opgraving op de Agnietenberg te Zwolle was uitge-
voerd in opdracht van de keurvorst en aartsbisschop van Keulen, Maximiliaan Hendrik 
van Beieren (1621-1688).639 Waeijer had van een priester, Volquerus Herkinge, vernomen 
waar het graf van de heilige gevonden kon worden.640 Op 1 augustus 1672 werd zijn graf-
kist nabij het koor van de kerk blootgelegd. Een aantal soldaten kwam het open graf bewa-
ken en vervolgens werd op 3 augustus het skelet van Thomas van Kempen geëleveerd en in 
de Jozefkapel te Zwolle gelegd. De keurvorst nam de resten van de opgegraven stola, een 
belangrijk secundair reliek, persoonlijk mee en beloofde een tombe voor de overblijfselen 
te verzorgen. Dit gebeurde twee jaar later. Waeijer legde de relieken op 29 juni 1674 in een 
tombe, waarna hij over de elevatie berichtte aan Van Neercassel.

Sebastièn Joseph du Cambout de Pontchateau (1634-1690), één van de messieurs van 
Port-Royal correspondeerde in 1681 met Van Neercassel over relieken die hij, zoals afge-
sproken, bij de abdis (dat was toen Marie de Sainte Madeleine du Fargis) had gebracht. 
Welke relieken hier bedoeld worden, is nog niet duidelijk.641

Op 7 juni 1683 schreef dezelfde Pontchateau nog een brief aan de apostolisch vicaris. 
Hierin vroeg hij Van Neercassel onder meer – en hij gaf toe dat hij hiermee nogal brutaal 
handelde – om relieken van Thomas van Kempen.642 Uit de vraag van Pontchateau lijken 
we toch wel af te moeten leiden dat Van Neercassel bij het opgraven van het lichaam van 
Thomas van Kempen in 1672 erin slaagde een paar relieken van die heilige in zijn bezit te 
krijgen. Of de schenking doorgang heeft gevonden, blijft onbekend.

Met goedkeuring van en bemiddeling door de apostolisch vicaris vond in augustus 1683 
een reliekoverdracht plaats. Het betrof geëchte relieken uit het aartsbisdom Bremen en 
van de katholieke vorsten van Kleef van onder andere Bonifatius, die via Van Neercassel 
terechtkwamen bij Franciscus Bossart. Deze mocht de overblijfselen in Keulen voor de 
publieke verering uitstallen.643

Behalve voor deze afzonderlijke reliekoverdrachten en –reddingen, was Van Neercassel van 
groot belang voor de reliekverzameling die Sasbout en Tilman hadden samengebracht in 
Keulen. Het Keulse Alticollense was sinds 1615 de bergplaats van deze collectie (zie H4 
‘Sasbout en Tilman Vosmeer’). Van Neercassel was nauw betrokken bij de verhuizing van 
Keulse studenten naar Leuven (1670), bij de verkoop van het Keulse college (mei 1673) 
en bij de aankoop van een nieuw Leuvens pand (maart 1683).644 Voor de ‘dakloze’ peri-
ode tussen 1673-1683 stichtte Van Neercassel een seminarie in Huissen.645 Wellicht ging 
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Van Neercassel ertoe over een deel van de relieken die niet naar Leuven verplaatst werden 
in Huissen onder te brengen. In ieder geval bleef een deel in de bewaring van Cornelius 
Velthoen, president van het Keulse college tussen 1654 en 1670. In 1680 verzocht het vica-
riaat deze Velthoen namelijk een staetje te maken van documenten, van wat	noch	in	handen	
heeft, van meublegoeder. Hij moest het onnodig zilverwerk verkopen, papieren en reliekdo-
cumenten toesturen aan het vicariaat en de relieken zelf verdelen over verschillende plaat-
sen.646 De verdeling vond plaats in 1683.647 Details over de verdeling zijn vooralsnog niet 
gevonden.

Dat Van Neercassel zelf relieken bezat blijkt uit een brief aan zijn huishoudster Elisabeth 
Lamsvelt van 2 september 1683. Hij schreef dat hij bij zijn bezoek aan Utrecht van	 de	
H.	Reliquien	zal	disponeeren. Uit de mededeling Ik	wil	die	geenszins	verstrooijd	hebben blijkt wel 
dat Van Neercassel zich van zijn gehele verzameling ontdeed.648 Anders gesteld: hij schonk 
de collectie aan de Gertrudisparochie, aan Abraham van Brienen óf – wanneer de over-
dracht plaatshad na diens overlijden op 22 september 1683 – aan Petrus Codde. De borst-
beelden van Frederik en Odulphus hield hij zelf. Deze erfde Hugo van Heussen na Van 
Neercassels dood in 1686. Van Neercassel overleed tijdens een visitatie aan Zwolle. Terwijl 
hij op zijn ziekbed lag, werd hem een groot stuk gebeente van Thomas van Kempen ter 
verering aangeboden.

petrus codde (1648-1710)
Voordat Petrus Codde in 1688 aangesteld werd als apostolisch vicaris, de functie waarin 
hij in conflict met Rome verwikkeld raakte (zie H2 ‘Petrus Codde’), werkte hij onder 
Abraham van Brienen in dienst van de Gertrudisparochie in de schuilkerk. Van Brienen 
overleed in 1683 en het was niet meer dan vanzelfsprekend dat Codde, die inmiddels tien 
jaar priester was hem opvolgde als pastoor ‘in de Hoek’. Na vijf jaar pastoor te zijn geweest, 
werd hij benoemd tot opvolger van Johannes van Neercassel. 

Hoewel hij relatief kort pastoor van de parochie is geweest, heeft Codde zich inten-
sief beziggehouden met het inventariseren, samenbrengen en behouden van de extensieve 
reliekcollectie die grotendeels onder Abraham van Brienen aan de parochie toevertrouwd 
was. Tevens ontving hij uit verschillende richtingen nog wat relieken om aan de verzame-
ling toe te voegen. Een deel van zijn werkzaamheden is te reconstrueren aan de hand van 
schriftelijke bronnen. Het betreft hier door Codde zelf geschreven materiaal, te denken valt 
aan correspondentie, maar ook verslagen waarin bericht wordt waar hij sommige relieken 
aantrof en wat hij er vervolgens mee deed. Coddes handschrift is zowel in Het Utrechts 
Archief als in het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal veelvuldig terug te vinden. Een 
nadeel is wel dat Codde’s verslaglegging niet altijd even compleet is. In zijn geschriften – 
die soms niet meer zijn dan een haastig neergekrabbelde mededeling op een klein stukje 
papier – ontbreekt regelmatig een datum of jaartal, de naam van de heilige aan wie de 
relieken toebehoorden of de plaats van herkomst van de relieken. Desalniettemin is duide-
lijk dat Codde is beziggeweest met de Utrechtse relieken.

Een eerste belangrijke reliekactie waarover we door Codde meer weten speelde zich af 
in 1672, dus ver voordat Codde pastoor werd. Hij schreef over de hertog van Luxemburg 
die eigenhandig en met grote eerbied een vierkant kistje met relieken over straat droeg en 
het zo verplaatste van het kapittelhuis van het Salvatorkapittel naar de woning van Abraham 
van Brienen. Denkelijk schreef Codde de notitie pas later aangezien uit de zinsnede naer	ik	
onderrecht	ben blijkt dat hij zelf geen ooggetuige van dit tafereel was.649
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In het jaar van zijn aanstelling als pastoor ontving Codde een reliekgift van Gerardus 
Reumpst.650 In zijn notitie hierover vermeldde hij niet welke relieken het precies betrof. 
Wel gaf hij de wens te kennen deze relieken na zijn dood na te laten aan Hugo van Heussen 
(1654-1719).651

Codde schreef een memorie over enkele beenderen die hij in 1685 aantrof. Sommige 
ervan had hij gevonden in de pastorie van de Hoek en andere had hij uit andere plaatsen 
ontvangen. Hij haalde ze uit de bedorven zijden doeken waarin ze gewikkeld waren. Het 
was edoch	t’eenenmael	onbekend van welke heiligen de relieken waren. Codde twijfelde er niet 
aan dat de beenderen voor de reformatie in de katholieke kerken vereerd waren geweest, 
maar in 1685 hechtte men er weinig waarde meer aan.652 Andere Utrechtse relieken uit de 
voor-reformatorische periode waren verborgen door ene S. Vandermeer en diens familie. 
Codde kreeg deze niet nader gespecificeerde relieken op een niet nader gespecificeerd tijd-
stip in handen.653

In de zomer van 1685 stuitte Codde op de zolder van de pastorie van de schuilkerk op 
enkele schedelrelieken. Een paar waren geborgen in een oude ronde doos, andere in een 
kistje dat in slechte staat verkeerde. Codde sprak zijn afkeur uit over deze bewaaromstan-
digheden, aangezien voor hem wel duidelijk was dat de relieken in hoog aanzien gestaan 
hadden in de Utrechtse kerken. Bij enkele van de hoofden trof hij briefjes aan waaruit afge-
leid kon worden dat de relieken nog steeds eer verdienden. Helaas liet hij na te vermelden 
wat er op die briefjes te lezen stond, zodat we uit zijn notitie niet kunnen afleiden welke 
heilige schedels de pastoor precies vond. Codde vermoedde dat de schedels onderdeel had-
den uitgemaakt van een reliekgift van Johannes Wachtelaer. Deze had een grote hoeveel-
heid relieken in bewaring ten tijde van de beeldstormerye. Vanuit Culemborg, waar hij zich 
na zijn verbanning had teruggetrokken zond hij een reliekgift aan Abraham van Brienen. 
Van deze gift zou Van Brienen uitgedeeld hebben aan de belangrijkste Utrechtse pastoors. 
Van Brienen zou de hoofden uit deze gift in zijn eigen huis bewaard hebben. Codde ver-
pakte de schedels uit eerbied opnieuw in linnen zakjes en legde ze in een kistje bijeen.654 

Tussen de hoofden die Codde aantrof op de zolder van de pastorie bevond zich een sche-
del die losjes gewikkeld was in een stuk rode zijde dat, zo scheen het Codde toe, afkomstig 
was van een bisschopsgewaad. Bij het hoofd hoorde een cedula met de tekst: S(ancti)	Chyliani	
epi(scopi)	et	mart(yris)	ex	Monasterio	de	Oostbroek	(van de heilige Kilian, bisschop en marte-
laar, uit het klooster van Oostbroek). De heilige Kilian van Würzburg was lid van de orde 
van de benedictijnen, waartoe de abdij van Oostbroek, vlakbij Utrecht, behoorde. De sche-
del van de rond 690 als martelaar gestorven Kilian was door het klooster verworven. De 
abdij werd verwoest in de troubelen van Nederland. Het schedelreliek van Kilian is toen uit 
de abdij gehaald om het veilig te stellen. Codde heeft het reliek uit eerbied in de rode zijde 
laten naaien en de cedula eraan vast laten maken.655

In november 1685 zette Codde zijn zoektocht naar relieken in de pastorie voort en vond 
stukken van een bekkeneel, oftewel hersenpan die in verschillende stukjes textiel waren 
genaaid. Ze gingen vergezeld van een cedula in twee talen: Caput	Innocentum	Martyrum	ex	
monasterio	 Minortarum	 Ultrajectensium	 cum	 consensu(s)	 provincialis.	 Een	 van	 de	 hoofden	 van	 de	
Onnosele	 gemartelde	Kinderen,	het	welk	men	heeft	 gekreegen	uijt	het	klooster	der	Minderbroederen	
t’Uytrecht	met	toestemming	van	hunnen	provi(n)ciael.656 Codde ontdeed de schedelstukken van 
de zijden doeken die inmiddels grotendeels vergaan waren. Binnenin trof hij botfragmen-
ten die waren afgebroken van de grotere stukken bekkeneel. De kleine fragmenten deed 
hij in een rood zijden zakje, dat hij samen met de grotere stukken in een doos legde op  
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13 november 1685. Deze handeling werd door Codde nog in twee andere notities gememo-
reerd. Toevoeging op het voorgaande is dat hij de stukken van het bekkeneel vond terwijl 
ze met was waren samengevoegd op een hoop	van	bortpapier657	en dat hij vond dat men	ze	
noch	houde	in	waerde moest.658 

Begin december 1685 overhandigde Codde negen kistjes met relieken aan ene Maria 
Wijkersloot.659 De kistjes, met daarin relieken van Adalardus, Eoban, andere gezellen van 
Bonifatius, abt Gregorius, bisschop Frederik en Odulphus, waren eerst door Sasbout naar 
Keulen gebracht en daarna via Pompeius van Montzima lange tijd onder de bescherming 
van Gerrit van den Steen geweest. Codde was bang dat de relieken niet veilig genoeg waren 
in de kerk vanwege de vervolgingen van de katholieken. Kistje nummer 1 bevatte zelfs nog 
het originele verslag van de inventarisatie die in 1596 door onder andere Sasbout Vosmeer 
werd uitgevoerd.660 Codde stelde bij de overdracht aan Maria Wijkersloot een officieel 
document op waarin hij Maria door middel van haar ondertekening liet beloven dat ze de 
kistjes met de grootste zorgvuldigheid zou bewaren en dat ze ze op Coddes verzoek ver-
zegeld en wel aan hem zou teruggeven. Bovendien legde Maria hierin vast dat, als ze kwam 
te overlijden, haar erfgenamen moesten zorgdragen voor de teruggave van de relieken. Ze 
gaf te kennen dat het in dat geval haar wens was dat de erfgenamen geheimhouding rondom 
de kistjes in acht zouden nemen.661 Aangezien de kistjes niet werden teruggevonden in de 
Gertrudiskathedraal, moet geconcludeerd worden dat deze bij testament vastgelegde wens 
nooit uitgevoerd is of dat de relieken in later tijd nog weggegeven zijn.

Een paar weken later vond Codde nog een kistje met relieken. Ondanks het documentje 
dat hij hierbij opstelde, blijft over dit kistje veel onbekend. Zo vond hij het in deze	verholen	
plaets en bevatte het deze	reliquien	die	er	noch	in	leggen. Uit het geschrift dat bij de relieken 
bewaard werd, was wel af te leiden dat de overblijfselen vóór het verbod op de katholieke 
godsdienst in de Dom vereerd werden. Codde wikkelde de relieken zorgvuldig in papier 
om ze beter te kunnen bewaren.662

In februari 1687 zette Codde op schrift dat hij, in het geval van zijn overlijden, wenste dat 
dit	kistien met relieken terecht zou komen bij Hugo van Heussen. Helaas is deze mededeling 
te vaag om de brug naar een bepaald kistje te kunnen slaan.663 Of de wens uitgevoerd is, is 
daardoor uiteraard niet meer te achterhalen. Van Heussen ontving wel degelijk soms relieken. 
Zo liet Van Neercassel de borstbeelden van Frederik en Odulphus aan hem na en op 22 sep-
tember 1705 (of 1703) gaf Jacobus Timmer, pastoor te Rotterdam Van Heussen relieken van 
Werenfridus. Andere relieken van dezelfde heilige werden door Timmer ten geschenke gege-
ven aan Jacobus Raveswaij, die rector was van het jezuïetencollege in Emmerik.664

Terug naar Codde: de grote reliekcollectie waarvoor hij als pastoor verantwoordelijk 
was, werd in april 1687 uitgebreid. Van Jacob van Catz, die pastoor was in de Johannes de 
Doperkerk aan de Hoge Gouwe te Gouda en die in 1689 Codde zou opvolgen als pastoor 
van de Utrechtse parochie665, ontving Codde een zijden doos met relieken. In Gouda werd 
de doos van	overlang	in	‘t	bovenste	van	het	altaer bewaard. Voor het merendeel waren de relie-
ken in de doos afkomstig uit verscheyde	reliquienkassen die in verschillende kerken stonden 
toen het land nog katholiek was.666 De relieken die Catz schonk, bevinden zich nog steeds 
in het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal. Ze zitten echter niet in een zijden doos zoals 
Codde schreef, maar in een houten kistje [9 en 34]. Dit kistje vertoont aan de buitenzijde 
wel sporen van bekleding: plakresten met bloemafdrukken. Wellicht was het kistje vroe-
ger bekleed met zijden bloemtextiel en betreft het nog steeds hetzelfde kistje als waarover 
Codde sprak.667 Een andere plausibele mogelijkheid is dat Codde alleen de relieken ontving 
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uit handen van Catz en dat hij zelf een passend omhulsel vond in een zijden doos. In dit 
geval zijn de relieken op een later tijdstip wellicht in het houten kistje terechtgekomen. 

Overigens zijn er meer relieken uit Gouda naar Utrecht gekomen. Zo bewaart de 
Gertrudiskathedraal een schedel van de heilig verklaarde paus Urbanus, die, volgens de 
cedula, geauthenticeerd werd door Johannes Pieck, pastoor in de schuilkerk van Gouda tus-
sen 1574 en 1612.668

In een brief van 5 mei 1687 vroeg Johan Christiaan van Erckel (1654-1734), de latere 
deken van het oud-katholieke kapittel, aan Codde om relieken van de martelaren van 
Gorcum. Dit deed hij niet voor zichzelf maar voor Frans van Vianen, de president van het 
Leuvense Pauscollege. Bovendien waren de relieken niet in het bezit van Codde, maar van 
Johannes Lindeborn (†1696), historieschrijver van het bisdom Deventer en pastoor van de 
Nicolaas-achter-de-Wal te Utrecht. Codde en Van Erckel waren dus ‘slechts’ bemiddelaars 
in deze situatie.669 Codde heeft ingestemd met het verzoek van Van Erckel, want de laatste 
schreef op 26 mei 1687 een tweede brief waarin hij Codde bedankt voor zijn welwillend-
heid tot meewerken.670

In februari 1688 tekende Codde een memorie op van een reliekwonder dat had plaatsge-
vonden in april 1683.671 Joanna Tibbel, een jonge vrouw, had aan het begin van dat jaar last 
gekregen van een zware hoest, die maar niet ophield.672 Verschillende bekende artsen had-
den haar tevergeefs geprobeerd te helpen. Maar Joanna had gehoord over wonderbaarlijke 
genezingen door het drinken uit het kelkje van Bernold en verlangde zelf uit het zilveren 
reliek te mogen drinken (cat.nr. 8) [k14]. Dit was niet eenvoudig te realiseren, aangezien de 
voorwerpen die in 1656 uit Bernolds graf waren opgegraven (zie H4 ‘Kelk, pateen en ring 
van Bernold’) in protestantse handen waren gevallen. Na bemiddeling door niet bij name 
genoemde vrienden mocht Johannes van Amerongen, pastoor van de Jacobusparochie te 
Utrecht en biechtvader van de zieke vrouw, het kelkje drie dagen lenen. Hij liet Joanna 

[34] Onderzijde houten kistje uit compartiment A van het hoofdaltaar met plakresten (zie ook afb. 19) 
(foto auteur)
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eruit drinken op 24 april 1683. Nog geen kwartier later was de hoest, waardoor zij al onge-
veer vijftien weken werd gekweld, geheel verdwenen.673

Een document van de hand van Johannes Lindeborn van 24 september 1688 bericht 
over een reliekgift aan Codde. Het ging om een doosje met relieken uit de pastorie van de 
statie van de heilige Nicolaas te Utrecht. Johannes Putkamer, pastoor van deze statie van 
1632-1671, had volgens zijn opvolger Lindeborn eigenhandig op het doosje geschreven: 
naar	verluidt	zijn	dit	enige	van	de	gebeenten	van	de	martelaren	van	Gorkum. De relieken waren 
altijd met zorg bewaard. In de tijd van de vervolgingen was het kistje even buitenshuis vei-
liggesteld, maar in veiliger tijden weer teruggebracht naar het kerkgebouw. Johannes van 
Neercassel had vervolgens in zijn functie van apostolisch vicaris de relieken erkend en hij 
had Lindeborn zelfs gevraagd of hij de relieken mocht hebben. Dit was er door de dood van 
Van Neercassel niet meer van gekomen. Opvolger Codde verzocht Lindeborn om hetzelfde 
en kreeg in september 1688 wat hij vroeg.674

Codde werd net als de eerdere apostolische vicarissen nu en dan gevraagd om relieken 
te erkennen en van een authenticiteitsbewijs te voorzien. In 1690 verklaarde hij dat de 
relieken die op kasteel Zwanenburg (in het huidige Dinther) bewaard werden en die in de 
tijd van de reformatie uit de kerken verwijderd waren, echt aan de heilige Utrechtse bis-
schop Radboud toebehoorden.675 Op een onbekend tijdstip en op een onbekende locatie 
deed Codde datzelfde voor een stukje van het hoofd van de heilige Bonifatius.676 

Coddes handschrift is verder te vinden op twee papieren pakketjes in het altaar van de 
Gertrudiskathedraal. Het papier van beide is ernstig beschadigd, waardoor de vergelijk-bare 
tekst nog maar gedeeltelijk te lezen is. Het opschrift van het eerste pakketje luidt: Reliquie	
S….tyris	patria	…	desumpte	ex	theca	……11/21	oct(ober)	….	Seb(astensis). Op het tweede pak-
ketje staat: Reliquie	……desumpte	ex	theca	reliquiarum	S(ancti)	Eusebii	11/21	oct(ober)	1690	Petrus	
Archi(episcopi)	Seb(astensis)	V(icarius)	A(postolicus). Aangezien de overgebleven delen van de 
opschriften veel overeenkomsten vertonen, kunnen we er wel vanuit gaan dat de wegge-
vallen stukken dat eveneens deden. In deze pakketjes zaten relieken die genomen waren uit 
de reliekhouder van de heilige Eusebius.677 

Een hoofd van een onbekende heilige had Codde gekregen uit de familie van de heer 
Gerardus Reumpst, die het uyt	het	eene	offe	het	andere	cloester	offe	kerk bekomen had.678 Onder 
de relieken van Coddes parochie bevonden zich verder enkele authentieke relieken die 
voorheen bewaard waren in het Keulse college.679 En hij had relieken die bij de heer J. 
Mersman vandaan kwamen. Mersman had deze deels uit de oude reliekkassen van Utrecht 
gekregen en deels van één of twee oude Utrechtse priesters, zodat voor Codde vaststond 
dat het hier puur Utrechtse relieken betrof.680 Opmerkelijk is wel dat Jan Mersman bijna 
een halve eeuw voor Coddes geboorte overleden was. Het meest waarschijnlijk lijkt mij dat 
Codde een nieuw documentje schreef bij relieken die door één van zijn voorgangers van 
Mersman ontvangen waren.

Een lastig te duiden aantekening van ene Geertruijt Gael vermeldt dat dese	relijque van 
dezelfde heilige zijn als die zich beneden in de grote kistjes bevinden.681 De overblijfselen 
zijn gekomen uit het Keulse college en de geschriften die erbij horen, bevonden zich in de 
bewaring van Codde. Deze kleine notitie bevestigt opnieuw dat er relieken uit het Keulse 
college in de Gertrudisparochie terecht zijn gekomen, maar het is onduidelijk welke relie-
ken Geertruijt bedoelde en het is onbegrijpelijk welke plaats zij aanduidde met beneen.682 
Een even schimmige opmerking over de Hoge Heuvel staat op een klein documentje in 
de hangmap in compartiment C: dese	brieve	rakende	relyque	die	tot	rotterdam	berusten	en	aen	het	
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Colegie	toebehoren	van	den	hogen	heuvel.683 Ook hier blijft onduidelijk over welke relieken het 
gaat. Wel wordt onderbouwd dat de reliekcollectie van Collegium	Alticollense blijkbaar ver-
spreid raakte over meerdere locaties; ook in Rotterdam kwam een deel terecht.

Uit een ongedateerd en beschadigd schrijfsel van Codde blijkt dat relieken uit het 
Minderbroederklooster van Utrecht via het Keulse college in de Gertrudisparochie terecht 
zijn gekomen; Codde trof in papier gewikkelde relieken aan, die blijkens een bijbehorende 
oorkonde deze weg hadden afgelegd. Van welke heilige Codde relieken had aangetroffen, 
wist hij zelf ook niet precies.684

Een laatste notitie van Codde toont aan dat hij op de hoogte was van het handschrift 
van Gerrit van den Steen. Helaas is de notitie deels verloren gegaan, maar Codde schreef 
op een moment: …	is	geschreven	…	hand	van	Mijnheer	Gerard	van	Den	steen	zalr.685

theodorus doncker (1670-1731)
In het begin van zijn loopbaan was Theodorus Doncker secretaris van Petrus Codde. Toen 
Codde in 1710 overleed, ging Doncker op zoek naar een nieuwe betrekking en vond die 
als pastoor van de schuilkerk van de heilige Johannes en Willibrord aan de Brouwersgracht 
in Amsterdam. Onder aartsbisschop Barchman Wuytiers werd besloten een bisschop in het 
bisdom Haarlem aan te stellen, om daarmee de voortzetting van de Cleresie te waarborgen. 
De keus viel op Doncker, maar hij overleed in 1731 voordat hij gewijd was.686

Onder Codde had Doncker de taak om aan een paar relieken bescherming te bieden. 
Dat leid ik tenminste af uit twee kleine groene zijden zakjes in het hoofdaltaar van de 
Gertrudiskathdraal. Op het ene zakje [35] is een stukje perkament bevestigd waarop een 

[35] Zijden zakje met cedula over relieken 
die zijn nagelaten door Theodorus Doncker 
(foto auteur)
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opsomming van relieken staat, die naegelaete zijn door Doncker. Het gaat om relieken van 
apostelen en evangelisten: Johannes de Doper, Petrus, Paulus, Andreas, Philippus, Jacobus 
de Meerdere, Jacobus de Mindere, Bartholomeus, Thomas, Judas Thaddeus, Simon, 
Matthias, Barnabas, Lucas, Marcus en Mattheus. Gezien de grootte van het zakje, moeten 
dit allemaal splinters geweest zijn. Naegelaete moet mijns inziens in dit geval niet gekoppeld 
worden aan het overlijden van Doncker, maar aan zijn vertrek naar Amsterdam, waarbij hij 
de relieken in Utrecht achterliet.687

Het tweede zakje met papieren cedula [36] bevatte relieken van Stefanus, Ignatius, 
Laurentius, de Onnozele Kinderen, de martelaren van Gorcum, Pancratius, Frederik, 
Lebuinus, Gregorius, Plechelmus, Bernold en Odulphus. Ook dit moeten kleine relieken 
geweest zijn en er werd wederom gesproken over naegelaete.688 Beide zakjes zijn nu leeg. 

Op 20 maart 1703 mocht Theodorus Doncker de mis opdragen op het altaar van Petrus 
en Paulus in de crypte van de Sint-Pieter te Rome. Bij die gelegenheid hield hij een doek 
zo dicht mogelijk bij de lichamen van de apostelen, in het vertrouwen dat deze daardoor 
een tertiair reliek zou worden, zoals dat het geval was geweest toen Paulus zelf nog leefde 
(Hand. 19:11-12).689 De doek is bewaard gebleven. Het betreft een wit linnen lapje van 
ongeveer 10x15 cm, dat bij het briefje bewaard wordt [37].

[36] Zijden zakje met 
cedula over relieken die 
zijn nagelaten door 
Theodorus Doncker 
(foto auteur)
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johannes trees (†1749)
Johannes Trees was in zijn jonge jaren assistent van pastoor Petrus Joseph Boede in de aan 
Frederik en Odulphus gewijde kerk te Leiden. In 1727 werd hij benoemd tot pastoor van 
de Annakerk te Haarlem.690 Beide kerken waren aangesloten bij de Cleresie. 

De naam van Trees komt meerdere keren voor in het altaar van de Gertrudiskathedraal. 
Bijvoorbeeld op de buitenkant van het deksel van een met bordeauxrood fluweel en goud-
kant beklede doos, waarop een briefje zit van de hand van Casparus Johannes Rinkel (1826-
1906)  [6 en 38]. Rinkel was in 1851 en 1852 assistent in de Gertrudisparochie in Utrecht, 
in 1852 werd hij benoemd tot pastoor van de Nicolaüskerk te Krommenie en in 1863 aan-

[37] Aanstrijkreliek met bijhorende notitie, gemaakt door Theodorus Doncker in 1703 (foto auteur)

[38] Notitie van C.J. Rinkel op deksel met fluweel beklede kist (foto auteur)
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vaardde hij daarnaast het ambt van pastoor van parochie van Maria Magdalena in Zaandam. 
Een jaar later legde hij die laatste functie neer en in 1874 verruilde hij zijn parochie in 
Krommenie voor de Annaparochie in Haarlem. Een jaar daarvoor was hij benoemd tot bis-
schop van het bisdom Haarlem.691 Op de fluwelen kist schreef Rinkel dat erin relieken van 
verschillende heiligen zaten die deels door Sasbout Vosmeer aan Adelbertus Eggius gegeven 
waren. Dit werd althans beweerd, zo schreef Rinkel, door pastoor Trees wiens schrijfsel in 
het kistje bewaard werd. Boven deze mededeling noteerde Rinkel op 26 november 1889 
dat hij enige relieken van de ‘Gelukz. diaken de Paris’ had bijgevoegd. François de Paris 
(1690-1727) was een fel verdediger van het werk van Cornelius Jansenius. Na zijn dood 
werden hem wonderen en genezingen, die op zijn graf plaatshadden, toegeschreven.692

In het fluwelen kistje wordt inderdaad tot op de dag van vandaag een document van 
de hand van Johannes Trees bewaard. Hij stelde in mei 1740 (toen hij werkzaam was 
in Haarlem) een lijst op van relieken die zich bevonden in het rode-trijp-bekleede	 coffertje. 
Het ging om relieken van Lebuinus, de Elfduizend Maagden, Radboud, het Thebaans 
Legioen, Bonifatius en zijn gezellen, Justus, de gezellen van Victor, Blasius, Valerianus, 
Felix, Margaretha, Juliana en Anna. Verder beschreef Trees een aantal heilige plaatsen 
waarvan steentjes of kluitjes aarde in het gestreepte kistje bewaard werden: waar Petrus 
weende, waar Maria geboren werd, de berg Tabor, waar Christus weende over Jeruzalem, 
de bloedakker, waar de Annunciatie plaatsvond, de beek Cedron, waar Christus gedoopt 
werd, het huis van Simon de Leproos, waar de Visitatie plaatsvond, Bethfage, het graf van 
Hieronymus, het huis van Anna en de berg Sinaï. Daarnaast vond Trees in dit gestreepte 
kistje een been in witte zijde genaaid waarop met zilverdraad het woord FLOWER gebor-
duurd was, een bundeltje in leer genaaid en een bot dat een omhulsel van groene stof met 
gouden lovertjes had.693 

Mijn vermoeden is dat Trees met rode-trijp-bekleede	coffertje doelde op een kistje dat nu 
in het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal bewaard wordt. Het is bekleed met rood 
fluweel en gedecoreerd met gekantkloste randjes in een streepmotief. In dit kistje zit nu 
geen van de opgesomde relieken meer. Maar, alle door Trees genoemde relieken zijn nog 
wel verspreid over compartiment A van het hoofdaltaar aanwezig, ook het omhulsel met de 
tekst FLOWER (xls. 513) [39]. 

In een andere, eveneens van mei 1740 daterende relieklijst beschreef Trees de inhoud 
van het klijnste	 coffertje	met	zwart	 en	wit	 streepte	 stoffe	overtrokken. In dit kistje werden voor 

[39] Zijden reliekomhulsel met borduursel: FLOWER (foto auteur)
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een groot deel dezelfde heiligen geborgen als in de groote	rode	coffer,	Radboud werd in het 
bijzonder genoemd.	Ze hadden bijna allemaal een opschrift maar geen authenticiteitsver-
klaringen. Trees maakte hier geen complete opsomming, maar noemde alleen de relie-
ken die het meest bijzonder gevonden werden: van Petrus, Paulus, Bartholomeus, Lucas, 
Johannes de Doper, Johannes de Evangelist en Carolus Borromeus.694 Het kleine zwart-wit 
gestreepte kistje en de grote rode kist zijn in het Utrechtse altaar terug te vinden. Het 
kleine kistje is leeg en in de rode kist wordt inderdaad nog steeds een aantal relieken van 
Radboud bewaard. De relieken die getuige Trees’ lijst in het kleine kistje bewaard werden, 
bevinden zich daar weliswaar niet meer in maar zijn redelijk gegroepeerd in compartiment 
A van het altaar te vinden. 

Op een onbekend tijdstip schreef Trees over een reliek dat hij gevonden had in een 
zakje. Bij het botfragment bevond zich geen enkele vorm van schrift: sine	ulla	autentica	auto-
ritate,	sine	ulla	inscriptione. Dit briefje wordt bewaard bij een botfragment en de resten van 
een groen zijden reliekomhulsel dat uitbundig gedecoreerd is met banden van gouddraad 
en gestanste koperen bloemetjes. Een cedula is inderdaad niet te vinden.695

nicolaas broedersen (circa 1682-1762)
Nicolaas Broedersen was in de periode 1722-1752 als pastoor verbonden aan de oud-
katholieke kerk van Delft. In 1738 werd hij daarnaast benoemd tot aartspriester van het 
Delfland en in 1747 tot deken van het Utrechtse Metropolitaan Kapittel.696 In 1725 werd, 
onder andere met beursgelden die ter beschikking waren gesteld door Pasquier Quesnel, 
het oud-katholieke seminarie in Amersfoort opgericht. Nicolaas Broedersen, provisor van 
de priesteropleiding, zorgde ervoor dat men in Amersfoort de benodigde middelen ont-
ving. Hij had in 1723 ‘Cleresie-geld’ teruggetrokken uit het college in Leuven om het te 
kunnen investeren in de oud-bisschoppelijke opleiding.697 In 1724 verkreeg hij goederen 
uit Leuven. Deze goederen, voornamelijk liturgisch textiel, bewaarde hij enige tijd in zijn 
privéwoning in Delft. Vandaar gaf hij de objecten in 1727 aan Johannes Willemaers, die de 
leiding had over het zojuist opgerichte college in Amersfoort. Bij deze overbrenging stelde 
Broedersen een inventaris op. Naast kazuifels en koorkappen bevat zijn gift een	sterre	met	
reliquien. Blijkbaar had Broedersen zich ingezet enkele ‘Leuvense’ relieken voor de Cleresie 
te behouden.698 Wellicht dat meer relieken van Leuven naar Amersfoort verplaatst werden, 
maar hierover is vooralsnog geen schriftelijk bewijs gevonden.

cornelis deelder (1853-1928)
Cornelis Deelder begon zijn religieuze loopbaan in 1877 als pastoorsassistent in de Agneskerk 
te Egmond aan Zee. In 1882 accepteerde hij de functie van assistent in de Joriskerk in 
Amersfoort. Twee jaar later werd Deelder benoemd tot pastoor van de Gertrudisparochie te 
Utrecht. Hij bleef deze functie uitoefenen tot vier jaar voor zijn overlijden.699 Deelder was 
de drijvende kracht achter de bouw van de Gertrudiskathedraal die de destijds behoorlijk 
vervallen schuilkerk moest vervangen.

In de grote met rood fluweel beklede kist waarvan Trees de inhoud opsomde in zijn 
relieklijst van 1740, wordt een document van de hand van Deelder bewaard. Op 26 febru-
ari 1920 legde hij vast dat hij dit	kistje	met	relieken ontvangen had van Henricus Theodorus 
Johannes van Vlijmen, bisschop van het Haarlemse bisdom van 1916-1945. Zo wordt dus 
duidelijk dat deze uit de Annakerk te Haarlem afkomstige relieken (zie H4 ‘Johannes 
Trees’) pas aan het begin van de twintigste eeuw toegevoegd werden aan de uitgebreide 
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reliekschat van de Gertrudiskathedraal. In dezelfde verklaring schreef Deelder dat hij van 
Van Vlijmen nog twee houten reliekhouders (wit met goud) ontvangen had. Het kistje 
plaatste hij in het altaar in de nieuwe kathedraal – deze had op dat moment nog maar één 
altaar, namelijk het hoofdaltaar – en de reliekhouders zette hij in de oude	kerk.700 Hierin 
zou iets later het Oud-Katholiek Museum gevestigd worden. Deze wit met gouden reliek-
houders zijn bewaard gebleven. Momenteel worden ze bewaard in het depot van Museum 
Catharijneconvent (cat.nr. 30) [k28].701 Het zijn lindenhouten barokke houders uit de peri-
ode 1740-1760. Beide houders bevatten boven achter glas een reliek van de schedel van de 
priester Lebuinus (ex	capite	S(anc)ti	Lebuini	Sac(erdos)) [k29] en onderin een beenderreliek 
van de gezellen van Victor (ex	ossibus	Sociorum	S(anc)ti	Victoris	Mart(yris)).

engelbertus lagerwey (1880-1959)
Lagerwey doorliep zijn opleiding aan het seminarie te Amersfoort. Hij werkte als pas-
toor in de Maria Magdalenakerk te Zaandam (1904-1910), de parochie van Maria Maior te 
Dordrecht (1910-1924) en ten slotte in de Gertrudisparochie van Utrecht (1924-1945). In 
1941 was hij daarnaast gewijd tot bisschop van het bisdom Deventer, een functie die hij tot 
zijn dood bekleedde.702

In het begin van de jaren ’30 van de twintigste eeuw begon Lagerwey zich te verdiepen 
in het reliekbezit van zijn parochie. Hij vroeg W.J.A. Visser, wetenschappelijk medewerker 
aan het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht in 1931 om zijn hulp. In Vissers woorden was 
het één van Lagerweys eerste	 wenschen	 om	 hiervan	 een	 nauwkeurigen	 inventaris	 te	 bezitten.703 
Visser heeft ten behoeve van het samenstellen van de inventaris een aantal buitenlandse 
archieven bezocht en hij kreeg hulp van textielexpert N. Schoorl, arts V.C.J. Smits voor het 
identificeren van de beenderrelieken en politie-deskundige C.M. Garnier, die nu en dan 
foto’s maakte.

Een deel van de relieken (circa driehonderdveertig stuks) in het hoofdaltaar van de 
Gertrudiskathedraal werd dus al eens eerder geïnventariseerd. Lagerwey bond om de gro-
tere relieken een touwtje waaraan een met potlood genummerd kartonnen rondje hing, de 
kleinere relieken verpakte hij in bruinpapieren envelopjes die hij nummerde. Deze num-
mers corresponderen met kaartjes in een kaartenbak. In 1992 maakte René van Gruting 
gebruik van de bak voor zijn artikel over onder andere de schedel van de heilige Oswald.704 
Twee jaar later gebruikte Niek van Ditmarsch (zie H4 ‘Niek van Ditmarsch’) de fiches toen 
hij enkele relieken van de heilige Pontiaan uit het altaar translateerde naar Spoleto.705 

Helemaal voorin de kaartenbak zit een tekstje van de hand van Lagerwey: De	beschrijving	
der	relieken,	welke	onder	het	hoofdaltaar	der	kerk	ad	St.	Gertrudem	worden	bewaard,	is	aangevangen	
op	27	October	1931	en	beeindigd	op	17	mei	1932.	Toen	moest	nog	één	kist	worden	beschreven,	met	
relieken	uit	Gouda	en	omgeving.	Dr.	V.C.J.	Smits	en	Dr.	W.	Visser	hebben	mij	daarbij	geholpen. 
Aangezien Lagerweys inventarisatie circa 340 relieken omvat, trad er enige verwarring op 
na het lezen van dit kaartje, waarop staat dat Lagerwey alles gedaan had behalve de kist uit 
Gouda. Deze kist (zie H4 ‘Petrus Codde’) bevat ruim tweehonderd reliekjes. De uitkomst 
van de rekensommen 340 + 200 = 540 en 1700 - 540 = 1160 zou betekenen dat er meer dan 
duizend relieken pas na 1932 in de kathedraal terecht zouden zijn gekomen. Het staat vast 
dat dit voor een deel van de relieken geldt (bijvoorbeeld voor relieken uit de Maria Minor 
en de Jacobusparochie, zie H4 ‘Niek van Ditmarsch’), maar absoluut niet voor meer dan 
duizend objecten. De kogelpot bijvoorbeeld maakt vanaf het midden van de zeventiende 
eeuw deel uit van de schat van de Gertrudisparochie. Deze werd echter door Lagerwey en 
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Visser niet geïnventariseerd. Blijkbaar hebben ze meer relieken dan alleen de Goudse kist 
niet nader bestudeerd tijdens hun werkzaamheden.

In de kaartenbak zit verder een briefkaart die Visser op 3 december 1934 naar pastoor 
Lagerwey stuurde. Blijkens zijn eerste zin was het een reactie op iets dat Lagerwey eerder 
gezegd/geschreven had: Hooggeachte	Pastoor	Lagerwey,	U	heeft	 goed	 geraden,	 er	 staat	“perka-
ment”,	bnevens	[sic] had	ik	gaarne	de	maten	van	het	“reliek	de	vestimentis”	van	Lebuinus	zelve	met	
die	orante.	Bijgaande	“teekeningen”	zullen	het	nu	nu	[sic]	duidelijker	maken.	Wat	meent	U	dat	nu	
het	geschikst	zou	zijn	om	uit	Uw	kostbaarheden	te	publiceeren.	Er	ligt,	geloof	ik	nog	een	bursa?	Of	
Bernulphus?	Uw	antwoord	gaarne	tegemoet	ziend. [ondertekening en adressering] [40 en 41]. In 
1933 had Visser gepubliceerd over de vondst van de Willibrordrelieken, in 1935 verscheen 
een artikel over het Lebuinusreliek706, waarover hij schreef op de briefkaart. De plannen die 
hij uitte voor verdere publicaties lijken niet te zijn uitgevoerd. Voor zover bekend schreef 
hij geen stukken over de bursa of over de relieken van bisschop Bernold.

[40] Voorzijde kaartje van  
W.J.A. Visser aan E. Lagerwey, 
1934 (scan auteur)

[41] Achterzijde kaartje van 
W.J.A. Visser aan E. Lagerwey, 
1934 (scan auteur)
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niek van ditmarsch (1928-)
Jacobus Nicolaas van Ditmarsch is 
de op twee na laatste pastoor van de 
Utrechtse Gertrudis parochie. Tijdens 
zijn pastoraat is het een en ander ver-
anderd aan de samenstelling van de 
reliekschat. 

Op 19 februari 1988 getuigde 
Van Ditmarsch van een reliektrans-
latie die plaatsvond op 1 juni 1977.707 
De relieken die bij deze Akte van 
Translatie in een simpele kartonnen 
doos bewaard worden, waren eigen-
dom van de Barbara- en Antoniuskerk 
te Culemborg voordat ze in 1977 ver-
plaatst werden naar het hoofdaltaar 
van de Gertrudiskathedraal. 

Een andere Akte van Translatie 
stamt van 18 februari 1988.708 Hij 
betreft de overbrenging van de relie-
ken van de Utrechtse schuilkerk Maria 
Minor naar de Gertrudiskathedraal. 
Het aantal parochianen van de 
Mariaparochie was op dat moment zo 
geslonken dat het logischer was deze 
leden in de vieringen in de kathedraal 
te verwelkomen. Sommige van de 
bezittingen werden eveneens onder-
gebracht in de kathedraal. De betref-

[42] Tabernakel in de sacristie van de Gertrudiskathedraal 
(foto auteur)

fende relieken zitten in een grote houten kist met drie compartimenten. 
Ook de relieken van de Utrechtse oud-katholieke Jacobusparochie werden in 1989 naar 

de Gertrudiskathedraal verplaatst. Van Ditmarsch correspondeerde hierover met Fred Smit, 
oud-katholiek pastoor in IJmuiden. Het betrof een en ander van Port-Royal en verder 
oude Utrechtse relieken die via Keulen weer teruggekomen waren in de zetelstad. Van 
Ditmarsch had bovendien drie kopieën van bij de relieken uit de Jacobusparochie bewaarde 
akten gemaakt, waarvan één van Van Neercassel, en Smit deze toegestuurd. Smit reageerde 
door te vragen of Van Ditmarsch in de reliekschat van de kathedraal aanwijzingen had 
gevonden dat er relieken van Alticollense in Utrecht terecht waren gekomen.709 Precies 
deze vraag is twintig jaar later één van de kernvragen van deze studie. De relieken van 
de Jacobuskerk plaatste Van Ditmarsch grotendeels in het altaar in de in 1988-1989 aan-
gebouwde Jacobuskapel. Dit altaar is dichtgetimmerd, waarmee toegang tot de relieken 
onmogelijk werd gemaakt.710 Hoewel over de hoeveelheid, herkomst en vorm van deze 
relieken dus niets te zeggen is, behoren ze evenwel tot de kathedrale schat. De port-roya-
listische relieken die Van Ditmarsch uit de Jacobuskerk verkreeg, plaatst hij op een console 
rechts van het altaar in de Mariakapel boven de sacristie van de kathedraal. Later werden 
deze relieken verplaatst naar het tabernakel in de sacristie (xls. 1678-1684) [42 en k30].
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In 1989 werden zes relieken uit het hoofdaltaar verplaatst naar het nieuwe celebratieal-
taar, zo getuigt een derde Akte van Translatie, die ingelijst is opgehangen in de sacristie 
naast het koor. Het ging om relieken van Agnes, Cunera, Gregorius, Bernold, Frederik en 
Laurentius (zie H6 ‘Relieken doorgelicht’). Tot op heden bevinden deze relieken zich in 
het celebratiealtaar.

Aartsbisschop Ambrosanio van Spoleto vroeg rond 1990 aan zijn Utrechtse oud-katho-
lieke collega Glazemaker of de Gertrudisparochie eigenaar was van relieken van de heilige 
Pontiaan. Na wat moeite en met behulp van de door Lagerwey en Visser samengestelde 
catalogus wist Van Ditmarsch enkele Pontiaanrelieken in het altaar te identificeren. Deze 
bevonden zich in een loden kistje [43]. Dit kistje ging vergezeld van een stuk schouderblad 
dat individueel verpakt was in rood textiel en van drie cedulae. Van deze objecten is alleen 
het gevulde kistje nog aanwezig, het beenderfragment en de bijschriften werden dus weg-
gegeven. Op 20 augustus 1994 droeg Van Ditmarsch de heilige overblijfselen over aan de 
deken van de Spoletaanse dom.711 

jan kinneging (1945-)
Jan Kinneging werd in 1993 benoemd tot pastoor van de Gertrudiskathedraal als opvolger 
van Niek van Ditmarsch. In 2010 ging hij met emeritaat. Het grootste deel van dit onder-
zoek werd uitgevoerd onder zijn pastoraat. En tijdens zijn ambtsperiode werd de reliekschat 
uitgebreid. Op 23 juni 2008 ontving hij een ovale reliekhouder met een botreliek van de 
heilige Jucundinus (xls. 1709) [k31]. Een nu lege reliekholte zal ongetwijfeld een reliek van 
Jucundinus’ compaan Justus hebben bevat. Aan de achterzijde van het medaillon is een 
door Clemens XI (1700-1721) gewijd agnus	dei aangebracht. De houder was een gift van 
Fiete Smit-Maan, wier vader tussen 1945 en 1970 pastoor in de Gertrudiskathedraal was.

[43] Loden kistje met verbrande relieken van Pontiaan (foto auteur)
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nieuwere ‘heiligen’
Het Franse cisterciënzerinnenklooster Port-Royal-des-Champs, gesticht in 1204, lag vlak-
bij Versailles onder Parijs (zie H2 ‘Jansenisme en Port-Royal’). Vanaf het moment dat Jean 
Duvergier de Hauranne in 1634 aangesteld werd als geestelijk leider over de verschillende 
scholen op het terrein van het klooster, raakte het klooster nauw verbonden met het jan-
senisme. In de tweede helft van de zeventiende eeuw verzamelden aanhangers van deze 
theologische stroming zich in het klooster. Op aandringen van de jezuïeten verbood paus 
Innocentius XI in 1679 Port-Royal om nog novicen aan te nemen.712 De intentie was dat 
het klooster bij gebrek aan opvolging vanzelf zou ophouden te bestaan. Dit proces verliep 
in de ogen van paus Clemens XI niet snel genoeg. Hij deed in 1708 een opheffingsbul uit-
gaan. In 1709 werden enkele volhardende kloosterlingen uit het klooster verwijderd en een 
jaar later werd begonnen met de sloop van het gebouw van Port-Royal-des-Champs.

De opleidingen van Port-Royal stonden bekend als streng en van een hoog niveau. 
Verschillende intellectuelen verzorgden colleges, volgden onderwijs of onderhielden con-
tact met bewoners van Port-Royal. Door de in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
regelmatig oplaaiende geestelijke strijd tussen de jezuïeten en de paus aan de ene kant en de 
aanhangers van het jansenisme – meer in het bijzonder de bewoners van Port-Royal – aan 
de andere kant, voelden jansenisten zich niet langer veilig in het anti-jansenistische Franse 
milieu. Ze vluchtten naar veiliger oorden. Al onder Van Neercassel was een standvastige 
relatie opgebouwd tussen het Utrechtse vicariaat en het Parijse Port-Royal. In het begin 
van de achttiende eeuw was de verwantschap tussen de Kerk van Utrecht, ontstaan door de 
volhardende aanhangers van de geëxcommuniceerde Petrus Codde en Port-Royal alleen 
maar toegenomen.713 Beide zagen in de invloed van de jezuïeten een ontworteling van 
de traditionele katholieke religie. Bovendien hadden leden van beide groeperingen eerder 
geweigerd het formulier te ondertekenen, waarin vijf stellingen die zogezegd uit Jansenius’ 
publicatie afkomstig waren als ketters werden veroordeeld. Ook de bul Unigenitus werd 
door beide kringen niet bekrachtigd.714 

De Franse jansenisten werden gezien als een nieuw type martelaar. Ze werden weliswaar 
niet omgebracht, maar in feite wel vervolgd vanwege hun religieuze overtuiging. Geen van 
hen is heilig verklaard, maar desondanks was er een devote bewondering. Overblijfselen 
van opmerkelijke aan Port-Royal en het jansenisme gerelateerde figuren en locaties raak-
ten vanaf het begin van de achttiende eeuw in omloop. De behoefte om ‘relieken’ van 
Port-Royalisten te bezitten zal ongetwijfeld gevoed zijn door de opgraving van lichamen 
op het kerkhof van Port-Royal toen de abdij gesloopt werd. De lijken werden toen naar 
elders overgebracht, waardoor een uitgelezen mogelijkheid ontstond om wat botmateriaal 
van bijzondere personen te bemachtigen.715 Waarschijnlijk zijn met name les	 amis	 de	 la	
verité verantwoordelijk voor het feit dat er relieken van port-royalisten verspreid werden. 
Deze amis bleven na de sloop van het gebouw leven in de geest van het jansenisme en 
hielden het gedachtegoed van Port-Royal levend.716 Een voorbeeld hiervan kan gevon-
den worden in de reliekschat van de Gertrudiskathedraal: in september 1836 bezochten 
Augustin Bonaventure Hureau (1793-1868) en Antoine Constantin Grégoire (1770-1840) 
Nederland om de banden tussen de Franse jansenisten en de Cleresie nader te onderzoeken. 
Waarschijnlijk werd hen om port-royalistische relieken gevraagd, want in 1837 ontving 
men in Utrecht relieken via Hureau. 717 

De Franse jansenistische geestelijkheid, die haar religieus erfgoed altijd met zorg had 
omhuld, had rond het midden van de negentiende eeuw problemen met de opvolging. 
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In Nederland was echter de levendige oud-katholieke kerk, die was voortgekomen uit de 
Utrechtse jansenistische beweging. Uit voorzorg werden boeken, manuscripten en por-
tretschilderijen van port-royalistische grootheden in verscheidene zendingen naar Utrecht 
gestuurd. Deze voorwerpen werden ondergebracht in het huis Clarenburg, waarin de 
Maria Minor gevestigd was.718 Wellicht zijn met deze zendingen wat relieken in Utrecht 
terechtgekomen. In de schat van de Gertrudiskathedraal en onder de naar Museum 
Catharijneconvent overgebrachte stukken zijn namelijk legio exemplaren van Port-
Royalrelieken te vinden. Aangezien het bezit van de Maria Minor in 1989 overgebracht 
werd naar de Gertrudiskathedraal, is het mijns inziens goed mogelijk dat deze relieken met 
het overige bezit uit Frankrijk gekomen zijn.

samenvatting en conclusie
De religieuze omwenteling in de tweede helft van de zestiende eeuw vormde een bedrei-
ging voor het katholieke erfgoed. Bij het redden van het erfgoed is de zorg in de eerste 
plaats uitgegaan naar de relieken, die, in tegenstelling tot materiële kostbaarheden, onver-
vangbaar waren. De relieken zag men bij uitstek als een middel dat de restauratie van de 
katholieke kerk in later tijd kracht kon bijzetten. Bij het herstel zouden de relieken gelden 
als getuigen van de eeuwenoude identiteit van de katholieke kerk. De relieken van in het 
bijzonder de Romeinse martelaren stonden symbool voor een relatie tussen de eigenaar van 
de relieken was en de kerk van Rome, eeuwenlang de basis van de katholieke kerk. In een 
brief van 21 september 1591 gaf Sasbout zijn broer Tilman in dit kader de opdracht om de 
relieken die hij binnenkreeg goed te documenteren, zodat ze na een periode van luctum,	
planctum	et	dolorem (droefheid, rouw en pijn) met zekerheid teruggeplaatst konden worden 
op de plaats van herkomst of eventueel in een groter geestelijk gebouw konden worden 
vereerd.719

In deze droevige periode gingen veel reliekhouders verloren. Voorzover bekend bleven 
slechts twee houders uit het middeleeuwse Utrecht tot de dag van vandaag bewaard: de 
buste van de heilige Frederik en het ivoren kistje, waarin de Salvatorkerk onder andere 
relieken van Willibrord geborgen had. De routes die deze houders aflegden, zijn goed te 
reconstrueren. Dat is ook het geval voor de verschillende gemusealiseerde relieken uit de 
Utrechtse middeleeuwse kerkschat. Veel van deze objecten kwamen in handen van een 
reliekredder die zorgde voor bescherming en behoud. 

Het doel van dit vierde hoofdstuk was om een verbinding te maken tussen hoofdstuk 3, 
waarin beschreven werd uit welke relieken het middeleeuwse Utrechtse reliekbezit bestond 
en hoofdstuk 5, dat een verslaglegging is van de inventarisatie en dus een onthulling van 
de samenstelling van de hedendaagse schat in de Gertrudiskathedraal. Het bleek echter 
ingewikkeld, zo niet onmogelijk, om op het niveau van de individuele relieken lijntjes te 
trekken tussen Utrecht in de middeleeuwen en Utrecht in de huidige tijd. 

De bestudeerde bronnen zijn in de regel namelijk zodanig incompleet en de verschij-
ningsvormen van de relieken door de tijd zodanig veranderd dat van het volgen van losse 
relieken geen sprake kon zijn. Overigens bleek tijdens het onderzoek al snel dat reliekred-
dingen in het algemeen nog zelden onderwerp van studie zijn geweest. Het onderzoek 
richtte zich daardoor op nadere bestudering van de reliekredders voor wie een band met de 
middeleeuwse Utrechtse kerkschatten en/of met de huidige schat in de Gertrudiskathedraal 
aanwijsbaar was. Hiervoor werd gebruik gemaakt van informatie uit archiefbronnen: cor-
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respondentie en memories van reliekoverdrachten, veelal niet eerder gepubliceerd en uit de 
documenten die in het hoofdaltaar van de kathedraal bewaard worden. Deze documenten 
waren tot nog toe nooit onderwerp van studie geweest. Het resultaat was inzicht in het 
levendige fenomeen ‘reliekreddingen’. De onderzochte reliekredders kunnen model staan 
voor hoe men op andere locaties in het protestants geworden gebied omging met de kost-
bare overblijfselen van katholieke heiligen.

Een waardevolle collectie geredde relieken, waaronder talloze Salvatorrelieken en kost-
baarheden van het kapittel van Sint-Jan, die via Arnold van Esch gered waren, kwam via 
Jan van den Eynde, Pompeius van Montzima en Gerrit van den Steen, onder het beheer 
van Abraham van Brienen in Utrecht terecht. 

De gebroeders Vosmeer blijken cruciaal te zijn geweest voor de redding van relieken. 
Uit de verschillende relieklijsten die in verband kunnen worden gebracht met Sasbout en 
Tilman blijkt dat zij relieken van de Salvatorkerk, de Domkerk, de Mariakerk, het Duitse 
Huis, het Annaklooster en het franciscanerklooster bescherming hebben geboden in 
Keulen.720 De Utrechtse relieken raakten in Keulen vermengd met relieken die Sasbout 
uit andere plaatsen had meegenomen: met het noemen van het karthuizerklooster van 
Arnhem, het Paulusklooster van Gouda, het klooster Mariënboom bij Kalkar, het jezu-
ietencollege en het karthuizerconvent van Keulen en het klooster Mariënburg bij Soest is 
slechts een kleine selectie van de andere herkomstlocaties gegeven.

De Domrelieken raakten verspreid onder Thomas van Buurlo (onder andere de door 
de geuzen in brand gestoken relieken van de heiligen Agnes en Pontiaan) en Everardus 
Botter, die voor tweeduizend gulden Domrelieken kocht (onder andere overblijfselen van 
Odulphus). Van Buurlo’s collectie kwam terecht in het jezuïetencollege van Emmerik en 
vandaar (deels) in Utrecht. Botters verzameling belandde grotendeels in het jezuïetencol-
lege van Halle en er is geen reden om aan te nemen dat daarvan nog relieken in Utrecht 
kwamen.

Aan de hand van individuele relieken werd duidelijk dat in de Gertrudiskathedraal relieken 
uit zowel de Keulse als de Leuvense collectie van de gebroeders Vosmeer terecht waren 
gekomen. Voor Keulen kan bijvoorbeeld de schedel van Oswald als getuige hiervan gelden. 
Voor Leuven staan de schedelrelieken van de Elfduizend Maagden die Tilman verkreeg 
via ene Cornelia Wilhelmus model. Tot slot leverde Emmerik relieken aan de Utrechtse 
Gertrudisparochie, wat op te maken is uit onder andere de verbrande relieken van Agnes 
en Pontiaan en de wurgdoek van Cunera. Vanwege deze voorbeelden werd vooral aan-
dacht besteed aan de verzamelingen bijeengebrachte relieken in de drie genoemde steden. 
De in Keulen en Emmerik – en, zo lijkt het nu, in mindere mate Leuven – veiliggestelde 
relieken die in de zeventiende eeuw via verschillende routes in het beheer van de schuil-
kerk van Sinte Gertrudis belandden, kunnen gezien worden als het uitgangspunt van de nu 
ruim zeventienhonderd objecten tellende schat.

Grotendeels afzonderlijk van elkaar en toch gezamenlijk zijn de reliekredders erin geslaagd 
om relieken uit Utrechtse geestelijke instellingen in veiligheid te brengen. Tijdens de red-
dingsacties werden nieuwe verzamelingen samengesteld. Dat ondanks deze vermenging 
zuiver Utrechtse relieken terugkwamen in de zetelstad, blijkt uit de aanwezigheid van relie-
ken van de belangrijke ‘kernheiligen’ – dit zijn heiligen van wie de relieken de basis van 
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de Utrechtse middeleeuwse kerkschat vormden – in de schat van de Gertrudiskathedraal. 
Willibrord, Bonifatius, Eoban, Adalardus, Agnes, Pontiaan, Benignus, Urbanus, Frederik, 
Odulphus, Sint-Maarten en Bernold zijn goed vertegenwoordigd.721 Door de verrichtingen 
van latere beheerders van de reliekcollectie of door latere gebeurtenissen (opheffing/fusie 
en dergelijke) werden toevoegingen aan of in enkele gevallen schenkingen uit de schat 
gedaan.

De historie van de schat van de Gertrudiskathedraal is dus bepaald levendig te noemen. 
De basis werd op zijn laatst gelegd in de jaren ’60 van de zeventiende eeuw en in 2008 vond 
de vooralsnog laatste toevoeging plaats.
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HOOFDSTUK 5

relieken onthuld

inleiding
De twee altaren in het koor en het tabernakel in de sacristie van de oud-katholieke 
Gertrudiskathedraal herbergen ruim zeventienhonderd objecten. Voor het grootste gedeelte 
betreft het relieken. Maar tot die zeventienhonderd voorwerpen behoren ook glazen, hou-
ten, ivoren, pijpaarden en textiele objecten die geen reliek zijn en losse cedulae, waarvan 
niet zeker is of de bijbehorende relieken zich (nog) in het altaar bevinden. Aan 65 procent 
van de relieken is middels een opschrift of cedula een specifieke heiligennaam te verbin-
den. Bij de overige 35 procent van de voorwerpen ontbreekt elke vorm van documentatie, 
waardoor een contextonderzoek voor deze relieken onmogelijk is en blijft, maar door hun 
verschijningsvorm zijn enkele van deze naamloze objecten toch het bekijken waard.

Een deel van de reliekschat wordt momenteel niet meer in de kathedraal bewaard. Het 
betreft objecten met museale waarde, bijvoorbeeld omdat ze geplaatst zijn in een houder van 
hout of textiel. Deze objecten zijn in 1970 vanuit het Oud-Katholiek Museum verplaatst 
naar de gebouwen van het Catharinaklooster, waarin Museum Catharijneconvent werd 
ondergebracht. Een kleine catalogus van deze voorwerpen is opgenomen als appendix.

verantwoording inventarisatie
Om de inventarisatiegegevens van alle voorwerpen overzichtelijk aan de lezer te kunnen 
presenteren, zijn deze ingevoerd in een excelsheet. Elke entry bestaat uit de volgende 
onderdelen:

- Plaatsaanduiding (compartiment en doos/kist) en objectnummer
- Naam van de heilige(n) (indien bekend)
- Beschrijving van het object
- Afmeting van het object
-  Transcriptie van het opschrift/de cedula	(indien aanwezig, (Latijnse) afkortingen uit-

geschreven tussen haakjes)
- Nummer in de kaartenbak van Lagerwey (indien aanwezig)
- Herkomstmededelingen (voorzover bekend)
- Reconstructie van de afgelegde weg (voorzover mogelijk)
-  Bronnen: archiefbronnen, altaardocumenten, literatuur of afbeeldingen van vergelijk-

bare objecten
- Fotonummering van inventarisatiefoto’s
- Aanvullende opmerkingen

{
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De excelsheet en de bijbehorende foto’s zijn digitaal te raadplegen via www.aniquedekruijf.nl, 
zodat ten allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de zoekfunctie.

In het hoofdaltaar worden verscheidene documenten bewaard. Deze lopen uiteen in ouder-
dom, omvang en inhoud. Compartiment B huisvest vijf documenten in een papieren wik-
kel. In compartiment C bevinden zich 73 geschriften in een kartonnen hangmap [k32]. 
Deze 78 documenten zijn niet in de excelsheet verwerkt.

De informatie uit deze documenten is in grote mate gebruikt bij het schrijven van het 
vierde hoofdstuk (zie hiervoor de voetnoten, waarbij gebruik gemaakt is van een door mij 
ingestelde nummering). Korte schetsen van de inhoud van de meeste documenten kunnen 
aldaar aangetroffen worden.

herkomstlocaties
De reliekschat van de kathedraal bevat relieken van ongeveer 320 personen en locaties. 
De verscheidenheid van de zeventienhonderd voorwerpen is groot. Er zijn verschillen in 
grootte, verschijningsvorm en herkomstlocatie. Uiteraard is het Heilig Land een belang-
rijke leverancier van relieken. In de Utrechtse schat zijn talloze overblijfselen uit die regio-
nen terechtgekomen. Allereerst zijn er locatierelieken van plaatsen die Christus of aan Hem 
gerelateerde personen zelf bezocht hebben. In deze categorie vallen bijvoorbeeld relieken 
van de plaats van de doop van Christus en van de plek waar het Ecce	Homo plaatsvond. Er 
is gruis van de bloedakker, het stuk grond dat de hogepriesters kochten met het bloedgeld 
dat Judas Iskariot uit berouw kwam teruggeven. Van de Gouden Poort, waar Anna en 
Joachim, de ouders van Maria, elkaar ontmoetten zijn brokjes steen aanwezig. Dit geldt 
eveneens voor de locatie waar de engelen het Gloria	in	excelsis	Deo zongen, de plaats waar 
Christus water en bloed zweette (tijdens zijn gebed in de hof van Gethsemané) en de 
plek waar Maria begraven werd. Verder kent het christendom een opvallend groot aantal 
belangrijke bergen: op de Sinaï (ook Horeb genoemd) ontving Mozes van God de tien 
geboden, op de Tabor transfigureerde Christus voor de ogen van zijn apostelen Petrus, 
Johannes en Jacobus, op de Calvarieberg (Golgotha) werd Christus gekruisigd, de berg 
Sion was het decor van het Laatste Avondmaal en Christus’ Hemelvaart vond plaats vanaf 
de Olijfberg. 

Personen die aan het Heilig Land verbonden zijn, zijn onder andere de Onnozele 
Kinderen, Lazarus, Elizabeth en Zacharias en uiteraard apostelen als Andreas, Bartholomeus 
en Simon. Verder zijn er relieken afkomstig uit het huidige Armenië (bijvoorbeeld Blasius 
van Sebaste), het huidige België (Dymphna van Geel en Hubertus van Luik), het huidige 
Duitsland (de martelaren van Trier, Rabanus Maurus en Victor van Xanten) en het huidige 
Frankrijk (bijvoorbeeld Bernardus van Clairvaux). Op deze manier zijn ook gebieden als 
het huidige Irak, Spanje, Zweden, Turkije, Zwitserland en Nederland vertegenwoordigd. 
De lijst met ‘Italiaanse heiligen’ is vanzelfsprekend het langst. 

‘typen’ heiligen
De heiligen van wie relieken aanwezig zijn in de schat van de Gertrudiskathedraal hebben 
de heilige staat meestal bereikt vanwege hun martelaarschap. Er zijn ongeveer negentig 
martelaren/martelaressen, waarbij groepen zoals de Elfduizend Maagden, het Thebaans 
Legioen, de Onnozele Kinderen, de martelaren van Gorcum enzovoorts als één gerekend 
werden). Andere heiligen waren tijdens hun leven abdis, abt, apostel, bisschop, bisschop-
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theoloog, bisschop-kerkvader, bisschop-martelaar, priester, kluizenaar, kluizenares, servus/
serva	dei, missionaris, mysticus, paus, prediker, theoloog of woestijnvader. 

In totaal bestaat de collectie uit bijna honderdzestig mannelijke heiligen, ruim zestig 
vrouwelijke heiligen en ongeveer honderd locatierelieken. Gezamenlijk omvatten de per-
sonen in deze schat een periode van ruim drie millennia. Mozes leefde in de dertiende 
eeuw voor Christus en Charles de Caylus, bisschop van Auxerre stierf in 1754. In de tus-
senliggende periode ligt het hoogtepunt, vanwege het grote aantal martelaren, in de derde 
en vierde eeuw.

De verspreiding van de feestdagen over het liturgisch jaar is eveneens gevarieerd: 168 
dagen van het jaar worden bezet door heiligen uit deze schat. Op 32 dagen hiervan worden 
twee of meerdere heiligen tegelijk herdacht.

verschijningsvorm van de relieken
De grootte van de relieken in de Gertrudiskathedraal varieert van volledige schedels en dij-
beenderen tot piepkleine flintertjes botgruis, stof en textiel. Ook in de presentatie zit veel 
variatie. Er zijn talloze relieken die zonder omhulsel aan de beschouwer getoond worden. 
De meeste overblijfselen zijn evenwel gewikkeld in een omhulsel van papier of textiel. De 
papieren wikkels zijn in de meeste gevallen aan de buitenzijde voorzien van een opschrift 
dat bericht over de inhoud van het pakketje. Bij de meeste van deze pakketjes kon de 
inhoud bekeken worden, maar sommige wikkels waren zo uitgedroogd dat ze bescha-
digd zouden raken bij het openvouwen. Andere pakketjes waren dichtgebonden met een 
touwtje of garen of dichtgeplakt met zegellak. Deze pakjes zijn niet geopend. De papieren 
wikkels stammen veelal uit de post-reformatorische periode. Relieken die uit hun hou-
ders gehaald werden en die (in verschillende partikels) werden verspreid, verpakte men in 
een stukje papier met opschrift, zodat geen verwarring kon ontstaan over de identiteit en 
de authenticiteit van het reliek. Papieren wikkels zijn evenwel altijd bedoeld als tijdelijke 
oplossing. Vanouds werden relieken namelijk gewikkeld in kostbare stoffen.722 

Van dergelijke textiele reliekomhulsels zijn talloze voorbeelden aanwezig zijn in de 
Gertrudiskathedraal. De stoffen lopen in ouderdom en decoratie nogal uiteen. Wellicht is 
het brokaten zakje waarin de rib van Willibrord wordt bewaard het oudste fragment textiel 
in de schat. Het is een stukje kaartjesweefsel vermoedelijk uit de periode rond 800. Uit 
de latere middeleeuwen zijn effen fluwelen en damasten omhulsels aanwezig. Verder is er 
gefigureerd textiel uit de late middeleeuwen, zoals het fragment ‘kin-textiel’ op een naam-
loze schedel (xls. 817) [k33], de stof waarmee een houten kistje (xls. tussen 1557-1558) [k34] 
uit compartiment C bekleed is en de verschillende pakjes die omhuld zijn door Italiaanse 
lampas (onder andere xls. 396, 437 en 1133). Uit de zestiende eeuw stammen enkele stukjes 
goudbrokaat met granaatappelmotief. Talloze omhulsels werden samengesteld uit zeven-
tiende-eeuwse stukken textiel die afkomstig waren uit paramenten of kostuums. Nog 
goede fragmenten van (liturgische) kleding die door slijtage ondraagbaar was geworden, 
kregen geregeld een tweede leven als reliekomhulsel. Het kan in deze gevallen zo zijn dat 
het textiel vervaardigd werd in de zeventiende eeuw, maar dat de samenstelling van het 
reliekpakje stamt uit de achttiende of negentiende eeuw.

De meeste textielomhulsels zijn voorzien van kleine decoraties, zoals clousen, halve bol-
letjes van metaal die door gaatjes met garen vastgezet kunnen worden [k35]. Met spiraal-
draad, zogenaamd Bouillondraad, werden allerhande patronen gecreëerd.723 Bedeltjes van 
gestanste metalen plaatjes zijn er in allerlei vormen: blaadjes, bloemetjes of letters. Een 
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opvallende bedel is die in de vorm van de heilige Christoffel met een staf in de hand en het 
Christuskind op zijn schouders. Dit insigne is bevestigd aan een reliekrolletje waarvan de 
cedula onleesbaar is geworden (xls. 1122) [k36]. Kleine glas- of parelkraaltjes, lovertjes en 
bloemen zijn een vaak voorkomende vorm van reliekdecoratie. De bloemen werden door-
gaans gemaakt door een clous als kern te nemen en daaromheen blaadjes te maken met een 
kern van metaaldraad die omwikkeld werd met garen [k37].

Er zijn heilige resten die slechts deels gevat zijn in een omhulsel, die bevestigd zijn op 
een ondergrond of die omgeven worden door verschillende vormen van decoratie. 

De meeste kleinere relieken en reliekpakketjes maakten in vroeger tijden ongetwijfeld 
deel uit van een groter geheel. Bij bestudering van losse onderdelen uit laat-middeleeuwse 
of vroegmoderne reliekkasten moet namelijk geconcludeerd worden dat veel losse relieken 
uit de schat van de Gertrudiskathedraal daar goed in zouden passen. Zo bevat de schat een 
botfragmentje dat bevestigd is op een basis van een aantal papieren ovalen, die, getuige het 
notenschrift, afkomstig zijn uit een missaal. Deze ondergrond is bedekt met zalmroze zijde. 
Daarop zijn het botfragment en decoraties van spiraaldraad, lovertjes en een bloemetje van 
glassteentjes bevestigd [44 en 45].724 Het voorwerp zou zonder problemen de plaats kunnen 
innemen van één van de tien vergelijkbare medaillons in een reliekkast van rond 1700.725 
Ook de verscheidene voorwerpen met een ovale glazen kern die omgeven wordt door spi-
raaldraad en de langwerpige stukken gebeente omhuld met stroken damast en fluweel zijn 
vermoedelijk uit reliekkasten afkomstig.726 

Het besloten hofje is een specifiek type reliekkast. In een ondiepe houten retabelkast 
werd tegen een paradijselijke achtergrond van bloemen en planten (een hof ) door middel 
van heiligenbeeldjes, insignes, agnus	 dei’s, medaillons en relieken een symbolisch verhaal 

[44] Reliek’amulet’ op ondergrond van missaalpagina’s (foto auteur)
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[44] Reliek’amulet’ op ondergrond van missaalpagina’s (foto auteur)

verteld. Iconografisch verwijst het besloten hofje naar een tekst uit het Hooglied, waarin 
de bruidegom een loflied aanheft op de schoonheid van zijn bruid: Mijn	bruid,	een	besloten	
hof	ben	 je,	een	gesloten	 tuin	[…] (Hoogl. 4:12). De besloten hof, ofwel hortus	 conclusus staat 
symbool voor puurheid en maagdelijkheid. Naast deze overkoepelende symboliek had elk 
hofje een eigen iconografische programma. De ornamenten en relieken in de kast dienden 
ter ondersteuning van dit programma. 

De vegetatief uitgedoste objecten uit de schat van de Gertrudiskathedraal zouden zeker 
niet misstaan in een besloten hofje. In besloten hofjes waren het reliekpakketje en de bij-
behorende cedula vaak afzonderlijk bevestigd. Men kan zich voorstellen dat, toen dergelijke 
reliekkasten uit elkaar gehaald werden, het reliek en het bijschriftje gemakkelijk van elkaar 
gescheiden konden raken. Dit verklaart waarom er in de Gertrudiskathedraal zoveel pak-
ketjes en stukken gebeente zijn met vegetatieve versiering maar zonder cedula.

Ook zijn er verscheidene voorbeelden van kleine reliekpakketjes die gezamenlijk beves-
tigd zijn op een ondergrond van (batik)papier en/of textiel (bijvoorbeeld xls. 815, 864 
en 883)  [k38 en k39]. Deze vormden ooit waarschijnlijk de vulling van een reliekkast 
of van een uitbundige reliekmonstrans, zoals er nog één bewaard wordt in het Vlaamse 
Waasmunster.727

Stukken gebeente omwikkeld met een zijden lint, waaraan een zegel in rode was is 
bevestigd vormen een belangrijk onderdeel van de reliekkast in Herentals. Vergelijkbare 
relieken zijn te vinden in de schat van de kathedraal (xls. 1301-1303) [k40], waarmee de 
originele context van deze ‘losgeraakte’ voorwerpen duidelijk wordt.728

In dit verband is het opvallend dat enkele kisten en dozen in het hoofdaltaar losse objec-
ten herbergen, die overduidelijk een eenheid vormden. Zo zitten in een simpele schoenen-

[45] Achterzijde van reliek’amulet’ (foto auteur)
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doos in compartiment C (xls. tussen 
944-945) talloze ‘façades’. Deze term 
gebruik ik voor rondboogvormige 
platte voorwerpen met een rondboog-
vormige opening in het midden waar-
door het reliek gezien kon worden 
[46]. De façades zijn aan de voorzijde 
meestal gedecoreerd met bladkoper, 
parelsnoertjes, spiraaldraad, glaskralen 
enzovoorts. De façades zaten zonder 
twijfel ooit in een reliekkast.729

De voorwerpen in een andere kar-
tonnen doos (xls. tussen 745-746) in 
compartiment C vertonen onderling 
eveneens een uiterlijke samenhang. 
Het betreft nagenoeg allemaal lang-
werpige botfragmenten op een basis 
van een klein houten plankje. Beide 
uiteinden zijn verpakt in textiel (flu-
weel of damast). In veel gevallen is dit 
textiel versierd met clousjes of bloe-
metjes [k41]. Aangezien aan de ach-
terzijde van de houten plankjes telkens 
plak- en kalkresten werden aangetrof-
fen, zullen deze objecten eerder op 
een ondergrond of in een kast beves-
tigd zijn geweest.730

houders
Tussen en onder de relieken en verspreid over de verschillende compartimenten en kisten 
worden talloze voorwerpen bewaard, die zelf geen reliek zijn. Het gaat bijvoorbeeld om 
kleine reliekhouders, textielfragmenten en losgeraakte decoratie-elementen, die hieronder 
aan bod komen. 

Een ovale doosje van perkament (xls. 60) vormde de behuizing van relieken van de 
Onnozele Kinderen. Zowel het bakje als het deksel van het kistje zijn aan de binnenzijde 
bekleed met rode zijde, maar het reliek ontbreekt. In een dubbelwandig verwrongen loden 
kistje (xls. 299) bevinden zich nu alleen nog resten van wit linnen en wat stof. Het is onbe-
kend welk reliek oorspronkelijk in het loden kistje bewaard werd.

Er zijn twee flesjes van bruin glas in het altaar aanwezig. Het eerste (xls. 300) heeft een 
platte buik en een lang halsje dat bovenaan afgebroken is. Erin zit wat gruis, waarvan de 
herkomst onbekend is. Het tweede (xls. 1543) [k42] heeft een bolle buik, een afgeplatte 
bodem en een lange hals die bovenaan afgesloten is met een propje zwarte was. In het flesje 
zijn de resten van een bloedkleurige substantie zichtbaar. Aan wie de vloeistof toebehoorde 
is onduidelijk.

[46] Reliek’façade’ met decoraties (foto auteur)
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In een getailleerd houten potje met 
op drie hoogten een ingekerfde dub-
bele lijn (xls. 650) worden verschei-
dene relieken bewaard, onder andere 
van Albertus Magnus, Maria Salomé 
en de kribbe. De rand rond de ope-
ning van het potje droeg vroeger een 
tekst. Hiervan is nu nog slechts een M 
te lezen.

In een dun linnen lapje zijn enkele 
deels zwartgeblakerde botfragmenten 
gewikkeld. Dit geheel wordt omhuld 
door een houder in de vorm van een 
cilinder van bergkristal met een ver-
zilverde bodem en deksel (xls. 712). 
Deze worden met elkaar verbonden 
door twee verzilverde bandjes. 

Een druppelvormige houten han-
ger (xls. 1145) [47] met een geschulpte 
onderrand herbergt in de holte een 
reliekje in groen fluweel. De holte 
is afgesloten met een koperen hekje. 
Naar de datering en functie van dit 
object kan slechts worden gegist.

Er werden drie gelijksoortige hou-
ten ‘kommetjes’ aangetroffen, waarvan 
er één in vorm iets afwijkt van en in 
beduidend slechtere staat verkeert dan 
de andere twee. De kommetjes hebben 
een doorsnede van tien centimeter en 

[47] Reliekhanger met reliek in de holte (foto auteur)

zijn drie centimeter hoog. De buitenzijdes zijn getand. De binnenzijdes lopen trapsgewijs naar 
het midden toe af. Op de bodem van de kommetjes is in twee gevallen een ondergrond van 
zijde en gouddraad aangebracht. Bij het eerste kommetje (xls. 870) horen enkele botfragmen-
ten waaronder een rugwervel. Op de bodem, aan de buitenzijde en op de botfragmenten zit-
ten verscheidene resten van rode zegellak. Bovendien worden in het kommetje glasscherven 
bewaard die gezamenlijk een cirkelvormig glasplaatje vormen dat als afsluiting van het kom-
metje gefunctioneerd moet hebben. De relieken behoren blijkens de bijbehorende cedula toe 
aan de heilige Cunera. Het tweede kommetje heeft een zijden ondergrond met een gekant-
kloste rand van koperdraad (xls. 1100). Met garen zijn daarop twee botfragmenten vastgezet. 
Een glasplaatje en cedula zijn niet aanwezig. Het derde kommetje heeft een matje van zijde-
damast met een gekantklost randje op de bodem (xls. 1677) [k43]. Eraan vastgemaakt zit een 
metaaldraadje waaraan witte en blauwe glaskralen zijn geregen. In het kommetje liggen een 
botfragment, een stukje rode zijde en een papieren cedula: S.	Sebastianes. Ondanks de gaten in 
de zijkanten van de kommetje en drie kleine gaatjes in ht midden van de onderkant (wellicht 
getuigen van het maakproces), is niets over de oorspronkelijke functie van de kommetjes te 
zeggen.
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textiel
Er werden zeer uiteenlopende textiele voorwerpen gevonden. In een doosje met drie 
gescheurde zijden lapjes (rood, blauw en groen) bevindt zich een kleine bursa	(xls. 321). Op 
een ondergrond van gele zijde is met rood een patroon van bloemen en sterren geweven. 
De bursa is leeg.

Een tweede, grotere bursa (xls. 571) huisvest wel enkele reliekjes. Deze bursa is aan de 
buitenzijde voorzien van decoraties met complexe borduursteken die verhoogd zijn aan-
gebracht (zie H6 ‘Bursa’). Het reliektasje wordt gedateerd in de tweede helft van de veer-
tiende eeuw en herbergt onder andere overblijfsel van de heiligen Laurentius en Dorothea. 

Om een reliek van de heilige Odulphus zit een textiele voorstelling gerold (xls. 495) 
[k44]. Op een ondergrond van verscheidene lagen roze zijde is met garen, (parel)kraaltjes 
en lovertjes een kruisigingstafereel aangebracht. Het corpus hangt aan het kruis dat op een 
groene heuvel met rankwerk is geplaatst. Onderaan het kruis is een met bloed gevulde 
kelk aangebracht en Christus’ zijdewond is met een bolletje rood garen benadrukt. Of het 
tafereel echt bij het Odulphusreliek hoort, is de vraag. En waarvoor het object oorspron-
kelijk vervaardigd werd, is niet met zekerheid te zeggen. De wijze waarop het gebladerte is 
aangebracht (blaadjes die zijn opgebouwd uit evenwijdig geplaatste streepjes) wijst sterk op 
vervaardiging in de zeventiende eeuw.731

Op een kussentje van rood fluweel (xls. 550) werd waarschijnlijk vroeger een reliek 
gepresenteerd. Dit was doorgaans een gebruik bij schedelrelieken.732 Maar soms werden 
ook andere relieken (in theca’s of medaillons) op draagkussentjes getoond.733 Inmiddels 
is niet meer te achterhalen welk reliek bij dit kussentje hoort en of het betreffende reliek 
überhaupt wel in deze schat bewaard wordt. Vanwege de grote overeenkomsten in de tex-
tielsoort en het passementwerk met onder andere een reliekbuste uit de zeventiende eeuw, 
moet dit kussentje wel uit die tijd stammen.734 

In een papieren wikkel zitten 26 kleine linnen lapjes die met verschillende kleuren garen 
zijn afgezet (xls. 910). De doekjes zijn bedrupt met de olie die het wonderbaarlijke lichaam 
van de in 1658 overleden karmelietes Margaretha der Engelen afscheidde. Maanden na haar 
dood was er nog geen bederf opgetreden en haar lichaam bleef soepel. De olie die uit haar 
lichaam druppelde werd opgevangen in flesjes en op doekjes om deze als reliek te kunnen 
verspreiden.735 Uit het handschrift op het papieren wikkel blijkt dat deze doekjes uit de 
tweede helft van de zeventiende eeuw stammen.

Opgevouwen, gerafeld en gekreukt: in die staat werden zes bedrukte crèmekleurige 
zijdefragmenten aangetroffen (xls. 1207) [48]. Ze tonen zowel tekst als figuratieve voorstel-
lingen. In feite is een geïllustreerd boek op textiel gedrukt. Een deel van de voorstellin-
gen behoort tot de margedecoratie. Hierin spelen acanthusbladeren, guirlandes en putti de 
hoofdrol. De Latijnse tekst (die aan weerszijden is afgesneden) is een commentaar op ver-
schillende teksten van Aristoteles (De	caelo	et	mundo,	De	ortu	et	interitu,	De	anima,	Ex	metha-
physica), maar dient nader bestudeerd te worden voordat iets meer over de inhoud gezegd 
kan worden. De voorstelling op het eerste fragment toont vier vrouwen met attributen, 
respectievelijk een kelk met hostie, een lam, een kruisstaf en vlammen op het hoofd en een 
staf/spade/anker. Boven hen zweeft een engel met een wapenschild met een afbeelding van 
een ram (?), bekroond door een kardinaalshoed. Een aansluitend zijdefragment toont het 
lichaam van de tweede schilddragende engel en onderin drie vrouwen (van wie de meest 
linkse dezelfde figuur is als de rechter vrouw op het vorige fragment), met respectievelijk 
een takje, een olielampje met vlam en rijke kleding en palmetten in het haar. Hoewel een 
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[48] Boekafdruk op zijde (foto auteur)
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afbeelding van geloof, hoop en liefde zonder twijfel op zijn plaats zou zijn in deze context 
is het aantal figuren hiervoor te groot en blijft de iconografie dus vooralsnog onduidelijk. 
Ook is onbekend waarom en wanneer dit tekstfragment op zijde gedrukt werd.

Tot slot moeten twee in het oog springende bisschopshandschoenen genoemd worden 
(xls. 1068) [k45]. Het zijn inmiddels smoezelig geworden crèmekleurige handschoenen die in 
een fijne steek gebreid zijn. Bij de polsen zijn twee brede banden van goud-kantwerk en op 
de ruggen versieringen met gouddraad aangebracht. Op de naad tussen boven- en onderzijde 
van de handschoenen loopt rondom een complex gevlochten band. De vingers en rug zijn 
gedecoreerd met gouden bloemetjes en het Maria- en Christusmonogram. Op de rechter 
handschoen is het IHS aangebracht binnen een geborduurde doornenkroon. Binnen deze 
omlijsting zijn het kruis en drie nagels geborduurd. De linker handschoen, die meer bescha-
digd is geraakt, toont binnen een doornenkroon het monogram MAR. De accutaresse van het 
borduurwerk maakt een datering in de tweede helft van de zeventiende eeuw plausibel.

losse voorwerpen
Ontelbare losse voorwerpen (die geen houder en geen textiel zijn) werden aangetroffen 
tussen de relieken in het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal. Voor de meeste objecten 
kan naar de oorspronkelijke context slechts gegist worden.

Er worden twee ovale zegeldoosjes bewaard. Van het ene doosje is het metaal zodanig 
geoxideerd dat het niet meer opengemaakt kan worden (xls. 880). Wel steken aan drie 
zijden stukken rood lint uit het doosje. In het tweede doosje bevindt zich een zegelaf-
druk in zwarte was (xls. 1146). Het toont een gehelmde strijder met kruisstaf, daaronder 
een wapenschild. Rondom de centrale voorstelling staat een tekstband, waarvan nog maar 
enkele letters te lezen zijn. Op drie plaatsen steken resten van een papieren strook uit het 
wastablet. Op de verder onbewerkte achterzijde is het wapenschild nogmaals ingedrukt. De 
zegels zullen ongetwijfeld aan oorkonden of bullen gehangen hebben.

In een rechthoekig houten doosje met afgeronde 
hoeken dat bekleed is met batikpapier wordt een 
eenvoudige rozenkrans bewaard (xls. 1306). Deze 
bestaat uit een wit touwtje met 128 bruine houten 
kraaltjes. Een vergelijkbaar snoer hangt in een vol-
ledig bewaard gebleven reliekkast in Herentals.736

Twee kleine ovale voorwerpen doen denken aan 
agnus	 dei’s. De afdrukjes zijn vervaardigd uit pijp-
aarde (xls. 1256). Het eerste laat aan de voorzijde 
een kruisigingsscène zien en aan de achterzijde het 
Lam met vaandel en boek. Het tweede toont de 
kruisiging op de voorkant en de opstanding aan 
de achterkant. Een paar onderdelen van dit laatste 
tabletje zijn ingekleurd. In de kast in Herentals wer-
den vergelijkbare schijfjes aangetroffen, dus wellicht 
zijn deze nu autonome voorwerpen eens onderdeel 
van een groter geheel geweest.

Een verguld stukje houtsnijwerk toont drie dob-
belstenen (xls. 1355) [49]. Met het ‘stokje’ onder de 
dobbelstenen werd het object ooit ergens bevestigd. [49] Verguld houten dobbelstenen (foto auteur)
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Het is voorstelbaar dat de aanvankelijke context van de dobbelstenen een besloten hofje 
was met de kruisiging als hoofdthema of dat ze een onderdeel vormden van een passiekruis. 
De dobbelstenen – een verwijzing naar de dobbelende soldaten onder het kruis – zijn een 
belangrijk passieattribuut.737

Naar de context van vier andere bij elkaar bewaarde voorwerpjes kan slechts gegist wor-
den. Het betreft een roestig sleuteltje, een ovale houten kraal waardoor heen een wit touw-
tje getrokken is, een soortgelijke kraal die door middel van garen de vorm van een eikel 
heeft gekregen en een geoxideerd koperen buisje waaromheen een ijzerdraad gewikkeld is 
(xls. 1540 en 1544). Het buisje is deels gevuld met een brokje kalk.

resten van voorwerpen
In twee verschillende langwerpige kartonnen doosjes in compartiment A zijn houten 
‘scherven’ te vinden. Gezamenlijk vormen ze een klein bokaaltje met een deksel (xls. 359 
en 618). Of het een reliek betreft of (deel van) een reliekhouder is niet te zeggen. 

Twee identieke pijpaarden sculptuurtjes, beide in een papieren wikkel en beide in twee 
stukjes gebroken, werden aangetroffen (xls. 696). De beeldjes zijn ongeveer 2 cm. hoog 
en tonen Maria met Kind. Het Kind houdt een wereldbol met kruis vast, Maria een lang-
werpig voorwerp (lelie/scepter?). De Mariakopjes van beide sculptuurtjes zijn helaas niet 
bewaard gebleven. In volledig bewaard gebleven reliekdoosjes zijn enkele identieke sculp-
turen aangetroffen. Deze fragmentjes zijn dus decoratie-elementen uit een groter geheel.738

Van enkele ivoren voorwerpen is de herkomst en oorspronkelijke functie (nog) niet 
bekend. In een papieren wikkel zitten drie stukken (xls. 1557). Ten eerste een plat ietwat 
bollend voorwerp (circa 10 x 8 cm) waarop een plooival-suggestie gewekt is. De twee 
andere fragmenten zijn kleine ivoren vingertopjes met nagels.

Er werden drie fragmenten goudleer aangetroffen, dat in een zwart- en bordeauxkleu-
rige beschildering een bloemmotief laat zien (xls. 1556). Ook zijn er twee brokjes hout 
waarop duidelijk sporen van verguldsel en polychromie te zien zijn (xls. 1147). En op een 
andere plaats worden twee houtfragmenten bewaard zonder verfsporen (xls. 1555). Op twee 
plaatsen in het altaar worden vergelijkbare glazen scherven bewaard. Het glas is heel dun, 
vertoont een bolling en heeft een parelmoerachtige glans (xls. 944 en 1204). 

Vier langwerpige gebogen stukjes kunststof vormen samen een ring (xls. 294), waarvan 
de oorspronkelijke functie onbekend is.

Van drie andere voorwerpjes blijft zelfs het materiaal onduidelijk. Het gaat om een 
klontje bruin zand/gesteente, een kegelvormig klompje gele was (?) en een klein schelp-
achtig voorwerp (xls. 1437). Over de identiteit van deze objecten kan niets gezegd worden.

documenten
De meeste documenten en herkomstinformatie die in het hoofdaltaar van de Gertrudis-
kathedraal werden aangetroffen, zijn verwerkt in hoofdstuk 4. Omdat nagenoeg alle aan-
tekeningen relieken betreffen – en de documenten dus doelbewust bij de relieken lijken 
te zijn bewaard – verschaften ze waardevolle informatie over de in het vierde hoofdstuk 
besproken reliekredders en de reddingsacties die zij op touw zetten.

Er is echter een klein aantal documenten dat niet aan één van de reliekredders gekoppeld 
kon worden. Om de inhoud van deze contextloze of voor de Utrechtse relieken niet rele-
vante documenten toch uit de doeken te doen, beschrijf ik deze aantekeningen hieronder.

Een perkamenten velletje met uitgelopen zwarte gotische letters lijkt een uittreksel uit 
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een ordinarius te zijn. Het vangt aan met: Dit	zijn	die	daghen	daer	men	wel	heilichdom	op	cyeren	
moet. Dan volgt een opsomming van de heiligendagen. Deze zijn door de beschadiging van 
de tekst lang niet allemaal te lezen, maar het gaat onder meer om de dagen van Gertrudis, 
Bonifatius, Lebuinus, Sint-Maarten en Lambertus en Victor. Opvallend genoeg zijn dit 
allemaal heiligen die, getuige de heiligenkalender, een speciale verering genoten in het bis-
dom Utrecht.739

Vijf soortgelijke documenten bevatten registers van relieken in vier doosjes en van relie-
ken die buiten deze doosjes in een kist bewaard worden. De meest uiteenlopende heiligen 
hebben een plaatsje verworven op deze lijsten, maar de context van de opsomming is er 
niet uit af te leiden.740 

Een anonieme persoon was aanwezig bij de opening van het graf van enkele graven en 
gravinnen van Holland in de abdij van Egmond. Blijkbaar had deze persoon een bijzondere 
bewondering voor graaf Arnulf (951-993), zoon van Hildegard van Vlaanderen en graaf 
Dirk II. Van deze graaf werden namelijk twee tanden en een kies opgewroet en meegeno-
men, waarna ze van kleine bijschriften werden voorzien.741

In een document van 1679 heeft Johannes, pastoor van de Mariakerk in Kleef, opgete-
kend dat hij door bemiddeling van de geestelijke maagden Elisabeth Knippen en Sophia 
Bullen door een zekere heer uit de voornaamste kringen van Amsterdam gevraagd werd 
om relieken. Vanwege de positie van deze niet bij name genoemde vooraanstaande man 
kon hem de gunst niet geweigerd worden en dus ontving deze onbekende in februari 1679 
relieken van de Elfduizend Maagden die gesloten waren in een pyxisvormige houder.742 
Omdat overal in de tekst in cryptische bewoordingen wordt gesproken over de begun-
stigde, is de context van deze schenking niet direct te achterhalen.

Op een uitgebreid document dat niet over relieken gaat, staan op drie plaatsen in 
de kantlijn reliekgerelateerde opmerkingen geschreven. De inhoud van de opmerkin-
gen is elke keer ongeveer hetzelfde; dit zijn onbekende/twijfelachtige relieken uit het 
Minderbroederklooster. In welke stad dit klooster stond, om welke relieken het ging en 
wie de opmerkingen opschreef blijft onduidelijk.743

Eén van de zeventienhonderd objecten is een klein fragmentje helrood fluweel. Het 
opschrift vermeldt dat dit reliekje, een	lappeken	van	de	casuijfel	van	S(int)	Carolus	Boromeus, 
gegeven is door de bisschop van Keulen. Maar door het ontbreken van een naam of een 
jaartal blijft het schimmig welke bisschop bedoeld wordt.744

Er is een tekst op een stuk perkament dat rond een kartonnen kern gevouwen zit. Met 
een zalmroze zijden lint zijn de delen aan elkaar bevestigd. De notitie luidt: Reliquiae	sanc-
torum,	quorum	nomina	ignorantur	in	terris,	quae	scripta	sunt	in	caelo.745 

Felix Camp, deken in de ‘Keulse provincie’, apostolisch missionaris en pastoor in 
Haarlem, had de beschikking over relieken van de heilige Agnes. Ze werden al langer in 
Haarlem bewaard, want ook voorgangers van Camp – hij noemde de franciscanen Arnoldus 
de Wit en Johannes Verbeeck – hadden de relieken altijd geëerd. Om als afweer tegen 
weerparteijen	en	vervolgers te functioneren, waren de relieken zelfs ingemetseld in de muur 
van de woning van deze Haarlemse geestelijken. Op 29 november 1679 schonk Camp de 
Agnesrelieken aan T. Coppier, pastoor te Egmond. Over deze gift wordt bericht in twee 
documenten. Allereerst is er een brief van Camp aan Coppier. Hierin sprak Camp de wens 
uit dat zijn hooghgheerde	vrindt zijn schatkamer eens zou komen bekijken.746 Ten tweede is 
er een verslag van de gift, waarin de genoemde voorgangers van Camp de revue passeren. 
Achterop staat te lezen dat het niet bij de relieken van Agnes bleef. Camp had begrepen dat 
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in Egmond de heilige Catharina één van de patronen was. Dit deed hem besluiten relieken 
van Catharina aan de schenking toe te voegen.747

Een aantekening zonder datum bericht over een translatie naar de parochie van het 
eiland Nordstrand, medestander van de Oud-Bisschoppelijke Cleresie. Relieken van 
Simeon, Thecla, Maria Egyptiaca, Vincentius, Theodorus, Lucianus, Columbanus, 
Hilarius, Pancratius, Victor, Honorius, Felix en Dorothea werden uit een kistje genomen 
en aan Nordstrand geschonken. Bij de drie eerstgenoemde relieken waren zelfs echtheids-
verklaringen aanwezig. Helaas vermeldt het document niet door wie of van waaruit de 
schenking werd geïnitieerd.748

Er is een briefje met de contextloze opmerking: memoria	pro	filiabus	p.p.	pie	memorie,749 
een stukje papier met een volledig vervaagde en dus onleesbare tekst750 en een cedula die 
niet meer bij de bijbehorende relieken bewaard wordt: S(ancti)	Bonifacii	martijris.751

In 1713 bezocht ene L. de la Tour de Bartholomeuskerk in Rome. Aan een thesaurier 
vroeg hij om relieken van de heilige apostel. Het verkregen partikel schonk De la Tour in 
1727 aan Franciscus Méganck, pastoor van Schoonhoven voor zijn kerk aldaar.752

Naast de relieken van enkele port-royalisten bevat de reliekschat een ander Frans 
‘reliek’. Het betreft een stukje linnen uit een gewaad van de niet heilig verklaarde Jean 
Armand le Bouthillier (1626-1700), die abt was van de abdij Notre Dame de la Grande 
Trappe in Soligny-la-Trappe. Het reliek werd door Jacques de la Cour, een opvolger van 
Le Bouthillier, in 1717 geschonken aan Etiènne Debonnaire, een kartuizermonnik van het 
klooster in Gaillon.753 Hoe het reliek vervolgens verder reisde naar Utrecht is onbekend.

In 1751 vond te Rome een reliekruil plaats. Ene Paulus van Ruymkeke overhandigde 
de Romeinse curie een heupbot van een niet bij name genoemde martelaar. Hij ontving 
in ruil daarvoor van Marangonus, de schatbewaarder, relieken van de heiligen Bonifatius, 
Clemens en Constantius. De relieken waren afkomstig uit de catacomben van Priscilla, ze 
waren gewikkeld in een rode zijden hoes en geplaatst in een houten houder met gegolfde 
zijkanten. Van Ruymkeke mocht de relieken naar eigen inzicht gebruiken: behouden, 
weggeven of waar ook maar uitstallen ter verering. Achterop het document wordt duidelijk 
wat hij besloot: de relieken werden verdeeld over twee locaties. De bisschop van Doornik, 
Franz Ernst von Salm-Reifferscheid (1731-1770), stond op 10 januari 1753 toe dat een deel 
van de overblijfselen bij de kanunniken van Reifferscheid terechtkwam en dat een deel in 
de kathedraal van Doornik bleef.754
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relieken ontmaskerd

inleiding
Sinds het midden van de twintigste eeuw beheersen onderzoekers de techniek van de 
radiokoolstofdatering. Levende organismen nemen deel aan een cyclus van het opnemen, 
verwerken en afgeven van koolstof (C). Planten en bomen nemen het in de atmosfeer 
gevormde radioactieve 14CO

2
 op. De zuurstof (O

2
) uit deze atomen geven zij weer af aan de 

omgeving, de koolstof (14C) wordt opgenomen. Via herbivoren en carnivoren komt deze 
14C in elk organisme terecht. Na de dood van een organisme, wordt geen 14C meer opge-
nomen. Het verval van dit radioactieve atoom gaat na overlijden evenwel gewoon door. 
Door de hoeveelheid radioactieve 14C in dode resten te meten, kan de ouderdom van de 
resten bepaald worden.755 Dit geldt voor menselijk, dierlijk en plantaardig ‘restmateriaal’, 
dus ook voor gebeente en verschillende organische textilia.

Alhoewel deze dateringstechniek de afgelopen zestig jaar steeds verder ontwikkeld is, 
is uiteraard de ouderdom niet op het jaar nauwkeurig vast te stellen. Op de vaststaande 
rekenformule dienen altijd een paar correcties uitgevoerd te worden. Door de berekenin-
gen krijgen we de beschikking over twee ‘ouderdommen’. Een tijdspanne waarbinnen met 
circa 68 procent zekerheid de sterfdatum van het onderzochte organische materiaal ligt en 
een tijdspanne waarbinnen die datum met circa 95 procent zekerheid valt. Op basis van de 
analyse van botmateriaal kan bovendien uitspraak gedaan worden over het voedingspa-
troon van het organisme.756

Tussen 1991-2006 werden relieken van verschillende lokale Vlaamse heiligen door 
onderzoekers van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) te Brussel 
onderzocht met behulp van deze natuurwetenschappelijke techniek.757 Het betrof een 
brede variëteit aan relieken: van beenderresten van de heilige Rumoldus van Mechelen 
tot een houtblok van de heilige boom uit het levensverhaal van Odrada van Balen. Bij 
het onderzoek werd geregeld de hulp ingeroepen van een patholoog-anatoom, voor een 
nauwkeurige bestudering van het beendermateriaal. Verder verleenden textielkenners hun 
medewerking, die, vanwege de hoeveelheid oud textiel die over het algemeen in de onder-
zochte reliekschatten werd aangetroffen, onmisbaar bleek. 

utrechtse relieken geselecteerd
Op basis van de deskundigheid en ervaring van het KIK werd door het Metropolitaan 
Kapittel van Utrecht, vertegenwoordigd door pastoor Kinneging van de Gertrudiskathedraal 
een opdracht verstrekt aan het KIK. Het KIK stuurde een afvaardiging naar de kathedraal, 
zodat de onderzoekers met eigen ogen de objecten konden bekijken. Op grond hiervan 

{
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werden de acht meest interessante en/of waardevolle stukken geselecteerd. In Brussel wer-
den de voorwerpen onderzocht en waar mogelijk geconserveerd. Eén van de acht objecten 
bestond uit twee delen, waarmee het totale aantal onderzochte objecten op negen kwam.
1. Samieten lapje (xls. 362) in groen/roodbruin/blauw/geel/metaaldraad
2.	 Bursa (xls. 571) in groen/bruin/wit/goud
3. Schedeldak van één van de Elfduizend Maagden, gevuld met bruine vlas, vergezeld van 

cedula: Caput	ex	iim	Martyri(bus)	et	Virgini(bus) (xls. 576)
4. Linnen doek met geschilderde voorstelling van twee vrouwen en roze zijden sche-

delomhulsel, behorend bij het hierboven genoemde schedeldak (xls. 576)
5. Twee met lint aan elkaar gebonden beenderen in verscheidene soorten textiel, van 

Pontiaan en Benignus (xls. 1196)
6. Een in stukken gebroken schedel in vierkleurig fluweel (xls. 1065)
7. Een in stukken gebroken schedel in rode zijde met onder de kin een stukje geel/rood/

witte zijde met ingeweven vogelpatroon (xls. 818)
8. Een deels in goudbrokaat gewikkelde onderkaak van Benignus, vergezeld van cedula: De	

S(ancto)	Benigno	Frisia	M(artyris) (xls. 714)
9. Een kartonnen doosje gevuld met gedraaide glazen staafjes (xls. 228)
Alle resultaten hieronder zijn afkomstig uit het rapport dat door de medewerkers van het 
KIK werd samengesteld, tenzij anders vermeld.758

utrechtse relieken onder de loep
samiet

Het lapje samiet, een type textiel met een gecompliceerde weefstructuur, werd in gekreu-
kelde en opgerolde toestand in het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal aangetroffen 
[k46]. Op het KIK werd het textiel met een speciale stofzuiger ontstofd en met koude 
stoom werden de vezels gerelaxeerd, zodat het lapje vlak kwam te liggen. Onderaan is 
een blauw boordje, daarboven een rand met medaillons en bovenaan een boord opge-
bouwd uit zes strepen (blauw, roodbruin, metaaldraad, roodbruin, blauw, wit). De rand 
met medaillons is opgebouwd uit groen, roodbruin en metaaldraad. Een groen medaillon 
werd geplaatst op een rode ondergrond en vice	versa. In de groene medaillons is telkens een 
draakje te zien, in de rode een leeuwtje [k47]. 

Het lapje is een samiet met drie inslagstelsels. De weefstructuur is inslagkeper 4Z.759 
Deze structuur komt voor bij twee samieten lapjes uit de kerkschat van de Sint-Servaas in 
Maastricht, welke waarschijnlijk van Spaanse makelij (dertiende eeuw) zijn. Om ook dit 
samieten lapje toe te kunnen wijzen aan de Spaanse textielproductie, zou een nadere verge-
lijking tussen de Maastrichtse lapjes en het Utrechtse textiel moeten plaatsvinden. Van het 
samieten lapje is een klein monster genomen waarop de 14C-methode werd toegepast. Met 
92,2 procent waarschijnlijkheid stamt het stukje uit de periode 1150-1270. Met 68,2 procent 
waarschijnlijkheid uit de periode 1160-1225.

Aan de hand van kleine staaltjes zijn voor de roodbruine, groene en gele gedeelten 
van het lapje samiet de kleurstofbronnen bepaald. Het roodbruine weefsel werd gekleurd 
met een combinatie van stoffen afkomstig van roodhout en isparak (Chinese ridderspoor, 
Delphinium	grandiflorum), het groene weefsel met isparak en een niet nader bepaalde indi-
goïde kleurstofbron en het gele slechts met isparak. Het roodbruine weefsel was vroeger 
waarschijnlijk feller van kleur, maar roodhout is een kleurstof die weinig weerstand biedt 
aan lichtinvloeden en dus gemakkelijk verschiet. Isparak werd gedurende de middeleeuwen 
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geïmporteerd vanuit het Oosten (Centraal-Azië, Noord-Indië, Iran, Afghanistan). Tussen 
1450 en 1550 werd de kleurstof nauwelijks gebruikt. Dit is (deels) te verklaren vanwege een 
verbod op het gebruik van deze kwalitatief lage rode kleurstof. Na 1550 werd in Europa 
een Amerikaanse variant van roodhout geïntroduceerd. Gezien de datering van het samie-
ten lapje, zal hierbij gebruik gemaakt zijn van oosterse roodhout.760

Aan het lapje samiet zijn een bordeauxrood satijnen beursje en een stukje groene zijde 
bevestigd. Aangezien de naaisteekjes van deze bevestiging door het dubbelgevouwen 
samiet waren aangebracht, kon het samiet op deze plaats niet opengevouwen en platgelegd 
worden. Het beursje en het groene lapje werden beide gereinigd, zonder ze los te maken. 
Bij de opening van het beursje zit een koordje met een kern van twee strips linnen/hen-
nep omwikkeld met afwisselend donkerbruin garen en metaaldraad. Deze metaaldraad is 
samengesteld uit een vergulde zilverlaag die met rode bolus bevestigd is op een stuk dierlijk 
darmvlies. 

Het Utrechtse lapje is licht gefixeerd aan een ondergrond van polycarbonaat en synthe-
tische watten overtrokken met linnen teruggebracht in de Gertrudiskathedraal.

bursa
De bursa bestaat uit een voering van beige zijde. De buitenzijde heeft een basis van linnen/
hennep waarop met bandwerk van metaaldraad een motief van vier medaillons is aange-
bracht. Zowel binnen als buiten de medaillons is het oppervlak van de bursa rijk en met 
verscheidene complexe steken gedecoreerd met borduurwerk. Elk medaillon is geborduurd 
in een afzonderlijk patroon. De ruimtes tussen de medaillons worden grotendeels met roze 
en groen borduurwerk gevuld. Het borduurwerk vertoont op sommige plaatsen een hoog 
reliëf. Hier werd het oppervlak eerst opgehoogd door middel van vezels of een raster van 
‘zwevende’ strakgespannen draden waarop het borduurwerk vervolgens aangebracht werd. 
Het resultaat is vergelijkbaar met stukken verhoogd borduurwerk op de aurifriezen van 
de Cappa Leonis in de domschat van Aken.761 Mede door deze overeenkomst wordt het 
beursje gedateerd in de tweede helft van de veertiende eeuw.

Langs de opening en de beide zijnaden loopt een boordje van afwisselend strengen S- en 
Z-getwijnde garen. De onderhoeken van het beursje zijn gedecoreerd met blauwe Turkse 
knopen. Door onafgewerkte gaten langs de opening van de bursa loopt een rijgkoord, dat 
gebroken was. Dit koord vertoont overeenkomsten met sluitkoorden in Tongeren.762

De bursa werd gereinigd, het weefsel van het rijgkoord werd gerelaxeerd zodat de uitein-
den van het hengseltje weer aan elkaar bevestigd konden worden. Ter ondersteuning van 
het textiel werd in het beursje een zijden kussentje geplaatst. Tot slot werd de bursa op een 
met linnen overtrokken ondergrond van polycarbonaat en synthetische watten gelegd [k48].

schedel elfduizend maagden
Van de schedel van één van de Elfduizend Maagden werd een monster genomen, aan de 
hand waarvan bepaald werd dat dit reliek met 95,4 procent waarschijnlijkheid gedateerd 
moet worden tussen 1165-1265. Het schedeltype is dolichocraan, wat inhoudt dat het een 
lange smalle schedel is. Vermoedelijk heeft het schedeldak toebehoord aan een vrouw die 
overleed toen zijn ongeveer 27-34 jaar oud was. 

De schedelholte is opgevuld met vlas. Verder worden in de holte restjes textiel bewaard: 
witte en roze zijdedraden en een fragmentje zwarte zijde. Een spiraaldraad uit de schedel 
werd uitvoeriger onderzocht. Deze bestaat uit een aangetaste zilverlaag op een organische 
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basis (wellicht dierlijk darmvlies). De metaalstrip is gewikkeld rondom een kern van mes-
sing (legering van koper en zink).

De schedel werd geplaatst op een steunvorm van met linnen overtrokken polycarbonaat 
en synthetische watten, waarin een ondiepe holte werd uitgespaard zodat de schedel stabiel 
ligt [50].

 
roze omhulsel en beschilderde doek

Het roze zijden reliekomhulsel, dat in slechte staat verkeerde, werd in Brussel gereinigd en 
vlakgelegd. Hierna kon door bestudering van de originele naaisporen de vorm van het oor-
spronkelijke omhulsel gereconstrueerd worden [k49]. Het betreft een gangbaar schedelom-
hulsel. De gehele schedel, op het voorhoofd na, werd hierbij omhuld door de roze zijde. De 
randen van de opening op het voorhoofd zijn afgezet met goudgalon.

Door de reconstructie werd duidelijk dat het omhulsel en de schedel van één van de 
Elfduizend Maagden (zie H6 ‘Schedel Elfduizend Maagden’), die nu bij elkaar bewaard 
worden, niet bij elkaar horen. De schedel is gewoonweg te groot voor het omhulsel. In 
het omhulsel werd een linnen schedelvorm geplaatst. Het echte schedelreliek zal wel een 
vergelijkbaar omhulsel hebben gehad, aangezien duidelijke wrijfsporen op het voorhoofd te 
vinden zijn. Deze plek zal door vereerders van het reliek regelmatig aangeraakt zijn. 

Aan het roze zijden omhulsel is met enkele naaisteekjes een zijden doek met beschil-
dering bevestigd. Op een beige ondergrond is een motief van twee figuren aangebracht 
met roze/oranje, bruine en donkerbruine kleurstoffen. Door reconstructie van het roze 
schedelomhulsel bleek dat dit bevestigingspunt zich oorspronkelijk aan de binnenkant van 
het omhulsel bevonden moet hebben [k50]. De beschilderde doek werd gereinigd en ont-

[50] Schedel van één van de Elfduizend Maagden na onderzoek KIK (foto KIK)
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kreukt. Er werden kleurmonsters genomen, waarna de doek geconsolideerd werd op een 
stuk fijne batist. De beide bruinen bestaan voor het grootste gedeelte uit roodhoutextract, 
aangevuld met de kleurstof ellagzuur. De oranje beschildering is als laatste aangebracht. 
Deze kleur is niet afkomstig van een organische grondstof, maar er werd gebruikt gemaakt 
van een (zeer giftige) loodoxide of loodmenie. In het roze zijden omhulsel werden kleur-
stoffen aangetroffen die afkomstig zijn van de saffloer (een distelachtige plant) en een gele 
kleurstof met apigenine waarvan de oorsprong niet meteen duidelijk is.

Voor de beschilderde doek is vooralsnog geen enkel vergelijkingsmateriaal beschikbaar. 
Het is een uniek stuk textielkunst. Op basis van de 14C-datering moet de doek met 95,4 
procent waarschijnlijkheid vervaardigd zijn tussen 1300-1420. Het stuk roze zijde werd op 
basis van het goudgalon en het regelmatige, dicht opeen geweven weefsel in de zestiende 
eeuw of later gemaakt.

Het roze omhulsel met de schedelvorm en de beschilderde zijden doek werden geza-
menlijk op een ondergrond geplaatst, waarbij de doek uit de voorhoofdopening naar buiten 
hangt en zoveel mogelijk vlak bevestigd is aan de polycarbonaten basis. Overigens is niet te 
bepalen of de cedula met de tekst Caput	ex	iim	Martyri(bus)	et	Virgini(bus) hoort bij het sche-
delreliek of bij de textiele omhulsels.

beenderen van pontiaan en benignus
Het reliek van de heilige Benignus betreft een volledig linker opperarmbeen, dat meest 
waarschijnlijk heeft toebehoord aan een vrouw. Het been is gewikkeld in lampas met paars 
als hoofdtoon [k51]. De lampas, een van oorsprong Oosterse stof met een basisstelsel waarop 
het patroon wordt geweven, is opgebouwd uit afwisselend brede (2 cm) en smalle (1,1 cm) 
banen. In beide is een sierlijke vegetatieve decoratie ingeweven. Vanwege overeenkomsten 
met kostuumtextiel kan dit weefsel geplaatst worden in de zestiende eeuw. Aan de kogel-
zijde van het opperarmbeen is een klein extra stukje textiel in het omhulsel van paarse lam-
pas ingenaaid. De weefstructuur is een zeldzame onderbroken kettingkeper 4S. Op basis 
van deze ongewone techniek kan het fragmentje vergeleken worden met enkele weefsels in 
Sint-Truiden en Krefeld. De weefsels van deze textielschatten zijn in verbinding gebracht 
met Italië (mogelijk Venetië) in de late veertiende of vroege vijftiende eeuw.

Pontiaans reliek bestaat uit een langwerpig been, waarvan de herkomst door fysisch 
antropologisch onderzoek niet goed vastgesteld kon worden. Wel lijkt het hier wederom 
te gaan om een stuk vrouwelijk gebeente. Het been is verpakt in lampas, ripszijde en gefi-
gureerde goudlakenbandjes. Ter decoratie is een bandje vlechtwerk van metaaldraad aan-
gebracht. De lampas is wit met ingeweven zilverdraden. Hierop is met borduurgaren in 
lichtblauw, groen, geel en donkerblauw een plantmotief geborduurd. Over de ripszijde zijn 
geen technische details verschaft. De gefigureerde banden zijn vervaardigd in effenbinding 
met een inslagstelsel van gouddraad, waarmee een vegetatief motief is aangebracht. Het 
vlechtrandje is gemaakt uit metaaldraad, waarvan een rand van kleine achtjes is gemaakt. 
Vervolgens werd het ontstane geheel platgeslagen, zodat een vlakke decoratiestrook 
ontstond. 

De beenderen van Pontiaan en Benignus waren samengebonden met een roze lint. Het 
lint is langs een zijde gedecoreerd met driepasvormige uitstekende lusjes (kanteffect) en 
ingeweven driehoekjes van gouddraad. Dit lintje stamt uit de zeventiende of achttiende 
eeuw. Het werd ter conservering met koude stoom platgelegd en niet opnieuw om de relie-
ken gebonden.
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schedel in vierkleurig fluweel
In een omhulsel van vierkleurig fluweel wordt een in stukken gebroken schedel bewaard 
[k52]. Het omhulsel laat het voorhoofd vrij. Rondom deze opening is een brede band van 
gouden vlechtwerk aangebracht.

Het textiel was bij de onderkant van het achterhoofd opengeraakt, zodat de verschil-
lende verpakkingslagen blootgelegd konden worden. De binnenste laag bestaat uit grof wit 
linnen, vervolgens een laag blauw fluweel, een fijn gaasweefsel, een fragiel bruin weefsel 
en tot slot de buitenste fluwelen laag met decoraties van rivierpareltjes. Aan de hand van 
kleine staaltjes werden de verschillende textielen gedateerd. Het witte linnen stamt met 
95,4 procent waarschijnlijkheid uit de periode 1310-1430, het blauwe fluweel uit 1280-1400 
en het bruine weefsel uit 1440-1630. 

Ook de kleurstoffen van deze verschillende weefsels zijn nader onderzocht. Het binnen-
ste blauwe fluweel werd gekleurd met een indigoïde kleurstof (waarschijnlijk afkomstig van 
de wede (isatis	tinctoria)), het bruine weefsel door middel van looistoffen (met name ellag-
zuur). De kleurstof voor het geel/groene fluweel uit het buitenste omhulsel bestaat voor 
84 procent uit luteoline, voor 7 procent uit apigenine en voor 9 procent uit indigotine. De 
gele grondstoffen werden gewonnen uit wouw (reseda	luteola), zaagblad (serratula	tinctoria), 
verfbrem (genista	tinctoria) en/of kamille (anthemis	tinctoria). De kleurstof voor het blauwe 
fluweel in het buitenste omhulsel bestaat voor 100 procent uit indigoïde stoffen, gewonnen 
uit meekrap (rubia	tinctorum), looistoffen en roodhout (specifiek: 58 procent indigotine, 12 
procent alizarine, 12 procent purpurine, 8 procent ellagzuur, 6 procent roodhout en 4 pro-
cent luteoline). De samenstelling van de verfstof die voor het rode fluweel werd gebruikt 
is: 67 procent ellagzuur, 24 procent karmijnzuur en 9 procent kermeszuur, gewonnen uit 
looistoffen en Ararat cochenille schildluis.

Fysiologisch werd vastgesteld dat de gebroken schedel vermoedelijk heeft toebehoord 
aan een vrouw, die overleed toen zij ongeveer 27-34 jaar oud was. De schedelfragmenten 
in dit fluwelen omhulsel zijn eveneens onderworpen aan de 14C-methode. Het gebeente 
bleek zeer oud, met 95,4 procent waarschijnlijkheid stammend uit de periode 130-340 na 
Christus. Met 55,8 procent zekerheid kon deze tijdspanne vernauwd worden tot 130-260. 
Het onderzoek doet bovendien sterk vermoeden dat deze vrouw vegatariër was.

Het textiel werd gereinigd, de parelsnoertjes werden weer vastgemaakt en daar waar het 
textielomhulsel was opengegaan werd een laagje bruine crêpeline aangebracht. Het geheel 
werd op een met linnen overtrokken art foam steunvorm gelegd.

schedel in rode zijde
Dit schedelreliek heeft eveneens toebehoord aan een volwassen vrouw. Aan de rechter-
zijde is de schedel beschadigd geraakt, waardoor zich nu meerdere botfragmenten in het 
omhulsel bevinden. Het omhulsel bestaat uit twee binnenlagen van grove witte linnen en 
uit drie soorten textiel aan de buitenkant. Het grootste gedeelte van het reliek is verpakt 
in simpele bordeauxrode zijde [k53]. Aan de onderzijde is een gefigureerd stuk rode zijde 
bevestigd (onder het achterhoofd en de scharnierpunten van de kaak) en verder een klein 
stukje lampas (onder de kin) met een figuratie van twee vogelkoppen. Zowel het basisket-
tingstelsel als het basisinslagstelsel van dit weefsel zijn van groene zijde (welke door de tijd 
heen ‘verschoten’ is naar geel), het bindkettingstelsel is van witte zijde. Door middel van 
een brocheerinslagstelsel van ledergouddraad en een lanceerinslagstelsel van rode zijde is de 
figuratie bewerkstelligd. Vanwege enkele specifieke kenmerken in het brocheerwerk kan 
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geconcludeerd worden dat dit stukje textiel behoort tot een groep in de eerste helft van de 
twaalfde eeuw te dateren Spaanse weefsels.

Aan de voorzijde van het schedelreliek is de rode zijde gedecoreerd met goudgalon. 
Deze omrandt de voorhoofdopening en is verder in rasterpatroon aangebracht met drie 
uitlopers naar het achterhoofd. Deze gouden kloskant vertoont overeenkomst met kant dat 
werd aangetroffen op schedels uit de schat van Herkenrode en op een schedel uit de collec-
tie van het Leuvense Stedelijk Museum Vander Kelen Mertens. De kant werd vervaardigd 
in de zestiende of het begin van de zeventiende eeuw. Binnen het kantraster werden 51 
druppelvormige bedeltjes aangebracht. Hiervan resteren er momenteel nog 32.

Tijdens de conserveringswerkzaamheden werd het textiel gereinigd. Ook alle metalen 
objecten werd met enzymen schoongemaakt. Verder werden de lovertjes rechtgebogen en 
de loshangende bedels werden opnieuw bevestigd. Tot slot werd de schedel op een steun-
vorm geplaatst.

onderkaak van benignus
Van deze onderkaak zonder tanden zijn de scharnierpunten gewikkeld in brokaat [k54]. 
De kaak heeft toebehoord aan een vrouw die overleed tussen haar twintigste en dertigste 
levensjaar. Het gebeente werd gedateerd en stamt met 95,4 procent waarschijnlijkheid uit 
de periode 1030-1220.

Onder het brokaat (lampas) werden de einden van de kaak eerst verpakt in grove witte 
linnen. De binnenkant van de scharnierpunten werd bekleed met ongefigureerde rode zijde 
en de buitenkant met gefigureerde lampas. Het basis- en bindkettingstelsel van dit brokaat 
zijn van rode zijde. Er zijn twee lanceerstelsels aanwezig: een van driedubbele gouddraad 
en een van gele zijde. De figuratie werd gecompleteerd door middel van een brocheerstel-
sel van gouddraad. Een weefsel met precies dezelfde weefstructuur wordt bewaard in het 
Bergense Museum Chanoine Puissant. Dat stukje textiel wordt bestempeld als zestiende-
eeuws Italiaans weefsel.

glazen staafjes
In één van de langwerpige kartonnen doosjes uit compartiment A van het hoofdaltaar van 
de Gertrudiskathedraal worden ruim honderd glazen staafjes bewaard [51]. Ongeveer de 
helft van deze staafjes is gedraaid. Naast het glas zitten enkele houten lijstprofielen, een 
botschachtje en een onleesbare perkamenten cedula in het doosje. Door middel van stalen 
werd de glasstructuur geanalyseerd. De scheikundige samenstelling is zodanig dat er sprake 
is van gemengd alkali glas. Dit is een glassoort die tot in de negentiende eeuw gangbaar 
was. Daarna gebruikte men nagenoeg uitsluitend soda glas. 

Dergelijke glazen staafjes werden wel toegepast in de bekleding van de achterwand van 
reliekkasten of besloten hofjes. Op basis hiervan zouden de staafjes dus stammen uit de 
vroege zestiende eeuw.

utrechtse relieken doorgelicht
Van veel reliekpakketjes in de Gertrudiskathedraal kon gemakkelijk de inhoud bekeken 
worden. Meestal betrof het botfragmenten, steentjes of gruis in papieren wikkels, die een-
voudig opengevouwen konden worden of relieken in beschadigde textielomhulsels waar-
door de inhoud zichtbaar was. Maar verscheidene relieken hebben gesloten omhulsels. Om 
deze omhulsels niet te beschadigen, werden deze pakketjes gesloten gelaten. De inhoud 
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bleef daardoor onzichtbaar. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de relieken in zijden rolletjes 
in het schrijn in het celebratiealtaar.
1. Reliekrolletje Frederik  (xls. 1687) [k55] 
2. Reliekrolletje Bernold  (xls. 1690  [k56] 
3. Reliekrolletje Gregorius  (xls. 1688) [k57]
4. Reliekrolletje Laurentius  (xls. 1689) [k58] 
De moderne techniek bood ook in deze gevallen uitkomst. Met röntgen werden deze pak-
ketjes doorgelicht. Voor de volledigheid werden de relieken van Agnes (xls. 1692) [k59] 
en Cunera (xls. 1691) [k60] uit hetzelfde schrijn eveneens onderzocht. Van alle zes onder-
zochte stukken werd een ‘gewone’ foto gemaakt. Dit leidde met name bij de relieken van 
Agnes en Bernold tot nadere vragen. Voor deze relieken werd vervolgens een driedimensi-
onale röntgenopname gemaakt met de CT-scan.763

bevindingen
In het bolvormige voorwerp met relieken van de heilige Agnes bevindt zich een groot 
brok van een vooralsnog onduidelijke substantie. Het brok heeft grofweg de vorm van 
een driezijdige pyramide (circa 7,8 x 6,6 x 7,7 cm). Opvallend is wel dat het Agnesreliek 
beduidend zwaarder is dan het gelijkvormige reliek van Cunera. Door dit gewicht en door 
de onregelmatige opbouw van het brok, rijst het sterke vermoeden dat in dit pakket een 
stuk steen gesloten zit. De onregelmatige samenstelling van het brok wijst op een opbouw 
uit allemaal kleinere fragmentjes. Dit zouden, gezien de structuur van de kleinere brokjes, 

[51] Glazen staafjes (foto 
KIK)
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botfragmentjes kunnen zijn. Maar er zitten ook zeker brokjes van een andersoortig mate-
riaal in het grote stuk. Misschien voert het iets te ver, maar kan het zijn dat na de verbran-
ding van de Agnesrelieken door de geuzen (zie H4 ‘Thomas van Buurlo’) de overgebleven 
botfragmenten bij elkaar geraapt werden, vermengd werden met restjes aarde, steen en/of 
hout en dat er vervolgens een klomp van deze relieken werd gemaakt?

In het tweede bolvormige object uit het celebratiealtaar gaat, getuige de cedula, een 
schedelreliek van de heilige Cunera schuil. De röntgenfoto’s bevestigen de aanwezigheid 
van een stuk schedel. Het is waarschijnlijk een stuk wandbeen (os	parietale). Het meet onge-
veer 11 x 7,5 cm. Aan de randen zijn hier en daar nog prachtig de getande naden (suturae) 
zichtbaar. Aan een zijde is een klein stukje schedel (circa 2,5 x 1 cm) van het geheel afge-
broken, maar door de strakke verpakking bevindt het zich nog op de juiste positie.

In de rolletjes van Gregorius (9 x 2 cm) en Frederik (11 x 1,5 cm) zitten vergelijkbare 
botfragmenten, stukjes rib (of wellicht sleutelbeen) met een intact uiteinde en een afgebro-
ken uiteinde. In het pakketje van Bernold bevindt zich een langwerpige botsplinter (circa 
3,2 x 1,7 cm). Deze is aan alle zijden afgebroken en dus kan niet met zekerheid gezegd 
worden uit welk bot dit fragment afkomstig is. In het Laurentiuspakketje zit een ovale 
vorm. Deze is gemaakt van metaaldraad waar lussen van zijn gevormd, zodat een bloem-
vorm (totaal: 3,6 x 2,4 x 0,7 cm) met open kern ontstaan is. In die open kern bevindt zich 
een klein fragmentje, mogelijk botmateriaal. Aan het metaaldraad zit een kraaltje met een 
diameter van 4 mm. Dit reliekje is dus eerst gedecoreerd met een krulrand van metaaldraad 
alvorens het zo gecreëerde geheel verpakt werd in de zalmroze zijde.

De meest opvallende vondst van dit röntgen-experiment had te maken met de num-
merfiches van Lagerwey. Alle zes relieken uit het celebratiealtaar zijn voorzien van een 
fiche, dat met een bruin touwtje rondom het reliek gebonden is. Bij het Agnesreliek is dit 
touwtje losgeraakt van het reliek, maar het wordt nog steeds in het schrijn bewaard. Op de 
röntgenfoto’s was te zien dat binnenin de rolletjes van Gregorius, Frederik en Laurentius 
nog een tweede Lagerweyfiche zat. Door deze radiografische onthulling kan dus gecon-
cludeerd worden dat Engelbertus Lagerwey in het kader van zijn inventarisatie in de jaren 
’30 van de twintigste eeuw in ieder geval deze drie pakketjes geopend heeft. Wanneer met 
deze kennis gekeken wordt naar de stiksels van de drie betreffende rolletjes, valt inderdaad 
op dat er afwijkende, grove rode naaisteken zijn aangebracht aan de kopse kanten van de 
rolletjes.

Concluderend: relieken geven veel meer bloot wanneer tijdens het onderzoek gebruik 
gemaakt wordt van nieuwe technieken.
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slotbeschouwing

De Utrechtse Gertrudisparochie is sinds de zeventiende eeuw beheerder van een omvangrijke 
reliekschat. Houten kisten en kartonnen dozen met relieken worden bewaard in de twee 
altaren in het koor van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal aan het Willemsplantsoen. De 
altaren werden zelden geopend en de relieken vervulden geen rol in de vieringen. Als gevolg 
hiervan was er weinig kennis over de precieze inhoud van de altaren. Toch bestonden er sterke 
vermoedens dat relieken uit het middeleeuwse Utrechtse reliekbezit in de kathedraal terecht-
gekomen waren en dat daarnaast meer bijzonderheden aangetroffen konden worden. 

Deze vermoedens zijn de drijfveer geweest voor dit onderzoek, dat uit twee delen 
bestaat. Allereerst werd een inventarisatie gemaakt van alle ruim zeventienhonderd voor-
werpen in de Gertrudiskathedraal. Vervolgens werd een beeld geschetst van de samenstel-
ling van de middeleeuwse Utrechtse reliekcollecties aan de hand van inventarissen, corre-
spondentie en andere contemporaine bronnen. 

Het doel van deze studie was de twee delen aan elkaar te verbinden. Die verbinding kon 
alleen tot stand komen omdat relieken miraculeus bewaard bleven. De titel van dit boek 
heeft met name betrekking op de periode van de reformatie, een tijd waarin het katholiek 
erfgoed, waaronder de relieken, ernstig bedreigd werd door de reformatoren. Katholieken 
beijverden zich om hun kostbaarheden te redden. Gezien de enorme omvang van de schat 
in de Gertrudiskathedraal, zijn de katholieken daar geregeld in geslaagd. De reconstruc-
tie van reliekroutes – van de oorspronkelijke bewaarplaats via verschillende schuilplaatsen 
tijdens de reformatie naar de Gertrudiskathedraal – vormde de verbinding tussen de mid-
deleeuwen en de huidige schat. 

Als voorbeeld diende de geslaagde reconstructie van de route die de relieken van 
Willibrord aflegden, maar het doel om voor meer relieken in de schat van de Gertrudis-
kathedraal een dergelijke routereconstructie te maken, bleek onhaalbaar vanwege de 
incomplete informatie die geschreven bronnen ons verstrekken. Bovendien is er in het 
algemeen nog nauwelijks studie gewijd aan reliekreddingen ten tijde van de reformatie en 
daarna. Bij de beantwoording van de vraag ‘welke wegen legden de relieken uit de oud-
katholieke Gertrudiskathedraal te Utrecht af voordat ze in deze schat terechtkwamen?’ heb 
ik me dus gericht op personen die aanwijsbaar in verband stonden met ofwel het reliekbezit 
van het middeleeuwse Utrecht ofwel met de reliekschat in de huidige Gertrudiskathedraal.

Zonder twijfel zijn veel reliekreddingen kleine particuliere initiatieven geweest, waarover 
niets op schrift gesteld is. De activiteiten van personen die zich op grotere schaal inspanden 
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voor het behoud van het katholiek erfgoed – de reliekredders –, zijn geregeld wel gedo-
cumenteerd. Door bestudering van meest onuitgegeven bronnenmateriaal, bijvoorbeeld 
(onderlinge) correspondentie, werd een beeld van hun verrichtingen verkregen.

Sasbout Vosmeer (1548-1614) was van groot belang voor het behoud van katholiek erf-
goed, ook voor Utrechtse kostbaarheden. Als apostolisch vicaris was hij gerechtigd zich te 
bemoeien met de bedreigde relieken. Tijdens zijn reizen door de getroubleerde gebieden 
ging hij er geregeld toe over relieken weg te halen uit hun oorspronkelijke, maar niet lan-
ger veilige, bewaarplaatsen. Talloze personen – geestelijken en kloosterlingen – namen 
contact op met de apostolisch vicaris om bedreigde heilige overblijfselen onder zijn aan-
dacht of zelfs in zijn bewaring te brengen. De meeste relieken bracht Sasbout naar zijn 
broer Tilman (1556-1634), die in het nog immer katholieke Keulen woonde. Zo ontstond 
daar een omvangrijke reliekcollectie, waaronder zich belangrijke middeleeuwse Utrechtse 
stukken bevonden, zoals de albe van Odulphus. Na Sasbouts dood werd de verzameling in 
1615 geschonken aan het Keulse Collegium	Alticollense. Rond 1680, toen de priesteropleiding 
verplaatst werd, werd een deel van de relieken – ongeveer een derde – naar Leuven over-
gebracht. Zowel uit de rest van de Keulse als uit de Leuvense collectie kwamen relieken in 
de Utrechtse schuilkerk van Sinte Gertrudis terecht. Hoewel precieze gegevens ontbreken, 
mag de albe van Odulphus model staan voor de route ‘Keulen – Utrecht’ en de twee sche-
delrelieken van de Elfduizend Maagden voor de route ‘Leuven – Utrecht’. De veronderstel-
ling dat Alticollense een belangrijk doorgeefluik was voor relieken in de huidige kathe-
draal wordt bevestigd door kleine aanwijzingen, zoals een notitie in het hoofdaltaar van 
de kathedraal: dese	relijquie	[…]	sijn	altemael	gekome	tot	het	Colesie	van	Keulen	en	de	prinsijpale	
brieve	daervan,	beruste	onder	[…]	de	heer	Petrus	Codde. De collectie die Sasbout samenbracht is 
dus voor een groot deel beland in de Utrechtse parochie.

Een andere reliekroute leidt ons langs Arnold van Esch, kanunnik van de Utrechtse 
Janskerk en Pompeius van Montzima, thesaurier van de Utrechtse Salvatorkerk. De katho-
liek gebleven kanunnik Gerrit van den Steen wist de hand te leggen op de reliekcollec-
ties die beschermd werden door deze beide reliekredders. De verkregen kostbaarheden 
schonk hij in de jaren ’60 van de zeventiende eeuw aan Abraham van Brienen, pastoor in 
de Gertrudisschuilkerk. Voor de route via Gerrit van den Steen staan de eerder genoemde 
relieken van Willibrord model, maar bijvoorbeeld ook de albe van bisschop Bernold.

Sasbout Vosmeer en Gerrit van den Steen hebben, geassisteerd door ontelbare gelovi-
gen, de basis gelegd voor de reliekschat die tot vandaag in de Gertrudiskathedraal bewaard 
wordt. Deze verzameling bestond uit middeleeuwse Utrechtse relieken die, met name 
in Keulen, vermengd waren geraakt met relieken die gered waren uit andere Noord-
Nederlandse steden, zoals Arnhem, Noordwijkerhout, Zeist en Delft.

Geestelijken als Johannes van Neercassel, Petrus Codde en Servatius Nieuwpoort zorg-
den voor een ‘levende collectie’ door al in de tweede helft van de zeventiende eeuw toe-
voegingen aan de reliekschat te doen. Vooral Codde was begaan met de schat. Meerdere 
keren verwijderde hij de tot pulver vergane oude wikkels en liet de relieken eervol in 
nieuwe omhulsels naaien. Relieken verloren hiermee hun oude verschijningsvorm en dus 
het uiterlijk waarmee ze in oude bronnen beschreven waren; een gegeven dat het onder-
zoek regelmatig bemoeilijkte.

In later eeuwen bleef de schat groeien. Zo kwamen relieken van kloosterlingen en amis 
van het jansenistische Franse bolwerk Port-Royal-des-Champs in Utrecht terecht. De uit-
breiding ging in de twintigste eeuw door met reliekgiften uit Haarlem en Culemborg. 
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Verder werden de reliekcollecties van de Utrechtse oud-katholieke parochies van Jacobus 
en Maria Minor bij opheffing in de kathedraal ondergebracht. De (vooralsnog) laatste toe-
voeging werd gedaan in de zomer van 2008, toen de parochie van Sinte Gertrudis een 
ovaal reliekmedaillon geschonken kreeg.

Het onderzoek naar de inhoud en herkomst van de reliekschat in de kathedraal leidde 
tot enkele aanmerkelijke conclusies. In de eerste plaats werd duidelijk dat de totstandko-
ming van de schat een proces van eeuwen is geweest. De oorsprong van de collectie, die 
samengesteld is uit relieken met een verscheidenheid aan herkomstlocaties, ligt in het mid-
den van de zeventiende eeuw. Abraham van Brienen en Petrus Codde zijn feitelijk de eer-
ste beheerders van de verzameling geweest.

Een tweede – verheugende – conclusie is dat, zoals vermoed werd, aanzienlijke middel-
eeuwse Utrechtse relieken nu tot deze verzameling behoren. De Utrechtse middeleeuwse 
devotie speelde zich af rond heiligen als Willibrord, Bonifatius, Eoban, Adalard, Agnes, 
Pontiaan, Benignus, Urbanus, Pancratius, Frederik, Odulphus, Sint-Maarten en Bernold. 
Van al deze ‘kernheiligen’ werd reliekmateriaal in de kathedraal aangetroffen.

Naast relieken uit Utrecht, worden middeleeuwse relieken van talloze andere Noord-
Nederlandse steden nu in Utrecht bewaard. Deze oude overblijfselen overleefden, door de 
inspanning van de reliekredders, de roerige tijden van de reformatie. Een groep katholieke 
gelovigen spaarde kosten noch moeite om de relieken te redden, terwijl rondom hen de 
katholieke kerk gedwongen afbrokkelde. Het kostbare materiaal ging meestal wel verloren. 
Talloze edelmetalen reliekhouders werden in het verleden omgesmolten. Omhulsels van 
edelmetaal werden vervangen door onaanzienlijker wikkels van textiel en papier. Ook de 
collectie in de kathedraal is gering in uiterlijke pracht, maar zij is een tastbaar blijk van de 
grote devotie die men in de geschiedenis voor de heilige overblijfselen koesterde.

Het vierde resultaat van het onderzoek is een besef dat er in andere Nederlandse kerken 
en kloosters meer verborgen reliekschatten te vinden moeten zijn. Toen de relieken uit hun 
schuilplaatsen genomen werden, werden ze immers verspreid over verschillende locaties. 
Waarschijnlijk zullen deze vooralsnog onbekende collecties in omvang niet vergelijkbaar 
zijn met de Utrechtse schat, maar zij kunnen evenwel als waardevolle puzzelstukjes in het 
totaalplaatje van de historie van de ‘Nederlandse’ reliekverering gezien worden. Aangezien 
de schat in Utrecht groots is in zowel variëteit als omvang, kan deze studie als handreiking 
dienen voor toekomstige reliekonderzoeken.
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samenvatting
zeventienhonderd heilige overblijfselen…vergane glorie of hervonden rijkdom? 

De oud-katholieke Gertrudiskathedraal in Utrecht, gebouwd in 1914, herbergt een reliek-
schat van ruim zeventienhonderd objecten. Het was grotendeels onbekend welke relieken 
zich in de altaren bevonden en hoe en wanneer de omvangrijke verzameling werd samen-
gebracht. Tijdens het onderzoek werd een inventarisatie uitgevoerd zodat inzicht in de 
precieze inhoud van de schat ontstond. Vervolgens werd gereconstrueerd op welk moment 
en via welke wegen de verschillende relieken in de bewaring van de Gertrudisparochie 
terechtkwamen.

De relieken zijn van oorsprong rooms-katholiek erfgoed. Ze stammen voor een groot 
gedeelte uit middeleeuwse kerken en kloosters in de Noordelijke Nederlanden. Sommige 
relieken waren al in de tiende eeuw in het bezit van de Utrechtse kerken. Toen het voort-
bestaan van de katholieke religie in de zestiende eeuw ernstig bedreigd werd, zetten de 
katholieken zich in om hun kostbaarheden te behouden. De relieken werden geregeld weg-
genomen uit de oorspronkelijke bewaarplaats, ondergebracht op een veilig geachte locatie 
en na het afnemen van de dreiging teruggehaald en opnieuw in katholieke heiligdommen 
geplaatst. Op die manier werden in de tweede helft van de zeventiende eeuw relieken toe-
vertrouwd aan de zorg van de Gertrudisparochie in Utrecht. 

Deze parochie was voortgekomen uit de bezoekers van de middeleeuwse Geertekerk. 
Toen dit kerkgebouw door de protestanten opgeëist was, realiseerde men een katho-
lieke schuilkerk aan de Utrechtse Mariahoek. Door onenigheid tussen de kerk van 
Rome en Petrus Codde (1648-1710), apostolisch vicaris en voormalig pastoor van de 
Gertrudisparochie, raakte de parochie betrokken bij een slepende religieuze twist. Deze 
eindigde in de negentiende eeuw toen de tussen de kerk van Rome en de kerk van Utrecht 
ontstane kloof onoverbrugbaar bleek geworden. De kerk van Utrecht ging daarop verder 
onder de naam oud-katholieke kerk. De relieken in de schuilkerk belandden hierdoor van-
zelf in oud-katholiek beheer. In 1914 werden de relieken van de schuilkerk verplaatst naar 
de nieuw gebouwde kathedraal. In de jaren ’70 van de twintigste eeuw werden ongeveer 
negentig voorwerpen uit de reliekschat van de kathedraal toevertrouwd aan de zorg van 
Museum Catharijneconvent, waar zich dus een deel van de schat bevindt. 

Zonder twijfel hebben veel reliekreddingen in het geheim en haastig plaatsgevonden. Het 
waren kleine particuliere initiatieven, maar een aantal personen heeft zich ingespannen om 
op grotere schaal relieken te redden. Zij ontvingen relieken, brachten ze samen en gaven 
ze soms weer af. Bij het behoud van de middeleeuwse Utrechtse relieken en de zorg voor 
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de reliekschat die was samengebracht in de Gertrudisparochie, hebben verscheidene reliek-
redders een rol gespeeld.

Relieken die gered werden door onder anderen Sasbout en Tilman Vosmeer, Arnold 
van Esch, Pompeius van Montzima en Gerrit van den Steen bereikten in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw de Gertrudisstatie en vormen daarmee de oorsprong van de schat. 
Door de inzet van apostolische vicarissen en pastoors werden in later tijden toevoegingen 
aan de schat gedaan. Zo ontving de Utrechtse Gertrudisparochie kistjes met relieken uit 
Gouda en Culemborg en Haarlem. Nog in de twintigste eeuw werden, vanwege kerkslui-
tingen, relieken ontvangen van de Utrechtse oud-katholieke parochies van Jacobus en Sint-
Marie. Sporadisch werden relieken weggegeven. 

De schat die zo ontstond is divers van samenstelling. Er zijn relieken van talloze ver-
schillende heiligen en wat betreft datering, vorm en materiaal is er een grote variëteit. De 
collectie omvat alle ‘standaardonderdelen’ van een reliekschat, op één uitzondering na: de 
kostbare middeleeuwse houders zijn verloren gegaan. De relieken worden nu, verspreid 
over de stipes van het celebratiealtaar en drie compartimenten van het hoofdaltaar, bewaard 
in kartonnen dozen en (met textiel beklede) houten kisten. Het betreft gebeente, textiel-
fragmenten en gruis, al dan niet gevat in een papieren wikkel of textielomhulsel. Ongeveer 
zestig procent van de relieken heeft een opschrift of cedula.

De inventarisatiegegevens van elk voorwerp afzonderlijk zijn verwerkt in een excel-
sheet. Elke entry bestaat uit een plaatsaanduiding, heiligennaam (indien bekend), korte 
beschrijving, afmeting, transcriptie van opschrift of cedula (indien aanwezig), bijbehorend 
fotonummer en wat overige informatie. Het is steeds de opzet van de inventarisatie geweest 
om alles intact te laten. Dichtgenaaide of –gebonden omhulsels werden dus niet geopend, 
maar met röntgenonderzoek werd verborgen informatie over de inhoud van enkele geslo-
ten pakketjes aan het licht gebracht.

De nieuwste trend binnen het reliekonderzoek is de wetenschappelijke benade-
ring van het organische materiaal. Medewerkers van het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium in Brussel onderwierpen negen objecten uit de Utrechtse schat aan 
een dergelijk onderzoek. Door 14C-studies werd de ouderdom van het geleverde materiaal 
bepaald. Tevens werden enkele bijzondere stukken textiel gereinigd en geconserveerd.
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summary
seventeen hundred holy remains: faded glory or recovered treasures?

The Old Catholic Cathedral of Saint Gertrude in Utrecht, built in 1914, houses a trea-
sure of about seventeen hundred relics. For generations, the altar’s contents have remained 
hidden and their origin – how and when the collection was composed – was completely 
unknown. This research lists and categorizes the seventeen hundred objects, finally allow-
ing full view of the altar’s contents. Furthermore, the moment at which the objects came 
into the caring hands of the Gertrude-cathedral is reconstructed, as well as the way the 
church amassed the collection.

The relics have a Roman Catholic heritage. Most of them come from medieval churches 
and monasteries in the Northern Netherlands. Some relics were in Utrecht churches as 
early as the tenth century. In the sixteenth century, when the Reformation threatened the 
Catholic Church, Catholics fought to safeguard their precious objects. Many relics were 
(temporarily) taken from their original locations and brought to safety elsewhere. In the 
second half of the seventeenth century, the parish of Saint Gertrude was used as a haven for 
precious relics from other Utrecht churches.

The Gertrude-parish emanated from the frequenters of the medieval Geerte-church. 
After Protestants occupied their building, they opened a clandestine Catholic church on 
the Mariahoek in Utrecht. At this time, the parish was also involved in a religious dispute 
between the Church of Rome and Petrus Codde (1648-1710), the apostolic vicar and a 
former pastor of the Gertrude-parish. The dispute dragged on until the nineteenth cen-
tury. Finally, their differences became irreconcilable and the Utrecht church continued 
independently as the Old Catholic church. The relics automatically became Old Catholic 
property. They were moved from the clandestine church to the newly built Cathedral of 
Saint Gertrude in 1914. In the 1970s, about ninety objects were relocated to the Museum 
Catharijneconvent.

During the Reformation, the relics had to be rescued secretly and hastily. Most of these 
initiatives were individual ones, but there were some collaborative efforts that aimed 
to protect them on a larger scale. The relic-rescuers received relics, gathered them into 
groups, and occasionally relocated the objects. They were responsible for the survival of 
many medieval relics from Utrecht, including those that ended up at the Gertrude-parish.

The collection at the Gertrude-cathedral originated with relics saved by Sasbout and 
Tilman Vosmeer, Arnold van Esch, Pompeius van Montzima, and Gerrit van den Steen, 
that entered the Gertrude-parish in the seventeenth century. Apostolic vicars and pas-
tors later added additional relics to the collection, including boxes filled with objects from 
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Gouda, Culemborg, and Haarlem. The collection continued to grow when other Old 
Catholic churches in Utrecht were closed in the twentieth century. On rare occasions,  
relics were given away.

As a result of its history, the treasure is composed of diverse material. There is a wide 
variety of saints and the objects range in date, medium, and material. The collection 
includes every ‘standard ingredient’ of a relic treasure, except for one: the costly medieval 
reliquaries have vanished. The relics are now kept in cardboard and wooden boxes, some of 
which are lined with textile. The boxes are spread over the stipes	in the celebration altar and 
three compartments in the main altar. Among them are bone items, textile fragments, and 
dust, all of which are occasionally wrapped in paper or textile. About sixty percent of the 
relics have a cedula, or inscription.

The information about individual objects has been processed in an spreadsheet. Every 
entry has a location, the name of a saint (when known), a brief description, dimensions, a 
transcription of the cedula	(only when present and legible), photo number, and any further 
relevant information. During the investigation, the conservation of the relics was the high-
est priority. The packages that were wrapped or sewn together were therefore not opened. 
Some of these closed objects were analyzed with x-rays, bringing to light their hidden 
contents.

The latest trend in the research of relics concerns the scientific dating of organic mate-
rial. Nine objects from the Utrecht treasure were studied by the Royal	Institute	for	Cultural	
Heritage	in Brussels to determine the age of the objects. Additionally, several pieces of tex-
tile were cleaned and restored.
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 2 Inhoud Willibrordostensoria

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM st85
materiaal  zijde
afmeting  circa 14 x 9 cm
datering eerste helft zevende eeuw
afbeelding  0002a

catalogus	van	relieken	in	museum	catharijneconvent
Een aantal voorwerpen, dat deel uitmaakt van de schat van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal, wordt 
bewaard in Museum Catharijneconvent. Ze zijn gecatalogiseerd onder 92 inventarisnummers. Aangezien het 
merendeel van deze relieken zelden of nooit in de vaste opstelling van het museum te zien is (geweest) en dus 
onbekend is voor het publiek, is ervoor gekozen ze in de appendix van dit boek in catalogusvorm te presen-
teren. De catalogus valt uiteen in drie delen: relieken van heiligen, ‘relieken’ van Port-Royal en relieken? De eerste 
categorie bevat relieken van traditionele heiligen, zoals vroeg-christelijke martelaren, bisschoppen en missiona-
rissen. Hiertoe behoren vooraanstaande relieken als de nap van Odulphus en de hamer van Sint-Maarten. Deze 
relieken zijn zoveel mogelijk in chronologische volgorde opgenomen. De tweede categorie betreft overblijfselen 
van port-royalisten. Aangezien geen van deze figuren heilig verklaard is, kan officieel niet van relieken gespro-
ken worden. Bij de derde categorie is de reliekwaarde van de voorwerpen dubieus. Ook hier betreft het voor-
werpen die in verband staan met nooit heilig verklaarde personen. Dit zijn dus eerder aandenkens dan relieken. 
Afbeeldingen van de besproken voorwerpen zijn terug te vinden via www.aniquedekruijf.nl.

appendix

{

deel	1:	relieken	van	heiligen

 1 Wurgdoek van Cunera

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t65
materiaal  linnen
afmeting  circa 157 x 65 cm
datering vierde/vijfde eeuw
afbeelding  0001a-0001b

beschrijving

De rechthoekige linnen lap werd gebruikt als hals- 
of omslagdoek en was een gebruikelijk onderdeel 
van het vrouwenkostuum in de vijfde eeuw. De doek 
is overdekt met flosjes, die niet later op de onder-
grond bevestigd zijn, maar ingeweven. Waarschijnlijk 
is de doek gemaakt in Egypte. De doek gaat verge-
zeld van twee cedulae. Op de ene staat: Hoc mani(pu)
li suffocata est sanc(te) Cunera, (vir)go et Martijr, op de 
andere: Met deze doek is de H. Cunera verworgd. In 
1972 werd de doek door de Abegg-Stiftung gerei-
nigd en gerestaureerd.
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inventarisnummer	 OKM st87
materiaal  zijde
afmeting  circa 14 x 20 cm
datering vóór 1100
afbeelding  0002b-0002c

beschrijving

In het eerste ostensorium (OKM m2a, zie cat.nr. 20) 
bevinden zich twee stukjes textiel. OKM st85 is een 
rood met goud zijden keperweefsel dat beschadigd 
en gekreukt is. Aan het lapje hangt een kartonnen 
fiche met het inventarisnummer st85. Wat de relatie 
is tussen Willibrord en dit lapje is niet duidelijk. Het 
is zelfs onbekend of het hier een reliek betreft. OKM 
st87 is een wit zijden lapje waaraan een perkamenten 
cedula hangt: de pan(n)o serico, in quo corpus s(anc)ti 
Willibrordi in sepulchro involutu(m) fuit (stukje zijde, 
waarin het lichaam van de heilige Willibrord in het 
graf gewikkeld was). In OKM m2b bevindt zich 
een stukje dun en fragiel rood-bruin textiel. Bij 
dit lapje wordt een rechthoekige papieren cedula 
bewaard, maar doordat de inkt het papier rond de 
tekst grotendeels heeft weggevreten, is niet duidelijk 
wat hier ooit op te lezen stond. Over de herkomst 
of de betekenis van dit stukje textiel zonder 
inventarisnummer is niets te zeggen.

documentatie

Visser 1933
Kruijf 2009b, p. 47-49

 3 Kleed des Heren

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM st81
materiaal  zijde, perkament
afmeting  21 x 18 cm
datering zevende eeuw (?)
afbeelding  0003

beschrijving

Dit stoffragment van witte zijde heeft een ingeweven 
ruitpatroon. Tussen de ruiten is een gestileerd bloem-
motief aangebracht. Op drie punten is de lap gede-
coreerd met groene kruisjes. In de middeleeuwen 
en period van de reformatie werd het textielreliek 
bewaard in het ivoren kistje waarin ook de relieken 
van Willibrord geborgen waren. Het fragment is vast-
gezet op een eenvoudig verkleurd rood-bruin zijden 
weefsel. Op dat weefsel is ook de cedula bevestigd: 
pars de vestimenta d(omi)ni n(ost)ri co(n)tinens in longi-
tudine et latitudine quasi pedem cum tribus signis crocei et 
viridis coloris p(er) mixtum insutis (dit is een deel van 

het Kleed des Heren, in de lengte en breedte onge-
veer een voet, met drie kruistekens van verschillende 
groene kleuren).

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 266
Vijvers 1991

 4 Textielreliek van Johannes

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM st84
materiaal  linnen, zijde, goud- en zilverdraad
afmeting  8 x 6,3 cm
datering zevende eeuw (?)
afbeelding  0004

beschrijving

Het stofreliek, een roodbruin linnen lapje waarop 
met donkerblauw een geometrisch patroon gedrukt 
is, is bevestigd op een ondergrond van crèmekleurige 
zijde. Dit geheel is vastgezet op een brokaten zakje. 
Het reliek wordt getoond tussen twee glasplaat-
jes. De bijbehorende cedula vermeldt: de veste s(anc)ti 
Johan(n)is Eva(n)geliste (van de kleding van Johannes 
de Evangelist).

documentatie

Kruijf 2007b 

  5 Fragmenten van singel en schouderdoek van  
Lebuinus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM st82
materiaal  zijde
afmeting  singel 154 x 2,5 cm, 
 doek 26,5 x 14,5 cm
datering vóór 800
afbeelding  0005

beschrijving

De singel is geweven uit rode zijde met een witte 
linnen ingeweven band. Hij bestaat uit twee delen. 
Het fragment van de schouderdoek is van witte zijde. 
Bij deze objecten worden drie cedulae bewaard. De 
eerste, geschreven in Karolingisch schrift, vermeldt: 
Corpus S(anc)ti Lebuini Confessoris XRI (het lichaam 
van de heilige Lebuinus, belijder van Christus). Op 
het tweede briefje staat: de vestimentis s(anc)ti Lebuini 
(van de kleding van de heilige Lebuinus). Het derde 
draagt de tekst: inclusae scedulae assutae erant vestibus 
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sacerdotalibus in quibus sepultus fuerat b(eatus) Lebuinus 
ex quibus vetustate consumtis retinere o potui … visi has 
inclusas particulas casulae, albae, et (ut suspicor) cingulum. 
26 septembris 1695, Petrus Lobs, Cur(atus) Harl(emensis) 
(de bijgevoegde cedulae zijn het bewijs van echtheid 
van deze heilige gewaden, waarin de zalige Lebuinus 
begraven was. Ter bewaring van deze door ouder-
dom beschadigde gewaden zijn stukken van kazui-
fel, albe en (naar alle waarschijnlijkheid) singel inge-
sloten, naar ik het waargenomen). Lobs was bisschop 
van Haarlem.

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1971a, nr. 77
Stam 1991a
Stam 1991b
Dubbe 1992b, p. 25

 6 Fragment albe van Lebuinus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM st83
materiaal zijde
afmeting 34,5 x 18 cm
datering	 vóór 800
afbeelding		 0006

beschrijving

Het fragment is afkomstig uit een zijden sierrand 
van een gewaad. Het toont een orante-figuur tegen 
een beige-groene achtergrond. Het figuurtje heeft 
de armen geheven, de voeten staan naar elkaar toe 
gedraaid. Boven en onder de orante zijn nog kleine 
stukken van twee andere figuren te zien. In de jaren 
’30 van de twintigste eeuw werd dit fragment her-
ontdekt in het Oud-Katholiek Museum. Het was 
toen gewikkeld in de bij cat.nr. 5 eerstgenoemde 
cedula. Het gebeente waarover in de cedula gesproken 
wordt, is blijkbaar verloren gegaan.

documentatie

Visser 1935
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 2
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 51
Stam 1991a
Stam 1991b
Dubbe 1992b, p. 25
Cat.tent.Utrecht 1995, nr. 63 
Cat.tent.Paderborn 1999, p. 534-535
Cat.tent.Amsterdam 2000, p. 183
Cat.tent.Münster 2005, p. 88

 7 Albe van Odulphus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM st86
materiaal	 linnen
afmeting 85 x 100 cm
datering	 achtste eeuw (?)
afbeelding		 0007

beschrijving

Het reliek bestaat uit het bovenste gedeelte van een 
linnen albe. De ronde hals kan op de schouder geslo-
ten worden door middel van een knoopje en lusje. 
Langs de halsopening bevinden zich resten van rood-
bruine zijde, overblijfselen van een decoratieve rand. 
Bij de albe is een papieren cedula gevoegd waarin 
Sasbout Vosmeer verklaart persoonlijk deze albe, een 
tand en drie beenderpartikels uit het graf te heb-
ben genomen: Magna pars albae S. Odulphi Canonici 
Ultraiectini qua usus fuit in sacrificio missae Anno Christi 
Octingentesimo. Item eius dens ac tres corporis particu-
lae, quas ex eius tumba se accepisse testatur illustrissimus 
Sasboldus piae memoriae propria manu.

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1948, nr. 201
Cat.tent.Utrecht 1971, nr. 76
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 73
Cat.tent.Utrecht 1995, nr. 64
Staal 2000, p. 166

 8 Kelk, pateen en ring van Bernold

objectgegevens 
inventarisnummer	 RMCC m18a/b/c
materiaal	 kelk en pateen zilver, ring goud
afmeting  kelk h. 7,8 cm, pateen d. 7,3 cm, 

ring d. 2,5 cm
datering	 midden elfde eeuw
afbeelding		 0008

beschrijving 
De zilveren kelk bestaat uit een gladde cuppa met 
een verdikt randje, die gescheiden wordt van de 
gladde nodus door een profielrandje. De licht uitlo-
pende voet is gedeeltelijk beschadigd. De pateen is 
aan de randen tevens beschadigd. In het iets verdiepte 
middengedeelte van de pateen staan een kruis en 
Gods hand gegraveerd. De ring is gevormd uit een in 
het midden verdikt gouden staafje. In 1656 werd het 
graf van bisschop Bernold geopend en werden deze 
objecten, samen met stukjes van zijn vermolmde staf 
en de overblijfselen van zijn lichaam aangetroffen. 
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documentatie

Kronenburg 1899, p. 102-103  
Cat.mus.Amsterdam 1902, nr. 2 en 3  
Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 127 en 126  
Lunsingh-Scheurleer 1946, p. 62 
E. 1947
Cat.tent.Utrecht 1948, nr. 144 en 146
Cat.mus.Amsterdam 1952, nr. 1 en 2
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 15 en 16
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 34

 9 Drie ivoren hoorns

objectgegevens

inventarisnummer	 	Catharijneconvent RMCC 
v7/8/736, Rijksmuseum NG-NM 
2808/2809/2810

materiaal	 narwaltand
afmeting 142,5, 105 en 139 cm
datering	 elfde eeuw
afbeelding		 0009

beschrijving

Strikt genomen horen deze hoorns niet thuis in deze 
catalogus. Ze hebben namelijk nooit toebehoord aan 
de kerkschat van de oud-katholieke kerk. Ze zijn 
hier opgenomen, omdat ze in de voorgaande hoofd-
stukken een grote rol speelden en omdat ze een 
belangrijke plaats in namen in de devotie van het 
middeleeuwse Utrecht. De drie hoorns, die volgens 
het volksgeloof toebehoord hadden aan eenhoorns, 
zijn in werkelijkheid stoottanden van de narwal, een 
dolfijnachtige. De legendarische eenhoorn was een 
wit paardje met een lange hoorn op het voorhoofd. 
Dit schuwe dier kon alleen gevangen worden als het 
met zijn hoofd in de schoot van een maagd in slaap 
viel. Hierdoor werd de eenhoorn een symbool voor 
Christus die door de schoot van de maagd mens 
werd en omgebracht werd. Van deze hoorns werd 
geloofd dat ze vergif onschadelijk konden maken. 
De hoorns waren het trotse bezit van de Utrechtse 
Mariakerk, waar ze in de zestiende eeuw als kande-
laars functioneerden.

documentatie

Heussen – Rijn 1725-1726, dl. 1, p. 61-62
Moll 1864-1871, dl. II-3, p. 172-173
Heel 1930
Swillens 1930
Evers 1941, p. 63-67
Halbertsma 1962, p. 272
Gelder 1966, p. 28-29
Cat.tent.Utrecht 1971a, nr. 35

Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 31
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 61
Vlierden 1989
Vleeshouwers 1990
Staal 2000, p. 177
Groot 2006, p. 71

 10 Albe van Bernold

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t91
materiaal	 brokaat, linnen
afmeting 140 x 180 cm
datering	 twaalfde eeuw
afbeelding		 0010a-0010b

beschrijving

Deze albe is vervaardigd uit wit linnen en aan de 
onderzijde versierd met een brede strook goudbro-
kaat met ingeweven plant- en diermotieven. Ook 
de halsopening en de mouwboorden zijn gede-
coreerd met goudbrokaat. De albe is vroeger ten 
onrechte bestempeld als de albe van bisschop 
Bernold. Feitelijk was de albe een geschenk van kei-
zer Frederik Barbarossa, die Utrecht meerdere malen 
bezocht.

documentatie

Heukelum 1877
Kronenburg 1899, p. 102-103
Lagerwey 1933
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 29
Cat.tent.Keulen 1985, nr. 496
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 30
Koldeweij 1992
Stam 1995, p. 16-18
Kruijsen 2002, p. 227-229
Defoer 2004

 
 11 Nap van Odulphus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v42
materiaal	 kurk, zilverdraad, leer
afmeting circa 16 x 16 cm
datering	 	kurken nap twaalfde eeuw, leren 

foedraal vijftiende eeuw
afbeelding		 0011a-0011d

beschrijving

Deze nap bestaat uit twee kurken kommetjes die aan 
elkaar bevestigd zijn met zilverdraad. Vroeger werd 
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de nap omhuld door een zilveren vatting, nu is hij 
gevat in een leren foedraal. Het foedraal is gede-
coreerd met gestempelde golven en ranken en kan 
worden gesloten met een leren riempje.

documentatie

Acta Sanctorum 1643-…, Iunii, dl. II, dies 12, 
p. 591-592
Bosch 1866
Kronenburg 1899, p. 50-54
Brom 1901, p. 381, 389, 390, 396 en 399
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 74
Cat.tent.Utrecht 1995, nr. 65
Hoven van Genderen 1997, p. 557-558

 12 Reliekbursa met medaillons

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t101
materiaal	 zijde, zilverdraad
afmeting 17 x 14,5 cm
datering	 circa 1200
afbeelding		 0012a-0012b

beschrijving

Op deze donkerbruine zijden bursa is aan de ene 
kant een stilistisch rankenmotief geborduurd met 
zilverdraad. Aan de andere zijde zijn negen cirkels 
geborduurd die gevuld zijn met vogels, leeuwen, een 
kruis en gestileerde bloemen. De ruimten tussen de 
cirkels bevatten verschillende kruisvormen. De zij-
kanten en de onderkant van het beursje zijn afge-
zet met een rand van goudgalon. Aan de kant van de 
opening is een gootje in de stof genaaid waardoor 
het sluitkoordje met kwastjes en zilverdraadbolletjes 
loopt. De bursa is leeg.

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 275
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 35
Cat.tent.Amsterdam 2000, p. 73 en 75

 13 Ivoren reliekkistje met pauwen

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v43
materiaal	 ivoor, koper
afmeting 11,5 x 7 x 8 cm
datering	 dertiende eeuw
afbeelding		 0013a-0013c

beschrijving

Het betreft een rechthoekig kistje met een dakvor-
mig deksel. De voor- en achterkant van het kistje 
en de grote vlakken van het deksel zijn gedecoreerd 
met ingekraste medaillons waarin verschillende die-
ren te zien zijn. Op de zijkanten staan pauwen. Over 
het deksel lopen drie koperen banden. Het kistje 
is leeg. Een vergelijkbaar kistje bevindt zich in de 
domschat van Halberstadt.

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 78
Cat.tent.Utrecht 1948, nr. 153
Cat.tent.Gravenhage 1963, nr. 332
Janke 2006, p. 234-236

 14 Hamer van Sint-Maarten

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m38
materiaal	 serpentijnsteen, hout, zilver
afmeting circa 35 x 13 cm
datering	 	steen circa 1000 v. Chr, zilver circa 

1300
afbeelding		 0014a-0014b

beschrijving

De kop van de hamer is gemaakt van donkergroene 
serpentijnsteen en is bevestigd op een houten steel 
welke beslagen is met zilver. Ook een gedeelte van 
de steen is gevat in zilver waarin een vierpas uitge-
spaard is. Aan de bovenkant van de hamer zit een zil-
veren knop. Halverwege de steel is een teksthuls aan-
gebracht. Hierop staat: + YDOLA VANA RVVNT 
/ MARTINI CESA SECURI / NEMO DEOS 
CREDAT / QUI SIC FVERANT RVICVRI (De 
ijdele afgodsbeelden storten neer getroffen door de 
bijl van Sint-Maarten. Geloof niet dat het goden zijn 
die zo gemakkelijk neerstorten).

documentatie

Lagerwey 1934
Evers 1941, p. 33-34
Cat.tent.Utrecht 1948, nr. 152
Cat.tent.Gravenhage 1963, nr. 291
Cat.tent.Utrecht 1971a, nr. 72
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 36
Achterop – Brongers 1979
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 70
Cat.tent.Utrecht 1995, nr. 71
Schuyf 1995, p. 68-69
Margry-Caspers 1997, dl. 1, p. 739, 740 en 746
Os 1998b, p. 177 en 180
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Mostert 1999, p. 68-69
Staal 2000, p. 169-170

15 Stola met het Lam Gods

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t94
materiaal	 zijdebrokaat 
afmeting 306 x 4,5 cm
datering	 veertiende eeuw
afbeelding		 0015a-0015c

beschrijving

De stola is gedecoreerd met zestig ovale medaillons 
waarin het Lam Gods met kruis te zien is. Rondom 
de medaillons staat telkens: AGNUS DEI +. Het 
‘omkeerpunt’ ligt niet precies in het midden. Tussen 
de medaillons is een vegetatief motief aangebracht. 
Aan beide uiteinden zitten franjes. Het staat niet vast 
dat de stola een reliek is. Mogelijk is de verwarring 
ontstaan omdat bij een catalogusbeschrijving van 
1985 van de stola van Bernold een afbeelding van 
deze stola is opgenomen. Opvallend is wel dat op 
de achterzijde van de stola een klein lapje genaaid is, 
waaronder een hard stukje zit.

documentatie

Cat.tent.Keulen 1985, p. 441

 16 Reliekkistje met dierenbeslag

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m92
materiaal	 eikenhout, lood-tin en stucco
afmeting 24 x 13 x 9 cm
datering	 veertiende eeuw
afbeelding		 0016a-0016d

beschrijving

Het kistje heeft een eikenhouten kern waaromheen 
een lood-tinnen beslag met medaillons geplaatst 
is. In de medaillons zijn afwisselend een hert, een 
leeuw, een griffioen en een tweekoppige adelaar te 
zien. De binnenzijde van het kistje is gedecoreerd 
met stucco, dat nu beschadigd is. In de stucco is een 
ruitpatroon met sterretjes geprikt en gekrast. Het 
kistje is leeg. De schatkamer van de Sint-Servaas te 
Maastricht bewaart een kistje dat veel overeenkom-
sten vertoont met dit kistje en in de Sankt Johann 
te Osnabrück worden twee vergelijkbare kistjes 
bewaard in de predella van het hoogaltaar.

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 256
Cat.tent.Utrecht 1948, nr. 154
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 38
Leeuwen 1979
Cense-Werner 1984, p. 26
Karrenbrock 1992, p. 142-143

 17 Singels van Bernold

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t93a/b
materiaal	 zijde
afmeting 260 x 1 cm
datering	 vijftiende eeuw?
afbeelding		 0017a-0017b

beschrijving

De bijzonder gave singels zijn geweven in een rood-
wit ruitmotief en afgezet met een groen randje. Aan 
de uiteinden zitten franjes. Vermoedelijk zijn ze in 
de vijftiende eeuw vervaardigd in Duitsland. Feitelijk 
kunnen ze dus niet toebehoord hebben aan de 
ambtskleding van bisschop Bernold.

 18 Schedel van Oswald

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v48
materiaal	 	been, zijdedamast, lovertjes, kantklos
afmeting 15 x 11,5 x 10 cm
datering	 vijftiende/zestiende eeuw (?)
afbeelding		 0018a-0018c

beschrijving

In een omhulsel van rode zijdedamast wordt een 
schedelstuk (6,5 x 3,5 cm) bewaard. Het gebeente is 
te zien door een kleine rechthoekige opening aan 
de bovenkant. Het textiel is op verscheidene plaatsen 
gedecoreerd met lovertjes, gestanste blaadjes, kantk-
losbanden en kruldraad. Van de oorspronkelijke per-
kamenten cedula is nog maar een klein onleesbaar 
stukje over. Een nieuwere daaronder geplaatste cedula 
vermeldt: Oswaldi Regis et Martyris (van Oswald, 
koning en martelaar).

documentatie

Gruting 1992
Bailey 1995
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 19 Perkamenten cedula Willibrordrelieken

objectgegevens

inventarisnummer	 geen
materiaal	 perkament, bladgoud (tussen glas)
afmeting 15,1 x 4,9 cm
datering	 vijftiende/zestiende eeuw
afbeelding		 0019

beschrijving

Tussen twee glasplaatjes, die op meerdere plaat-
sen gebarsten zijn, wordt een perkamenten cedula 
bewaard met een bladgouden tekst: Dit is reliquie van 
Sinte Willebroert.

documentatie

Visser 1933, p. 144-145

 20 Ostensoria met Willibrordrelieken

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m2a/b
materiaal	 zilver, glas
afmeting h. 41 cm, b. 19 cm
datering	 circa 1610
afbeelding		 0020a-0020b

beschrijving

De twee ostensoria zijn identiek. Ze bestaan uit een 
glazen cylinder in een zilveren barokke vatting 
op een driehoekige voet. Op de verschillende zij-
den van de voet zijn in reliëfmedaillons de heiligen 
Barbara, Johannes de Evangelist en Dorothea te zien. 
De ostensoria waren dus oorspronkelijk niet voor 
relieken van Willibrord bedoeld. In 1666 gebruikte 
pastoor Abraham van Brienen de ostensoria voor 
relieken van Willibrord (cat.nr. 2), die hij toen ont-
ving van Gerrit van den Steen. 

documentatie

Visser 1933      
Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 213    
Verheij 1967, p. 67 en 79   
Bouvy 1967, p. 32 en pl. 16    
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 102
Staal 2000, p. 178
Kruijf 2007b
Klaver – Staal 2009, p. 59

 21 Groene reliekbursa 

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t67
materiaal	 zijde, goud- en zilverdraad
afmeting 8 x 7 cm
datering	 zeventiende eeuw
afbeelding		 0021

beschrijving

Deze olijfgroene zijden bursa is gedecoreerd met 
rank- en bladmotieven in goud- en zilverdraad. 
Tussen deze vegetatieve patronen bevinden zich 
brandende harten. De randen van het beursje zijn 
afgezet met warrige bandjes van gouddraad. De bursa 
kan gesloten worden door middel van een groen 
koordje met kwastjes dat door de bovenkant geregen 
zit. De bursa is leeg.

 22 Reliekhouder van Bernold

objectgegevens

inventarisnummer	 ABM m1200
materiaal	 koper, goud, zilver, glas
afmeting 23 x 9 x 6,8 cm
datering	 	circa 1656, vatting: negentiende 

eeuw
afbeelding		 0022a-0022c

beschrijving

Feitelijk gezien hoort deze reliekhouder niet in deze 
catalogus thuis. De houder en zijn inhoud hebben 
nooit toebehoord aan het Oud-Katholiek Museum. 
Maar omdat de relieken, die schuilgaan in de hou-
der, stammen uit dezelfde opgraving (1656) als de 
onder cat.nr. 8 beschreven kelk, pateen en ring is de 
houder voor de volledigheid opgenomen. Houwert, 
de secretaris van het kapittel van Sint Pieter, liet 
een akte optekenen bij de opening van het graf van 
Bernold. Deze is in meerdere afschriften bewaard 
gebleven (o.a. archief Museum Catharijneconvent 
en HUA Kapittel Sint Pieter-114-a). Houwert liet 
bovendien enkele relieken in een houder plaat-
sen voordat het graf weer gesloten werd. De houder 
bestaat uit een ovale zilveren capsula, waarop aan de 
voorkant een geschilderde afbeelding van Bernold 
te zien is. Aan de achterkant zijn achter glas de relie-
ken in kleine vakjes zichtbaar. Het ovale medail-
lon is geplaatst in een goud met koperen vatting uit 
de negentiende eeuw, waarop decoraties zijn aange-
bracht. Hierdoor wordt de capsula omlijst door twee 
palmtakken, een mijter, een staf en een kruis. Volgens 
de bijschriftjes worden in de houder gebeente, 
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kleding en haar van de heilig verklaarde bisschop 
bewaard.

documentatie

HUA Kapittel Sint Pieter-114-a
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 13 en 14
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 35
Margry-Caspers 1997, p. 748-753

 23 Ivoren reliekkruisje

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v46
materiaal	 ivoor, verf, gebeente, papier
afmeting 4,6 x 9,2 x 0,9 cm
datering	 zeventiende eeuw
afbeelding		 0023a-0023b

beschrijving

Het kruisje heeft aan de voor- en achterzijde op het 
kruispunt van de armen een ingekraste doornen-
kroon. Bovenop zit een ivoren oogje. Het kruisje kan 
gesloten worden door middel van haakjes en oog-
jes die aan de kopse kanten van de dwarsbalk zitten. 
Wanneer het kruisje opengeklapt wordt verschijnen 
veertien kleine holten waarin botsplinters bewaard 
worden. Bij meer dan de helft van de reliekjes ont-
breekt de cedula. In de overige holten zit onder meer 
een splinter van het gebeente van de heilige Agatha.

 24 Reliekje van Donatus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.16
materiaal	 papier
afmeting 4 x 2 cm
datering	 zeventiende eeuw (?)
afbeelding		 0024

beschrijving

In vloeipapier gaan de resten van een reliek schuil. 
Op een ondergrond van papier en linnen met inge-
weven gouddraden is een stukje been bevestigd. 
Erbij hoort een papieren cedula waarop tegen een 
hemelsblauwe achtergrond met goud is geschre-
ven: S(ancti) Donati (van de heilige Donatus). Meest 
waarschijnlijk betreft het hier de heilige Donatus 
van Münstereifel, een Romeinse catacombeheilige, 
van wie in de zeventiende eeuw relieken terecht-
kwamen in het nieuw gebouwde jezuïetencollege te 
Münstereifel.

 25 Reliekdoosje met krans van relieken

objectgegevens

nventarisnummer OKM v65
materiaal	 zijde, karton
afmeting 9 x 7,5 x 1,5 cm
datering	 zeventiende eeuw
afbeelding		 0025a-0025c

beschrijving

Dit kartonnen ovale doosje is aan de buitenkant 
bekleed met gele zijde. Met roze en wit garen is aan 
de voor- en achterkant hetzelfde patroon gebor-
duurd: een wolk waaromheen een stralenkrans van 
punten en bliksemschichten. In de wolk op de voor-
kant van het doosje staat IHS met daaronder de drie 
kruisnagels. Achterop staat MRA boven een hart. 
De randen van het doosje zijn afgezet met spiraal-
draad. In het doosje is middenin een ingekleurd 
prentje van een onbekende man te zien. Het prentje 
wordt omgeven door band van metaaldraad dat lus-
sen vormt. Daaromheen bevindt zich een krans van 
kleine in papier verpakte reliekjes, van onder andere 
Clementis, Julianus, Cornelius, Blasius en Paulinus.

 26 Rozenkrans van barnstenen kralen

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m83
materiaal	 barnsteen, zilver
afmeting lengte 33 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0026

beschrijving

De rozenkrans is samengesteld uit vierenveertig gro-
tere en twintig kleinere barnstenen kralen. Op twee 
plaatsen zijn zilveren kruisjes aan het snoer bevestigd. 
Tussen de kralen bevindt zich een klein ovaalvormig 
reliekhoudertje waarin een reliekje geplaatst is.

documentatie

Fæstraets 2002, p. 68-73

 27 Aanrakingsreliek

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.21
materiaal	 papier
afmeting 8,5 x 13,7 cm
datering	 midden achttiende eeuw
afbeelding		 0027a-0027b
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beschrijving

Op de voorkant van deze prent is een kruisigingsta-
fereel te zien. De maker staat onderaan vermeld: Paris 
chez Chereau le jeunne rue St. Jacques. Jacques Chereau 
le Jeunne leefde van 1688-1776. Achterop het prentje 
staat: le 13 juillet 1762. Touché au linge comme … de 
Notre Seigneur Jesus Christ avoit a la croix. Touché a la 
chemise qu’avoit la S(ain)te Vierge a la naissance de Notre 
Seigneur. Touché aux maillot de Jesus enfant. Touché au 
linge … lequel S(ain)t Jean B(aptis)te a ité decapité (13 
juli 1762. Aangeraakt aan het linnen dat Onze Heer 
Jezus Christus droeg aan het kruis. Aangeraakt aan 
het gewaad dat de heilige Maagd droeg tijdens de 
geboorte van Onze Heer. Aangeraakt aan de doek 
waarin Jezus als kind gewikkeld werd. Aangeraakt 
aan het linnen waarop Johannes de Doper onthoofd 
werd). 

 28 Reliekkruisje met vroege bisschoppen

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m91
materiaal	 	steenbokhoorn (?), glas, gebeente, 

papier
afmeting 9 x 18,6 x 1 cm
datering	 achttiende eeuw (?)
afbeelding		 0028a-0028b

beschrijving

Deze reliekhouder in de vorm van een Latijns kruis 
is vervaardigd uit hout. In de armen en langs de ran-
den van het kruis zijn 23 gaten van verschillende 
grootte uitgespaard. In de gaten is zowel aan de 
voor- als achterzijde van het kruisje een stukje glas 
geplaatst, waartussen reliekjes zitten. In dit kruisje 
zijn relieken verzameld van met name vroege bis-
schoppen als Deodatus, Palmatius, Basilius en 
Desiderius. Enkele van de piepkleine cedulae zijn ver-
loren gegaan of onleesbaar geworden.

 29 Amandelvormig reliekmedaillon 

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v62
materiaal	 steenbokhoorn (?), glas
afmeting 9,5 x 18 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0029

beschrijving

Dit amandelvormige ebbenhouten medaillon heeft 
verscheidene ronde en ovale openingen waarin ach-
ter glas relieken geplaatst zijn. Tussen deze met glas 
gevulde gaten blijven sierlijke vlindervormen open. 
De buitenrand is geschulpt. In de openingen langs 
de buitenrand worden telkens twee of drie kleine 
relieken getoond. De grote opening in het mid-
den biedt ruimte aan ten minste twintig relieken, die 
van elkaar gescheiden worden door boogjes van zil-
verdraad. De kleine cedulae zijn maar gedeeltelijk 
te lezen. In dit medaillon zitten relieken van onder 
andere Pontianus, Modestus, Innocentius, Albanus, 
Quirinus en Placidus.

 30 Uitbundige reliekschrijnen 

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM b17a/b
materiaal	 lindehout, glas
afmeting 80 x 40 x 20 cm
datering	 midden achttiende eeuw
afbeelding		 0030a-0030d

beschrijving: 
Deze twee uitbundige schrijnen zijn identiek. Ze 
bestaan uit twee delen. De onderkant is een altaar-
vormige voet op vier krullerige gouden pootjes. 
Tussen de pootjes aan de voorkant is een doodskopje 
te zien. Langs de platte gouden bovenkant van dit 
onderste stuk loopt een decoratieve bloemenrand. 
Twee puttokopjes versieren de zijkanten. Aan de 
voorkant van de voet is door een ruitje, waaromheen 
plantmotieven, een stukje gebeente van één van de 
gezellen van Victor zichtbaar. De bijbehorende cedula 
vermeldt: Ex ossibus sociorum s(anc)ti Victoris mart(yris) 
(gebeente van de gezellen van de martelaar Victor). 
De bovenste gedeelten van de schrijnen zijn een uit-
bundig geheel van gouden gesneden bloemen en 
planten op een witte ondergrond. Op de top is een 
puttokopje aangebracht. Achter ovale ruitjes wor-
den schedelrelieken van Lebuinus getoond: Ex capite 
s(anc)ti Lebuini Sac(erdos) (van het hoofd van de hei-
lige priester Lebuinus). Deze schrijnen werden in 
1920 door mgr. Van Vlijmen, bisschop van Haarlem 
gegeven aan pastoor Deelder van de Gertrudis-
parochie te Utrecht.

documentatie

xls. 541
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 31 Tweezijdig reliekmedaillon

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v59
materiaal	 steenbokhoorn (?), glas
afmeting 4,5 x 6,2 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0031a-0031b

beschrijving

In dit bladvormige medaillon zijn acht ronde gaten 
aangebracht. Achter glas worden hierin reliekjes 
getoond. Aan voor- en achterzijde zitten verschil-
lende relieken, zodat in het totaal zestien heiligen 
gerepresenteerd worden. Aan de voorkant zijn de 
achtergrondjes wit, aan de achterkant hemelsblauw. 
Het reliek in het midden van de achterkant ont-
breekt. De kleine cedulae zijn grotendeels leesbaar. Er 
zijn bijvoorbeeld relieken aanwezig van Innocentius, 
Urbanus, Vitalis, Prosper, Fulgentius en Hyacinthus.

 32 Reliekkruisje met zeven holten

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v60
materiaal	 steenbokhoorn (?), glas
afmeting 11,2 x 5,5 x 1 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0032a-0032b

beschrijving

Dit hoornen kruisje heeft een geschulpte rand en 
zeven holten. In elke holte wordt achter glas een 
reliekje verpakt in linnen getoond. De kleine cedulae 
vermelden welke heiligen schuilgaan in dit kruisje, 
onder wie Fulgentius en Hyacinthus.

 33 Reliekmedaillon met kruishout 

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m6a
materiaal	 zilver, koper, glas
afmeting 9,5 x 7,5 x 1 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0033

beschrijving

Dit medaillon bestaat uit een simpel ovalen hou-
dertje waarin achter glas een reliekje te zien is. Het 
reliek bevindt zich op een ondergrond van rode 
zijde, is in kruisvorm bevestigd en heeft een piep-
kleine cedula: Lig(ne) S(ancte) C(rucis) (hout van het 

Heilig Kruis). Rondom het reliek is een decoratief 
bladkoperen golfpatroon aangebracht. Het ovale mid-
dengedeelte wordt omgeven door een sierlijke fili-
graanlijst met vegetatieve motieven. Bovenaan is een 
ring bevestigd die aangeeft dat het medaillon als een 
soort talisman gedragen kon worden. Bij het medail-
lon hoort een bruin leren foedraal (OKM m6b).

documentatie
Cat.tent.Keulen 1989, nr. 447 (vergelijkbaar filigraan-
werk)

 34 Reliekmedaillon met rozetten

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m97
materiaal	 zilver, glas, ebbenhout
afmeting 6 x 5 x 1,4 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0034a-0034b

beschrijving

Tussen twee ovalen van geslepen glas zit een been-
derfragment geklemd. Zowel aan de voor- als ach-
terkant is een cedula aangebracht. Deze is echter door 
het losliggende beendergruis niet meer te lezen. 
Rondom het reliek is een koperkleurig golfmo-
tief ter decoratie aangebracht. De glazen plaatjes zijn 
gevat in een ebbenhouten vorm, die op zijn beurt 
omgeven wordt door een uitbundige zilveren fili-
graanrand met op vier plaatsen een rozet. 

 35 Reliekkruisje met passiewerktuigen

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m90
materiaal	 ijzer
afmeting 6,5 x 4,5 x 0,7 cm
datering	 eind achttiende eeuw (?)
afbeelding		 0035a-0035b

beschrijving

Dit kruisje heeft zowel aan de voor- als aan de ach-
terzijde negen ovalen holten en een gat op het kruis-
punt van de armen. De holten zijn vroeger onge-
twijfeld gevuld geweest met reliekjes, maar nu zijn 
ze leeg. Een klapdeksel dat oorspronkelijk bevestigd 
was aan het resterende scharnier, ontbreekt even-
eens. Op de zijkanten van het kruisje zijn in laagre-
liëf plantmotieven en passiewerktuigen, zoals de olie-
lamp en de nijptang te zien. Deze motieven zijn met 
goudverf geaccentueerd.
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 36 Perkamenten reliekamulet

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v135
materiaal	 karton, textiel, verf
afmeting 5,3 x 4,4 cm
datering	 eind achttiende eeuw
afbeelding		 0036a-0036b

beschrijving

Het amulet bestaat uit een ovaalvormige textielen 
achtergrond waarop een kunstig geknipt perkamen-
ten frontje is bevestigd. In het perkament zijn bin-
nen een ovaal kader een kroon, een kruis, bloemen 
en het monogram IHS uitgeknipt. Deze vormen 
zijn beschilderd met rode, blauwe, groene en goud-
verf. Op de rand en op de letters van het monogram 
zijn de namen van heiligen geschreven, onder andere 
Florentius, Antoninus, Polycarpus, Bavo, Albanus 
en Pancratius. De reliekjes zijn niet meer aanwezig, 
maar op de textielen achtergrond zijn nog wel pla-
kresten te zien die getuigen van de vroegere bevesti-
ging van relieken.

 37 Reliekschilderij met wastablet

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v61
materiaal	 hout, glas, was, papier
afmeting 8 x 10 x 2 cm
datering	 begin negentiende eeuw
afbeelding		 0037

beschrijving

In een goudgeschilderde houten lijst is op een 
ondergrond van wit papier met gekrulde papieren 
stroken een rijk patroon aangebracht. In het mid-
den bevindt zich een medaillon waarop een man-
nenfiguur (Christus?) en profil is afgebeeld. In de vier 
hoeken zijn met de papieren strookjes hartvormen 
gemaakt, waarbinnen kleine relieken van Athanasius, 
Barnabas, Cunera en Cyriacus. 

 38 Reliekmedaillon met Augustinus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m8a
materiaal	 zilver, glas
afmeting 4,7 x 3,2 x 0,8 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0038a-0038c

beschrijving

In een rechthoekig rood leren foedraal (OKM 
m8b) ligt op een ondergrond van donkerpaars flu-
weel een eenvoudig zilveren medaillon met een 
oogje aan de bovenkant. Achter glas is op rood tex-
tiel een botsplinter bevestigd, waaromheen een 
papieren cedula loopt: Ex Oss(ibus) S(ancti) Augustini 
Hipon(ensis) Ep(iscopi) (van het gebeente van de hei-
lige Augustinus, bisschop van Hippo). Op de onder-
kant van het foedraal staat in een Franse tekst 
nogmaals bevestigd dat het relieken betreft van 
Augustinus. Bovendien bewaart het museum twee 
documenten uit de negentiende eeuw waarin uit-
gebreider bericht wordt over de herkomst van dit 
reliek (inv.nr. OKM m8c).

 39 Houten reliekkruisje

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v47
materiaal	 naaldhout
afmeting 9,5 x 5,8 x 1 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0039

beschrijving

Dit houten kruisje is uitgehold en kon vroeger 
gesloten worden met een schuifdeksel, dat er nu 
niet meer is. In de uitgeholde armen bevinden zich 
boven en naast elkaar reliekjes die door een kleine 
cedula onderscheiden kunnen worden. Op het kruis-
punt van de armen is een verdiept holletje aan-
gebracht. Het reliek is hieruit verdwenen. Volgens 
de cedulae zijn relieken aanwezig van onder andere 
Cosmas, Laurentius, Cecilia en Aurelius.

 40 Gruis van het huis van Loreto

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v124
materiaal	 papier en gruis
afmeting 10 x 12 cm
datering	 midden negentiende eeuw
afbeelding		 0040

beschrijving

Op het papieren pakketje is aan de voorkant een 
afbeelding gedrukt waarin drie engelen en een putto 
een huis dragen waarop Maria en Kind gezeten zijn. 
Volgens de legende werd op 7 september 1295 het 
huis van Maria en Jozef uit het Heilig Land naar 
Loreto gebracht door engelen. Daar ontstond rond 
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het Santa Casa een bedevaartsoord. Het polvere delle 
SS. Mura della S. casa di Loreto (gruis van de muren 
van het huis te Loreto) dat in dit papieren wikkel zit, 
kon blijkbaar door de pelgrims als reliek meegeno-
men worden.

 41 Apollonia-ostensorium

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m155
materiaal	 zilver, koper, glas
afmeting 10,3 x 30 x 11,1 cm
datering	 midden negentiende eeuw
afbeelding		 0041

beschrijving

De ronde capsula rust op een lange slanke zeshoekige 
voet. Drie van de zes hoeken hebben een pootje in 
de vorm van een leeuwtje. Bovenop de capsula staan 
twee vierkante torentjes. In het midden staat een 
beeldje van de heilige Apollonia met de tang in haar 
hand. De capsula heeft aan beide platte zijden glas. 
Tussen het glas is de daadwerkelijke houder geplaatst: 
een klein zilveren potje met een geopende tang als 
voet. Of in de houder een stukje gebeente of een 
tand van de heilige geplaatst is, is niet bekend.

 42 Salesiaans reliekdoosje

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v67
materiaal	 hout, glas, papier, textiel
afmeting h. 1,2 cm, Ø 2,6 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0042

beschrijving

Op de bodem van dit ronde doosje ligt een stukje 
rode zijde. De binnenkant van de randen van het 
doosje zijn voorzien van gegolfd papier. In het 
doosje worden drie relieken bewaard met bijbeho-
rende cedulae. In de eerste plaats van Franciscus van 
Sales, ordestichter en kerkleraar (1567-1622), ver-
der van Jeanne-Françoise Frémyot, ofwel soeur de 
Chantal (1572-1641) met wie Franciscus de orde van 
de Visitandinnen stichtte. Ten slotte zijn er ook over-
blijfselen van Margaretha Maria Alacoque (1647-
1690), een bekende volgelinge van Franciscus van 
Sales.

 43 Martelaren, Port-Royal en een pastoor

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.23
materiaal	 papier, textiel
afmeting divers
datering	 divers
afbeelding		 0043a-0043e (selectie)

beschrijving

Dit inventarisnummer bevat elf objecten: een mix 
van relieken van heuse heiligen, een ‘reliek’ van een 
Utrechtse pastoor en voorwerpen die in verband 
staan met Port-Royal. Hoe de samenstelling van het 
inventarisnummer ontstaan is, is niet meer te achter-
halen. Het eerste object is een schildvormig karton-
netje dat verpakt is in lichtbruine zijde. In het mid-
den zit, omhuld door decoraties van gouden spiraal-
draad, een botfragmentje bevestigd. De beschadigde 
cedula vermeldt: De S(ancti). Marcell… (van de heilige 
Marcellinus). In een klein papieren pakketje gaan 
relieken van S(ancti) Jacobi maioris Apostoli (van de 
heilige apostel Jacobus de Meerdere) schuil. Op een 
wat groter pakket staat geschreven: Monsieur le Curé 
de Sainte Gertrude. A.S. van Werckhoven (mijn heer de 
pastoor van Sint-Gertrudis, A.S. van Werckhoven). 
Arnoldus Stanislaus van Werckhoven (1779-1852) 
was pastoor van de Utrechtse parochie vanaf 1818. 
Een vierde pakketje heeft de tekst: Relique du b(ien)
h(eureux) Jean Soanen, Évêque de Senes, né le 10 Janvier 
1647, mort ap(p)ellant à la chaise Dieu, le 23 Décembre 
1740. Priez pour nous, grand saint! Vous, qui avez été mar-
tyr de la vérité (reliek van de gelukzalige Jean Soanen, 
bisschop van Senez, geboren op 10 januari 1647, 
gestorven als appellant in dienst van de Heer op 23 
december 1740. Bid voor ons, voorname heilige! U, 
die een martelaar voor de waarheid bent geweest). 
Er is een aantal beschreven briefjes waarvan de bij-
behorende relieken er niet meer zijn: De Apollonia 
(van Apollonia), S(anctus) Stephanus M(arty)r (de hei-
lige martelaar Stefanus), S(ancta) Barbara (de heilige 
Barbara) en S(anctus) Philippus Apost(olus) (de hei-
lige apostel Philippus). Bij andere briefjes worden 
de piepkleine relieken nog wel bewaard: S(anctus) 
Odulphus conf(essoris) (de heilige belijder Odulphus), 
S(ancte) Crucis (van het Heilig Kruis) en Apoloni (van 
Apollonia).
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deel	2:	‘relieken’	van	port-royal

 44 Mantel van Quesnel

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t124
materiaal	 wol, katoen
afmeting 130 x 270 cm
datering	 eind zeventiende eeuw
afbeelding		 0044

beschrijving

De bruine wollen klokvormige mantel is gedra-
gen door Pasquier Quesnel (1634-1719), die Petrus 
Codde verdedigde toen die in Rome uit zijn ambt 
ontslagen werd. Automatisch werd Quesnel als jan-
senist gezien. Paus Clemens XI veroordeelde janse-
nisten, waardoor velen genoodzaakt waren te vluch-
ten voor gevangenschap of mishandeling. Quesnel 
vluchtte naar Nederland, waar hij gastvrij ontvangen 
werd door de aanhangers van Codde. Hij speelde 
een belangrijke rol bij het ontstaan van de Kerk van 
Utrecht, welke later bekend zou worden als de oud-
katholieke kerk. 
De mantel kon met een koordje om de schouders 
vastgebonden worden. Een wollen schouderdoek 
met knoopjes en een katoenen kraag horen bij de 
mantel.

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 128

 45 Fragment mantel van Quesnel

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.32
materiaal	 wol
afmeting 80 x 70 cm
datering	 begin achttiende eeuw
afbeelding		 0045a-0045b

beschrijving

Van een donkerblauwe wollen mantel van Pasquier 
Quesnel is een fragment zonder vaste vorm afge-
sneden. Aan de lap is een briefje bevestigd, waarop 
staat: Dit is een lap vande mantel vande Eerwaarde pater 
Paschasius Qeunel priester van het orratoire en doctor der 
Sorbonne.

 46 Hoofdaltaar van Port-Royal

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.24
materiaal	 papier
afmeting 4 x 8 cm
datering	 zeventiende eeuw
afbeelding		 0046

beschrijving

In een langwerpig papieren wikkel zitten wat 
kleine steentjes. Het opschrift luidt: Pierre du maitre 
autel de Port-Royal (steen van het hoofdaltaar van 
Port-Royal).

 47 Bundeltje riet

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v84
materiaal	 riet, touw
afmeting 7 x 2 x 1 cm
datering	 begin achttiende eeuw (?)
afbeelding		 0047

beschrijving

Drie strengen riet zijn tot een bundeltje gevlochten, 
dat met een touwtje bijeen gehouden wordt. Volgens 
de catalogus van Museum Catharijneconvent 
ging het bundeltje gepaard met een briefje: Natte 
de Port-Royal des Champs (van een mat van Port-
Royal-des-Champs). Dit briefje is er nu niet meer. 
Waarschijnlijk is dit riet genomen van een slaap-
mat of doodsmat van één van de bewoners van het 
klooster.

 
 48 Brief van François de Paris

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.26
materiaal	 papier
afmeting 18 x 14 cm
datering	 1700-1724
afbeelding		 0048

beschrijving

In deze notitie beschrijft François de Paris zijn lot. 
Hij beschrijft hoe hij na zijn dood met Christus in 
de hemel zal zijn. Vervolgens somt hij zijn geestelijke 
kledingstukken op (amict, albe, singel, manipel, stola, 
kazuifel, tuniek en dalmatiek). 
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 49 Kruis met ‘reliek’ van Angelique Arnauld

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m93
materiaal	 zilver, glas
afmeting 8,6 x 14,3 x 2,3 cm
datering	 1741
afbeelding		 0049a-0049b

beschrijving

Dit kruis heeft geen enkele vorm van decoratie. De 
strakke vorm wordt alleen doorbroken doordat de 
armen aan de uiteinden iets uitlopen. Aan de voor-
zijde van het kruis is in de verticale kruisbalk een 
langwerpig stukje glas aangebracht. Hierdoor kan 
iets van de inhoud bekeken worden. De reliekholte 
lijkt geheel opgevuld te zijn met opgerold en opge-
vouwen papier, dat beschreven is. Slechts de tekst 
van het bovenste pakketje kan gelezen worden. Het 
bevat een aandenken aan Mère Angelique Arnauld 
(1591-1661), die de scepter zwaaide in het klooster 
van Port-Royal.

 50 Fragment superplie van De Paris

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.33
materiaal	 batist
afmeting 106 x 56 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0050

beschrijving

Dit ‘reliek’ bestaat uit het zwaar beschadigde 
bovenstuk van de superplie van diaken en janse-
nist François de Paris. De verstevigde kraag kan 
aan de voorzijde van de hals door middel van twee 
haakjes gesloten worden en heeft koordjes die 
geknoopt kunnen worden. De sterk geplooide stof 
is gescheurd, gekreukt en geschonden met een grote 
roestkleurige vlek. Langs de onderkant van de super-
plie loopt een gehaakt decoratief randje. In de kraag 
staan letters geborduurd: D P + (Diacre de Paris?)

 51 ‘Textielreliek’ François de Paris

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM g105
materiaal	 hout, glas, koper, papier
afmeting 9,2 x 7,1 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0051a-0051b

beschrijving

In een houten lijst is aan de voorkant in een ovaal 
een prentje van de nooit heilig verklaarde François 
de Paris ten halve lijve geplaatst. Aan de achterzijde 
zit een vergelijkbaar ovaal. Hierin is een ‘textielre-
liek’ van De Paris verborgen, afgeschermd door een 
prentje van de binnenplaats van Port-Royal waarbo-
ven een duif vliegt.

 52 Steen van tombe

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.08
materiaal	 steen, papier
afmeting 3 x 1,7 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0052

beschrijving

Dit ‘reliek’ is een rood stukje steen dat op veel plek-
ken bevuild is met een zwarte aanslag. De bij-
gaande papieren cedula vermeldt: Pierre de la tombe de 
M(onsieur) de Paris (stuk steen van de tombe van de 
heer de Paris). Op het graf van deze diaken gebeur-
den verschillende wonderen, die ongetwijfeld de 
behoefte om ‘grafrelieken’ van deze port-royalist te 
verspreiden hebben gevoed.

 53 Steentjes van Port-Royal

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v152
materiaal	 steen
afmeting 1,5 x 1,5 x 1 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0053

beschrijving

Deze drie kubusvormige witte steentjes zijn afkom-
stig van de muren van het afgebroken klooster Port-
Royal. In Museum Catharijneconvent heeft men 
met stift het inventarisnummer op elk van de steen-
tjes geschreven.
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 54 Boekvormig reliekdoosje met 
 port-royalisten én Lebuinus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.18
materiaal	 papier, karton en textiel
afmeting 16 x 9 x 2,6 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0054a-0054e (selectie)

beschrijving

Dit doosje in boekvorm heeft een zwarte kaft die 
gedecoreerd is met gestanste vegetatieve voorstel-
lingen. In het doosje worden onder een grote pluk 
watten zes objecten bewaard. In de eerste plaats twee 
objecten die qua verschijningsvorm overeenkomen: 
vierkante amuletten aan een geel koordje. Voor- en 
achterzijde van de amuletten zijn bekleed met een 
stukje zijde, de randen zijn afgezet met fijne strook-
jes bladgoud. In het midden is telkens een textiel-
fragmentje op de zijde geplaatst, dat op zijn plaats 
gehouden wordt door een kunstig geknipt stukje 
zilverpapier. Aan wie deze stukjes toebehoorden, is 
niet duidelijk. Het derde object is een schildvormig 
stukje karton dat omhuld is met lichtbruine zijde. In 
het midden is een botfragment bevestigd, dat omge-
ven wordt door een cirkel van gouden spiraaldraad. 
Over het gebeente loopt een kruis van diezelfde spi-
raaldraad. Onder het reliek zitten nog twee gouden 
decoratie-elementen en een papieren cedula, waar-
van het eind beschadigd en dus onleesbaar is: De 
S. Lebui… (van de heilige Lebuinus). Een papieren 
wikkel met daarop: Cheveux du bienheureux Jerôme 
Nicolas de Paris, frère du Diacre et conseiller au Parlement 
décédé 16 août 1737 (haar van de gelukzalige Jerôme 
Nicolas de Paris, broer van de diaken en raadgever 
op het parlement, gestorven op 16 augustus 1737), 
bevat een haarplukje. Het vijfde pakketje vermeldt: 
Un morceau du surplis de bienheureux Diacre François 
de Paris (een stukje van de superplie van de geluk-
zalige diaken François de Paris). Het zesde pakketje 
heeft als opschrift: Linge du bienheureux Jean Soanen, 
evêque de Senez, mort en odeur de sainteté le jour de 
Noël 1740 age de 93 ans (stukje linnen van de geluk-
zalige Jean Soanen, bisschop van Senez, gestorven in 
de geur van heiligheid op kerstdag 1740 in de leef-
tijd van 93 jaar).

 55 Papieren pakketjes met port-royalisten 
 én Bonifatius en Quirinus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.22
materiaal	 papier
afmeting divers
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0055a-0055e (selectie)

beschrijving

Dit inventarisnummer bevat tien veelal papieren pak-
ketjes met verschillende op- of bijschriften. Het eerste 
object is een knapzakje van lichtbruin linnen. Met een 
touwtje wordt het dichtgebonden en wordt de cedula 
op zijn plaats gehouden: de bonofacii episco(pi) (van bis-
schop Bonifatius). Het tweede pakketje vermeldt: Ex 
lapillis S(ancti) Quirini M(artyris) (van de steentjes van 
de heilige martelaar Quirinus(?)). 
Het opschrift van pakketje drie luidt: Rabat de le 
quel M(onsieur) de Senez a ité sacré (Bef die de heer 
van Senez droeg toen hij gewijd werd). Op het 
vierde pakketje staat te lezen: D’un vêtement de M. 
Tournus prêtre (van de kleding van de priester M. de 
Tournus). Monsieur Le Tourneux was een ami de Port-
Royal. Object vijf betreft een tekening. In het mid-
den is een kruis op een verhoging uit witte zijde 
geplaatst. Daaromheen is met pen een omlijning gete-
kend. Onder het kruis staat: Cette croix est du rabas 
du Saint Évêque de Senez (dit kruis is van de bef van 
de heilige bisschop van Senez). Achterop de teke-
ning is geschreven: Est écrit par M(onsieur) Léonard 
Dilhé, prêtre du Diocèse de Montpellier (is geschreven 
door de heer Léonard Dilhé, priester van het dio-
cees van Montpellier). Het zesde pakketje draagt als 
opschrift: 17. Erin wordt een gestreept stukje wollen 
stof bewaard. Op het zevende pakketje staat: Morceau 
de bas du Saint Évêque de Senez, Jean Soanen (stukje 
van de sok van de heilige bisschop van Senez, Jean 
Soanen). Pakketje acht vermeldt: Chemise de M(onsieur) 
de S(aint) Papoul (doek van de heer van Saint Papoul). 
Het negende pakketje betreft een envelop met 
opschrift: Franciscus de Paris. Erin zit een stukje wit lin-
nen en een brief over de herkomst van het fragment. 
Het opschrift op het tiende pakketje ten slotte luidt: 
Rabas de M(onsei)g(neu)r de Ségur, Évêque de S(ain)t 
Papoul (bef van mijn heer de Ségur, bisschop van 
Saint Papoul). Jean-Charles de Ségur was bisschop 
van het diocees Saint-Papoul van 1724-1735. Het bij-
behorende object is een stukje blauw linnen met een 
wit kraaggedeelte, waarop een S ingeborduurd is. De 
samenstelling van dit inventarisnummer, waaronder 
twee oude relieken vallen en verder aandenkens aan 
Port-Royal, lijkt willekeurig te zijn ontstaan.
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 56 Doodskist van Pasquier Quesnel

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.14
materiaal	 papier
afmeting divers
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0056a-0056c

beschrijving

Onder dit nummer zijn drie papieren pakketjes met 
opschriften geschaard. Op het eerste pakketje staat 
geschreven: Relique du cercuil de Père Quesnel (reliek van 
doodskist van Pater Quesnel). Dit pakketje is met een 
touwtje kruislings dichtgebonden. Het tweede ver-
meldt: P: Quenel (van P. Quesnel). Op het derde pak-
ketje staat: Stukjes van de doodkist van Père Pasq. Quesnel 
met bewijs van herkomst, geschreven door den H(ee)r  
J. Willemaers. Deze laatstgenoemde was president van 
het Amersfoortse Seminarie vlak voor het midden van 
de achttiende eeuw.

 57 Zilveren medaillon

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m94
materiaal	 zilver, papier
afmeting 5,6 x 4 x 0,6 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0057a-0057b

beschrijving

Op de bovenkant van het ovalen klapdeksel is een 
kruisje in reliëf aangebracht. In het medaillon is 
een achtergrond van glimmend rood papier te zien. 
Hierop zijn vijf reliekjes bevestigd. Over elk van de 
relieken loopt een goudomrande papieren cedula. 
Het betreft relieken van port-royalisten: de heren De 
Pontchâteau, De Coislin, Grenot, La Poterie en zus-
ter Marie des Anges.

 58 Medaillon met doop van Christus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m74
materiaal	 koper, glas
afmeting h. 0,6 cm, Ø 1,1 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0058

beschrijving

Dit kleine koperen medaillon heeft aan twee kan-
ten glas. Aan de ene zijde is achter het glas een pen-
tekeningetje op papier te zien. Het toont de doop 
van Christus. Achter het glas aan de andere zijde 
wordt een souvenir van port-royaliste Mère Annelie 
Lasauix bewaard.

 59 Graf van Louis Silvy

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.25
materiaal	 papier
afmeting 5 x 3 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0059a-0059b

beschrijving

Op een klein papieren wikkel staat geschreven: 
Palmtakjes van het graf van M(onsieur) Silvy te S(ain)t 
Lambert 31 July 1892. Louis Silvy (1760-1847) was een 
aanhanger van het port-royalistisch gedachtegoed. In 
1824 werd hij eigenaar van de terreinen waarop het 
verwoeste Port-Royal lag. In dat gebied stichtte hij 
scholen. Hij liet zich nabij één van die scholen, te 
Saint-Lambert-des-Bois begraven. Van zijn graf zijn 
drie kleine takjes meegenomen als ‘reliek’.

 60 Aandenkens aan François de Paris

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.28
materiaal	 papier
afmeting divers
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0060a-0060c

beschrijving

In een groot bruin papier zitten vier kleinere papie-
ren pakketjes met verschillende opschriften gerold. 
Het eerste luidt: Pierre du tombeau du S(ain)t Fr(ançois) 
de Paris (steen van de tombe van de heilige François 
de Paris). Achterop datzelfde wikkel staat: Donné 
par M(ada)me Buchère ce 18 Juillet 1857 (gegeven 
door mevrouw Buchère op 18 juli 1857). Mevrouw 
Buchère (†1874) verdeelde, nadat rond 1870 haar 
man en moeder beiden overleden, hun nalatenschap-
pen. Hieronder bevonden zich vooral veel boeken, 
maar ook wat liturgisch materiaal en ‘heilige’ sou-
venirs. Het tweede pakketje bevat een vergelijk-
baar aandenken: Pierre du tombeau du b(ien)h(eureux) 
François de Paris. En ook het derde pakketje heeft die 
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inhoud: Terra du tombeau du B(ien)h(eureux) François de 
Paris Diacre donné par M(ade)m(oisell)e Buchère. Andere 
overblijfselen van François de Paris treffen we in pak-
ketje vier: Pantalon, soutane de M(onsieu)r Paris et mate-
las et laine du matelas dan lequel il couchait 13 Avril 1898 
(van de broek en het priestergewaad van de heer de 
Paris, en ook van zijn matras en de wollen bekleding 
van het matras waarop hij sliep. 13 april 1898).

 61 Pillendoosje met mantelfragment van 
 Pasquier Quesnel

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.09
materiaal	 karton, papier, textiel
afmeting 11 x 4,5 x 2 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0061

beschrijving

Dit rechthoekige doosje behoorde toe aan de 
Schiedamse Apotheek Erkelens & Swart. Het 
opschrift aan de bovenkant luidt: Mejuffrouw Wijdelaat 
Rustpoeders 20/11 88. De zijkanten van het doosje zijn 
bekleed met papier met een decoratief patroon van 
engelenkopjes. In het doosje bevindt zich een don-
kerblauw textielfragment, dat getuige het bijbeho-
rende briefje van de mantel van Pasquier Quesnel 
afkomstig is: Dit is een lapje van de mantel van den 
Eerwaard(igen) Pater Paschasius Quesnel van het Oratoire 
en Docter der Sorbonne.

 62 Graftonnetje

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.02
materiaal	 hout, papier
afmeting h. 5,2 cm, Ø 3,7 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0062

beschrijving

Het houten tonnetje met horizontale groefjes aan de 
buitenkant bevat zand uit het graf van François de 
Paris. Het briefje dat aan de bovenkant van het ton-
netje bevestigd is, vermeldt: Aerde van’t graft van den 
Abt Paris.

 63 Medaillon met Christus- en Mariamonogram

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m75
materiaal	 zilver
afmeting		 2,6 x 2,1 x 0,6 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0063a-0063b

beschrijving

Aan de ene zijde van dit zilveren ovale medaillon 
staat het Christusmonogram IHS met daaronder de 
drie nagels. Rondom het monogram is een decora-
tieve rand aangebracht, waarop bovenin een stralend 
hart te zien is. Op de andere kant van het medail-
lon zijn de eerste twee letters van de naam Maria op 
sierlijke wijze vervlochten voorgesteld. Een rand van 
lelies omvat dit monogram. In het medaillon wordt 
een klein aandenken aan Mère Annelie Lasauix 
bewaard.

 64 Kruis van stro

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v52
materiaal	 hout, glas, stro, koper
afmeting		 15,5 x 12,5 x 1,2 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0064

beschrijving

In een zwart met rood geschilderde houten lijst 
(imitatie-schildpad) bevindt zich een bordeauxrode 
textielen achtergrond. Daarop is van stro een kruis 
op een verhoging met treden gemaakt. Op elke trede 
is met garen een tak geborduurd. Rondom het kruis 
zweven uit flinterdunne koperen plaatjes gestanste 
engelenkopjes en op de armen van het kruis bevin-
den zich gestanste bloemetjes. Op het trapje en het 
kruis zijn negentien souvenirs geplaatst met kleine 
cedulae. Ze representeren personen die de jansenis-
ten steunden of die betrokken waren bij het klooster 
Port-Royal, zoals Jean Soanen, bisschop van Senez 
(1647-1740), François de Paris (1690-1727), Louis-
Sebastien le Nain de Tillemont (1637-1698), Marie 
des Anges Suireau (1599-1658) en zuster Célestine 
Poureau (1805-1882).
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 65 Port-royalisten in een acanthuslijst

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v56
materiaal	 hout, textiel, goudgalon
afmeting		 19,5 x 19,5 cm 
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0065

beschrijving

Op een groene textielen achtergrond zijn rondom 
een rood kruis op een verhoging elf ‘relieken’ 
geplaatst. Aan de rand worden ze van elkaar geschei-
den door boogjes van goudgalon. Het gaat onder 
meer om overblijfselen van Angélique Arnauld 
(1591-1661), Laurent-François Boursier (1679-1748), 
François de Paris, Jean Soanen en Pasquier Quesnel. 
Direct naast het kruis zijn twee opgekrulde blade-
ren van olijfbomen van Port-Royal bevestigd. Dit 
geheel is geplaatst in een goudgeschilderde hou-
ten lijst waarin een patroon van acanthusbladeren is 
uitgesneden.

 66 Altaarvoorstelling van haar

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v51
materiaal	 hout, glas, metaal
afmeting		 12,1 x 10,7 cm
datering	 midden negentiende eeuw
afbeelding		 0066a-0066b

beschrijving

In een houten lijst is een kleine scène achter glas 
gevat. Op een witte achtergrond is met het haar van 
zuster Hilaire een voorstelling gemaakt. Achter een 
hekje staat een altaar waarop een kruis staat. Aan 
weerszijden van het altaar zijn palmtakken gezet. 
Op het altaar staat: S(oeu)r Hilaire, 12 février 1844 (zus-
ter Hilaire, 12 februari 1844). Achter deze naam gaat 
Marie Michelle Migault (1779-1844) schuil. Zij was 
van 1827 tot 1844 de derde zusteroverste van de con-
gregatie van de heilige Martha, een port-royalistische 
groep vrouwelijke religieuzen, die hun tijd besteed-
den aan ziekenverzorging en onderwijs. Op de ach-
terzijde van het schilderijtje staat een verklaring over 
de herkomst van het object.

documentatie

Schoon 2004, p. 205-210

 67 Bladeren van Port-Royal

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.20
materiaal	 papier
afmeting		 14 x 7 cm
datering	 1850
afbeelding		 0067

beschrijving

In dit papieren wikkel gaan zeven bladeren schuil. 
Op sommige van de bladeren is met pen geschre-
ven. Nog slechts bij twee is de tekst te lezen. Eén 
van de bladeren vermeldt: Lundi 5 Août 1850. Port-
Royal des Champs. Saints et Saintes de Port-Royal. Priez 
pour nous (maandag 5 augustus 1850. Port-Royal-des-
Champs. Heiligen van Port-Royal. Bidt voor ons). 
Het andere draagt als opschrift: 5 Août 1850. Port-
Royal des Champs (5 augustus 1850. Port-Royal-des-
Champs). Wat de functie van de bladeren was, kan 
niet met zekerheid gezegd worden. 

 68 Kies in rond doosje

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v63
materiaal	 hout, textiel
afmeting		 h. 1,5 cm, Ø 3,5 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0068a-0068b

beschrijving

Een onbewerkt houten doosje is van binnen bekleed 
met rood textiel. Hierop zit een kies vastgelijmd. 
Lijmresten tonen aan dat er vroeger nog een aan-
denken naast de kies lag. Door het randje in het 
doosje wordt duidelijk dat het vroeger afgeslo-
ten was met een glasplaatje, dat er nu niet meer is. 
Rond de wortel van de kies is een strookje blad-
goud gerold, waarop de papieren cedula bevestigd is: 
de Mr. de Pontchâteau (van de heer De Pontchâteau). 
Dit is Sébastien-Joseph du Cambout de Pontchâteau 
(1634-1690), een port-royalist.

 69 Houten doosje met port-royalisten

Objectgegevens
inventarisnummer	 OKM v66
materiaal	 hout, zijde, papier
afmeting		 h. 1,8 cm, Ø 7,5 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0069
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beschrijving

In dit ronde doosje zijn onder glas op een onder-
grond van bordeauxrood fluweel verscheidene over-
blijfselen geplaatst die in verband staan met bekende 
port-royalisten of jansenisten, zoals Nicolas Petitpied 
(1665-1747), Jeanne-Marie Rendu, oftewel Soeur 
Rosalie (1786-1856), François Perrochel, de bisschop 
van Boulogne (1602-1682) en Dominique-Marie 
Varlet, de titulair bisschop van Babylon (1678-1742). 

 70 Apotheekdoosje met zand uit het graf 
 van François de Paris

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.03
materiaal	 karton, papier
afmeting		 h. 1,6 cm, Ø 5,4 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0070a-0070b

beschrijving

Op de buitenkant van dit kartonnen ronde doosje 
van de Schiedamse Apotheek Erkelens & Swart 
staat geschreven: den Hoogeerw. Heer Mgr. Diependaal. 
Gebruik als voren 29.8.90. Monseigneur Diependaal, 
pastoor te Den Helder, heeft dit doosje vast, nadat hij 
de medicatie eruit gebruikt had, een nieuwe functie 
toebedeeld als ‘reliekhouder’. In het doosje zit name-
lijk een handje zand met een briefje: Terre du Tombeau 
du Bienheureux François de Paris (aarde uit het graf van 
de gelukzalige François de Paris).

 71 Kistje met gebeente van M. de Sacy

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v58
materiaal	 hout, zijdedamast
afmeting		 11,3 x 21,7 x 14 cm
datering	 negentiende eeuw (?)
afbeelding		 0071a-0071b

beschrijving

In een onbewerkt houten kistje met klapdeksel is 
een ondergrond gemaakt van een opgepropt stuk 
rode zijdedamast. Daarop zijn vier beenderen van 
Isaac Louis le Maître de Sacy (1612-1684), één van 
de heren van Port-Royal gelegd: een onderkaak, 
twee sleutelbeenderen en een uiteinde van een bot 
uit het been. Elk van de beenderen is voorzien van 
een papieren cedula, waarop staat: de M. de Sacy (van 
de heer de Sacy).

 72 Port-royalisten op rode zijde

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v71
materiaal	 hout, glas, zijde, metaal
afmeting		 16,8 x 22 cm
datering	 1862
afbeelding		 0072a-0072b
 
beschrijving

Dit reliekschilderij heeft een ingelegde houten lijst 
met rankenpatroon. Achter glas worden op een 
ondergrond van rode zijde zes ‘relieken’ getoond. Het 
betreft aandenkens aan onder andere Claude Grenet 
(†1684), kloosteroverste van Port-Royal, Charles du 
Combaut (†1699), vertrouweling van Port-Royal, 
Jean Soanen en Sébastien-Joseph du Cambout de 
Pontchâteau. Boven de overblijfselen is een decoratie 
aangebracht bestaande uit een strikje van zilverdraad 
waaraan een bewerkt metalen kruisje hangt. Op de 
achterkant van het lijstje is een tekst geplakt waaruit 
blijkt dat in ieder geval vier van de hier getoonde zes 
‘relieken’ in 1862 in deze lijst geplaatst zijn.

 73 Stukje gebeente en kies van Monsieur 
 de Pontchâteau

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.01
materiaal	 karton, papier
afmeting		 13,4 x 20,8 cm
datering	 1869
afbeelding		 0073a-0073c

beschrijving

In een lichtblauw kartonnen doosje worden in 
een envelop een beenfragmentje en een kies van 
Sébastien-Joseph du Cambout de Pontchâteau, kloos-
terling te Port-Royal, bewaard. Op het doosje staat: 
Reliques de M. de Pontchâteau (relieken van de heer de 
Pontchâteau), op de envelop hetzelfde. Het doosje 
gaat vergezeld van een verklaring uit 1869 waarin de 
schenking van deze relieken beschreven wordt.

 74 De Ségur en Soanen

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.07
materiaal	 papier, textiel
afmeting		 8 x 6 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0074a-0074b
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beschrijving

In een papieren wikkel met de tekst: Monseigneur 
l’Archévêque d’Utrecht (van mijn heer de aartsbisschop 
van Utrecht) zitten twee kleinere papieren pakket-
jes gevouwen, waarvan het eerste inventarisnumm-
mer OKM v138.06 draagt. Erop staat: Ruban de la 
croix de M(onsieu)r de Ségur Évêque de S(aint) Papoul 
(lint van het kruis van de heer de Ségur, bisschop 
van Saint Papoul). Deze Jean-Charles de Ségur was 
bisschop van 1724-1735. Op het tweede pakketje 
staat: Reliques du S(ain)t Évêque de Senez (relieken 
van de heilige bisschop van Senez). Hiermee wordt 
Jean Soanen bedoeld. In het pakketje zit een klein 
textielfragmentje.

 75 Velum van Port-Royal

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v165
materiaal	 papier
afmeting		 4,6 x 6,1 cm
datering	 circa 1700
afbeelding		 0075

beschrijving

In een wikkel van grof papier zit een klein stukje 
(circa 3 x 4 cm) witte zijde verpakt. Het opschrift 
luidt: Zijde van de voering van het franje (?) velum van 
Port-Royal te Utr(echt) bewaard in S(in)t(e) Gertrudis.

 76 Peer en tak van Port-Royal

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.30
materiaal	 papier
afmeting		 15 x 8 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0076a-0076c

beschrijving

In bruin papier zit een gedroogd peertje gewik-
keld. Op het papier staat een uitgebreide verklaring 
van de inhoud van het wikkel: Pierre que j’ai picte à 
Port Royal sous le ruine de l’eglise. Partie d’une bran-
che d’un poirier, qu’un jardinier de grange m’a assuré avoir 
été existant du temp des Solitaires et cultivé pars eux. Ce 
29 May 1819, P.J. Mequignon avec M(essieurs) Mahé, 
Kermader et Silvy (steen die ik gepakt heb bij Port-
Royal vanonder de ruïne van de kerk. Deel van een 
tak van een perenboom, die, zo verzekerde de tuin-
man van de naastgelegen gebouwen, al stamt uit de 
tijd van de ‘Solitaires’ en die door hen onderhouden 

is. 29 mei 1819. P.J. Mequignon met de heren Mahé, 
Kermader en Silvy). De genoemde tak en wat steen-
tjes zijn in wit papier gewikkeld.

 
 77 Tombe van Jacques Joseph Duguet

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.31
materiaal	 papier
afmeting		 9 x 7 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0077

beschrijving

Twee stukjes steen en een klein botfragment worden 
omhuld door een stuk papier met opschrift: Pierre 
de l’eglise et d’une tombe de P. Royal qui tiennant de 
feu M(onsieur) Duguet (steen van de kerk en van een 
tombe van Port-Royal, waarin … …de heer Duguet 
ligt). Duguet (1649-1733) was jansenist.

 78 Amis van Port-Royal, een bisschop en 
 een priester

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.10
materiaal	 papier
afmeting		 divers
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0078a-0078d

beschrijving

Dit inventarisnummer omvat zes papieren pakketjes 
met verschillende opschriften. Het eerste luidt: Een 
haarlok door mij ondergeteekende op 16 Julij 1862 afge-
knipt van het hoofd van Zaligen Monseigneur H.J. v. Buul. 
L. de Jong. Henricus Joannes van Buul was toen hij 
overleed bisschop van Haarlem. De persoon die het 
plukje haar afknipte was waarschijnlijk Lambertus 
Cornelis de Jong, die hem opvolgde als bisschop van 
Haarlem. Het tweede pakketje heeft als opschrift: 
Cheveux de S(ain)t M(onsieu)r Paris (haar van de hei-
lige heer Paris). Het derde vermeldt: Cheveuxs [sic] 
de M(onsieur) Alphonse Tenca prêtre de Pavie décédé le 19 
avril 1858 à une heure aprèsmidi age de 54 ans (haar van 
de heer Alphonse Tenca, priester in Pavia, overleden 
op 19 april 1858 om één uur ’s middags in de leef-
tijd van 54 jaar). Het vierde pakketje bevat: Reliques 
de quelques Amis de Port-Royal (relieken van enkele 
Vrienden van Port-Royal). Het betreft hier textiel-
fragmenten. Op pakketje vijf staat: Monsieur le Prèfet 
des Etudes. Par M(onsieur) C. Karsten de nos Amis à 
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Paris. De Mademoiselle Rachel Gilet à Paris. Het laat-
ste pakketje vermeldt: Cheveux de M(onsei)g(neu)r 
H.J. v. Buul † 13 juillet 1862 (haar van mijn heer H.J. 
van Buul, † 13 juli 1862). Het is onduidelijk hoe het 
museum ertoe gekomen is deze uiteenlopende voor-
werpen onder één inventarisnummer te scharen.

 79 Tand van priester Laborde

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.11
materiaal	 papier
afmeting		 2,5 x 0,8 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0079a-0079c

beschrijving

In bruin papier gerold bevinden zich een enve-
lop en een brief. In de envelop zit een tand ver-
pakt in vloeipapier met een bijgaande papieren 
cedula: Une dent, du respectable prêtre Messire Jean Joseph 
Laborde, décédé à Paris le 16 avril 1855, retirée au moment 
de l’exhumation qui a été faite le 19 novembre 1860 (een 
tand van de eerwaarde priester heer Jean Joseph 
Laborde, gestorven te Parijs op 16 april 1855, getrok-
ken op het moment van de opgraving die plaatsvond 
op 19 november 1860). In de brief wordt de infor-
matie uit de cedula iets uitgebreider herhaald.

 80 Rood etui met aarde uit het graf van 
 François de Paris

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.12
materiaal	 papier, zijde
afmeting		 13 x 4 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0080a-0080b

beschrijving

In een gelinieerd stuk papier zit een langwerpig 
rood zijden etui gerold. In het textiel gaat een papie-
ren pakketje schuil met opschrift: Terre du tombeau 
de M(onseigneu)r de Paris (aarde uit het graf van mijn 
heer de Paris). 

 

81 Monsieur De Tournus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.13
materiaal	 papier
afmeting		 divers
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0081a-0081b

beschrijving

Dit inventarisnummer omvat twee papieren 
pakketjes met verschillende opschriften. Op het 
eerste pakketje is geschreven: Terre du tombeau de 
M(onseigneu)r Tournus (aarde uit het graf van mijn 
heer Tournus). Op het tweede staat: Morceau du 
drap dans lequel M(onsieur) de Tournus a été enseveli 
(stukje van het laken waarin de heer De Tournus 
begraven is).

 82 Reliekdoosje met veel port-royalisten én  
 Germanus 

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.34
materiaal	 karton, papier
afmeting		 15,5 x 5,5 x 10,5 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0082a-0082f (selectie)

beschrijving

In dit doosje worden eenendertig papieren pakket-
jes bewaard die in verband staan met Port-Royal. 
Daartussen bevindt zich een reliek van Germanus 
van Auxerre.
1.  Morceau d’un branche d’un ancien poirier aux gran-

ges que le jardinier assuré avoir été existant du temps 
des Solitaires et cultivé par eux. Ce 27 mai 1819. 
Méquignon avec M(essieurs) Mahé, Kermader et Silvy 
(deel van een tak van een oude perenboom bij 
de naastgelegen gebouwen, van welke de tuin-
man garandeerde dat hij er al was in de tijd van 
de ‘Solitaires’ en dat hij door hen behouden is. 
27 mei 1819. Méquignon met de heren Mahé, 
Kermader en Silvy).

2.  Reli(que) du b(ien)h(eureux) Edouard mort en 
1733 à S(ain)t Jacques du Haut Pas (reliek van 
de gelukzalige Edouard, gestorven in 1733 op 
Saint-Jacques-du-Haut-Pas).

3.  Chemise et camisole, de laine dans lequels M(onsieur) 
Letourneuse est mort et matelas … lequel il est mort. 
Ce 13 Avril 98 Alex (hemd en borstrok, van de 
wollen bekleding waarin de heer Letourneuse 
gestorven is en van het matras waarop hij 
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overleden is. 13 april 1898. 
4.  Soutane et doublure de M(onsieu)r Boursien donné 

par la S(eigneu)r Alexandre le 13 Avril 1898 (pries-
tergewaad en voering van de heer Boursien, 
gegeven door de heer Alexander op 13 april 
1898).

5.   Crane de M(onsieu)r Hamon donné par la S(eigneu)
r Alex, le 13 Avril 1898 (schedel van de heer 
Hamon, gegeven door de heer Alex op 13 april 
1898). Jean Hamon (1618-1687) was arts en 
jansenist.

6.   Drap dans le quel est morte Mr. Le Tournus matou 
(laken waarin Le Tournus, ………… overleden 
is).

7.   Natte de Port-Royal des Champs donné par Madame 
Buchère ce 18 juillet 1857 (riet van Port-Royal des 
Champs, gegeven door mevrouw Buchère op 18 
juli 1857)

8.   Terre du tombeau de M(onsieu)r Le Tournus matou 
(aarde uit het graf van de heer Le Tournus, ……)

9.   Onleesbaar in potlood
10.   Relique de M(onsieu)r Edouard mort en odeur de 

saintété … la paroise et jague matou (reliek van de 
heer Edouard, gestorven is in de geur van heilig-
heid, ………………)

11.    Feuille du noyer de P.R. fleurs (blad en bloemen 
van de notenboom van Port-Royal)

12.  Drap dan [sic] le quel le S(ain)t Évêque de Senes 
acouché l’associé de M. Massou (laken waarin de 
heilige bisschop van Senez de compagnon van 
M. Massou ter wereld bracht (?))

13.    Reliques de M(onsieu)r Varet curé de grand vicaire du 
diocèse de Sens (relieken van de heer Varet, pastoor 
van het groot-vicariaat in het diocees Sens). Het 
betreft hier Alexandre-Louis Varet (1632-1678), 
die ook veel geschreven heeft. 

14.   De la table dans le jardin des Granges donné par 
M(ada)me Buchère 18 juillet 1857 (van de tafel in 
de tuin van de naastgelegen gebouwen, gegeven 
door mevrouw Buchère op 18 juli 1857).

15.    De la châsse de S(aint) Germain l’auxerrois, donné 
par M(onsieur) Cady et autres reliques, donnée par 
Madame Buchère ce 18 juillet 1857 (van het schrijn 
van de heilige Germanus van Auxerre, gegeven 
door de heer Cady en andere relieken, gegeven 
door mevrouw Buchère op 18 juli 1857). Nicolas 
Germain Cady (1773-1847), priester en tweede 
vicaris. Hij liet na zijn dood een geldbedrag na 
aan de Nederlandse kerk.

16.   Ossement de M(onsieur) Duguet et de plusieurs 
S(ain)ts et S(ain)tes de P.R. donnés par la S(ain)te  
Virginie, le 14 8bre 1897 (gebeente van de heer 
Duguet en van vele heiligen van Port-Royal 
gegeven door de heilige maagd,14 oktober 

1897). Jacques-Joseph Duguet (1649-1733) 
trad in in het Oratorium, was theoloog en 
jansenist.

17.    Terre du tombeau de M(onsieu)r de Paris donnée pars 
la S(eigneu)r Alexander le 13 Avril 1898 (aarde uit 
het graf van de heer De Paris, gegeven door de 
heer Alexander op 13 juli 1898). 

18.    Ceinture d’un S(ain)t Pénitent donné par la … 
Virginie a …..14 8bre 1897 (riem van een penitent 
gegeven door ….op 14 oktober 1897).

19. M(onsieur) de Senez
20.  Relique de M(onsieu)r Augustin Baillet donnée par la 

… Virginie a S. Thomass le 14 8bre 1897 (reliek van 
de heer Augustin Baillet gegeven door … op 14 
oktober 1897).

21.  Ceinture d’un S(ain)t pénitent donnée par la … 
Virginie à S(aint) Th(omas) ce 14 8bre 1897 (riem 
van een penitent gegeven door ……… aan de 
heilige Thomas op 14 oktober 1897).

22.  Cheveux de M(onsieu)r Ploix (haren van mijnheer 
Ploix)

23.  M(onsieu)r de Senese
24.  Morceau de l’aube de M(onsieur) de …. donné pars la 

St Virginie à S. Thom. ce 14 8bre 1897 (stuk van de 
albe van de heer … gegeven door … aan de hei-
lige Thomas op 14 oktober 1897)

25.  Linge teint du sang du coeur de M(onsieu)r de Caylus, 
donné par la Sr. Virginie à S. Thom. 14 8bre 1897 
(linnen gekleurd door het bloed van de heer De 
Caylus, gegeven door … aan de heilige Thomas 
op 14 oktober 1897). 

26.  Feuilles du noyer de P.R samedi 21 aout 1869 (blade-
ren van de notenboom van Port-Royal, zaterdag 
21 augustus 1869)

27.  Os de M(onsieu)r de Bagnols donné pars la St 
Irénée … la Virginie qui …l’a donné le 14 8bre 1897 
(Gebeente van de heilige Irenaeus, gegeven 
gegeven mijn heer Bagnols op 14 oktober 1897).

28.  M(onsieu)r de Senez
29.  Terre du tombeau du B(ien)h(eureux) Hamon et 

autres B(ien)h(eureux) de Port-Royal des Champs 
dans le cimetière de S. Lambert (aarde uit de 
tombe van de zalige Hamon en van andere zali-
gen port-royalisten op de begraafplaats van 
Sint-Lambertus)

30.  Reliques du B. et … m(onsieu)r de Senez (relieken 
van de … en … van de zalige heer van Senez)

31.  1 cor. XV, Eph IV Reliques de P-R des … Cheveux 
du M(onsieu)r….mort le 20 juin (1 Kor. 15, Efez. 4. 
Relieken van Port-Royal-des-Champs. Haren 
van de heer …, gestorven op 20 juni).
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deel	3:	relieken?

 83 Schaaltjes van Muys

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m3 en OKM m162
materiaal	 zilver
afmeting		 h. 5,1 cm, Ø 10,3 cm
datering	 1565
afbeelding		 0083a-0083b

beschrijving

Het betreft twee zilveren schaaltjes op een voet. 
Bovenaan hebben ze een rand met inscriptie: Laus 
deo pax vivis et requies eterna defunctis (Eer zij God, 
vrede voor de levenden en eeuwige rust voor de 
overledenen). Van deze schaaltjes schonk Cornelis 
Muys (1500-1572), rector van het Agathaklooster 
te Delft, er zeventig aan de zusters van dat klooster. 
Voor zover bekend zijn slechts deze twee bewaard 
gebleven. De schaaltjes waren oorspronkelijk iden-
tiek, maar in de negentiende eeuw is bij het ene 
schaaltje (OKM m3) een inscriptie in de voet gegra-
veerd: Drinkschaaltje van Cornelius Musius, waarmee 
het schaaltje een reliekwaarde kreeg. Muys is echter 
nooit heilig verklaard. In 1964 werd het schaaltje met 
voetinscriptie bewaard in de oud-katholieke kerk 
van Sint-Marie Achter Clarenburgh (Maria Minor), 
het andere in het Oud-Katholiek Museum.

documentatie

Haslinghuis 1955
Cat.tent.Gravenhage 1963, nr. 295
Cat.tent.Utrecht 1971b, nr. 83
Cat.tent.Utrecht 1986, p. 148
Staal 2000, p. 186-187

 84 Henricus van der Graft

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.15
materiaal	 papier
afmeting		 9 x 7 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0084

beschrijving

Het papieren pakketje heeft als opschrift: Deze stukjes 
zijn van het koffer daer de doodsbeenderen van wylen den zeer 
eerw. Heer vander Graft bygenaemt Pachomius berustende te 
Waermond by Leiden. J. Willemaers scripsit. Henricus van 
der Graft (1611-1694) was aartspriester van Rijnland.

 85 Ring met haar
 
objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m78
materiaal	 goud
afmeting		 2,2 x 2 x 1,9 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0085

beschrijving

Deze ring is gemaakt van twee in elkaar gevloch-
ten gouden bandjes, waardoor bovenop een soort 
knooppatroon ontstaan is. Op de knoop is een klein 
boekje van goud aangebracht, dat opengemaakt kan 
worden. Binnenin zit een van haar gevlochten matje. 
Op de buitenkant van het boek staat HH. Meest 
waarschijnlijk verwijzen deze letters niet naar meer-
dere anonieme heiligen, maar zijn ze de initia-
len van een geliefde overleden persoon. Daarmee is 
deze ring dus eerder een herinneringsring dan een 
reliekring.

 86 Ring met bisschopsattributen

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m79
materiaal	 goud, glas, garen
afmeting		 2,4 x 1,4 x 2,3 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0086a-0086b

beschrijving

Bovenop heeft deze ring een ovaal met bol glas. 
Achter dit glas is op een witte achtergrond met 
garen en gouddraad een scène geborduurd. Rechts 
is een tafel te zien waarop een kelk en een mijter 
geplaatst zijn en waartegen een bisschopsstaf leunt. 
Links hiervan staan zes letters: GDI BVD, waarvan 
de betekenis onbekend is. 

 87 Professor van het klein-seminarie

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.17
materiaal	 papier
afmeting		 2 x 2 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0087

beschrijving

Op het papieren wikkel staat geschreven: Monsieur 
le Professeur du petit Séminaire (mijnheer de professor 
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van het klein-seminarie). Er zijn uiteraard meerdere 
personen te noemen die de functie van professor bij 
het seminarie te Muurhuizen (bij Amersfoort) heb-
ben bekleed. Veruit het bekendst is echter geworden 
Christianus Karsten (1810-1884), die vanaf 1854 zelfs 
president van het seminarie werd.

 88 Reliekdoosje met papier, gebeente en gruis

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.04
materiaal	 karton, leer, papier
afmeting		 h. 2,7 cm, Ø 10,4 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0088a-0088b

beschrijving

Dit ronde kartonnen doosje is aan de buitenzijde 
bekleed met bruin gearceerd leer. Binnenin wordt 
een wirwar aan papiersnippers, beenderpartikels en 
gruis/stof bewaard. Ertussen is een stuk rode zegellak 
te zien, waarin een niet meer herkenbaar zegel afge-
drukt is. Bijschrift of cedula ontbreken.

 89 Sigarenblikje met papierresten

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.05
materiaal	 blik en papier
afmeting		 2 x 12,5 x 8,5 cm
datering	 midden twintigste eeuw
afbeelding		 0089a-0089b

beschrijving

In dit blikken sigarendoosje (merk: Karel de Stoute) 
bevindt zich een kluwen papier. Het papier is in 
slechte staat en kon daardoor niet uit het doosje 
genomen worden. Nog net kon een stukje tekst op 
het papier gereconstrueerd worden: 30 nov. 1665. 
Tussen het papier zou volgens de museuminventaris 
een stukje gewijd brood schuilgaan.

 90 Stukje gebeente in damast

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.29
materiaal	 been, damast, zijde, papier
afmeting		 19 x 2 cm
datering	 onbekend
afbeelding		 0090a-0090b

beschrijving

Een stuk bot, waarschijnlijk afkomstig uit de onder-
arm, is gewikkeld in een stukje rode zijdedamast, 
dat vastgebonden is met een lintje van zalmroze 
zijde. Onder het textiel gaat een papieren cedula ver-
scholen: Os trouvé sous le maitre autel à S(aint) Martin 
de l’Estrée à S(aint) Denis (bot gevonden onder het 
hoofdaltaar van de Saint-Martin-de-l’Estrée te Saint-
Denis). Aan welke heilige het gebeente toebehoort, 
is niet duidelijk.

 91 Brood aangeboden door Kenninck

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v157
materiaal	 brood, papier
afmeting		 11 x 9 x 5 cm
datering	 1920
afbeelding		 0091

beschrijving

Gewikkeld in dik zwart papier zit een recht-
hoekig stuk brood. Het opschrift aan de boven-
kant luidt: Gedeelte van het brood, opgedragen door den 
Hoogeerw(aarde) Heer F. Kenninck, bij zijne wijding tot 
A(artsbisschop) v(an) U(trecht). 28 April 1920. Het is 
één van de twee broodjes die Kenninck tijdens zijn 
wijding aanbood aan de consecrator. Franciscus 
Kenninck (1859-1937) was eerst professor op het 
Seminarie en later pastoor te Amersfoort. Na zijn 
pastoraat keerde hij terug naar het Seminarie in de 
functie van president. Hij werd in 1920 benoemd tot 
opvolger van aartsbisschop Gerardus Gul.

 92 Fragment van het doodskleed van 
 Petrus Codde

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.19
materiaal	 papier, zijde
afmeting		 3 x 2 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0092

beschrijving

In een papieren wikkel met het opschrift: de ……
ella qua indulbatus cadaver Petri Coddei Archiep(iscopi) 
Sebastensi (van ……waarin het lijk van Petrus Codde, 
aartsbisschop van Sebaste, gewikkeld werd) zit een 
klein stukje zijde met een bandje van goudkant.
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bijlagen

bijlage	a

hua	okn	apostolische	vicarissen-469
lijst	van	door	sasbout	vosmeer	verzamelde	relieken,	1571-1597

f.1r
1  Sex ossa maiora tibiarum aut femorum et duo integra capita ex societate Thebeorum donata a 

P. Luico cum publico testimonio omnia iam Decenter ornata.
2  Tria integra pulcherrima capita et tres maiores craniorum partes ac quatuor minores craniorum 

partes in formam capitum decenter eam ornatae et magna pixis cum partices quae orari possent et 
multis minoribus particulis quae omnia Ida attulit ex templo minoritarum Doesburgesium.

3  Duo ossa brachiorum ut apparet ex societate S. Gereonis duae particulae craniorum praecipriarium 
virginum ex Societate S. Ursulae et tres parvae costulae ex eadem societate donatae mihi ex monas-
terio S. Mariae in Bethlehem inde Remergasse ubi aliquando habui conciones

4 Tres particulae parvae de Societate S. Ursulae Donatae mihi a D. Gaspara vander cruce. Acceperat 
ipse easdem Dono ex abbatias Cecilia anno 1586. ipso die S Gregorij papa per priore Crucigerorum 
Coloniensium P. Joanne Sollingem.

5  Particulae quaedam cerebri ex maiore capite Societatis Thebeorum de quo supra §1
6  De capite et crinibus S. Margaretae virginis et Martijris ex Donatione Machtildis Petri quando pul-

chro …… eius caput ornabat adhuc crinibus suis plane vestibum, quod indignus manibus meis 
tractavi et osculatus sum. Nunc vero habet Rex Hispania Philippus. M.

7  Duae particulae craniorum ex Societate S. Ursulae ex Donatione Corneliae Wilhelmi quando inte-
gra capita ornabat.

8  duae minimae particulae reliqa.. S. Laurentij Martijris ex donatione Prioris Cruciferorum in 
Jrensteijn.

9  ossiculum ex osse brachij aut tibiae S. Anthonij Abbatis. Item pulveres eiusdem ossis quando 
serra dividebat ad communicandum pijs ex Donatione P. Johannis Sollingij Prioris Crucigero.. 
Coloniensium

10  particula maior et minor ex SS. Reliquijs SS. Maurorum Martijrum quas D. Prior Crucigerorum 
Coloniensium Johannes Sollingen ex Abbatia S. Ceciliae Coloniae impetraverat DD. Jasparo vander 
cruce qui eas mihi donavit 1586 – ipso die S. Gregorij Papae.

11  6 aut 7 particulae de societate S. Ursulae quas D. Quirinus Leoninus moderator Principum Bavariae 
desumpserat ex monasterio S. Johannis ad S. Cordulam et mihi donavit 4 Martij 1591

12  Parvum ossiculum et pulveres SS. reliquiarum S. Quirini Martijris et pars lintei in quo corpus eius 
fuit involutum quae habeo ex violatione quae accedum Novesij anno 1595 ipso die S. Quirini stilo 
antiquo a Johanne Sollgem Priore Crucegerorum Colon.

13  de societate SS. Martijrum Gereonis, Maurorum, Abdonis et Sennis, Apollinaris et Pauli qui fuit 
unus ex discipulis Christi. Sunt duae parvae particulae cranij. Tres paulo maiores aliorum ossium et 
notabilis pars Tibiae tam longa quam subducta haec linea. Non tamen notatium est quid cuius sit.

{
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14  De Sancto Constantio e Societate S. Gereonis est pars tibiae aut ossis Brachij longa ut haec linea
15  quindecim particulae ad magnitudinem albi coloniensis et tres dentes. De societate S. Gereonis nes-

cio a quaedam ad mixta sint de societate S. Ursulae
16  De cruce Salvatoris nostri D. Jesu Christi +
17  De S. Andrea Apostolo +
18  De S. Paulo Apostolo +
19  De S. Philippo Apostolo +
20  De S. Bartholomeo Apostolo +

f.1v
21  De S. Luca evangelista videtur esse ex costa +
22  De S. Sebastiano Martijre +
23  De S. Athanasio episcopo et martijre +
24  De S. Caecilia virg. et martijre +
25  De S. Helena Regina    pars cranij +
26  De Societate S. Ursulae    pars cranij +

Quae in praecedentibus notata sunt signo crucis + Accepi dono a R. Patre Georgio Constantini Generali 
Crucigerorum Coloniae anno 1594. 20 Januarij
27  De loco ubi Christus praedixit indicium. De loco Betphaghe. De loco ubi Apostoli aufugerum. De 

loco ubi dixit Christis Simon Dormis. De porta aurea. De Sancta Cristina in Stomel ex dono  
P. Marci Carthusiani. Sunt minimae particulae non distinctae.

28  S. Gregorij Papae et Doctoris. De ligno S. Crucis. Societatis S. Ursulae. Sancti Anthonij Abbatis. 
S. Barbarae virginis et martijris. S. Apoloniae ex dono P. Vicarij Carthusianorum. Sunt quasi atomi.

29  S. Mathiae Apli. S. Barbarae virginis et martijris M   Reliquias quibus 
30  S. Cordulae virginis martiris M   asscripta est littera M. 
31  S. Vitalis Martijris M    accepi dono a Machtilde
       Petri quae multas reliquia
       SS. pretiose ornavit.
32  Duo dentes ex societate S. Ursulae quos accepi Dono a R.P. Priore Crucigerorum Coloniensium 

cum caeteris quarum supra facta est mentio.
33  S. Ludovici episcopi accepi dono a Gertrude Petri Amsterodamensi quae dono acceperat a 

P. Ludovico Thovardo Rectore Societ. Jesu Colon.
34  Particula bissi in qua servata fuit tunica Domini nostri Jesu Christi puto me dono accepisse a 

Gertrude Petri Amsterodamensi.
35  Parva particula de camisia S. Ignatij. Puto me ab eadem accepisse et esse Ignatij Loiola 
36  De velo in quo diu servata fuit stola S. Bonifacij Hollandia Apli 
37  ex summitate haste cui impositum fuit caput …… [doorgehaalde tekst]
38  particula alicuius insignis ac celebris sancti cuius nomen. C.R. oblita fuit.
39  Particula primi panis quem avunculus meus Adamus Sasbout primum mendicavit
40  S. Christophori martijris C   Reliquiae quibus asscripta est litterae C
41  De capite S. Galle Abbatis C   datae mihi sunt a V. P. Priore Carthusiae
42  S. Machute Episcopi C    Arnemiensis.
43  S. Dionisij martijris C
44  S. Anthonij Abbatis C
45  S. Constantiae filiae Constantini magni. ex dono fris mei Sasboldi
46  De … S. Andreae C
47  De S. Calixto papa et martire C
48  S. Vincentij C
49  S. Bric…. C     Reliquias quibus asscripta est
50  S. Stephani C     sillaba co habeo ex parochiali
51  S. Mauritij Mart. C    ecclesia S. Columbae Coloniae
52  S. Victoris Mart. C
53  S. Lucae Evangelistae C
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f.2r
54  S. Johannis Baptistae C
55  S. Valentini C
56  S. Priscae C
57  S. Claudij C
58  S. Lazari C
59  S. Chrisogoni C
60  SS. Apostolorum Petri et Pauli C
B 61  De scapula unius Innocentis Co
62  S. Timothei Apli C
63  S. Mathiae Apli C
64  S. Bartholomei Apli Co
65  De diploide S. Engilberti epi Colon. quae 

fuit aspersa sanguinae Co
66  De velo S. Clarae Co
67  S. Habundi Martijris Co
68  De tunica S. Bernardini in qua obijt et 

de ligno tumbae ligneae in qua requievit 14 
 annis Co
69  Spatulae tinctae sanguine sancti ……
70  De S. Laurentio quantum ex circonstantijs
 colligere licuit Co
71  De caputio S. Francisci quando recepit
 stigmata Co
72  De S. Gordiano Martijre co
73  De capite S. Stephani Martijris allato
 per pium papam ad aram Caeli Co
74  De capite S. Hieronijme abbatis Ecclesiae
 doctoris quod anno 1593 donatum fuit
 N. Abbati Hispano Regi Philippo desti-
 nandum ex abbatia corbea ubi multo
 tempore propter haereticorum furore
 sepultum iacuerat quondam eo allatum
 a Carolo Magno ut patet ex
 litteris abbati praedicto desuper datis acce-
 pi ante ego hasce particulas dono a Machtil-
 dae Petri quae praedictum caput ornabat.
75  De monte Calvariae donatum mihi a D. Martino
 Wauriensi qui ipse inde tulerat
79  De sepulcro B. Mariae Lo
80  De sepulcro Isaiae Lo
81  De ligno cubiculi B. Mariae Lo
82  De monte Tabor Lo
83  De porta Aurea Lo
85  De sepulcro Dominico Lo
86  De Sancta Verona Lo
87  De sancta Apolonia minima particula quam 
 donavi mihi Leonardus Wilhelmi cogna-
 tus meus. Acceperat ille illud Treviris.
89  De S. Margareta puto quod a Machtil-
 de Petri acceperim ut Supra §
90  Istae reliquiae fuerunt in cruce mea magna
 a.  inaurata …… S. Quirini martijrijs + 
  epo porticuncula ex particula cuius supra
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  facta mentio est § 12
 b.  S. Cornelij papae et martijris accepi hanc 
  particulam dono a Religioso quodam pane
  Premonstratensis monasterij Grimber-
  gensis anno 1574.
 c.  SS. Maurorum + est particula ex alijs de quibus
  supra § 10
 d.  xi milium virg. + est particula ex alijs de quibus
  supra § 4
 e.  S. Elbinae Lo
 f.  SS. Thebeorum Lo
 g.  S. Veronae Lo
 h.  S. Johannis Baptistae f
 i.  S. Mariae Magdalenae f
 k.  S. Timothei f
 l.  S. Ceciliae f
 m.  S. Martini f
 n.  S. Ursulae f
 o.  S. Bernardi abbatis f
 Nota quod reliquiae quae sillaba Lo notatae 
 sunt donatae mihi sint a fratre meo cum 
 Lovanij agere anno 1571. quae vero littera f signatae 
 sunt ab eodem mihi datae sunt Coloniae 
 qui eas copiosius acceperat a R.P. Priore 
 Arnemiensi Coloniae in Carthusia anno 1581.
91  Reliquias sequentes donavit mihi 
 Agnes Bodeghe anno 1597. 23 feb.
 S. Andreae Apli
 S. Vincentij
 S. Erasmi
 S. Malachiae Mart.
 Particula capitis Martijris Trevirensis
 De Societate S. Ursulae
 Aliud martijris Trevirensis
 Ex vestimento S. Margaretae discaltia-
 tae quae sepulta est Piceni
 N. ossiculum.
92  In cruce mea magna inaurata
 sunt particula aliquot S. Ligni crucis
 dominica maiorem partem habui a fre 
 meo Lovanij. Alias partim a Vicario
 Carthusiae Colon. Partim a Generali Crucige-
 rorum.
93  In cruce parva aurea est particula S. Crucis quam
 habui a D. Chriano Adrichomio suis Egmondanis & 
 et est probata.
94 95 Chartulae et involucra quibus SS. reliquiae invo-
 lutae fuerunt.

f.2v
96  Sacri pulveres sacrarum diversissimarum
 reliquiarum
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Los briefje 
S. Reliquiae quibus ascriptum est littera C donatae
mihi sunt a Rv Patre
Priore Carthusianorum Arnemienseum 8 Novembris
anno 1591 in Carthusia Coloniensi …
S. Timothei apli
S. Chrystophori m.
S. Calixti papae
S. Priscae
De S. Andreae
S. Claudij
De cap. S. Galli
SS. Petri et Pauli
S. Bric…
S. Jois Baptist.
S. Mauritij
S. Valentini
S. Mathiae apli
S. Chrysogoni
S. Victoris
S. Dionysij m.
S. Machuti epi
S. Vincentij
S. Stephani
S. Lazari
S. Lucae evang.
Reliquiae quae sunt signatae sillaba Co habeo ex 
S. Columba Coloniae.
Reliquiae signatae signo + habeo a Generali 
Crucigerorum.
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bijlage	b

hua	okn	apostolische	vicarissen-18
sasbout	vosmeer,	ambtelijk,	correspondentie,	uitgegane	stukken	1609-1610

f.946r 
In cistella ex Cijpresso continentur SS. Rel. infrascripte
Insignes et plures partes sociorum S. Bonif. martij. Epi.
Item pulveres per se alius fasciculus ex ollis sumptus
Costa, Brahium, maxilla aliusque minores partes

De S. Athalario, partes et pulveres separatum
De S. Eobano
De S. Gregorio epo ult. partes et pulveres separatum
De S. Frederico epo mart. 5 partes
De S. Odulpho conf.
De S. Alberto levita in duobus fasciculis cartaeis
De S. Martino epo. De S. Cassio thebeorum duce
De S. Maria magdalena conclusis christallo et argento
De ligno dominice crucis in cruce per omnia deaurata
De S. Lebuino in capsa rotunda picta
De stola S. Bonif. in capsa lignea rotundo
De stolis S.S. epis. bernulphi et conrardi
De vittis xi milium virginum
Capsa lignea picta signata B et fasciculus lineus signalis
A continens

Costa S. Quirini epi. martyris
maxilla S. Willehadis epi. conf.
de S. Fortunato epo. cof. Tre.
vitali ex maureis millibus
Quintino Martijre
Pantaleone Mart.
Secundo martijre
Spina S. Cesarij martyris
S. Sebastiano
SS. Luciu et Innocentio pp
S. Valentino Martijre
S. Wenefreda V. martij
B digitus S. Marie Magdalene
De S. Apollonia; Albano epo, Catarina
Bissus in quo camisia b. m. iacuit o. j.
S. iij Oswaldo, iij S. Senone, ij S. Brigitta ex Soest
De thorace et cruore S. Engelberti epi colo.
S. medardo epo. 
Christophoro m.
Werenphredo psb.
Radegunde  }
Cat. Senensi  }
Toma aquinate  }
Prudentio m.  } Gaudario ex rel. R.D. Lindani
Privato mart.  }
Gerulpho mart  }
Aldegunde V.  }
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Dyoscoro m.  }
Cingula S. Petronelle ex Seijst
S. Christina ex aernem
S. Cornelio ex Cornelijmunste
prope Aquis 
S. Andrea
S. ij Antonio, S. Agneta
S. Anastasia m., S. Thadeo aplo.
S. Alexio, S. Matheo aplo.
S. Gudila, S. Jacobi minor
S. Foillano epo. m., S. Jacobo maior
SS. machabeis, S. Barnaba
De Societ. S. Ursula V. M.
De loco penitentie S. Petri apli.
De Victore duce thebeorum

f.946v 
In cistella coreacia quadrata enim fera
Capsa Rotunda picta in qua, viridi bisso involuta habentur ex S. Barnardo
prope A…: de S. Gerardo epo. m., S. Vincentio m., dens S. Nicasij epi.,
de capillis S. Faustij. Item S. Agnetis crinibus. Sepulchro domini. Capillis et scapu
brachio S. Petri apli. Camisia cruores Stephani pto. S. andrea aplo, S. bernardo,
S. Augustino, Tribus magis. Item costa S. Laurentij, monte Calvarie, hec convoluta
preterea de 12 fratribus beneventanis. S. Rumoldo epo. m., de Soc. S. XIM V., 
de S. Cypriano m. Item ex montfoort et haerlem sive nomine.
Item de S. Sebastiano, Florentio, Magno, Hilario, Andrea, Albano,
Idae vidue pars tibie, Oswaldo, Geertrude, Ludowico rege ……
XM martijribus, Lucia, Agneta, Francisco, Elisabeth, sepul. S. Catarina

Item pars tibie sociorum S. Agatij ex Leoward, Constantie V. M. panna ……
ex urbe transmissi. Tibia S. Adaucti martijris, preterea fasciculus
ex lino notatus D in quo spina et pars tibie aut brachij S. Mauritij
martijris. Pars canne capitis de socijs eius, de S. Conrado epo. Treve,
S. Hildegardis capilli. Liber et S. Sundonis monachi Trevere. Theobardi,
Roperti divis. Hec ex monasterium fratrum S. Pauli in Gouda.
Capsa argentea cum reliquijs franciscanorum in delpht, fasciculus de S. Felice
Martyre. Alius ex lino notatus *E in quo de S. Benigna, Fide, Spes,
Charitate, Segulane, Soc. XI M.V., Ermgart, Odilia, Cecilia, Vito,
Thebeis, Justino, Magno, Calixto, Auctore, Probo epo., Felice, Pancratij,
Hilario, Cijpriano, Willehado, Servatio, Florentio, Machabeis, Oswaldo,
de S. Cunera V., S. Cijriaco, costa Thebeoro, S. Gregorio, costa S. Emerentiane,
S. Pancratio ex bolswart per mm, de soc. SS. Victoris et Gereonis, S. Lucia
ex Seyst, S. Petro ex Seijst prope V. S. Iranio ex Reijncom, item fasciculus
notatus C in quo spina S. Jois bapt. calkaria ex Marieboem, Maximeno,
Innocentibus, Augustino, Erasmo, Soci S. Ursule, Nicolao, Huperto, Dominico,
Francesco, Leonardo, Sabina, Cecelia, Lucia, Agatha, Andrea, Philippo,
Gerardo. Item nodus S. Stephani coste, de soci S. Gereonis, fasciculus ex bla… festeijn in quo de S. 
Elisabeth, S. Henrico epo. aboensi. M., Sodrino, p sex……
dus, porta aurea, loco in quo natus Christus, sepul. b. marie. monte calva, terra situ
foramine in quo Christus crux positus fuit, dono Ame.. per then epis. Camaerice.
Item Bruh: S. Cunere, S. Adriani, S. Viti, bisso ornata.
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bijlage	c

xls.	523
door	johannes	trees	opgestelde	relieklijst,	1740

f.1r
Reliquien zoo als de zelve bevonden hebben in het klijn Rode-trijp-bekleede Coffertje, zijn:
De vestibus Sacerdotalibus, in quibus sepultus fuit S(ancti) Libuinus, cum scedula parva manu P. Lobsii, 

scripta.
Een beentje, de Sociis S(anctae) Ursulae a Vosmero Eggio, ut ipse in scedula testat, traditum.
Reliquiae S(anc)ti Radbodi.
S(anc)ti Libuini Capitis pars notabilis, teste Eggio.
De Societate S(anc)ti Gereonis.
De Sociis Sancti Bonifacii & de stola ejus a Reverendissimo Sasb(olde) Vosmero Eggio datae, ut ipse in 

schedula testatur.
De Ossibus S(anc)ti Urbani.
Een been, in witte zijde of satijn inge-

f.1v
naeit, & met zilverdraet omwoelt, waer op deze letteren tusschen in: FLOWER.
Een Beentje, waer op. Just. Mr.
Een Beentje, waer op. Gegorii duc. Legiois Thebor. 
Ossa Sociorum Sti Victoris. Teste Adelberto Gerbrando.
Item. Justus Martijr, a Petro Lobsio Schriptum. 
Een Been, in groen stof met goude loveren ingenait, zonder opschrift.
Blasii Episcopi Ossium fragmentum.
Reliquien, waer op geschreeven staet: Sa. Valerian.
Ossa Sanct Ursul: & sociar(um) ejus, quae Albertus Gerbrandus, qui, teste Lobsio, idem est ac Eggius 

accepit per Simon Justinu(s) Amstelodamensem quemdam, ab Eschio Diestensis.
Pars Cranii Sancti Felicis, a Reverendissimo Vosmero Eggio tradita, Eggio id testante.

f.2r
Pulveres, waer op: De S. Margar: et Juliana.
Ossa quaedam waer op: S. Anna, Matris Mariae.
Minutissima particula, waer op: Sancto Antonino Martijr.
Een zeide zakje, waer op: of waer in een parckament briefje, met dit opschrift: Pulveres plurim. Sanct. 
Een zwart vierkant doosje met een vlokje stof, door een zilver bolletje getrokken.
Een Bondeltje in leer genait, zonder opschrift.
Verscheide klijne steentjes of kluitjes aerde, in slegte, beschreeven en bekladde papiertjes gevouwen, 

welke alle met een andere omslag beslooten waeren, waer op met de hand van Heer Lobs geschreeven 
staet: Particula de variis Locis sanctis apportatae. 

De opschriften van

f.2v
ieder dezer briefjens waeren, deze:
Daer Petrus weende.
Daer Maria gebooren werde.
Van den Berg Thabor.
Daer de heer Weende over Jerusalem.
Van de bloedakker.
Daer Maria de Boodschap ontfing.
Van de Beeke Kedron
Daer de Heer gedoopt worde.
De domo Sijmon Leproos.
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Daer Maria Elysabeth ging groeten.
Van Bethphagen.
Van ’t Graf van S. Hieronimus.
Van ’t huis van St. Anna.
Van den berg Sijnai.
Dan zijn er nog eenige briefjens zonder opschrift, zeer slegt en vuijl, waer in een papiertje daer heilig-

dom tusschen geweest is, een blommetje van stof of anders gemaekt, een klijn bolletje met + op ’t 
plat, een beentje, een kluitje krijt of aerde. De caetero, nihil.

Joannes Trees Curatus Harlemensis & Pastor St. Annae.
5/28 1740
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bijlage	d

xls.	525
door	adelbertus	eggius	opgestelde	relieklijst,	in	kalendervorm

Nomina Sanctorum quorum reliquias possidet R(everen)dus D(omin)us Vicarius Adelbertus

Januarij die
15 S(ancti) Pauli primi eremita
17 S(ancti) Antonij Abbatis in lignea tabula

May die
3 Inventio S(ancti) Crucis huius sanidissimae Crucis particula in arge(n)tea cruce

Iunij die
5 S(ancti) Bonifacij Episcopi Martyris. De socijs huius pontificatae su(n)t reliquiae. Item S(ancti) 

Athalarij Martyris
12 S(ancti) Odulphi presbyteri Co(n)fessoris duae particulae. Eodem die S(ancte) Cunerae Virg(inis) 

mart(yris)
14 S(ancti) Pancratij martyris
24 S(ancti) Joannis Baptistae
25 S(ancti) Adelberti Levitae Confessoris. 

Julij die
14 S(ancti) Marcelli presbiteri Co(n)fessor(is)
18 S(ancti) Frederici episcopi Martyris

Augusti die
8 Aug. S(ancti) Cyriaci Martyr suspicor huius esse
10 S(ancti) Laurentij levitae Martyris duae particulae altera in lignea tab(ula)
14 S(ancti) Arnulphi Episcopi quem Fla(n)dri Arnoldum Saepius nominant sed .. huius reliquiae sint quae 

nomine Arnoldi notatur nescio, nisi forte alterius Arnoldi de quo Molan(us) ad 18 Julij
17 S(ancti) Ieronis presbyteri martyr. Duae part(iculae)
25 S(ancti) Eusebij martyris
30 S(anctorum) Felicis & Adaucti martyr

Septembris die
16 S(ancti) Cornelij pontificis martyr in lignea tab(ula)

Octobris die
10 S(ancti) Gereonis martyr de huius societate sunt insignes reliquiae. Eodem die S(ancti) Victoris & de 

huius socijs est notabilis pars.
21 S(ancte) Ursulae virg(inis) & martyr(is). De huius sodalibus tres partes at una illarum valde nobilis

Novembris die
3 S(ancti) Huberti episcopi confessoris in lignea tab(ula)
12 S(ancti) Lebuini presbyteri confessoris
30 S(ancti) Andreae Apostoli in lignea tab.

Decembris die
26 S(ancti) Stephani levitae martyr(is) in lignea tab(ula)
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bijlage	e

xls.	538
brief	van	johannes	van	neercassel	(december	1671),	latijns	en	nederlands	afschrift	van	

de	hand	van	theodorus	doncker,	19	maart	1700

Latijns afschrift
f.1r
Exemplar epistolo, quam illustrissimus Dominus Episcopus Castoriensis dedit ad
Eminentissimum Dominum Cardinalem de Litta die ac decembris 1671.
Eminentissime ac Reverendissime Domine.
Vir laetiorem vidi diem atque is mihi fuit, quo sacrum desideratumque pignus divi Borromaei visce-

rum particulam tuo dono sum adeptus ut hic illam conspicere, devotisque … liceret venerari, istam-
que in illa colere charitatem, qua dum viveret, ejus praecordia aestuarent jamque beata illius anima in 
caelis flagrat. Quanto ergo hoc munus et mihi, et animabus mihi creditis, charius existit, tanto plus 
… Eminentiae debemus ex cujus religiosa liberalitate istud possidemus. Tale ergo debitum agnosci-
mus: quale nunquam poterimus exsolvere quod autem a nobis potest proficisci, vota scilicet pro vestra 
salute, ea toto animo

f.1v
offerimus: quae si divina misericordia exaudiat Te Pastore, Pastorumque defensore multis annis perfru-

etur Mediolamensis Ecclesia: ita ut fiat Deum rogo ac supplico qui sum & c.
Concordantiam cum copia ex libro epistoloram illustrissimi Castoriensis Episcopi desumpta attestor. Die 

19 Martii 1700. T. Doncker protonotaris Apostolicus.

Nederlands afschrift
f.1r
Afschrift van een brief denwelke den Doorlugstigsten Heer Bisschop van Castorien geschreven heeft aan 

den Uytmuntendsten Heer Cardinaal de Litta den 11 december 1671.
‘k Heb zelden blijder dag gehadt, als mij geweest is de geene op welken ik het heijlig en lang gewenschte 

pandt een deeltje van d’ingewanden van de heijlige Borromaeus door Uwe vereering bekomen heb, 
zoo dat ik ’t zelve hier aanschouwe en met een eerbiedigen kus mag eeren en daarin beminnen die 
Liefde, waarmede zijn ingewanden in zijn leven ontstoken waren en waardoor nu

Zijn zalige ziel in den hemel brandt. Hoe veel aangenaemer mij en de zielen mij aanbetrouwt derhalven 
deze gifte is, hoe veel te meer wy Uwe Uijtmuntendheyd verpligt zijn van wiens godsdienstige mil-
dadigheyd wy dezelve bezitten. Derhalven erkennen wij deze gifte zodanig dat wij die noijt zullen 
konnen vergelden, dog alles wat wij van onzen kant konnen toebrengen te weeten gebeden voor Uwe 
Eminents welvaren, bieden wij met

f.1v
ganscher herte aan dewelken indien de goddelijke barmhertigheijd verhoort zoo zal de kerk van Milanen 

U als Herder en Beschermer der herders nog veele jaaren bezitten, derhalven dat ’t zoo mag geschie-
den bid en smeek ik Godt, die ben, enz.

D’overeenkoming met de copye uijt ’t boek der brieven van den Doorlugtigst Bisschop van Castorien 
genomen betuijg ik den 19 Maart 1700.

T. Doncker, Eerste Apostolische Notaris.
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bijlage	f

xls.	722
akte	van	translatie:	reliekoverdracht	van	maria	minor	naar	gertrudiskathedraal

Metropolitaan Kapittel van Utrecht

Akte van Translatie

Herleven zullen uw doden – ook mijn lichaam – opstaan zullen zij.
Ontwaakt en jubelt, gij die woont in het stof! ( Jesaja 26:19)

Heden, daags na het ingaan van de Veertigdaagse Vasten, op de 18e februari van het jaar van onze Heer 
1988, zijn de relieken, welke berustten in het altaar van de kerk van de H. Maria minor te Utrecht, 
overgebracht naar het hoogaltaar van de kathedrale kerk van de H. Gertrudis te Utrecht, om aldaar 
een nieuwe rustplaats te vinden. Deze relieken behoren tot de eerbiedwaardige kerk van Utrecht en 
zijn overgebracht daar de goddelijke Liturgie door de ongunst van de tijden niet langer in de kerk 
van de H. Maria minor kan worden gevierd. Maar omdat wij vertrouwen op de barmhartigheid van 
onze God en op de belofte van onze Heer Jezus Christus, dat door het werk van de Heilige Geest het 
lichaam van zijn kerk zal worden vernieuwd in onze dagen, hebben wij deze overblijfselen van Gods 
getuigen op aarde overgebracht naar de kathedrale kerk van de H. Gertrudis, opdat zal blijken dat de 
heer trouw is van geslacht op geslacht en niet laat varen het werk, dat Hij in ons is begonnen.

Tot eer en glorie van de Eeuwige onze God, de Schepper van hemel en van aarde, van de Heer Jezus 
Christus die zal komen oordelen de levenden en doden en van de Heilige Geest, die Heer is en die de 
dorre doodsbeenderen doet herleven.

Jacobus Nicolaas van Ditmarsch
Kanunnik van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht.
Aartspriester van Utrecht en pastoor van de Oud-Katholieke parochie van de H. Maria, de H. Jakobus en 

de H. Gertrudis te Utrecht.

bijlage	g

xls.	822
akte	van	translatie:	reliekoverdracht	van	culemborg	naar	utrecht

Metropolitaan Kapittel van Utrecht
Akte van Translatie
Op de eerste dag van de maand juni van het jaar van onze Heer 1977, zijn deze relieken uit de kerk van 

de H.H. Barbara en Antonius te Culemborg, overgebracht naar het hoogaltaar van de kathedrale kerk 
van de H. Gertrudis te Utrecht en overgedragen aan het Metropolitaan Kapittel van Utrecht.

Door Monseigneur Marinus Kok, Aartsbisschop van Utrecht.

Hetgeen getuigt,

Jacobus Nicolaas van Ditmarsch
Kanunnik van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht bij St. Pieter. Aartspriester van Utrecht en pastoor 

van de Oud-Katholieke parochie van de H. Maria, de H. Jakobus en de H. Gertrudis te Utrecht.

De 19e februari 1988, vrijdag na Aswoensdag.
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bijlage	h

xls.	1685
acte	van	de	stichting	der	kerk	van	klarenburg	a(nn)o	1860

f.1r
Tot altijddurende gedachtenis
Hendrik Loos, Aartsbisschop van Utrecht, Pastoor der gemeente in Klarenburg te Utrecht, Bartholomeus 

Roeseling, Wilhelmus Arnoldus Heyligers en Theodorus Petrus van den Bergh, uitmakende het 
kerkbestuur der gemeente in Klarenburg te Utrecht, aan allen, die dezen zullen zien of hooren lezen, 
heil en zegen!

Toen in het midden der zeventiende eeuw na langdurige en bloedige oorlogen, de vrede in Nederland 
hersteld en het onafhankelijk bestaan van Nederland erkend was, werd door de regering des lands aan 
het gedeelte des volks, dat de Roomsch Katholijke godsdienst getrouw gebleven was, meerdere vrij-
heid gegeven, om onder het geregeld bestuur van geestelijken zich geregelde kerken aan te schaffen 
en daarin ongestoord godsdienst uitteoefenen.

Het was toen, omstreeks het jaar 1650, dat ook te Utrecht de gemeente toegewijd aan de H. Maagd Maria, 
die weleer de Buurtkerk tot hare parochiekerk had, de gelegenheid en de middelen vond, om op twee 
verschillende plaatsen der stad zich te vestigen. Het eene gedeelte onder den Pastoor Jacobus Schendel, 
bekwam in eigendom het oude huis Clarenborgh en rigtte dit in tot kerk en pastory. Gedurende meer 
dan tweehonderd jaren mogt de gemeente onder eene reeks van negen pastoors, onafgebroken en onge-
stoord hare godsdienstoefening in dit kerkgebouw waarnemen. Na een zoo langdurig gebruik van een 
gebouw dat reeds meer dan driehonderd jaren telde, wanneer men het tot kerk inrigtte, en dat in den 
loop der eeuwen velerlei veranderingen had ondergaan, ontstond er meer en meer behoefte aan eene 
algeheele vernieuwing door de goddelijke voorzienigheid hiertoe in staat gesteld, besloot het kerkbestuur 
in zijn vergadering van 27 julij 1859 tot die gewenschte vernieuwing. Het droeg aan den bouwmees-
ter Theodorus van Doorn te Utrecht ten taak op teekening en bestek te vervaardigen van eene geheel 
nieuwe

f.1v
kerk met pastory, op de plaats der oude te bouwen. Dit viel naar genoegen uit. Na bekomen vergun-

ning van het Stedelijk Bestuur, de dato 13 December 1859 om naar dit plan te bouwen, werd de 
bouw in zijn geheel aanbesteed bij inschrijving op den 30ste December 1859. De laagste inschrij-
ver was Frederik Willem van Vlooten te Utrecht wien het den 6den januarij 1860 werd opgedra-
gen. De bouwing moet plaats hebben onder het opzigt en de leiding van den ontwerper, den reeds 
genoemden bouwmeester Van Doorn. De laatste godsdienstoefening had in de oude kerk plaats op 
Beloken Paschen, den 15den April 1860 en werd besloten met den Lofzang Te Deum Laudamus. Aan 
de gemeente werd door de welwillende beschikking van het kerkbestuur der gemeente van de H. 
Gertrudis in den Hoek van St. Maria, gelegenheid gegeven gedurende de verbouwing hare gods-
dienstoefening in de kerk dier gemeente geregeld waartenemen.

Den 17den April ving de slooping aan. Maandag den 14den Mei was men zooverre gevorderd dat een 
aanvang met bouwen konde gemaakt worden. De eerste steen werd gelegd op het middelste gedeelte 
van het fondament ……taarnis. In het fondament onder den eersten steen werd eene looden ……
plaatst, waarin door den Aartsbisschop Pastoor der gemeente een met zijn bisschoppelijk zegel verze-
geld doosje met reliquien werd nedergelegd, benevens eene door hem geschrevene en onderteekende 
en ten aanhooren van allen voorgelezene acte luidende als volgt:
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Tot altijddurende gedachtenis
Op Maandag den veertienden Mei des jaars achttienhonderd zestig zijnde de eerste der drie kruisda-

gen hebben wij Hendrik Loos, Aartsbisschop van Utrecht, Pastoor der gemeente van Klarenburg, 
President van het kerkbestuur derzelfde gemeente het hierbij zich bevindende doosje, bevattende 
eenig gebeente van den H. Bernulfus Bisschop van Utrecht benevens eene reliek welcer bewaard 
geweest onder het hoofdaltaar van de Domskerk van Utrecht behoorlijk gesloten en verzorgd en met 
ons bisschoppelijk zegel verzegeld, eigenhandig ten overstaan van het kerkbestuur

f.2r
en in tegenwoordigheid van de bouwmeesters en de werklieden tezamen met deze acte in deze looden 

bus gesloten daarna in onze tegenwoordigheid de bus doen sluiten en in het fondament der nieuw te 
bouwen kerk van Klarenburg doen nederleggen waarna wij eigenhandig den eersten steen van het 
gebouw daarboven gelegd hebben, en dien steen in onze tegenwoordigheid doen inmetselen.

Aldus gedaan te Utrecht den 14den Mei des jaar 1860
De Aartsbisschop van Utrecht
Pastoor der Gemeente Klarenburg
+ H. Loos

Behalve de in de acte genoemde personen waren hierbij tegenwoordig de weleerwaardige Heeren 
Johannes Henricus de Jamaer, beroemd pastoor te Gouda, welcer Kapellaan in de gemeente van 
Klarenburg en Johannes Albertus Van Beek, thans Kapellaan in deze gemeente.

Nadat door den Aartsbisschop de eerste steen was gelegd, werd achtervolgens door elk der Heeren 
Kerkmeesters Roeseling, Heyligers …… den Bergh alsmede door den Kapellaan en den Pastoor van 
Gouda …… steen bijgelegd en ingemetseld. De plegtigheid is besloten met eene kleine toespraak 
door den Aartsbisschop gehouden.

Ter gedachtenis aan het leggen van den eersten steen is een steen vervaardigd, waarop het naevolgende is 
uitgehouwen:

  De eerste steen gelegd den 14den Mei 1860 door den HoogEerw: Heer H. Loos Aartsbisschop 
van Utrecht, pastoor der gemeente

Onder het Kerkmeesterschap van
 B. Roeseling
 W.A. Heyligers
 Th.P. van den Berg
In dezen steen is deze acte der gehoudene voorlezing ingesloten en daarna de steen geplaatst in de sacristy 

in de muur der altaarnis regt boven den eersten steen. De steen is geplaatst door den Aartsbisschop 
zelven op Maandag den 21sten Mei 1860.

f.2v
Dit alles geschiedde ten onzen overstaan in tegenwoordigheid der bouwmeesters, werklieden en andere 

getuigen, waarvan door ons deze acte in duplo is opgemaakt en onderteekend, het een om in den 
steen te worden ingesloten, het ander om te berusten onder de papieren der kerk.

Aldus gedaan te Utrecht den 21sten Mei des jaars 1860.

Het Kerkbestuur van Klarenburg
 + H. Loos President
 B. Roeseling
 W.A. Heijligers
 TP vanden Bergh
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bijlage	j

xls.	357
pauselijke	bul	uit	1673	betreffende	relieken	van	marcellinus,	ursus,	magnus	en	fausta	

Gaspar tit(ulus) S(ancti) Silvestri in Capite S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) Presb(yter) Cardinalis de 
Carpineo Sanctissimi D(omi)n(us) Papae Vicarius Generalis, & in Alma Urbe eiusque Districtu 
Iudex ordinarius.

Universis, & singulis praesentes nostras litteras inspecturis, fidem facimus, & attestamur, quod Nos ad 
maiorem Omnipotentis Dei gloria, suorumq(ue) Sanctorum venerationem dono dedimus D(omi)
no Martino Codde --------- Sacras Reliquias desumptas ex corporibus Sanctorum Christi Martyrum 
Marcellini, Ursi, Magni, et Faustae ----- de mandato Sanctiss(imi) D(omi)n(us) Papae ex Coemeterio 
P..tertati extractas quas in capsula Lignea cartanarijs depicta coloribus cooperta – benè clausa, & funi-
culo serico coloris rubei colligata, & sigillo nostro signata supradicto D(ominum) Martino Codde ---- 
consignavimus, eidemque ut praedictas Sacras Reliquias apud se retinere, alijs donare, extra Urbem 
transmittere, & in quacunque Ecclesia, Oratorio, & Capella publicae fideliu(m) venerationi expo-
nere, & collocare valeant in Domino facultatem co(n)cessimus. In quorum fidem has litteras testi-
moniales manu nostra subscriptas nostroq(ue) sigillo firmatas dedimus, & infrascriptum nostrum 
Secretarium expediri mandavimus. 

Romae ex aedibus nostris die 19. mensis Maij Anno 1673.
Ondertekening
 
PS Abbat Cartilllias …
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bijlage	k

xls.	557
document	bij	relieken	van	graaf	arnulf	van	gent	(zonder	datering)

Voorzijde
He sunt reliquie, que penes me requiescunt: de sancto thoma aquinato, quas sup(er)si ex co(n)ventu(m) 

Westroiensi monialium nostri ordinis
Costa S(ancte) florentie, sororib(us) sponsi S(ancte) Ursule, ex eodem co(n)ventu(m)
De ii millibus virginib(us)
De sanctis quoru(m) nomina deo soli cognitasunt ex nostro conventu(m) gronnigensi
De capite S(ancte) appoloni virginis, ex co(n)ve(n)tu(m) dave(n)trie(n)si ordinis minorum
De brachio S(ancti) outgeri co(n)fessoris ex te(m)plo gronnigensi
S(ancti) martini episcopi
De S(ancte) gerione et victore martijrib(us) ex co(n)ve(n)tu(m) Westroiensi nostri ordinis
Pars cranei S(ancti) bonifacij martijris et episcopi ex abbatia dockumensi
De S(ancte) thoma martijre et episcopo ex co(n)ve(n)tu(m) westroensi monialium nostri ordinis
De brachio et articulis S(ancti) io(ann)is Baptiste quib(us) monstravit
Christum dicens ecce agnus dei etc.
De S(ancte) andree apostolo
De S(ancte) matheo apostolo et evangelista
Capsa aurata continet has sacras reliquias vi… de S(ancte) Isaia et hieremia prohetis, misael, simone apos-

tolo, urbano et calixto papa, xi m v(ir)gin(ibus), mauricij, augustini, quirici, saninij, agathe, sop-
hie, regine, lieven, appolonie, anastasie, elijzabethe, de colu(m)na d(omi)ni ex co(n)ve(n)tu(m) 
westroiens…

De S(ancte) stephano monacho et martijre ; ex te(m)plo S(ancti) viti leeuwerdiensi.
De S(ancte) …… d(omi)ni ex co(n)ve(n)tu(m) westroiensi

Achterzijde
De S(ancte) cornelio papa et martijre
De brachio S(ancte) anne matris virginis marie ex co(n)ve(n)tu(m) zwolhesi regularium canonicoru(m)
De S(ancte) dominico patre nostro ex co(n)ventu(m) westroiensi nostri ordinis
De cranie unius innoce(n)tis ex co(n)ventu(m) meo haerlemesi
De socijs S(ancti) Gereonis martyris ex te(m)plo leeuwerdie(n)si S(ancti) viti

Haec nobis correcte per fa..em symonem d(omi)nicanum h(ae)rlem(en)si

8 ½ st
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 1 Tot deze enkelen moeten zeker Mart van der 
Sterre, pastoor J.V. Kinneging, Casper Staal en 
can. J.N. van Ditmarsch gerekend worden.

 2 Kruijf 2008b, p. 63.
 3 Visser 1933.
 4 De objecten die werden aangetroffen in de 

schat van de Gertrudiskathedraal zijn door mij 
genummerd en verwerkt in een excelsheet. 
Deze sheet maakt onderdeel uit van hoofdstuk 
5, zie H5 ‘Verantwoording inventarisatie’. Naar 
de sheet wordt in deze studie verwezen door 
middel van ‘xls.’ en het bijbehorende nummer.

 5 Visser 1958.
 6 Voorbeelden van algemene opmerkingen en 

casestudies: Heukelum 1877, Anoniem 1886, 
Lagerwey 1932, Anoniem 1933, Lagerwey 1933, 
Lagerwey 1934, Visser 1934a, Visser 1935, Dit-
marsch 1992, Gruting 1992, Ditmarsch 2001 en 
Ditmarsch 2004a.

 7 SKKN-rapport 1994, te raadplegen op het 
bureau van de SKKN, zie: www.skkn.nl.

 8 Kruijf 2008b.
  9 Een deel van de relieken van de kathedrale 

schat is, ter betere conservering, ondergebracht 
in Museum Catharijneconvent. In de appendix 
staat een catalogus van deze objecten (deze zijn 
dus niet opgenomen in de excelsheet). Naar 
de catalogus wordt in deze publicatie verwezen 
door middel van ‘cat.nr.’ en het bijbehorende 
nummer.

 10 Voor Willibrord, zie: Visser 1933. Voor Oswald, 
zie: Gruting 1992.

 11 Voor het Servaaskapittel, zie: Koldeweij 1985a. 
Voor het OLV-kapittel, zie: Kreek 1994. Voor 
Roermond, zie: Dückers – Verheggen 2002a en 
Dückers – Verheggen 2002b.

 12 Heiligheid, in de zin die hier bedoeld is, is een 
status die pas bereikt kan worden na de dood. 
‘Heilig’ heeft veel verschillende omschrij-
vingen/synoniemen, bijvoorbeeld: door God 

gekozen, gewijd, verheven, onzondig, sacraal, 
godvruchtig, vroom, glorierijk, verheerlijkt. 
Voor een beschouwing over heiligheid, zie: 
Weinstein – Bell 1982, p. 141-164 en verder: 
Grijs 1983 en Kretzers 2003, p. 141-142. In 
laatstgenoemde publicatie wordt een heilige 
omschreven als iemand, die nu in het hemels 
vaderland leeft, maar die eens op deze aarde 
om zijn/haar heldhaftige heiligheid van leven 
een uitmuntend ledemaat was van het mystiek 
Lichaam van Christus en een levende tem-
pel van de Heilige Geest (p. 157). Zie ook: Lin-
den 2002, p. XIII-XIV (inleiding door Charles 
Caspers).

 13 Tot mystieke ervaringen worden onder andere 
visioenen gerekend, maar ook het ontvangen 
van stigmata, levitatie en bilocatie. Goede inlei-
dingen op het fenomeen mystiek zijn te vin-
den in de publicatie van Langer 2004, die 
vooral veel aandacht schenkt aan het ver-
schil in de mystiek van de verschillende orden 
(benedictijnen, dominicanen, maar ook begij-
nen) en de vierdelige serie The presence of God 
van McGinn 1992-2005. Jozef van Copertino 
(1603-1663) is een bekende levitant en Gerar-
dus Majella (1726-1755) bezat de macht van 
bilocatie.

 14 Voor een paar voorbeelden van recente heilig-
verklaringen, zie: Kruijf 2009c, p. 9.

 15 Kruijf 2009c, p. 10-11, Weinstein – Bell 1982, 
p. 141-164.

 16 Onder paus Johannes Paulus II (1978-2005) 
werd opnieuw regelgeving omtrent heiligen-
verering geformuleerd, zie: Kretzers 2003, 
p. 140-165. Voor de rol van relieken in de 
moderne volksvroomheid, zie verder: p. 23, 
p. 157-158, p. 162-163 en p. 188-189. In het 
kader hiervan is het artikel ‘Peerkes tweede 
wonder’ over de redemptorist Petrus Donders 
(1809-1887) van de hand van Herman Vuijsje 

noten

{
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in de Volkskrant van 24 oktober 2009, p. 32-33 
interessant.

 17 Angenendt 1994, p. 152-158 en Cauteren 1985, 
p. 11. Voor een bondige uitleg van de functie 
van heiligenverering, zie: Pelikan 1978, p. 174-
184. 

 18 Angenendt 1994, p. 156, Taylor 2010, p. 45-47 
en Kroos 1985, p. 25-26. Zie ook: Cat.tent.
Sint-Truiden 2009, p. 19.

 19 Voor beknopte levensbeschrijvingen van de 
genoemde heiligen, zie: Linden 2002. Specifiek 
over Maria Margaretha der Engelen, zie: Win-
gens 2001, Berlis 2005 en Kronenburg 1902, 
dl. 2, p. 130-185.

  20 Cauteren 1985, p. 12, Angenendt 1994, p. 214-
225 en Snoek 1989, p. 11. Voor de ontwikke-
ling van de cultus rondom kruisrelieken, zie: 
Frolow 1961 en Frolow 1965. Voor relieken van 
Christus en Maria, zie: Taylor 2010, p. 599-609.

  21 Over de lijkwade van Turijn zijn ontelbaar 
veel publicaties verschenen. Hier volsta ik met 
slechts enkele voorbeelden: Wilson 1986 ver-
scheen naar aanleiding van natuurwetenschap-
pelijke onderzoeken aan het eind van de jaren 
’70 van de twintigste eeuw en is rijk geïllus-
treerd. Zie verder: Gruber – Kersten 1998 en 
Cormack 1997, p. 115-126.

  22 Over de huidige locatie van dit reliek, bestaat 
veel onduidelijkheid, zie bijvoorbeeld: Dael 
– Tummers 2009 en Badde 2007. Overigens 
zorgen andere doeken met een afdruk van 
Christus’ gelaat voor constante twijfel over de 
authenticiteit van deze textielrelieken.

  23 Dierkens 1989, p. 48 en Taylor 2010, p. 128-130 
en p. 740-742. Gregorius van Tours (circa 538-
594) wees al op de mogelijkheid van brandea. 
Meegebrachte doeken die door pelgrims een 
nacht op het martelarengraf gelegd werden, 
wogen de volgende ochtend beduidend meer 
omdat ze de virtus van de heilige hadden opge-
nomen, zie: Angenendt 1994, p. 156. En ver-
der: Reudenbach 2005, p. 22, Herrmann-Mas-
card 1975, p. 45-49, Kroos 1985, p. 26 en Snoek 
1989, p. 13.

  24 Over onderscheid en relatie tussen reliekver-
ering en de eucharistie, zie: Snoek 1989, p. 1-9.

  25 Een uitgebreide lijst met patronaten is opgeno-
men in: Linden 2002, p. 1097-1127.

  26 Respectievelijk: Visser 1933 en Gruting 1992. 
  27 ‘Reliekredder’ is geen officiële term. Het is 

een door mij bedacht woord, dat ik in het ver-
volg van de tekst zal gebruiken.

  28 Tijdens mijn onderzoek werd gewerkt aan 
een uniforme catalogisering van dit materiaal. 

Deze ordening (inclusief index) ontstond voor 
dit onderzoek net iets te laat. Een klein licht-
punt in dezen was het zogenaamde Diarium 
Litterarum OBC, een zesdelige archiefinventaris 
op de OBC-correspondentie, zie: Bruggeman 
1982-1991.

  29 Gruting 1992, p. 71 en Hoven van Genderen 
1997, p. 644 noot 6.

  30 Gepubliceerd archiefmateriaal is onder meer 
te vinden in: Heussen – Rijn 1725-1726, Dodt 
van Flensburg 1838-1848, Asch van Wijk 1846, 
Rossum 1876, Muller 1879, Rossum 1879, 
Vregt 1880, Brom 1900, Brom 1901, Knuif – 
Smeets 1915, Séjourné 1919-1921, Visser 1933 
en Visser 1934 a t/m d en h.

  31 Strydonck 2006.
  32 Dit aanbod deed hij naar aanleiding van een 

artikel over mijn reliekonderzoek in de Volks-
krant (vrijdag 25 juli 2008, door Sjoukje 
Budde).

  33 Sumption 1975, p. 22-24 en Snoek 1989, 
p. 245-246.

  34 Peeters 1969, p. 254-256.
  35 Snoek 1989, p. 11-12, Peeters 1969, p. 170-175, 

Kötting 1965, p. 8 en Angenendt 1994, p. 23. 
Zie verder: Krautheimer 1980, p. 18-20 en 
p. 24-28, Oryshkevich 2003, p. 16-23, Grijs 
1983, p. 13-14 en Constable 2000.

  36 Snoek 1989, p. 15-16, Cat.tent.Keulen 1989, 
p. 12-15, Krautheimer 1980, p. 80, Boeft 1988, 
Heydemann 2004, p. 4-5, Grijs 1983, p. 17-18, 
Kötting 1965, p. 15 en Herrmann-Mascard 
1975, p. 35 en p. 178-186. Het verbod gold 
steeds minder strikt, zie hiervoor: Oryshke-
vich 2003, p. 43-62. Over de betekenis en het 
in gebruik raken van en de bedenkingen tegen 
elevatio, zie: Herrmann-Mascard 1975, 
p. 82-100. Tijdens het Tweede Concilie van 
Nicea (787) werd vastgelegd dat een kerk 
gewijd moest worden met relieken, zie: Tanner 
1990, dl. 1, p. 145.

  37 Herrmann-Mascard 1975, p. 146-150 en p. 162-
168, Snoek 1989, p. 185-188, p. 209-211 en 
p. 213-216.

  38 Boeren 1962, p. 21-22, Lerou 2004 en Herr-
mann-Mascard 1975, p. 58-61. Ter voorbeeld: in 
het artikel van Smith 2000b is als appendix een 
lijst van reliektranslaties in de periode 750-900 
opgenomen.

  39 Dismembratio was echter niet wenselijk. Zelfs 
in het recente Directorium over volksvroomheid en 
liturgie (Kretzers 2003, p. 158) wordt gewaar-
schuwd dat te ver doorgevoerde dismembratio als 
uiting van onwaardigheid gezien kan worden. 
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  40 Boeren 1962, p. 22, Snoek 1989, p. 14 en Cau-
teren 1985, p. 8. In het oorsten geloofde men 
eerder in de werkelijke aanwezigheid van de 
heilige in zijn beeltenis dan in zijn lichame-
lijke overblijfselen, zie: Cormack 1997, p. 24 
en p. 112-115. De vraag van West-Europa en 
de bereidwilligheid (of onverschilligheid) van 
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enkele voorbeelden genoemd van heiligenda-
gen waaraan in de oud-katholieke kerk aan-
dacht wordt besteed.

  128 Renaud 1947, Delemarre 1988, p. 46, Buchel 
circa 1615, f.114r.

  129 Voor een eenvoudige beschrijving van het 
fenomeen ‘immuniteit’, zie: Cat.tent.Utrecht 
1973, p. 11.

  130 Ginkel 1998, p. 52-57.
  131 Ditmarsch 2004, p. 43.
 132 Smit 1988, p. 16-17.
 133 Lagerwey 1932, p. 22.
 134 Ditmarsch 1992, p. 10.
 135  Haverkate – Peet 1985, met name p. 15-21 en 

p. 42-49.
 136 Naast Christus als Vredevorst staat een verwij-

zing naar Jes. 9:6, waarin te lezen is: Groot zal 
de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op 
de troon van David en over zijn koninkrijk, 
doordat hij het sticht en grondvest met recht 
en gerechtigheid, van nu aan tot in de eeuwig-
heid. De ijver van de Here der heerscharen zal 
dit doen.

 137 Ven 1968, p. 1-3.
 138 Cat.mus.Utrecht 1961, p. 1.
 139 In hoofdstuk 4 is gepoogd een zo compleet 

mogelijk beeld te schetsen van de manie-

ren waarop de relieken terechtkwamen in de 
schuilkerk van de Gertrudisparochie. Bedenk 
hierbij dat de schuilkerk in de zeventiende 
eeuw nog rooms-katholiek was. Toen de paro-
chie in het begin van de achttiende eeuw 
door de gebeurtenissen rondom Petrus Codde 
betrokken raakte bij het hierboven beschre-
ven breuk vielen de relieken vanaf dat moment 
automatisch onder het beheer van de oud-
katholieken.

 140 Ditmarsch 2001, p. 13 en p. 23.
 141 Linden 1999, p. 604.
 142 Staal 2000, p. 170: op de steel staat de volgende 

tekst: ydola vana ruunt martini cesa securi nemo 
deos credat quifuerant ruicuri (de ijdele afgods-
beelden storten neer getroffen door de bijl van 
Sint-Maarten. Laat niemand geloven dat het 
goden zijn die zo gemakkelijk neerstorten).

 143 Later is bewezen dat deze textilia toebehoord 
hebben aan keizer Frederik Barbarossa. Al in 
Heukelum 1877 werd verondersteld dat de 
stoffen relieken van bisschop Bernold feitelijk 
textilia uit de twaalfde eeuw zijn.

 144 De albe van Odulphus stamt uit de achtste 
of negende eeuw en gaat vergezeld van een 
strookje papier met zeventiende-eeuwse tekst: 
Magna pars albae S. Odulphi canonici Ultraiec-
tini qua usus fuit in sacrificio missae Anno Christi 
Octingentesimo. Item eius Dens ac tres corporis par-
ticulae, quas ex eius tumba se accepisse testatur illus-
trissimus Sasboldus piae memoriae propria manu 
(Dit is een groot deel van de albe van de hei-
lige Odulphus, kanunnik te Utrecht, welke 
hij gebruikt heeft tijdens het opdragen van 
een mis in het jaar des Heren 800. Verder een 
tand van hem en drie stukjes van zijn lichaam, 
waarvan de zeer eerwaarde Sasbout, zaliger, 
getuigt dat hij ze zelf uit het graf genomen 
heeft). De wurgdoek van Cunera is in 1971-
1972 onderzocht en gerestaureerd. Het betreft 
hier een Koptisch weefsel, waarschijnlijk uit de 
vierde of vijfde eeuw. Voor uitgebreidere infor-
matie over de geschiedenis van deze voorwer-
pen, zie H4.

 145 Ven 1968, p. 9-10.
 146 Ven 1968, p. 15-16. Voor het overleg dat tussen 

de drie musea al vanaf 1963 gevoerd was, zie: 
Verheij 1986, p. 156-161.

 147 Verheij 1986, p. 162-163.
 148 Verheij 1986, p. 167-176.
 149 Cat.mus.Utrecht 1979, p. 3. De herkomst van 

de voorwerpen is overigens tot vandaag de dag 
gemakkelijk af te leiden uit de inventarisnum-
mers; objecten uit het Aartsbisschopppelijk 



252 miraculeus bewaard

Museum Utrecht beginnen met ABM, uit het 
Bisschoppelijk Museum Haarlem met BMH, 
uit het Oud-Katholiek Museum met OKM, 
uit de verzamelingen van de Stichting Protes-
tantse Kerkelijke Kunst met SPKK en eigen 
verwervingen van Museum Catharijneconvent 
met StCC of RMCC.

 150 Publicaties waarin een deel van het middel-
eeuwse reliekbezit van Utrecht de revue pas-
seert: Hoven van Genderen 1997, p. 534-543, 
Bogaers 2008, p. 304-308, Staal 2000, Rik-
hof 1997a, Rikhof 1997b, Leeuwenberg 1997a 
en Leeuwenberg 1997b. Onder anderen Visser 
1933, Brom 1900 en 1901 en Muller 1879 heb-
ben zich ingezet om archiefbronnen omtrent 
het middeleeuwse reliekbezit te publiceren.

  151 Rau – Tangl – Külb 1968, p. 340. De tekst van 
Bonifatius’ brief is ook te vinden in: Stöver 
1997, p. 158. Zie verder: Broer – Bruijn 1997. 
Voor informatie over het castellum, zie: Rijntjes 
1995.

 152 Broer – Bruijn 1997, p. 45. Haslinghuis – Pee-
ters 1965, p.159: het geruïneerde Merovingi-
sche kerkje dat Willibrord aantrof (en dat waar-
schijnlijk stamde uit een eerdere Frankische 
missieperiode, mogelijk rond 600) was gewijd 
aan de heilige Thomas (zie ook: Buchel circa 
1615, f.4v) of misschien aan Sint-Maarten, aan-
gezien de Frankische koningen al sinds Dago-
bert I (603-639) de kerken in hun gebied aan 
hun patroon wijdden. Met betrekking tot de 
Salvatorkerk en de Maartenskerk zijn veel vra-
gen gerezen, met name rondom de kwes-
tie hoe de kerken zich tot elkaar verhielden. 
Boven-dien is er veel polemiek over de rol van 
de Heilige Kruiskapel in deze bouwgeschiede-
nis. Sommigen menen dat de Kruiskapel en de 
oorspronkelijke Maartenskerk van Willibrord 
te vereenzelvigen zijn, anderen menen dat de 
kapel en de achtste-eeuwse Maartenskerk niet 
dezelfde zijn. Uitspraken rondom deze laatste 
kwestie zijn te vinden in onder andere: Broer – 
Bruijn 1994, Rijntjes 1994a, Rijntjes 1994b, ihb 
p. 216-217, Stöver 1997, p. 12, Hoven van Gen-
deren 1997, p. 30-31 en Vliet 2002, p. 85-87 (hier 
ook een overzicht van overige relevante litera-
tuur op p. 87 (noot 350) en een plattegrond van 
opgegraven resten in Utrecht). Zonder verder 
diep op de inhoud in te gaan kan de publicatie 
Kreijns – Pirson 1998 niet ongenoemd blijven. 
Hierin vragen de auteurs zich af of Traiectum 
het huidige Utrecht of Maastricht is.

 153 Plummer 1896, p. 301: Primis sane temporibus 
aduentus eorum in Fresiam, mox ut conperiit Uil-

brord datam sibi in principe licentiam ibidem praedi-
candi, accelerauit uenire Romam, cuius sedi aposto-
licae tunc Sergius papa praeerat, ut cum eius licentia 
et benedictione desideratum euangelizandi gentibus 
opus iniret; simul et reliquias beatorum apostolorum 
ac martyrum Christi ab eo se sperans accipere, ut 
dum in gente, cui praedicaret, destructis idolis eccle-
sias institueret, haberet in promtu reliquias sancto-
rum, quas ibi introduceret: quibusque ibidem depo-
sitis, consequenter in eorum honorem, quorum essent 
illae, singula quaeque loca dedicaret. In Gruting 
1992, p. 65-68 staat te lezen dat Willibrord ove-
rigens uit Engeland al relieken van de heilige 
Oswald meenam naar het vasteland. 

 154 In een Duitse vertaling van Alcuinus’ tekst 
(Wattenbach 1888, dl. 2, p. 12-13) staat: Ser-
gius empfing der Apostolicus mit großer Freude und 
höchsten Ehren, und wie er in ihm die Gluth des 
Glaubens erkannte, die Hingabe der Frömmigkeit, 
die Fülle der Weisheit, weihte er ihn am passenden 
Tage nach apostolischer Weise zum Erzbischof und 
gab ihm den Namen Clemens, und bekleidete ihn mit 
seinen Priestergewändern, bestätigte ihn mit dem hei-
ligen Pallium seiner Würde […] und was er wollte 
oder erbat an Reliquien der Heiligen oder kirch- 
lichem Geräthe, gab er ihm mit ganzer Freudig-
keit des Herzens. Er stärkte ihm mit seinem Segen, 
und sandte ihn mit reichen Geschenken und heilsa-
men Ermahnungen wieder zur Arbeit des Evangeli-
ums zurück.

  155 Os 2000b, p. 71-77: Dit zijn de relieken die de 
heilige Willibrord te Rome van paus Sergius in 
ontvangst heeft genomen en naar Emmerik heeft 
gebracht. Onder de lapjes stof, die in de schrijn 
bewaard werden, bevonden zich onder meer 
enkele zesde-eeuwse koptische textielfragmen-
ten. De kreukels in de stof wijzen er wellicht 
op dat ze eeuwenlang om kleine voorwerpen, 
mogelijk stukjes gebeente, gewikkeld zaten. 
In de catalogus Cat.tent.Emmerich 1977 zijn 
beschrijvingen en afbeeldingen van enkele van 
deze lapjes opgenomen, zie p. 29-31 en p. 62.

 156  Cat.tent.Utrecht 1995, p. 22.
 157  Anoniem circa 1530.
 158  Volgens de legende was Cunera één van de 

Elfduizend Maagden die rond het jaar 450 
met Ursula op pelgrimage naar Rome gin-
gen. Ze was de enige die op de terugweg niet 
vermoord werd door de Hunnen bij Keu-
len. De heer van Rhenen, Radboud, trof haar 
aan tijdens haar vlucht en nam haar op in zijn 
huis waar hij haar de leiding over de huis-
houding gaf. Radbouds vrouw Alunda was zo 
jaloers op Cunera dat ze haar, daarbij geassis-
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teerd door een dienstmeisje, wurgde met een 
doek. Alunda begroef Cunera’s lichaam in de 
paardenstal. Toen diezelfde avond de paarden 
weigerden de stal binnen te gaan en er in de 
stal brandende kaarsen werden waargenomen, 
werd Cunera’s levenloze lichaam gevonden.

 159 Over het aantal gezellen bestaat twijfel. De 
vita van Bonifatius (een goede uitgave hiervan 
is: Levison 1905) noemt elf gezellen bij naam. 
Maar ook de aantallen twaalf, dertien, vijf-
tig en tweeënvijftig worden gehoord: voor een 
overzicht van de genoemde aantallen in enkele 
laat-middeleeuwse geschriften, zie: Hoven van 
Genderen 1997, p. 651-652, noot 54. Enkele 
hagiografische handboeken spreken over meer-
dere gezellen dan de oorspronkelijke vita. In 
Doyé 1929 en Linden 1999 wordt gesproken 
over 52 metgezellen, evenals in de Acta Sancto-
rum van de Bollandisten (Iunii, dl. I, dies 5, 
p. 481): Numerus quoque sanctorum Martyrum, qui 
cum beato Pontifice Bonifacio passi sunt pro Christo, 
quinquaginta duo fuerunt. Goosen 1992 noemt 
het getal 54.

 160 Mostert 2009, p. 147-162, Mostert 1995 en 
Staal 2000, p. 165.

 161 ‘Eigilis Vita Sancti Sturmi’ in: Pertz 1829, 
p. 372: Quo cumpervenerunt, sancti episcopi Bonifa-
cii in minore, quae eis vicinior erat, ecclesia cum gra-
bato quo navi ferebatur, statuerunt; cetera marty-
rum corpora sepulturae tradiderunt. Tunc omnes loci 
illius habitatores concilium grande inierunt, quate-
nus penes eos in loco illo sancti martyris Bonifacci 
corpus deinceps omni tempore quiesceret; magnum 
utpote adminiculum sibi fore, si tanti martyris pro-
tectio tueretur. Ieiuniis et orationibus indictis, ut sanc-
tus martyr apud eos sibi manere dignaretur, Domi-
numorabant, et locum ei ad quiescendum honorifice 
in basilica maiore praeperabant. In Rau – Tangl – 
Külb 1968 treffen we brieven van Bonifatius, 
zijn vita door Willibald, evenals enkele andere 
contemporaine documenten, p. 518-520: Cum-
que honorabiles tam sanctae consocietatis fratres ad 
praedictam urbem pervenerunt, tunc quippe aliquan-
tula eis obbiam populi erat congregata collectio, eius-
demque urbis praefecti, eis audientibus, quemadmo-
dum a glorioso rege Pippino exivit edictum, inson-
uit interdictum et, ne inde praedicti pontificis cor-
pus amoveretur, indictum est. Sed quia omnipotentis 
magis quam hominum convalescit fortitudo, mira-
bile statim ac memorabile cunctis adstantibus ange-
lica magis quam humana peractum cognitione, audi-
tum est miraculum, aecclesiaeque gloccum in signum 
ammonitionis sancti corporis, humana non contin-
guente manu, commotum est, ita ut omnes repentino 

timoris pavore perculsi maximo tremore obstupuerunt 
et iusti huius reddendum esse corpus proclamave-
runt. Sicque statim redditum est corpus et a preadic-
tis sanctae recordationis fratribus cum psalmis hym-
nisque honorifice.

 162 Staal 2000, p. 165 en Lampen 1949, p. 127. 
Beide auteurs vermelden een legende rondom 
het vervoer van de stoffelijke resten van 
Bonifatius. Lampen beschrijft dat toen de 
Utrechters het lichaam van Bonifatius niet 
wilden vrijgeven voor vervoer naar Fulda, de 
kerkklokken van Utrecht spontaan begon-
nen te luiden. Het teken begrijpend, trokken 
de Utrechters hun vervoersverbod in en kon 
Bonifatius’ lichaam naar de door hem uitge-
kozen rustplaats gebracht worden. Staal maakt 
eveneens melding van het klokgelui en daar-
naast van de legende waarin het lichaam van 
Bonifatius zo zwaar werd dat de Utrechters 
er niet in slaagden het van boord te tillen. Pas 
nadat het schip voor vervoer richting Fulda in 
gereedheid was gebracht, kon het overschot 
weer opgetild worden. 

 163 Stöver 1997, p. 128-131 en Mostert 1999, 
p. 68-69.

 164 Linden 1999, p. 7 en p. 262.
 165 Broer – Bruijn 1997, p. 48.
 166 Stöver 1997, p. 63 en Winter 1996, p. 24. Hof-

man 1875, p. 361: in de op 7 november 1587 
opgetekende Topographica van de hand van 
Johannes Mersman, kanunnik in de Salva-
torkerk, staat een uitvoerige beschrijving van 
die kerk opgenomen. Mersman vermeldt de 
namen van de Utrechtse bisschoppen die in de 
Salvatorkerk begraven zijn (nomina pontificum 
trajectensium in hoc templo conditorum).

 167 Buchel circa 1615, f.31r vermeldt dat het graf 
van Frederik al eeuwenlang beroemd is en dat 
hij het zelf als kind persoonlijk heeft aange-
raakt.

 168 Bruin 2000, p. 39-41.
 169 MGH 15-1, p. 354.
 170 Muller – Bouman 1920, nr. 70: […] quod Tra-

jectensis ecclesia que in honore Christi confessoris 
Martini constructa esse dinoscitur, barbarica immi-
nente nequicia pene destructa et ad nihilum redacta 
sit, canonicique olim in ea Domini militantes passim 
per diversa loca quidam dispersi, quidam etiam inte-
rempti sint.

 171 In het lijstje van Johannes Mersman (Hofman 
1875, p. 361) staan Odilbald en Egibold name-
lijk opgenomen. Johannes Beke beschrijft in 
zijn Chronographia (1346) dat Radbod de bis-
schopsgraven in de Salvatorkerk bezocht: 
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Bruch 1982, p. 49: Dese selve bisscop voerscr. plach 
te sitten in der stat van Deventer, want die stat van 
Utrecht vermids der Denen wreetheit al begheven 
lach. Het ghesciede op ene tijt, dat dese bisscop tot 
Utrecht quam om te versoeken mit devociën die ste-
den daer die heilighe vaders laghen.

 172 Staal 2000, p. 166. Tot die paar objecten kun-
nen bijvoorbeeld het napje van Odulphus 
(kanunnik ten tijde van bisschop Frederik) en 
de relieken van de metgezellen van Bonifatius 
gerekend worden.

 173 Een uitstekende beschrijving van deze periode 
is te vinden in Vliet 2002, ihb hoofdstuk 3.

 174 Hoven van Genderen 1997, p. 546 en Kehl 
1993, p. 20 en p. 135-139.

 175 Spitzers 1992, p. 16.
 176 Over de vorm van de ‘Dom van Balderik’ is 

niets met zekerheid te zeggen.
 177 Agnes was een twaalfjarige maagd die een 

aards huwelijk afwees omdat ze slechts Chris-
tus als bruidegom wilde aanvaarden. Dit kwam 
haar duur te staan. Rond 305 werd ze gemar-
teld en gedood. Benignus was de eerste bis-
schop van Dijon en leerling van Polycarpus 
van Smyrna, die op zijn beurt zijn zendings-
opleiding rechtstreeks van de apostel Johannes 
had ontvangen. Benignus zou rond 178 zijn 
gemarteld en omgebracht. Voor berichten over 
de translatie van deze twee heiligen, zie: MGH 
15-1 (1887), p. 571c. De heilig verklaarde paus 
Urbanus kwam in 230 om tijdens de christen-
vervolgingen onder Diocletianus. Pontiaan van 
Spoleto werd rond 170 gedood onder Mar-
cus Aurelius. Pancratius werd wees en trok met 
zijn oom naar Rome. Daar bekeerden de twee 
mannen zich. Vlak nadat hij zich had laten 
dopen vielen hij, zijn oom en grote groepen 
andere bekeerlingen ten prooi aan de christen-
vervolgers in het begin van de vierde eeuw. 

 178 Hoven van Genderen 1997, p. 35 en p. 546: 
een deel van Otgers relieken is naar Gronin-
gen gebracht want daar werd, vlak na de ver-
heffing door Balderik, een houten kerkje ver-
vangen werd door een stenen Otgerkerk. Ech-
ter, de vermelding van Otgers naam in een 
tiende-eeuwse Utrechtse litanie impliceert 
volgens Van den Hoven van Genderen dat er 
wel degelijk ook een deel van Otgers overblijf-
selen in Utrecht terechtkwam. 

 179 Staal 2000, p. 166. Voor een korte samenvat-
ting van de werkzaamheden van Balderik, zie: 
Raisse 1628, p. 337.

 180 Cat.tent.Utrecht 1988, p. 35.
 181 Vliet 2002, p. 174. Voor een beschrijving van 

het graf van Balderik, inclusief de tekst van het 
grafschrift, zie: Muller 1888, p. 488-490.

 182 Mekking 1997.
 183 De beschrijvingen uit de ordinarius zijn punts-

gewijs opgenomen in: Haslinghuis – Peeters 
1965, p. 161.

 184 Derolez 1997, p. 29-30, Nolte 1872, p. 232-233 
en Coens 1953. Zie ook: Hoven van Genderen 
1997, p. 539.

 185  Het is niet helemaal zeker hoeveel altaren er 
in de herstelde Domkerk waren. In de ordina-
rius (Séjourné 1919-1921, p. 197) wordt ech-
ter gesproken over één hoofdaltaar en zeven 
nevenaltaren: en résumé, on avait quatre autels 
à l’est, trois à l’ouest, et l’autel de la Croix au 
milieu…

 186 Muller 1892, p. 178-179. Bij Rikhof 1997a is 
een dergelijke opsomming ook terug te vinden.

 187 Deze kleine verbouwingen zijn het onderwerp 
van het laatste hoofdstuk in het proefschrift 
van Stöver 1997.

 188 In een Salvator-inventaris van 1369 wordt 
gesproken over twee nappen van Odulphus, in 
1569 is hier blijkens een dan opgetekend inven-
tarisatieverslag nog maar één nap van over.

 189 Brom 1901: 
  p. 381: inventaris uit 1569: Item scyphus sancti 

Odulphi, quasi totus argenteus, cum quibusdam cle-
nodiis appendentibus pure aureis. 

  p. 389: inventaris uit 1578: Item scyphus sancti 
Odulphi superius et inferius argenteus.

  p. 389: tweede inventaris uit 1578: Sint Odul-
phus nap.

  p. 396: inventaris uit 1627: Item nappa St 
Odulphi mit silver beslagen mit een grote fijn goude 
medalie, daerin staet een agaetsteen met twapen van 
een leeuw ende noch was daerin een gout cruysgen mit 
Christus daer aen beyde mit een kettentgen daer aen 
vast.

  p. 398: inventaris uit 1670: Een silvere nap van St. 
Odulphus met een gout kruysge ende een antiecq.

  p. 399: inventaris uit 1673: Un goubelet du mesme 
St. Odulphe enchassée en argent avec une petite 
chaine dor y attachée, où pend une medaille dor, 
dans le milien de la quelle est une agathe antique 
avec la figure dun lion et encore un petit crucifix dor.

  De nap van Odulphus bevindt zich nu in de 
collectie van Museum Catharijneconvent, inv.
nr. OKM v42.

 190 Cat.tent.Utrecht 1988, p. 68 en Vlierden 1989, 
p. 5: de eenhoorn is een fabeldier dat symbool 
staat voor Christus. De hoorn van een een-
hoorn had magische krachten. Hij kon name-
lijk vergif onschadelijk maken en als eruit 
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gedronken werd, zou het leven verlengd wor-
den, zie hiervoor: Einhorn 1998, p. 338 en 
p. 343-344. De hoorns zijn door het Rijks-
museum Amsterdam in langdurige bruik-
leen gegeven aan Museum Catharijneconvent 
Utrecht, inv.nrs. NG-NM 2808, 2809 en 2810. 
Natuurwetenschappelijk onderzoek heeft aan-
getoond dat we in feite te maken hebben met 
stoottanden van de narwal. Bergh-Hoopterp 
1990, p. 247 en p. 347: dat de hoorns, die uiter-
aard officieel niet behoorden tot de catego-
rie ‘relieken’, wel degelijk van grote religieuze 
waarde waren, wordt aangetoond door een 
bestelling van het Domkapittel. Dit kapittel 
wilde namelijk ook dergelijke hoorns verwer-
ven. Hoorns van eenhoorns waren echter zeld-
zaam en dus werd besloten metalen duplicaten 
te laten maken. In 1517 leverde de Mechelse 
geelgieter Jan van den Eynde drie kope-
ren hoorns af. Deze duplicaten kregen, net als 
de originele hoorns in de Mariakerk, later de 
functie van kandelaar.

 191 De tekst van de ordinarius is gepubliceerd in 
Séjourné 1919-1921.

 192 Rikhof 1997, p. 742. In Séjourné 1919-1921, 
p. 222 wordt het schrijn van Wiro als volgt 
beschreven: l’écrin de St. Wiron qui contient les 
restes de ce saint, rapportés de Odilienberg par Bal-
déric. C’est donc une châsse comme celle de St. Pon-
cien, mais moins longue, sans brancard, et ornée sur 
les côtés de bas-reliefs, ou peut-être d’une arcature 
avec des figures du Christ et des Apôtres. Elle gar-
nit toute la largeur de l’autel carré, et surtout elle a 
une plate-forme qui permet d’y poser d’autres objets. 
Hoven van Genderen 1997 koppelt op p. 711 
het schrijn dat bisschop Godfried schonk aan 
de relieken van de heilige Wiro. Naar mijn 
weten zijn er echter geen bewijzen die dit ver-
band legitimeren. Wiro was, zo blijkt uit deze 
vermelding in de ordinarius, een belangrijke 
heilige van de Dom. De reden om zijn schrijn 
zo prominent te gebruiken voor de decora-
tie van het altaar kan wellicht ook gezocht 
worden in het gegeven dat veel andere relie-
ken – die later bekender zouden worden dan 
de relieken van Wiro – rond 1200 nog niet 
omhuld werden door een prachtschrijn. 

 193 Cauteren 1988, p. 71.
 194 Séjourné 1919-1921, p. [3]: Ornatus altaris sancti 

Martini. Ad vesperas pulsantur 2 campane et sta-
tim ornatur altare optimo pallio et optima mappa 
et superponitur scrinium sancti Wyronis, super quod 
aliud scrinium ponitur et super hoc scrinium Gode-
fridi episcopi deauratum, et super scrinium beati 

Wyronis duo libri auro et lapidibus ornati. Et utra-
que parte duorum scriniorum ponuntur et expo-
nuntur omnes libri deaurati et deargentati et opti-
mum thuribulum et omnia scrinia et omnes cru-
ces et omnia ventilabra, ex quibus custos ornat altare 
secundum voluntatem suam. Et in summitate alta-
ris due candele ponuntur et super ipsum altare due 
que non extinguuntur. In dextra parte altaris due et 
in sinistra due, ante altare 3. Van de altaardecora-
tie op Sint-Maartens feestdag staat in Séjourné 
1920, p. 50 een schetsmatige tekening opgeno-
men. Cauteren 1988, p. 72 nam deze tekening 
weliswaar over, maar maakte er enkele kantte-
keningen bij.

 195 Gerritsen – Gerritsen 2004, p. 92. Al tijden was 
het de intentie van Kees Vellekoop een uit-
gave van deze oudste tekst te verzorgen. Door 
zijn overlijden in 2002 is dit project echter 
nooit voltooid. In de tijd die mij ter beschik-
king stond voor dit onderzoek kon ik helaas 
de Latijnse tekst van deze ordinarius niet bestu-
deren.

 196 Volledige titel: Ordo ornamentorum exponendo-
rum secundum exigentiam cujuslibet festi cande-
larum lampadumque ardere consuetarum in eccle-
sia Sancti Salvatoris Trajectensis per totum annum. 
De Latijnse tekst en een Nederlandse vertaling 
ervan zijn gepubliceerd in: Rossum 1876. Een 
afschrift van de Ordo uit circa 1576 is eveneens 
bewaard gebleven.

 197 Rossum 1876, p. 233: op deze regel is een aan-
tal uitzonderingen. Op Maria-Zuivering, Belo-
ken-Pasen, de octaaf van Pinksteren en Hemel-
vaartsdag lagen volgens gebruik de koorkappen 
op het altaar, zodat de relieken pas geplaatst 
konden worden als de kappen eraf genomen 
waren.

 198 Voor reconstructie van de Salvatorkerk en 
van de plaats van de verschillende altaren, zie: 
Stöver 1997, p. 197 en Hoven van Genderen 
1997, p. 505.

 199 Van deze nappen was er blijkens de inventa-
ris van 1569 nog slechts één aanwezig, zie H4 
‘Nap van Odulphus’. De inventarissen van 
beide kerken worden verderop uitvoeriger 
besproken.

 200 Dit stukje kleding van Christus is te vereenzel-
vigen met het Kleed des Heren, een belangrijk 
reliek dat nu in Museum Catharijneconvent 
bewaard wordt, zie H4 ‘Kleed des Heren’.

 201 Beide berichten van het Domkapittel zijn ver-
loren gegaan. De Tourse brieven zijn in zes-
tiende-eeuwse afschriften opgenomen in Mul-
ler 1892, p. 180-182. In het bericht uit 1175 
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staat: […] repulsa enim justa petitionis spetiem non 
amantis representat […] quia vobis transmisimus de 
vestimentis, que beata principis confessorum Martini 
membra texerunt, necnon de pulvere sepulchri, in 
quo sacrasanctum ejusdem patroni corpus collocatum 
est […].

 202 Vroom 1981, p. 277.
 203 Angenendt 1994, p. 123-128. De gedachte die 

ten grondslag ligt aan deze mythe is de vol-
gende: personen die verantwoordelijk zijn voor 
het ontstaan van bijvoorbeeld steden zorgen 
dat zo’n stad meteen aan het begin een hoog-
tepunt meemaakt, waardoor zij niet anders 
bestempeld kunnen worden dan als heilig. Om 
te zorgen dat er zo min mogelijk terugval ver-
oorzaakt werd, stond het graf van de stich-
ter vaak in het middelpunt van de stichting 
en werden bewoners van de stad door jaar-
lijkse feesten herinnerd aan de daden van hun 
grondlegger en beschermheilige.

 204 Voor afschriften van de brieven die de beide 
kapittels uitwisselden, zie: Visser 1933, p. 198-
203 en Moll 1864-1871, dl. 1, p. 526 

 205 Visser 1933 heeft een uitgebreid artikel 
geschreven over de translatie van de Willibrord- 
relieken in 1301. In dit artikel schrijft hij over 
het contact tussen de kanunniken van Sint-
Salvator en het klooster Echternach, bericht 
hij over zijn zoektocht naar de identiteit van 
kanunnik De Cardono en schetst hij hoe de 
relieken bewaard en vereerd werden in de Sal-
vatorkerk. Zie ook: HUA OKN verzamelde 
stukken-166, f.1r.

 206 HUA Domkapittel-436: de prior van het Leo-
degariusklooster geeft het Utrechtse kapit-
tel toestemming om een deeltje van de arm 
van Sint-Maarten op te halen en in de Dom 
te plaatsen. Deze brief is gepubliceerd: Eekhof 
1909, p. XCVIII-C.

 207 Staal 2000, p. 167.
 208 In Visser 1934a staan verscheidene brie-

ven opgenomen waarin de overbrenging van 
deze relieken naar de Salvatorkerk uitgebreid 
beschreven wordt. De meeste van deze brie-
ven zijn van de hand van Hendrik van Nassau, 
die als tussenpersoon optrad. Een vermakelijk 
detail in deze kwestie is dat deze tussenpersoon 
het armreliek van Frederik pas vrijgaf voor 
transport naar de hertog toen hij de beloofde 
relieken ontvangen had: […] laat u weten, dat ik 
ernsticheit hebbe doen doen by mynen here hertoghe 
Frederick van Saxen, soe dat ick dat heilichdom van 
Sinte Willebrort ende Sinte Bonifacius, dat hij U 
geloeft hadde te seyden, gecreghen hebbe […] ende 

nu de voors. hertoge van Saxen zyn beloefte gehou-
den heeft ende voldaen, soe seynde ick hem den arm 
van St. Frederick dien ick tot nu toe hier bewaert 
hebbe.

 209 In inventarisatieverslagen van onder andere 
1369, 1569, 1578 en 1627 staan (soms tamelijk 
uitgebreide) beschrijvingen van de reliekhou-
der opgenomen. Deze verslagen zullen later 
uitvoeriger aan de orde komen.

 210 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.1r, Brom 
1901, p. 396 en Bergh-Hoogterp 1990, p. 467.

 211  inv.nr. N.M. 11450. Nadere informatie over 
deze reliekbuste kan onder andere gevonden 
worden in: Bergh-Hoogterp 1990, p. 462-493 
en Cat.mus.Amsterdam 2000, p. 48-49.

 212 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.1r. Brom 
1901, p. 396 en Bergh-Hoogterp 1990, p. 467.

 213 Cat.Utrecht 1972a, nr. 39, inv.nr. N.M. 625.
 214 Vroom 1981, p. 254 en Bergh-Hoogterp 1990, 

p. 216.
 215  HUA Domkapittel-2505 (1530), f.15r-f.16r.
 216 HUA Domkapittel-2508. De tekst van de 

werkovereenkomst is gepubliceerd in Brom 
1900, p. 238-242 en grotendeels in Bergh-
Hoogterp 1990, p. 219-220.

 217 Bergh-Hoogerp 1990, p. 229-232.
 218 HUA Domkapittel-2505 (1530), f.16v.
 219 HUA Domkapittel-2509.
 220 Bergh-Hoogterp 1990, p. 266.
 221 Bergh-Hoogterp 1990, p. 247 en p. 267. In 

Alberts 1976 zijn de fabrieksrekeningen opge-
nomen. Nr. 15: Rekening van de fabriekmeester 
Bernardus van Hairlem, 1 maart 1521-1 maart 1522: 
Item solvi per manus domini Gerardi Beyer confra-
tris nostri ad usum capitis sancti Blasii septem marchas 
argenti unam unciam et quindecim engels argenti 
qualibet marcha computata […]. Nr. 18 verhaalt 
vervolgens over de betaling van de smid: Reke-
ning van de fabriekmeester Johannes Reael, 1 maart 
1524-1 maart 1525: Item solvi Abel aurifabro super 
confectione caputis [sic] sancti Blasii et aliis rebus 
ecclesie nostre necessarriis.

 222 Vroom 1981, p. 278 en p. 539.
 223 Bergh-Hoogterp 1990, p. 769 noot 120.
 224 Bergh-Hoogterp 1990, p. 267.
 225 Zie voor deze hypothese Bergh-Hoogterp 

1990, p. 249-250. Zie voor de armreliekhouder: 
Cat.tent.Utrecht 1988, p. 63, Bergh-Hoogterp 
1990, p. 576-585 en Cat.tent.Amsterdam 2000, 
p. 167-168.

 226 HUA Domkapittel-2505 (1530), f.13v-f.15r. 
De Diversorium-tekst is gepubliceerd in Bergh-
Hoogterp 1987, p. 510-511: Alsoe mijn gned. here 
van Utrecht op sant Symon ende Judendach anno 
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LXXXIX der kercken van den Doem tUtr. ende 
sant Merten geg. heeft in sijnre genaden memo-
rie ende gedachtenisse een gulden cleynoet, gemaect 
nae die maniere alsemen dat huys betlehem pleech te 
beduyden, dair aen sijn dese nabescr. gulden beelde, 
gesteente ende cleynoede. In den yersten gaet bene-
den dairomme een gulden tuyn. Item dairinne is 
onser liever vrouwen gulden beelde mit hoeren kynde 
op hoeren schoet ende sij mitten kynde sittende op 
een bedde beddestede ende oircussen. Item achter die 
beddestede in dat huys sijn die osse ende die esell 
mitter cribbe, die buten den gulden tuyn staet. Item 
Joseph is dairinne knyelende met eene kerse in sijne 
hant. Item is achter Joseph bijnnen ende buyten den 
tuyn ene roytse verheven gelijck een steenroytse, ende 
is gestalt mit bloemkens ende een geytken bynnen 
opten voet van den roytse staende. Item zyn dair iii 
coninge, twee bynnen ende ene buten den tuyne, die 
ene knyelende, ende die ander twee staende, die neste 
ende outste een admirande cleyn aen sijne crone 
hebbende, die ander bynnen den tuyn een cleyne 
dymant voir aen sijn hoet ende boven opten hoet 
eene cleyne peerle hebbende, ende die derde conynck 
buyten staende heeft een robijn voir aen sijnen hoet. 
Item sijn noch buyten aen dat huys Bethleem drie 
gestalt als hyrdekens, die twee elcx met een scaeps-
cuppe ende die derde mit eene lullepijpe. Item sijn 
bynnen den tuyn tsamen vijff scaepkens ende geyt-
kens ende dair buten achte scaepkens. Item voir aen 
dat huysken beneden is een cristall dairinne is hey-
lichdom van Onser Liever Vrouwen hare ende cle-
dere, ende is aen elcke sijden van den cristall een 
cleyn engele, ende op dat cristal voir is mijn gened. 
heren wapen gestoffeert boven ende beneden dat 
wapen elcx mit een dyamant ende aen beyden sijden, 
aen elcke sijde mit een robijn ende een peerle. Item 
boven onder dat dack, die swaye geheten, is gestof-
feert myt sess dymante, mit achte robijne, mit achte 
peerlen ende een engell op dat dack mit een rollekyn 
dairinne gescreven: Gloria in excelsis Deo etc. Item 
een venster voir in dat dack, dair boven staet eene 
goede ronde peerle. Item op dat dack noch eene sterre 
mit een cleyn dyamant. Item boven op die vorste 
van dat huysken staet op dat een eynde een ballaes 
doir gegatet, staende in eene rose ende, op dat ander 
eynde een saphier doir gegatet, staende oic in eene 
roose. Item alsemen will hebben, ende dairinne stel-
len nae der tyt die geboerte onses heren Jhesu Christi 
allene soe mach men dat belde, bedde ende bedde-
stede van onser liever vrouwen mitten dryen conyn-
gen afnemen, die inne gevyselt syn. Ende dair voir is 
noch een beelde van onser liever vrouwen knyelende 
ende hoir kynt op een kussen voir hoir liggende, ende 
in die Stede van den conynck die buten staet een 

hyeerde, die gestalt is opsyende nae den engel mit 
gloria in excelsis. Item alle dat hyer aen is, is anders 
nyet dan gout ende gesteente ende soe guet, hou-
dende int gewichte xii marck ende xiii loet coelsches. 
Overeenkomstige beschrijvingen van het Stal-
letje staan in: HUA Domkapittel-2505 (1543), 
f.14v-f.16r en HUA Domkapittel-2505 (1571), 
f.19v-f.21v.

 227 Visser 1933, p. 203-207: Primo caput sancti 
Odulphi. Item caput Sancti Frederici cum mitra. 
Item duos ciphos ligneos argento circumdatos beati 
Odulphi cum una bructsa aurea in uno eorum con-
tentum et duabus parvis crucibus.

 228 Buchel circa 1615, f.32v. Muller 1879, p. 350 en 
Hoven van Genderen 1997, p. 647 noot 27.

 229 HUA Kapittel van Oudmunster-404, f. 1v en 
f.2v.

 230 HUA Kapittel van Oudmunster-404, f.2v.
 231 HUA Kapittel van Oudmunster-404, f.3r-f.3v. 

Over de importantie van het purperen kleed 
van Christus, zie: Hoven van Genderen 1997, 
p. 538.

 232 HUA Kapittel van Oudmunster-404, f.5v.
 233 HUA Kapittel van Oudmunster-404, f.1r-f.1v.
 234 HUA Kapittel van Oudmunster-404, f.2r.
 235 Taxatielijsten van beide jaren zijn gepubliceerd 

in Brom 1900, p. 243-246.
 236 Brom 1900, p. 247-248.
 237 HUA Domkapittel-2505 (1498), f.3v.
 238 Uit een processieverslag van 1461/62 – waar-

over later meer – is af te leiden dat de Dom 
inderdaad in het bezit was van schedelrelieken 
van de heilige Elisius. Elisius is, zoals te lezen 
in Hoven van Genderen 1997, p. 542, hoogst 
waarschijnlijk te vereenzelvigen met de hei-
lige Eliphius, een vierde-eeuwse martelaar die 
onder keizer Julianus werd vermoord en die 
vooral in Keulen verering genoot.

 239 HUA Domkapittel-2505 (1498), f.5v.
 240 HUA Domkapittel-2505 (1498), f.6v.
 241 HUA Domkapittel-2505 (1498), f.6v en f.7v. 

Bergh-Hoogterp 1990, p. 251 is van mening 
dat de bergkristallen houder die in 1526 
besteld werd terechtgekomen is in de Toren, 
welke door haar vereenzelvigd wordt met het 
grote torenostensorium dat ook wel in processies 
werd meegedragen.

 242 Brom 1900, p. 249-251.
 243 Deze objecten werden in 1504 aangetroffen op 

respectievelijk HUA Domkapittel-2505 (1504), 
f.5r, f.7v, f.8v, f.9r en f.10r.

 244 HUA Domkapittel-2505 (1504), f.5r.
 245 HUA Domkapittel-2505 (1504), f.11r-f.12v.
 246 Woordenboek der Nederlandse taal: questier-
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der/questeerder: geestelijke, die in de middel-
eeuwen met relieken rondreisde, daarbij aflaten 
verleende en genezingen toezegde. De gaven 
waren ten bate van klooster of kerk, waardoor 
hij werd uitgezonden.

 247 HUA Domkapittel-2505 (1504), f.12v en f.13r.
 248 Deze objecten staan respectievelijk op: HUA 

Domkapittel-2505 (1530), f.2v, f.10r en f.17r-
f.17v. De beschrijving van Het Bethlehem is 
opgenomen op f.13v-f.15r.

 249 HUA Domkapittel-2505 (1530), f.2r, f.2v en 
f.5r. In de publicatie Groot 2006, p. 52-53 
wordt nader ingegaan op de verschijnings-
vorm en plaatsing van deze reliekhouders. Hier 
wordt ook duidelijk dat de schrijnen voor 
Benignus, Wiro en Urbanus en de reliekhoof-
den voor Elisius en Urbanus van hout gemaakt 
waren.

 250 HUA Domkapittel-2505 (1530), f.2v. Voor het 
kopiëren van de ‘echte’ hoorns, zie: noot 190.

 251  HUA Domkapittel-2505 (1543), f.13r. Bergh-
Hoogterp 1990, p. 268: deze kristallen reliek-
houder voor relieken van Sint-Maarten werd 
vervaardigd in 1526/27, zo blijkt uit de Dom-
rekening van die jaren. Hier wordt ook dui-
delijk dat de reeds in zilver gevatte houder 
(gedeeltelijk) verguld werd.

 252 HUA Domkapittel-2505 (1543), f.13v: uit de 
beschrijving wordt duidelijk dat het borstbeeld 
van Blasius vervaardigd was uit zilver en gede-
coreerd was met een verguld kruis met twaalf 
parels. Het hoofd werd gesierd door twee topa-
zen en aan de uiteinden (wellicht worden hier 
de zijkanten bedoeld) van het hoofd bevin-
den zich twee bage (Woordenboek der Neder-
landse taal: bage: kleinood waaraan een of meer 
edele stenen voorkomen) met kostbare stenen 
en parels. Om de vinger van de heilige Blasius 
bevond zich een gouden ring met een saffier. 

 253 HUA Domkapittel-2505 (1543), f.16v.
 254 HUA Domkapittel-2505 (1571), f.22r-f.22v.
 255 HUA Domkapittel-2505 (1571), f.23r.
 256 Buchel circa 1615, f.13v.
 257 Rikhof 1997, p. 739.
 258 HUA Domkapittel-419. Dit processieverslag 

werd uitgegeven in: Asch van Wijk 1838. Een 
transcriptie staat ook in: Kruijf 2008b, p. 115-
118. Voor informatie over de Utrechtse pro-
cessies, zie H3 ‘Pelgrimage en volksdevotie’ en 
ook: Bogaers 2008, p. 281-356 en Hoven van 
Genderen 1997, p. 541-543.

 259 Margry 2000, p. 59-60.
 260 Het zogenaamde kerkenkruis van Bernold 

heeft de pennen losgemaakt. Mekking schreef 

in de catalogus Utrecht, kruispunt van de middel-
eeuwse kerk een artikel met het doel de sym-
boliek van een kerkenkruis uit de doeken te 
doen (Mekking 1988). En in Utrecht, een hemel 
op aarde wijdt Van Vlierden een hoofdstuk aan 
het fenomeen (Cat.tent.Utrecht 1988). In 1989 
voltrekt zich een geschreven strijd tussen Mek-
king en Van Berkum over het aandeel van Ber-
nold en Hendrik III in de totstandkoming 
van het kerkenkruis (Mekking 1989 en Ber-
kum 1989a en b). In een latere publicatie over 
het Utrechtse kerkenkruis (Broer 2001) meent 
Broer dat het kerkenkruis het beste voorbeeld 
van invented tradition is dat zij kent. Argumen-
ten voor het daadwerkelijk voorgenomen plan 
van Bernold om een kerkenkruis te bouwen, 
zijn volgens Broer in geen enkele oude bron 
terug te vinden.

 261 Voor het Martinellum, zie: Cat.tent.Utrecht 
1988, p. 59: het perkamenten manuscript wordt 
bewaard in de universiteitsbibliotheek te Lei-
den, inv.nr. Cod.Voss.Lat.Qu.74. De tekst op 
f.71r luidt: Heer Bernold, bisschop, heeft dit boek 
overhandigd aan de kerk van Sint-Pieter die hijzelf 
van de grond af heeft opgebouwd. Indien iemand 
het aan bovengenoemde kerk zou ontvreemden, dan 
staat hij bloot aan de banvloek. Zo zij het. Amen. 
Voor de tombe, zie: Cat.tent. Utrecht 1988, 
p. 31 en p. 56.

 262 Voor Deventer, zie: Mekking 1992b, p. 53-60. 
Voor Emmerik, zie: Flintrop 1992. Voor Zut-
phen, zie: Groothedde 1999.

 263 Haverkate – Peet 1985, p. 15-27 en Stöver 1997, 
p. 128.

 264 Muller 1888, p. 468: hier wordt duide-
lijk gemaakt dat de naam ‘Annalen van Sint-
Marie’ enigszins verwarrend is, aangezien in dit 
document gebeurtenissen vanaf 539 worden 
beschreven, terwijl de Mariakerk pas in 1099 
gebouwd werd.

 265 Muller 1888, p. 475.
 266 Deze ordinarius wordt tegenwoordig bewaard 

in de British Library te Londen (ms.Add. 
9769).

 267 Vellekoop 1996, p. 133.
 268 Vellekoop 1996.
 269 Hoven van Genderen 1997, p. 542. Overigens 

spreekt de auteur van de heilige Crispianus, 
een naar mijn weten niet bestaande heilige. De 
naam lijkt een vermenging te zijn van Crispi-
nus en Crispinianus. Op p. 543 noemt Van den 
Hoven van Genderen de heilige Cyprianus 
wel, maar hij rectificeert hiermee niet zijn eer-
der vermelde Crispianus.
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 270 HUA OKN verzamelde stukken-208, respec-
tievelijk f.10r en f.10v. 

 271 Brom 1900, p. 271-275. De albe kan nooit 
aan Bernold hebben toebehoord, maar is een 
geschenk geweest van keizer Frederik Barba-
rossa, zie H4 ‘Albe, stola, manipel en singels van 
Bernold’.

 272 Brom 1900, p. 279.
 273 Hoven van Genderen 1997, p. 543. Wil-

lem Heda, deken van het kapittel van Sint-
Jan, heeft deze gebeurtenis beschreven: Beka 
– Heda 1642, p. 322-324: Tenor primae schedu-
lae: Reliquiae sanctae Mariae Matris Domini, de 
sepulchro & sindone Domini, de petra super quam 
Dominus sedit, reliquiae sancti Petri Apostoli, sancti 
Iacobi fratris Domini, sancti Philippi apostoli, sanc-
torum martyrum Stephani protomartyris, S. Lauren-
tii, Bonifacii Anastasii & sanctorum confessorum 
Martini episcopi, Hilarii, Heriberti & sanctarum vir-
ginum Margaretae, Affrae martyris, XI M virginum. 
Tenor secundae schedelae: Et sanctorum confesso-
rum Martini episcopi, Benedicti abbatis, sancti Hila-
rii episcopi, sancti Nicolai, Liberii, de cruce Domini, 
de vestimento sanctae Mariae, sancti Amandi, de 
spongia, de sepulchro sancti Ioseph aliarumque mar-
tyrum XI M Virg. Tenor tertiae schedulae: Reliquiae 
sancta Mariae Matris Domini, de sindone Domini, 
de petra super quam Dominus sedit, & Sancti Petri 
Apostoli, Sancti Iacobi Apostoli fratris Domini, S. 
Philippi Apostoli, sancti Bartholomei Apostoli, & 
sanctorum Martyrum Stephani Protomartyris, S. 
Laurentii Martyris, S. Georgii Martyris, Sancti Pan-
cratii Martyris, S. Bonifacij Martyris, S. Alexan-
dri Martyris, S. Stephani Papae & Martyris, S. Ipo-
liti Martyris, S. Blasii Martyris, S. Tiburtii Martyris, 
S. Sixti Martyris, S. Urbani Martyris, S. Gorgonii 
Martyris, S. Quirini Martyris, S. Venantii Marty-
ris, S. Anastasii Martyris, S. Egnatii Martyris, sancti 
Sebastiani Martyris, sancti Amani Martyris. Tenor 
quartae schedulae: De cruce Domini, de vestimento 
Domini, de vestimento Sanctae Mariae, Bartolomei 
Apostoli, de columna Domini & sanctorum Marty-
rum Pancratii, Georgii, Alexandri & sancti Stephani 
Papae & Martyris & sanctorum confessorum Nico-
lai Episcopi, Liberii & SS. Virginum Agathae, Mar-
garetae, Iulianae. Quibus schedulis debite perlectis & 
reliquiis in dicta capsula existentibus inspectis, idem 
Revenrendus pater Dominus episcopus Ebronen-
sis dictarum reliquiarum visitator, de dictorum nostri 
Vicarii & in Theologia ac in jure doctorum consilio, 
easdem reliquias extra loca, in quibus a senioribus & 
venerandis patribus reverenter olim collocatae fuerant 
segregatae, abstulit, sed easdem more aliarum reliqui-
arum venerari & coli censuit, de nostrae auctoritatis 

ordinariae licentia speciali. Quae omnia & singula 
universitati vestrae insinuamus, notificamus & inti-
mamus, dignum arbitrantes, ut dicta nostra Ecelesia 
sancti Iohannis, quae tam honorifice a dicto Domino 
Bernoldo episcopo, praedecessore nostro, longis jam 
retroactis temporibus constructa & dotata dinoscitur, 
ac ipse Deus, qui in sanctis suis gloriosus est, hono-
retur, ad corpora sanctorum Cypriani & Iustinae & 
reliquiae nunc, ut praemittitur, in dicto altari adin-
ventae, juxta praefatarum schedularum tenorem, 
debitis frequententur obsequiis. Omnibus vere poeni-
tentibus, confessis & contritis, qui ad usum fabricae 
dicti novi chori, seu ad ornamenta dictarum reliquia-
rum, quoquomodo manus porrexerint adjutrices, quo-
tiescunque & quandocunque hoc fecerint, de omni-
potentis Dei misericordia, ac beatorum Petri & Pauli 
Apostolorum ejus, ac beati Martini patroni omnium-
que sanctorum meritis & intercessionibus confise suf-
fragiis quadraginta dies indulgentiarum de injunc-
tis eis poenitentiis misericorditer in Domino relaxa-
mus. Datum sub nostro subsigillo ad causas praesen-
tibus appenso, anno a Nativitate Domini Millesimo 
quingentesimo quinto decimo, die vero decima octave 
mensis Iunii. Iohannes de Wael Notarius de man-
dato subscripsit.

 274 Hoven van Genderen 1997, p. 542.
 275 Brom 1900, p. 289.
 276 Brom 1900, p. 293-300.
 277 Brom 1900, p. 302. HUA Kapittel Sint Marie-

258.
 278 Heussen – Rijn 1725-1726, dl. 1, p. 34: een 

altaar kon niet gewijd worden zonder dat er 
relieken van de betreffende heiligen in aanwe-
zig waren.

 279 Bergh-Hoogterp 1990, p. 315.
 280 Bergh-Hoogterp 1990, p. 231-232.
 281 Delemarre 1988, p. 40-47.
 282 Gysseling – Koch 1950, nrs. 173-174: ad basili-

cam que est constructa in honore Saluatoris Domini 
nostri Iesu Xristi et beate Marie genitricis Dei, sed 
et beatorum apostolorum Petri et Pauli, omniumque 
apostolorum, sanctique Iohannis baptiste, vel cetero-
rum sanctorum, noscitur esse aedificata.

 283 Muller 1879, p. 326-331. Ook Bergh-Hoogterp 
1990, p. 359 verwijst hiernaar, zij het foutief: 
1361 is hier 1363 geworden.

 284 Bergh-Hoogterp 1990, p. 359.
 285 Muller 1879, p. 327, p. 330 en p. 334.
 286 Bergh-Hoogterp 1990, p. 365-366.
 287 Rikhof 1997, p. 741: Over de wijze waarop de 

relieken in de domkerk werden vereerd door pel-
grims in de hoge middeleeuwen is nagenoeg niets 
bekend. Rikhof 1997, p. 745: Was er nu van-
wege de omvangrijke, in prachtige houders gebor-
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gen verzameling relieken […] ook sprake van een 
grote toestroom van pelgrims naar de Dom? Ver-
schillende historici […] die zich met de reliekencul-
tus in de Dom hebben beziggehouden, komen ieder 
afzonderlijk tot de conclusie, dat het aantal bezoe-
kers gering is geweest en daarom de inspanningen 
van het Domkapittel op dit terrein als mislukt moe-
ten worden beschouwd. De Dom heeft zich nim-
mer tot een groots bedevaartcentrum ontwikkeld. 
Bergh-Hoogterp 1997, p. 247 formuleert het 
als volgt: Despite several attempts, the Dom never 
really managed to attract many pilgrims. It may be 
that the prelates were not business-minded enough 
to make the most of their sacred treasures […] En 
Vroom 1981, p. 278 had datzelfde al eens pun-
tiger geformuleerd: Ondanks alle voorzienin-
gen bleven pelgrims weg. De Dom van Utrecht is 
nooit […] een centrum van pelgrimage geweest. Op 
een impliciete manier wordt door Herwaarden 
1978, p. 771-774 dezelfde conclusie getrokken. 
In zijn proefschrift over opgelegde bedevaarten 
staat namelijk een index van bedevaartsoorden 
waarin veel steden een plaats kregen, Utrecht 
echter niet. Tongerloo 2003, p. 35-36 conclu-
deert dat Utrecht geen opvallend bedevaarts-
oord was. Zie ook: Bogaers 2008, p. 342-343.

 288 Deze bepaling is te lezen in het Rechtsboek 
van Wstinc (circa 1345), die priester en kanun-
nik was van het Domkapittel. Dit Rechtsboek 
is voor het laatst uitgegeven door Muller 1895.

 289 Cat.tent.Keulen 1985, dl. 2, p. 149. Het kapit-
tel van de kathedraal van Laon, in 1112 zwaar 
beschadigd door een grote brand, zette de 
reliekschat van de kathedraal in om giften voor 
de herbouw van de kathedraal te genereren, 
zie: Verdon 2003, p. 236. Zie verder: Eekhof 
1909, p. 13-14 en Kuys 2004, p. 202-209.

 290 Vroom 1981, p. 277.
 291 Rikhof 1997, p. 743.
 292 Vroom 1981, p. 278-279 en Rikhof 1997, 

p. 739.
 293 Tongerloo 2003, p. 35-37.
 294 Toorn-Piebenga 1987, p. 260.
 295 Rikhof 1997, p. 745.
 296 Beuningen – Koldeweij 1993, p. 179 en Beu-

ningen – Koldeweij – Kicken 2001, p. 278-
279. De Utrechtse insignes die in deze cata-
logi zijn opgenomen vertonen een grote ver-
scheidenheid aan vormen, maar zijn qua thema 
allemaal hetzelfde: Sint-Maarten zittend op 
een paard terwijl hij met een zwaard een stuk 
van zijn mantel afsnijdt voor een behoeftige. 
Van Maarten waren al in de twaalfde eeuw 
relieken aanwezig in Utrecht. De kanunniken 

namen hier geen genoegen mee en verwier-
ven in 1519 maar wat graag een stukje arm. De 
opgenomen insignes stammen echter allemaal 
van vóór 1519. Het feit dat Martinus van Tours 
patroonheilige was van het bisdom Utrecht 
en eveneens van de Utrechtse Dom, waar dus 
al een wervel van hem in het altaar bewaard 
werd, was voor pelgrims blijkbaar genoeg om 
hem te bezoeken.

 297 Van de stad Utrecht is geen Mirakelboek opge-
steld / bewaard gebleven. In dergelijke boeken, 
waarvan er voor andere steden wel een aantal 
overgeleverd is, werden gebeurtenissen opgete-
kend die door toedoen van een wonderdoend 
reliek of heiligenbeeld plaatsvonden. Tonger-
loo 2003, p. 36: hier wordt zelfs voorzichtig 
geopperd dat het wel lijkt of de kanunniken 
bewust al te opzichtige verering, die plaatshad 
naar aanleiding van een paar wonderen, wil-
den voorkomen. Ook bij Hoven van Genderen 
1997, p. 582-585 is een bespiegeling opgenomen 
over het belang dat Utrecht vertegenwoordigde 
als gekeken werd naar de beschikbare relieken. 
In zijn beschouwing betrok de auteur ook de 
publicatie van Arnoldus Raisse (Raisse 1628), 
een kanunnik in Douai die in 1628 een opsom-
ming uitgaf van de inhoud van de heilige ver-
zamelingen in talloze Zuid- en enkele Noord-
Nederlandse steden.

 298 Voor uitgebreidere informatie over Utrechtse 
processies, zie: Groot 2006, p. 196-199, Bogaers 
2008, p. 281-349 en Welie 1994. Naar de pro-
cessies in bijvoorbeeld Nürnberg en Erfurt is 
uitgebreid studie verricht: Löther 1999.

 299 Liber Catenatus betekent letterlijk: het boek 
aan de ketting. Dit was over het algemeen een 
register waarin goederen en gebeurtenissen 
stonden opgetekend.

 300 HUA Domkapittel-419.
 301 Rikhof 1997, p. 744-745. HUA Domkapittel- 

419.
 302 Deze cultus ontwikkelde zich op basis van een 

– meest waarschijnlijk legendarische – gebeur-
tenis in het leven van Bernold, welke beschre-
ven staat in de Croniken van Beke (Bruch 1982, 
p. 59): Alse Adeboldus die bisscop begraven was, so 
wart ene grote twidrachtichede om enen bisscop te 
kiesen. Waerom die coninc Conradus nederquam tot 
Utrecht alse dese twidrachticheit te saten, ende voerde 
mit hem Ghisele sijn wijf, een reckelike vrouwe. 
Ende want die coninginne in dien daghen swaer was 
ende vaste bi der tijt was een kint te winnen, ende 
hierom so liet se die coninc bliven in enen dorpe 
hiet Oesterbeec in des priesters huus, die Bernulfus 
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was ghenoemt. Ende die coninc reet haestelike voert 
tot Utrecht om eendracht ende vrede te maken in 
den capittel. Ende alse die twidracht ummer meerde 
ende niet en minrede, so bleef dat capittel ten les-
ten an den coninc, dat hi hem sette enen besceide-
nen wisen man, dies weerdich ware dat bisdom van 
Utrecht te berechten. Ende in desen wan die edel 
coninginne een kint van sunderlingher scoenre vorme 
ende omboet den coninc nywe bliscap bi den pries-
ter Bernulfum. Ende die coninc verblide hem om 
dese be gheerde boetscap, alst gheen wonder en was, 
ende gaf desen selven priester dat bisdom, ornamente, 
vingherlijn ende des bisscops staf.

 303 Muller 1888, p. 485.
 304 Kronenburg 1899, p. 99-100.
 305 Calkoen 1908, p. 452.
 306 Linden 1999, p. 25 en p. 730, Bruin 2000, p. 54 

en Polman 1967, p. 222.
 307 Dit kunstwerk bevindt zich in de collectie van 

Museum Catharijneconvent, inv.nr. RMCC 
s39.

 308 Verkerk 1997.
 309 Gruting 1992.
 310  Hilten 1983.
 311  Poel 1988.
 312  Staal 1996. 
 313  Lommel 1879a.
 314  Hulzen 1932, p. 9-10.
 315  Hulzen 1932, p. 23-24.
 316  Kleijntjens – Campen 1932, p. 214.
 317  Brugmans 1904, p. 32 en Vliet 1987, p. 33-35.
 318  Kleijntjens – Campen 1932, p. 165. De kapit-

telkerken van Utrecht lijken er, in vergelij-
king met andere steden, wel goed vanaf te zijn 
gekomen, zie hiervoor: Duke 1996, p. 33 en 
Freedberg 1986, p. 49.  Meer algemeen over de 
beelden-storm, zie: Crew 1978, p. 10-38.

 319  Kleijntjens – Campen 1932, p. 221-222 en 
Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 5, p. 351.

 320 Hulzen 1932, p. 47. Zie ook: Cat.tent.Utrecht 
1986, p. 125-135.

 321 Vliet 1987, p. 41-43.
 322 Graaf 2004, p. 153-158. Voor de martelaren van 

Gorcum, zie: Cat.tent.Sint-Truiden 2009, 
p. 38-46.

 323 Linden 2002, p. 591. Huyben 1954, p. 33-38. De 
namen van de martelaren van Gorcum zijn: 
Petrus van Asse, Willehadus van Denemarken, 
Godefridus van Duynen, Theodoricus van der 
Eem, Antonius van Hoornaar, Johannes van 
Hoornaar, Adrianus Jansen, Nicasius Janssen, 
Jacobus Lacops, Johannes Lenaerts, Godefri-
dus van Mervel, Nicolaas Pieck, Nicolaas Pop-
pel, Franciscus de Roye, Leonardus Veghel, 

Antonius van Weert, Hieronymus van Weert, 
Cornelius van Wijk bij Duurstede en Andreas 
Woutersz. 

 324 Voor relieken van de martelaren van Gorcum 
in de schat van de Gertrudiskathedraal, zie H4 
‘Servatius Nieuwpoort’.

 325 inv.nrs. OKM m3 en OKM m162. Voor een 
levensbeschrijving van Cornelis Muys, zie: 
Kronenburg 1902, dl. 2, p. 3-36: door Kro-
nenburg wordt Muys wel degelijk als heilige 
beschouwd.

 326 Opmeer 1700, p. 322-325. Zie ook: Molhuysen 
1711-1739, dl. 1, kol. 1518.

 327 Opmeer 1700, p. 326-329.
 328 xls. 1165: Ik in ‘t graf roerde met […] sijn stokje 

of er nog de tinne kelk was. In het altaar van de 
Gertrudiskathedraal bevinden zich veelal ver-
stopt tussen de relieken talloze briefjes of snip-
pers perkament waarop notities over de her-
komst van de relieken staan. Deze briefjes zijn 
door mij opgenomen in de inventarisatie-
excelsheet. De nummering die ze daar hebben 
gekregen wordt ook in de voetnoten aange-
houden. 

 329 xls. 1167.
 330 xls. 876.
 331  Cat.tent.Utrecht 1972a, p. 71 en Vliet 1987, 

p. 50-51. Zie ook: Pegel 1992, p. 130-135.
 332 In de Pacificatie van Gent was vastgelegd dat 

in de gewesten Holland, Zeeland en in het 
graafschap Buren alleen het calvinisme werd 
toegestaan. In de overige gewesten mocht 
alleen het katholieke geloof aangehangen wor-
den. 

 333  Vliet 1987, p. 50-51.
 334 Vliet 1987, p. 57.
 335  Rikhof 1993, p. xiv.
 336 Bergh-Hoogterp 1990, p. 392. Goudsmid Abell 

van der Vechte herstelde blijkens een rekening 
van het kapittel van Sint-Salvator van 1529 
de monstrans met het Heilig Sacrament die 
in oorlogstijd uit elkaar gehaald was (in tempo 
belli fuerat in partes divise et occultate), blijkbaar 
om een onderdeel te kunnen sparen (Bergh-
Hoogterp 1997, p. 292-293). En toen in 1578 
de commissarissen de Utrechtse kerken langs-
gingen om het goud- en zilverbezit te innen, 
verklaarden de kanunniken van Sint-Marie dat 
er bij hen niet veel meer over is omdat ze veel 
moesten verkopen ten tyde vande gelderssen oor-
loch int jaer van XXVIII (Muller 1879, p. 286 
noot 1).

 337 Muller 1879, p. 304.
 338 Staal 2000, p. 178.
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 339 Muller 1879, p. 293-295.
 340 HUA Domkapittel-2148.
 341 Bergh-Hoogterp 1987, p. 511. De relieken van 

Maria, die bewaard werden in het kistje van 
het Stalletje van Bethlehem, waren daar al uit-
genomen. Het kristallen kistje werd in bewa-
ring gegeven van de Domthesaurier, zie: Dodt 
van Flensburg 1838-1848, dl. 1, p. 260.

 342 Hieronder vielen de kapittel- en parochieker-
ken, maar ook de verscheidene kloosters en 
gasthuizen binnen de stad Utrecht en de gil-
den en broederschappen die altaren of kapellen 
beheerden in een kerk of klooster. Voor de ver-
slagen, zie: Muller 1879, p. 296-322. De Pau-
lusabdij had al een deel van het zilver afgestaan 
aan de Staten van Utrecht (p. 301), het regu-
lierenklooster had veel zilver een jaar of twee 
geleden verkocht om schulden mee te beta-
len (p. 301), het klooster te Oudwijk net bui-
ten Utrecht had uit armoede een deel van het 
zilver en goud ingewisseld (p. 303), het Beth-
lehemconvent deed datzelfde (p. 304) en het 
klooster van de begijnen had een kelk laten 
smelten om penningen te kunnen betalen  
(p. 315). Voor een voorbeeld van liegen tegen 
de commissie, zie: Muller 1879, p. 316 noot 1. 
HUA Staten van Utrecht landsheerlijke tijd-
322 bevat een instructie voor de inventarisatie-
commissie.

 343 Het bezit van het kapittel van Sint-Salva-
tor werd (deels) geïnventariseerd in 1609 (Vis-
ser 1934c, p. 186-188), 1610 (HUA OKN ver-
zamelde stukken-163), 1624 (HUA Kapittel 
Oudmunster-404), 1625 (Asch van Wijk 1846, 
p. 217-218), 1627 (HUA Kapittel Oudmun-
ster-404), 1637 (HUA OKN verzamelde stuk-
ken-166), 1670 (Brom 1901, p. 398) en 1673 
(Brom 1901, p. 399). Enkele van deze verslagen 
komen hieronder uitgebreider aan de orde.

 344 Volgens Buchel circa 1615, f.31r. is de afbraak 
nullo bono (voor niets) uitgevoerd.

 345 Voor de relieken van de heilige Frederik, zie: 
Brom 1897.

 346 Bergh-Hoogterp 1990, p. 490-491, Asch van 
Wijk 1846, p. 213-215 en Visser 1934c, p. 183-
185.

 347 HUA Kapittel Oudmunster-404 (1580) en 
Brom 1900, p. 319-322.

 348 In Emmerik was ook een omvangrijke collec-
tie liturgisch textiel ondergebracht, zie: HUA 
OKN Apostolische vicarissen-19, f.1125.

 349 Visser 1934c, p. 186-188 en Bergh-Hoog-
terp 1990, p. 466-467: Inden eersten twee silve-
ren ende vergulde hoefden met reliquie daer in. […] 

Item een bischopsmiter mit syn henxels. Op basis 
van deze beschrijving concludeerde Van den 
Bergh-Hoogterp dat de mijter van het borst-
beeld van Frederik geheel afneembaar was en 
dat er eerst banden – waarschijnlijk ook van 
zilver – aan hingen. In eerdere inventarissen 
(1569 en 1578) werden de banden bestempeld 
als appendentibus. In 1627 werden de banden 
niet meer genoemd. Vermoedelijk gingen zij 
tussen 1609 en 1627 verloren. De inventarisatie 
in het huis van Van den Eynde werd uitgevoerd 
door een Utrechtse afvaardiging met in ieder 
geval Pompeius van Montzima, thesaurier van 
het kapittel van Sint-Salvator en Robert van 
Hont horst, kanunnik van datzelfde kapittel.

 350 Visser 1934c, p. 185-188.
 351  HUA Kapittel Oudmunster-404, Brom 1901, 

p. 391-392 en Visser 1934g, p. 198. In een brief 
van 8 september 1610 berichtte J. de Cra-
nendonck het kapittel van Sint-Salvator over 
zijn vorderingen. Zo schreef hij dat hij ervan 
overtuigd was dat de kostbare bezittingen voor 
goede prijzen verkocht konden worden (dat 
dy ten meesten profyte ende hoecsten pryse sou-
den moghen vercoft worden) en dat hij inmid-
dels een soort tussenpersoon ingeschakeld had 
die verstand van zaken had (ick hebbe dy gestelt 
in handen van alsulken persoen, dy daer wel raedt 
sal tou weten). Ook was De Cranendonck druk 
bezig reclame te maken voor zijn producten; 
hij schreef dat hij veel tijd besteedde aan het 
informeren van kapittels en abdijen over zijn 
prachtige aanbod.

 352 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.1r: Alse eerst 
caput Sti Frederici Episcopi bewaert in een silvere 
geslagen hooft mit een silvere myter daerop, hier ende 
daer vergult, onder welcke silvere hooft gesneden is 
als volght: Anno Domini MCCCLXII decanus et 
capitulum sancti Salvatoris Traiectensis me ex tumba 
protunc innovata extrahi et fieri fecerunt per Elyam 
Scerpswert aurifabrum. Item caput Sti Odulphi, 
oock bewaert in een silver geslagen hooft, thaer ver-
gult zijnde tot in de neck hangende. Onder wel-
cke silver hooft gesneden is als volcht: Anno Domini 
MCCC decanus et capitulum sancti Salvatoris Tra-
jectensis me ex capella extrahi et fieri fecerunt. Voor 
uitgave van deze bron, zie: Asch van Wijk 1846, 
p. 218-222 of Brom 1901, p. 395-398. Zie ook: 
Visser 1934c, p. 184-185. 

 353  HUA OKN verzamelde stukken-165, f.2v-f.3r.
 354 Bergh-Hoogterp 1990, p. 491.
 355  Brom 1901, p. 398. Een plausibele verkla-

ring voor deze verwarring wordt gegeven in: 
Hoven van Genderen 1997, p. 648 noot 28.



263noten

 356 HUA Kapittel Oudmunster-21-26, f.49v-f.50r 
en Brom 1901, p. 399.

 357 Hoven van Genderen 1997, p. 535. De Leidse 
kerk, die zich aansloot bij de Cleresie, had aan 
het eind van de negentiende eeuw nog steeds 
relieken in beheer. Deze verkeerden echter 
niet in al te beste staat. Bij zijn aantreden in 
1882, trof Johannes Martinus van Beek in de 
altaarstipes relieken die door vocht en motten 
waren beschadigd. De bijbehorende documen-
ten werden ongeordend en apart van de relie-
ken bewaard. Op 27 november 1882 plaatste 
hij al de heilige overblijfselen en de documen-
ten in een met zink beslagen kist bijeen, zo is 
te lezen in: Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, 
document  C-39.

 358 Frenay 1880, p. 72.
 359 In het gidsje dat verscheen bij deze tentoon-

stelling (Cat.tent.Amsterdam 1883, p. 26) 
wordt de reliekhouder als volgt omschreven: 
Gegoten en geciseleerde zilveren bisschops-buste, 
met geslagen zilveren myter; het priestergewaad 
met romaansche ornamenten en relief, de myter met 
uitgesneden gothische traceering en randen; reli-
quiaire, waarin een deel van den schedel van St. 
Fredericus, achtste bisschop van Utrecht, bewaard 
werd. Op den bodem eene inscriptie met niet zeer 
duidelijke letter, volgens de Batavia Sacra, folio 
13, aldus te lezen: Anno D.MCCCLXII, Deca-
nus et Capitulum S. Salvatoris Trajectensis me ex 
tumba, pro tunc innovata extrahi et fieri fecerunt 
per Elyam Scerpswert, aurifabr. In een recensie 
van de tentoonstelling (Darcel 1883, p. 322) 
wordt verwezen naar de houder: Un chef, en 
argent repoussé, de saint Frédéric, appartenant aux 
Jansénistes de Leyde, coiffé d’une haute mitre à 
claires-voies rayonnantes, fut repoussé, mais d’une 
main un peu rude (ano dni m ccc LXXIII), par 
un certain Elya Scerpswert qui se qualifie à juste 
titre d’auri fabrum.

 360 Bergh-Hoogterp 1990, p. 491-492.
 361 inv.nr. N.M. 11450. Cat.tent.Utrecht 1989, p. 6, 

Cat.tent.Amsterdam 2000, p. 173-177 en Cat.
mus.Amsterdam 2000, p. 48.

 362 Visser 1933, p. 154. Hoogstwaarschijnlijk is het 
kistje van Franse makelij.

 363 Cat.tent.Utrecht 1972, nr. 39.
 364 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.3v. Zie: 

Brom 1901, p. 384.
 365 Brom 1901, p. 388 en Visser 1933, p. 158.
 366 HUA Kapittel Oudmunster-404, f. 1v en Brom 

1901, p. 397.
 367 Visser 1933, p. 161.
 368 Brom 1901, p. 398. In de inventaris van 1670 

wordt gesproken over een wit kisje [sic] met sil-
vere banden.

 369 inv.nr. N.M. 625. Visser 1933, p. 163 en Cat.
tent.Amsterdam 2000, p. 169.

 370 Lagerwey 1934, p. 89 en Os 1998b, p. 177.
 371 Cat.tent.Utrecht 1995, p. 93.
 372 HUA Domkapittel-2505 (1504), f.12v. Gepubli-

ceerd in: Brom 1900, p. 270.
 373 Mogelijk werd de hamer van Sint-Maarten 

niet aan de commissie opgegeven, omdat deze 
op dat moment niet ‘in huis’ was. In dat geval 
zal deze zich meest waarschijnlijk bevonden 
hebben in de  bewaring van de questierder.

 374 inv.nr. OKM m38.
 375 Staal 2000, p. 166, Cat.tent.Utrecht 1988, 

p. 73-74 en Cat.tent.Utrecht 1995, p. 89.
 376 inv.nr. OKM st86.
 377 Gruting 1992, p. 71. HUA OKN OBC-854 

(1615), f.1r nr. 32.
 378 Gruting 1992, p. 71. De Hoge Heuvel te Keu-

len (ook wel Collegium Alticollense genoemd) 
was een convict dat de priesteropleidingen 
voor het bisdom Utrecht verzorgde. Het col-
lege werd in 1603 door Sasbout Vosmeer 
gesticht. Hieronder komt het college uitvoeri-
ger aan de orde.

 379 Gruting 1992, p. 71. HUA OKN OBC-583, 
f.875r.

 380 inv.nr. OKM v42.
 381 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.2v.
 382 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.1r en f.2r.
 383 Muller 1879, p. 312-313: hier wordt het ver-

moeden uitgesproken dat de Oloffsnap het 
echte reliek is en dat de daarvoor genoemde 
nap een glazen drinkschaal van Odulphus was 
welke in een zilveren vatting zat. Hoven van 
Genderen 1997, p. 660-661 noot 109 waar van 
een ander scenario wordt uitgegaan: wellicht 
was de nap met twaalf uncen zilver minder 
kostbaar, terwijl de Oloffsnap bij iemand thuis 
in bewaring werd gegeven.

 384 Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 198 en 
Kronenburg 1899, p. 52.

 385  Asch van Wijk 1846, p. 214 en Visser 1934c, 
p. 187.

 386 UHUA Kapittel Oudmunster-404, f.1r. Brom 
1901, p. 396: Item nappa Sti Odulphi mit sil-
ver beslagen mit een grote fijn goude medalie, daerin 
staet een agaetsteen met twapen van een leeuw ende 
noch was daerin een gout cruysgen mit Christus daer 
aen beyde mit een kettentgen daeraen vast. 

 387 Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 198.
 388 Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 199-

201.
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 389 Het staat niet vast wie de hoorns aan de kerk 
schonk. Hier wordt keizer Hendrik IV (1050-
1106) als schenker genoemd, daar meent men 
dat bisschop Koenraad (†1099) deze eer toe-
komt. En ook de naam van abt Wolfram van 
Prüm (†1103) is al meerdere malen genoemd, 
zie bijvoorbeeld: Heel 1930, p. 70-71 en Vlier-
den 1989, p. 5-6.

 390 Brom 1900, p. 301-302.
 391 Muller 1879, p. 314-315.
 392 Van Heel 1930, p. 74-78.
 393 HUA OKN verzamelde stukken-219.
 394 HUA OKN verzamelde stukken-220. Deze 

gematigde interesse valt samen met het sterk 
teruglopende geloof in de reliekkracht van 
de hoorns. In de zeventiende eeuw geloofden 
weinig mensen nog in het werkelijk bestaan 
van het legendarische eenhoornige paard.

 395 Vlierden 1989, p. 10-12, inv.nrs. Rijksmuseum: 
NG-NM 2808, 2809 en 2810, inv.nrs. Catha-
rijneconvent: RMCC v7/8.

 396 Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 29, Koldeweij 1992, 
p. 153-155 en Defoer 2004.

 397 Kronenburg 1899, p. 102-103.
 398 Heukelum 1877, p. 1-2.
 399 HUA OKN verzamelde stukken-206, f.1r. 

Gepubliceerd in: Dodt van Flensburg 1838-
1848, dl. 3, p. 200 en Heukelum 1877, p. 3.

 400 Lagerwey 1933, p. 82.
 401 inv.nrs: albe: OKM t91, singels: OKM t93a/b, 

stola: OKM t92a en manipel: OKM t92b. 
 402 HUA Kapittel Sint Pieter-114-a.
 403 Een vergelijkbare kelk en pateen worden 

bewaard in de Schatkamer van Minden, zie: 
Cat.mus.Minden 1961, p. 18-19.

 404 Stam 1995, p. 17, inv.nr. ABM m1200.
 405 Van de overdracht in 1822 is een ontvangstbe-

wijs bewaard gebleven, zie hiervoor: Lunsingh-
Scheurleer 1946, p. 62. Hierin wordt gesproken 
over: a. Een kleine zilveren kelk, defect, b. Een dito 
patena, defect, c. Een vergulde hoepring, d. Een zeer 
klein stukje hout, waarschijnlijk van een bisschopsstaf.

 406 Cat.mus.Amsterdam 1902, nr. 2 en 3.
 407 inv.nrs. Rijksmuseum: NM 820, 821 en 822, 

inv.nrs. Catharijneconvent: RMCC m18a/b/c.
 408 Vijvers 1991, p. 13. Hier werd gesteld dat het 

purperen kleed van Christus dat genoemd 
werd in de Ordo van de Salvatorkerk hetzelfde 
reliek is als het nu nog bewaarde Kleed des 
Heren. De vermelding van de kleur purper 
zou niet slaan op het reliek zelf, maar op de 
zijden doek die als ondergrond fungeert.

 409 HUA OKN verzamelde stukken-166, f.1r-f.1v 
en Visser 1933, p. 207-208.

 410 inv.nr. OKM st81.
 411  inv.nr. wurgdoek: OKM t65, inv.nr. albe: OKM 

st83.
 412 Staal 2008, p. 132-133, Jong 2008, p. 149-151, 

Stam 1995, p. 19, Strous 1997 en Elsen 1890, 
p. 33-40: Elsen is ervan overtuigd dat de oud-
katholieken de wurgdoek van Cunera ver-
brandden, omdat de authenticiteit niet vol-
doende bewezen kon worden. Dit is uiteraard 
nooit gebeurd. Zie voor de schenkingen ook: 
Lommel 1879, p. 100-101.

 413  Thomas van Buurlo is belangrijk geweest voor 
het redden van verscheidene relieken uit de 
Arnhemse Eusebiuskerk. Hij bracht deze (ver-
moedelijk allemaal) onder bij Johannes de 
Haas. Zie onder andere: Gruting 1992, p. 59 en 
Acta Sanctorum 1643-…, Iunii, dl. II, dies 12, 
p. 560-561, Staal 1996, p. 79 en Stam 1995, p. 19.

 414 Stam 1995, p. 18. Zie voor Botter verder: 
Hoven van Genderen 1997, p. 537 en Lommel 
1879a, p. 112-113 en p. 141-150.

 415  De helften waren tot 1972 enigszins proviso-
risch aan elkaar genaaid. Tijdens een restauratie 
door de Abegg-Stiftung werden de helften uit 
elkaar gehaald, gereinigd en professioneel aan 
elkaar bevestigd. 

 416 Blijkbaar had de heilige Cunera er vrede mee 
dat haar overblijfselen uit Rhenen weggehaald 
werden. In de veertiende eeuw had ze van-
uit de hemel nog ingegrepen toen een aantal 
draadjes van haar wurgdoek naar buiten Rhe-
nen vervoerd werd, zie hiervoor: www.collec-
tieutrecht.nl.

 417 Staal 1996, p. 80-81.
 418 Hofman 1892, p. 405-407, Snelting 1909, p. 205 

en Stam 1991a, p. 15. Zie voor de schenkingen 
ook: Lommel 1879, p. 102-103. Ook andere 
schrijnen uit de middeleeuwse kerkschat van 
Deventer vielen ten prooi aan de onrechtvaardi-
gen kerkroovers: Snelting 1909, p. 204-206.

 419 Stam 1991b, p. 14 en Hofman 1892, p. 407-408: 
Codde liet het echtheidsbewijs opstellen door 
zijn secretaris: de jonge Theodorus Doncker 
(zie H4 ‘Theodorus Doncker’).

 420 Visser 1935, p. 22, inv.nr. albe: OKM st83, 
inv.nr. mantel en singel: OKM st82.

 421 Staal 2000, p. 178.
 422 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-55 (slechts ter voorbeeld aangevoerd).
 423 Dit terrein van de geschiedenis behoeft abso-

luut meer onderzoek. Met deze publicatie is 
slechts een aanzet gegeven. Ik hoop aange-
toond te hebben hoe informatief en veelzijdig 
de historie van de erfgoedredding is.
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 424 HUA OKN verzamelde stukken-166, f.1r.
 425 HUA OKN verzamelde stukken-166, f.1v: Een 

ronde lobbe doos ontfangen daer in staet een ronden 
grauwen pot sonder voet boven met eenen engen hals, 
daer in sijn inden eersten een stuck van een hooft, 
item het onderste van een kinnebacken daer noch 
twe tanden in sijn, item noch een been, item stuck-
gens uijt een gerijffelt van eenich stof, sonder van al 
t’voorss eenich schrift oft documenten bij te wesen.

 426 HUA OKN verzamelde stukken-166. Dit is 
de relieklijst die Gerrit van den Steen opstelde 
nadat hij de relieken van Pompeius van Mont-
zima had ontvangen. Op f.1r: anno d(omi)ni 
1301 feria 5 post festum S(anc)t(i) Bonifacii vene-
rabiles viri abbas decanus et convent(us) monaste-
rii Epternacensis Trevirensis diocesis confratres nostri, 
miserima nobis per d(omi)num Eustachium de Car-
dona nostrum concanonicum reliquias de beato Wil-
lebrordo patrono nostro infrascriptus unam particu-
lam de costa sue cum parte pallii casule et schanda-
listum ipsius nec non panni serici in quo idem patro-
nus noster fuit involutus.

 427 Staal 2000, p. 178, Verheij 1967, p. 79, Visser 
1933, p. 162 en Cat.mus.Utrecht 1983, p. 88.

 428 Visser 1933, p. 138.
 429 Visser 1933. Visser 1958, p. 114-118.
 430 Het sandaalfragmentje werd in het midden 

van de twintigste eeuw ontvreemd, zie: Kruijf 
2007b.

 431 Kruijf 2009b, p. 47-49. 
 432 Hoewel niet bekend is of de kazuifelreliek-

jes en de cedula nog bestaan, staan ze bekend 
onder inv.nr. OKM st112. 

 433 Visser 1933, p. 144-145.
 434 De cedula werd gevonden door Arno van Os, 

registrator bij Museum Catharijneconvent. 
Graag bedank ik hem hartelijk voor zijn vol-
hardende zoektocht. De cedula wordt in de 
bibliotheek van het museum bewaard en heeft 
derhalve geen inventarisnummer.

 435 Sasbout Vosmeer en Nicolaas Zoesius ken-
den elkaar al langer. In 1602 sloten Vosmeer en 
Zoesius, toen priester en kanunnik in Door-
nik, een contract betreffende de oprichting van 
priestercollege in Leuven: Gerlach 1948, p. 20.

 436 HUA Domkapittel-2505 (1504), f.12v. Brom 
1900, p. 270.

 437 HUA Domkapittel-2148. Bergh-Hoogterp 
1987, p. 511.

 438 Gruting 1992, p. 51-53 en p. 59-71.
 439 Dit concludeer ik door gegevens te combine-

ren. Voor Felix: HUA OKN OBC-854 (1615), 
f.1v nr. 59, kaartje met nr. 35a uit de kaarten-
bak van Lagerwey en het daadwerkelijke sche-

delreliek in compartiment A van het hoofd-
altaar (xls. 273). Voor het Felixreliek is zelfs 
bekend dat vóór Sasbout Adelbertus Eggius 
de beschermer was (zie opschrift op papieren 
wikkel). Voor Plechelmus: HUA OKN OBC-
854 (1615), f.1v nr. 47 [en niet nr. 42 zoals Gru-
ting 1992, p. 82 noot 161 vermeldde], kaartje 
met nr. 176 uit de kaartenbak van Lagerwey en 
het daadwerkelijke ribreliek in compartiment 
A van het hoofdaltaar (xls. 283). NB: Lagerwey 
maakte een schrijffout. Het reliek gaf hij num-
mer 175, maar op het kaartje schreef hij 176. 
Hierdoor is nummer 176 twee keer aanwezig 
in de kaartenbak. Overigens wordt in een kist 
uit compartiment C een documentje bewaard 
dat het ribreliek van Plechelmus noemt en 
verbindt aan redding vanuit Oldenzaal via Van 
Rouveen door Sasbout: xls. 1300.

 440 Knuif – Smeets 1915, p. 343-344. Ook vóór 
zijn aanstelling in verschillende hoge katho-
lieke ambten stond Sasbout bekend als een 
wijs man. Dit wordt althans geïmpliceerd in: 
Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-8, waarin drie dochters van Pieter Pieterss. 
(Aeff, Gierte en Elysebet) verklaren dat licen-
tiaet Sasbout hen in maart 1583 hulp en bijstant 
in versceyden saken heeft verleend, zonder dat 
zij hem daarvoor een vergoeding hoefden te 
geven. Zie ook: Molhuysen 1911-1937, dl. 4, 
kol. 1420-1426.

 441 Gruting 1995, p. 135. Zie ook: Heussen – Rijn 
1725-1726 dl. 1, p. 391-411.

 442 HUA OKN Apostolische vicarissen-18, f.945r-
f.947v. 

 443 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-55: door Sasbout op 18 februari 1582 opge-
stelde relieklijst met voor de meeste relieken 
uitgebreide herkomstgegevens.

 444 Voor de legende rondom het Huis van Loreto, 
zie bijvoorbeeld: Linden 2002, p. 569.

 445 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-55.

 446 xls. 859.
 447 HUA OKN Apostolische vicarissen-440, 

f.387r.
 448 HUA OKN Apostolische vicarissen-440, 

f.411v.
 449 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-41. Deze Goudse relieken kwamen via de 
Keulse verzameling van Sasbout terecht in 
Leuven (de overdracht van Keulen naar Leu-
ven komt hieronder uitvoeriger ter sprake). 
Ze komen althans voor op de relieklijst van 
het Leuvense college van 1627 (HUA OKN 
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OBC-854, voorzijde). Ook Walvis, de Goudse 
geschiedschrijver, moet deze lijst gezien heb-
ben tijdens zijn studies. Hij vermeldde (Wal-
vis 1714, dl. 2, p. 145): d’Aartsbisschop Sasbol-
dus gaf het Hollands Collegie te Keulen in ’t jaar 
1592 eenige overblijfzelen van Heiligen, wel eer ter 
Goude in de Kerke dezer broederen [=Collatie-
broeders] te vinden. Van daar is na het Collegie, 
de Hooge-heuvel te Leuven vervoerd, onder andere 
eenig hoofd-haeyr van de H. Hildegardis: met dit 
opschrift: Capilli S. Hildegardis cum aliis reliquijs. 
Ex Monasterio S. Pauli Gouda accepit Ill. Sasbol-
dus. Ao 1592’.

 450 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-42 en HUA OKN Apostolische vicaris-
sen-18, f.947v. Het meest waarschijnlijk is dat 
1592 het correcte jaartal is.

 451 Met Sleeuhorst wordt het klooster Leeuwen-
horst, ook wel klooster ter Lee of ter Leede, 
te Noordwijkerhout bedoeld. Hierover: Moor 
1994. Dit klooster was een cisterciënzerinnen-
klooster dat was opgericht in 1261 op initia-
tief van Arnoud en Walewijn van Alkemade. 
Het klooster viel in 1571 ten prooi aan plun-
dertochten van de geuzen. De zusters van het 
klooster zochten een veilig onderkomen te 
Leiden. De familie Van Alkemade (ook wel Van 
Sassenheim) is sinds de stichting altijd nauw 
verbonden geweest met de abdij. Mogelijk 
was Margriet/Margaretha van Alkemade een 
betrokken nakomeling van de stichters van het 
klooster. 

 452 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-13: door Margriet van Alkemade zelf ge-
schreven begeleidende brief bij de reliekgift 
die ze doet aan haar beminde neef.

 453 HUA OKN Apostolische vicarissen-441, f.641.
 454 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-2: afschrift van een document uit de vijf-
tiende eeuw van de hand van de bisschop van 
Kamerijk die in opdracht van paus Innocentius 
VIII relieken ontving.

 455 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-29. Het betreft hier een kopie van een brief 
die Sasbout Vosmeer in 1594 schreef. De naam 
van de kopiist valt deels weg door een bescha-
diging aan de onderrand van het document. 
Het enige dat duidelijk leesbaar is gebleven, is 
dat de kopiist pastoor te Arnhem was. Er wordt 
niet vermeld waar het betreffende Agnieten-
klooster gevestigd was en er waren in die tijd 
nogal wat kloosters aan deze heilige gewijd 
(onder andere in Oldenzaal, Delft, Hoorn, 
Rhenen, Utrecht, Gouda, Arnhem, Diepen-

veen, Amsterdam, Kampen, Leiden, Zut-
phen, Elburg, Harderwijk, Emmerik, Maaseik 
en Groningen). Misschien mag uit de profes-
sie van de kopiist van dit document geconclu-
deerd worden dat het het meest waarschijn-
lijk is dat Sasbout de abdis van het Arnhemse 
Agnietenklooster verblijdde met deze reliek-
gift. Bovendien was Sasbout nog geen maand 
na zijn bezoek aan de abdij van Prüm in Arn-
hem.

 456 HUA OKN Apostolische vicarissen-441, f.744: 
brief van Sasbout aan Tilman (7 september 
1594). Bij Gruting 1992, p. 54-55 is een verta-
ling van deze brief opgenomen.

 457 Gruting 1992, p. 55: hier wordt de identiteit 
van Theodorus Lengel uit de doeken gedaan.

 458 Linden 2002, p. 278: Eusebius I en zijn gezel-
len waren christelijke jongemannen die onder 
Commodus gemarteld en omgebracht werden 
vanwege hun geloof. In het midden van de 
vijftiende eeuw kwamen relieken van in ieder 
geval twee van hen terecht in de Eusebiuskerk 
in Arnhem.

 459 Gruting 1992, p. 56: Vosmeer voorzag de man 
in zijn brief niet van een naam, maar dit moet 
Joachim van Eck geweest zijn.

 460 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-46. In de schat bevindt zich een papie-
ren pakketje dat Sasbout aan de buitenkant 
beschreven heeft (xls. 1654): Diverse SS reliquie 
ex Mo(nasterio) Brigittemo in Soest. Aangezien 
geen heiligennamen genoemd worden, zal het 
nooit vaststaan dat deze relieken dezelfde zijn 
als die Sasbout in 1594 ontving, maar aanne-
melijk is het wel.

 461 HUA OKN Apostolische vicarissen-2, f.344. 
Voor de legende over het broodwonder van 
Bonifatius, zie: Nissen 1986.

 462 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-54: een door Sasbout eigenhandig (haastig) 
neergekrabbelde notitie.

 463 HUA OKN Apostolische vicarissen-469. Zie 
voor de transcriptie van deze relieklijst: bijlage 
A.

 464 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 
nr. 2 en 3.

 465 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, nr. 4, 
9, 10 en 12 en xls. 816: notitie aan de binnen-
kant van een papieren reliekomhulsel. Hierin 
wordt gesproken van 1686. Dit moet uiteraard 
1586 zijn. Hoe deze geschiedenis van de wurg-
doek van Cunera gekoppeld moet worden aan 
de eerdere uiteenzetting over dit reliek (zie H4 
‘Wurgdoek van Cunera en albe van Lebuinus’), 
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is mij onduidelijk. De kans is echter groot dat 
het bij de reliekgift van Sollingen ‘slechts’ om 
draadjes uit de doek ging.

 466 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 
nr. 7 en 8. De gift van Cornelia Wilhelmus 
wordt ondersteund door een losse notitie in 
het altaar van de Gertrudiskathedraal: xls. 1213 
(in het handschrift van Tilman). NB: door deze 
vondst worden de reliekcollecties van Sasbout 
en Tilman in Keulen/Leuven en van de Ger-
trudiskathedraal aan elkaar gekoppeld, zie ook 
noot 472.

 467 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, nr. 11.
 468 HUA OKN Apostolische vicarissen-440, 

f.405r.
 469 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, f.1v-

f.2r.
 470 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 

nr. 27 en 28. Een mooi detail is dat Tilman bij 
de gift van de karthuizers vermeldde dat het 
slechts om heel kleine relieken gaat. Hij sprak 
over minimae particulae en over sunt quasi atomi. 
Met kleine stipjes inkt gaf hij aan hoe de relie-
ken, die niet meer geweest kunnen zijn dan 
gruis, eruit zagen.

 471 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, nr. 33 
en 34.

 472 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 
nr. 45 en 91. De enige ongeschoeide Marga-
retha die mij bekend is, is de karmelietes Maria 
Margaretha der Engelen, maar zij moest nog 
geboren worden op het moment dat Tilman 
zijn lijst opstelde. Margaretha’s die in (de buurt 
van) Picenum begraven werden zijn Marga-
retha van Cascia en Margaretha van Cortona, 
maar bij hen beiden is geen reden om over 
‘ongeschoeid’ te spreken. Op welke heilige Til-
man doelde, blijft vooralsnog gissen. NB: ook 
hier is, net als bij de relieken uit noot 466 een 
directe brug te slaan tussen de reliekverzame-
ling die werd samengebracht door Sasbout en 
Tilman en de huidige schat in de kathedraal. In 
de kathedraal is namelijk een reliek waarop in 
het handschrift van Tilman genoteerd staat: Ex 
veste S. Margaretae discalciatae cuius corpus requescit 
Piceni (xls. 1262). Het reliek dat Tilman in 1597 
onderdak bood in Keulen is nu in de Gertru-
diskathedraal.

 473 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 
nr. 75 en 90b.

 474 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 
nr. 92 en 93.

 475 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 
nr. 13, 14 en 36. Over deze doek correspon-

deerden Sasbout en Tilman een aantal keer in 
1595 en 1596. Hun berichtgeving hierover is 
niet eenduidig, zodat ook hieruit niet duide-
lijk wordt wat de oorspronkelijke bewaarplaats 
was van het stukje stola van Bonifatius. Het 
lijkt er echter wel op dat Adelbertus Eggius 
(zie H5 ‘Adelbertus Eggius’) een rol heeft 
gespeeld in de verwerving voor de gebroeders 
Vosmeer. Voor deze correspondentie, zie: HUA 
OKN Apostolische vicarissen-442, f.825, f.830, 
f.837, f.841, f.844, f.854 en f.1020. In deze brie-
ven werd ook geschreven over schedelrelie-
ken van Bonifatius. Sasbout was daarnaar op 
zoek omdat hij relieken in handen had gekre-
gen die veel kleiner waren dan hij verwacht 
had. Sasbout schreef dat de schedelrelieken die 
hij nu bezat slechts fragmentjes ter grootte van 
erwtjes waren. Bovendien was de schedel van 
Bonifatius niet altijd goed bewaakt geweest, 
waardoor het voor wie dan ook mogelijk was 
geweest om (als ze het reliek met een kus kwa-
men vereren) een stukje gebeente af te bijten 
voor eigen gebruik.

 476 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, nr. 94, 
95 en 96.

 477 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, los 
briefje.

 478 HUA OKN Apostolische vicarissen-440, f.411v.
 479 HUA OKN Apostolische vicarissen-440, 

f.427r. HUA OKN Apostolische vicaris-
sen-440, f.439r-f.440v is een brief van Leo-
ninus aan Tilman van 6 juli 1591. Naast aller-
lei andere zaken, vermeldde Leoninus dat er in 
Trier relieken bewaard werden die men wel-
licht wilde delen. Om welke relieken het gaat, 
noteerde Leoninus niet en uit geen enkele 
andere bron blijkt dat Tilman zich ingezet 
heeft de Trierse relieken voor zijn collectie te 
bemachtigen.

 480 idem.
 481 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-18. Deze gift is overigens in verband te 
brengen met een vermelding in de relieklijst: 
HUA OKN Apostolische vicarissen-469, nr. 1.

 482 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-18: in opdracht van Johan van Kempen, 
doctor van de metropolitane kerk van Keulen 
stelde Adolf Wesselink, zijn secretaris, dit docu-
ment op. De notitie over de gift in 1600 staat 
vermeld op de plica.

 483 HUA OKN Apostolische vicarissen-441, f.557.
 484 HUA OKN Apostolische vicarissen-5, f.855r.
 485 xls. 1071: opschrift op een papieren reliekom-

hulsel.
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 486 xls. 546: document geschreven door Eggius.
 487 xls. 273: opschrift van de hand van Eggius aan 

de binnenzijde van een papieren reliekom-
hulsel en xls. 523: relieklijst van de hand van 
Johannes Trees (zie H4 ‘Johannes Trees’) uit 
1740 waarin hij memoreert aan de reliekgift 
van Sasbout aan Eggius.

 488 HUA OKN Apostolische vicarissen-3, f.416. 
De relieken van de heilige Jeroen en daarbij 
die van de heilige Adelbertus (afkomstig uit de 
abdij van Egmond), waren al eerder onderwerp 
van studie, zie: Graaf 1874. In dit artikel komt 
ook de rol die Eggius en Vosmeer speelden bij 
de redding en bewaring van die relieken ter 
sprake. 

 489 HUA OKN Apostolische vicarissen-3, f.410.
 490 HUA OKN Apostolische vicarissen-5, f.942r.
 491 HUA OKN verzamelde stukken-162. Opval-

lend genoeg wordt een zeventiende-eeuwse 
kopie van ditzelfde document bewaard in 
het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal, 
document C-58. In zijn geschiedenis van de 
Utrechtse kerk neemt Nicolaas Broedersen 
deze belangrijke inventarisatie op, zie: Broe-
dersen 1729-1763, dl. 1, p. 13-14.

 492 HUA OKN verzamelde stukken-162, f.1r. Een 
transcriptie van dit archiefstuk bij: Asch van 
Wijk 1846, p. 206-213. Hoven van Genderen 
1997, p. 536-537.

 493 HUA OKN verzamelde stukken-162, f.1v. De 
cedulae vermeldden het volgende: Ista est pars 
corporis sanctissimi Martiris Adalarii prout fuit in 
Daventre (dit is een deel van het lichaam van 
de heilige martelaar Adalardus, afkomstig uit 
Deventer) en Hic requiescunt membra sancti Ada-
larii presbiteri et martiris Christi (dit is overblijf-
sel van het lichaam van de heilige Adalardus, 
priester en martelaar van Christus).

 494 HUA OKN verzamelde stukken-162, f.1v-f.2r. 
De cedula luidde: In hac capsula reconditae fuerunt 
de novo, anno domini MCCC nonagesimo nono, 
mensis augusti die sexta, reliquiae preclari martiris 
Eobani quondam huius Ecclesiae Choriepiscopi (dit 
kistje is de nieuwe houder van relieken die op 
6 augustus 1399 in een schrijn geplaatst waren, 
zonder twijfel relieken van de martelaar Eoban, 
ooit koorbisschop in deze kerk). 

 495 HUA OKN verzamelde stukken-162, f.2r. De 
cedula in het vierde kistje vermeldde: Anno 
domini MCCC nonagesimo nono mensis augusti 
die sexta in hac capsa de novo repositae fuerunt 
queadam reliquiae Sociorum Sancti Bonifacii epis-
copi et martiris gloriosi (in dit kistje zitten relie-
ken die op 6 augustus 1399 in een schrijn 

geplaatst waren, relieken van de gezellen van 
de heilige Bonifatius, bisschop en eervolle 
martelaar).

 496 Opvallend is dat in de verder volledig Latijnse 
tekst voor het woord ‘schedel’ cranium gebruikt 
wordt. Dit is geen Latijns woord. In het Grieks 
is schedel echter το κράνιον, in het Italiaans 
cranou.

 497 Hoven van Genderen 1997, p. 537 noemt als 
jaartal 1421, dit is echter onjuist. Zie voor het 
translatiebericht: Asch van Wijk 1846, p. 209.

 498 HUA OKN verzamelde stukken-162, f.3v. 
Asch van Wijk 1846, p. 210.

 499 Deze lijst komt hieronder uitvoeriger aan bod.
 500 HUA OKN Apostolische vicarissen-18, f.946r.
 501 HUA Kapittel Oudmunster-404 (1627).
 502 HUA OKN verzamelde stukken-166, f.2r.
 503 HUA OKN verzamelde stukken-162, f.3r.
 504 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-4: Anno domini 1685, 1 decembris stylo veteri 
novem capsas, in quarum 1. sunt reliquiae Sancti 
Adalarii, in 2. Sancti Eobani in 3, 4, 5, et 6. Sanc-
torum sociorum Sancti Bonifacii, in 7. Sancti Gre-
gorii, in 8. Sancti Frederici, et in 9. Sancti Odulphi 
& quae omnes plurimis annis fuerunt sub custo-
dia Domini Gerardi Vandensteen 17. octobris 1680 
defuncti, et quae deinde translatis sunt ad aedes nos-
tras, vulgo de Hoek.

 505 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-17. Sasbout verwijderde blijkbaar niet alleen 
relieken uit hun oorspronkelijke bewaarplaats, 
maar luisterde ook translaties op met zijn aan-
wezigheid. In één van de houten kisten in 
compartiment C van het hoofdaltaar van de 
Gertrudiskathedraal wordt een strookje papier 
bewaard waarop Sasbout eigenhandig verklaart 
dat hij een op 2 april 1607 getranslateerde rib 
van Plechelmus accepteerde en dat hij deze 
vervolgens aanbood aan Van Rouveen, die 
toen deken was van het Plechelmuskapittel te 
Oldenzaal, en aan de andere clerus. 

 506 xls. 1300. Het ging hier ongetwijfeld om 
dezelfde rib die Sasbout kort daarvoor aan Van 
Rouveen had overhandigd, zie vorige noot.

 507 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-43. Linden 2002, p. 807: de relieken van ten 
minste één van Ursula’s gezellinnen, namelijk 
Sigillindis, waren overgebracht naar het Mak-
kabeeënklooster te Keulen.

 508 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-16.

 509 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-15.

 510  xls. 218.
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 511  Georgius Braun is ook bekend geworden als 
auteur van Civitates orbis terrarum, een cartogra-
fische publicatie uit het eind van de zestiende 
eeuw.

 512  Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-65.

 513  HUA OKN Apostolische vicarissen-11, f.2319r.
 514  Meerdere onderzoekers ondervonden al last 

van Sasbouts manier van schrijven, zo ook 
Gerlach 1957, p. 261 toen hij in de jaren ’50 
onderzoek deed naar de apostolisch vicaris. Hij 
noemt Sasbouts notities al te beknopt en dikwijls, 
ook om hun grammaticale en redactionele aard moei-
lijk begrijpbaar.

 515 HUA OKN Apostolische vicarissen-18. De lijst 
omvat vier pagina’s (f.945r, 945v, 947r en 947v) 
en is geschreven in het handschrift van een 
nog niet benoemde persoon. Onderaan f.947r 
heeft Sasbout op 6 juli 1610 eigenhandig wat 
tekst toegevoegd. Op 26 maart 1611 beschreef 
hij ook f.947v. Bij binding van de documen-
ten in een boek is tussen f.945 en f.947 een 
ongedateerde (waarschijnlijk 1611) door Sas-
bout zelf geschreven relieklijst terechtgeko-
men. Deze lijst moet als een gedeeltelijke aan-
vulling op de lijst op folia 945 en 947 gezien 
worden, maar onderbreekt nu de tekst die van 
f.945v doorloopt op f.947r.

 516  De opsomming is te uitvoerig om hier op te 
nemen, maar zie hiervoor: bijlage B.

 517  HUA OKN Apostolische vicarissen-19, f.1270r. 
Over deze houders: Gruting 1992, p. 69.

 518  Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-61. In Vregt 1880, p. 7 wordt deze Adriaan 
ook Adriaan Theunissen genoemd.

 519  Deze relieken noemde Adriaen ab Oirschot 
al eerder in een brief van januari 1598 (HUA 
OKN Apostolische vicarissen-3, f.461r.) aan 
Sasbout. Pas jaren later zou hij dus tot over-
dracht overgaan.

 520 Wanray 1666, zie voor een samenvatting ook: 
Gorissen 1953, p. 10-12.

 521 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-9.

 522 Knuif – Smeets 1915, p. 391-393 en Vregt 1880, 
p. 1-2.

 523 De in xls. 523 genoemde door Sasbout aan 
Eggius gegeven relieken komen althans voor 
op relieklijsten van het Keulse college.

 524 Knuif – Smeets 1915, p. 395-396.
 525 HUA OKN OBC-854 (1615) en een nage-

noeg gelijk afschrift is te vinden in: HUA 
OKN Apostolische vicarissen-503. Een alfabe-
tisch geordende lijst van alle relieken in deze 

twee archiefbronnen is opgenomen in: Gele-
nius 1645, p. 615-617.

 526 Voor de lotgevallen van enige typisch 
Utrechtse relieken, zie: Kruijf 2009b.

 527 Zonder twijfel betreft het hier het stuk rib dat 
Tilman ontving van Adriaen Anthonisz., zie 
noot 518 en 519.

 528 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-53.

 529 HUA OKN OBC-854 (1627), twee afschriften.
 530 HUA OKN OBC-854 (1627), f.2v. Het is niet 

erg waarschijnlijk dat deze houder zich al in 
het college bevond, aangezien dat nog in de 
beginfase van haar bestaan zat. Vermoedelijk 
werd de houder tussen 1615 en 1627 toege-
voegd aan de collectie.

 531  Gerlach 1948, p. 129-133, Smit – Jacobs 1994, 
p. 44-45, Ackermans 2003, p. 67-72 en Vregt 
1880, p. 12.

 532 In een brief van Balthasar van Wevelinchoven 
(2 mei 1671) werd uitvoerig ingegaan op de 
verhuizing van Keulen naar Leuven, zie: HUA 
OKN Apostolische vicarissen-225, f.1275v. Van 
Wevelinchoven († circa 1694) was secretaris 
van apostolisch vicaris Johannes van Neercas-
sel en tevens van het Utrechtse vicariaat in het 
algemeen.

 533 Smit – Jacobs 1994, p. 47-49. Dit Pauscollege 
was gesticht naar aanleiding van het testament 
van paus Adrianus VI, die daarin beschikte dat 
zijn huis in Leuven een college voor arme stu-
denten moest worden. Het gebouw is inmid-
dels grotendeels herbouwd, maar doet tot op 
de dag van vandaag dienst als studentenwoning.

 534 Smit – Jacobs 1994, p. 54-60 en Jacobs 1981, 
p. 35-43.

 535  HUA OKN OBC-854 (1683), twee afschriften
 536 HUA OKN OBC-697, 08-05-1680.
 537 HUA OKN OBC-697, 04-04-1683, nr. 18. Zie 

ook: Smit – Jacobs 1994, p. 61.
 538 Zie hiervoor ook: HUA Parochie Sint Jaco-

bus-381-104 (uitgebreider hierover, zie H4 
‘Niek van Ditmarsch’).

 539 Vregt 1880, p. 337.
 540 Molhuysen 1911-1937, dl. 3, kol. 320-322.
 541 xls. 375.
 542 xls. 516. Een mededeling over deze reliektrans-

actie is ook te vinden in: xls. 523. Over het 
begijnhof in Diest, zie: Verachtert 1973, 
p. 57-66, waarbij de laatste pagina verhaalt over 
de daar aanwezige besloten hofjes.

 543 xls. 234. Deze Simon de Rijk was priester in 
Haarlem en stierf in 1625, zie hiervoor: Regis-
ter 1893, p. 114.
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 544 xls. 273.
 545 xls. 546.
 546 xls. 523.
 547 HUA OKN Apostolische vicarissen-3, f.416.
 548 HUA OKN Apostolische vicarissen-3, f.418r. 

Het is goed mogelijk dat Eggius in dit schrij-
ven duidde op (één van) de negen kistjes met 
Salvator-relieken die ontstonden na de inven-
tarisatie van de Utrechtse reliekcollectie die 
bewaard werd in Emmerik (zie H4 ‘Sasbout 
en Tilman Vosmeer’). Eggius schreef over een 
ribreliek en een reliek uit de hand en het staat 
vast dat zich in het kistje van Frederik in ieder 
geval die lichaamsdelen bevonden. Het is niet 
ondenkbaar dat Eggius slechts de relieken van 
Frederik van Sasbout ontving (vergezeld van 
een bijschrift) en dat hij er foutief vanuit ging 
dat er ook relieken van Odulphus en Adalardus 
aan hem gegeven waren.

 549 xls. 525.
 550 HUA OKN Apostolische vicarissen-6, f.1216r. 

Een vermakelijk detail is dat Eggius zich tij-
dens zijn bezoek liet vergezellen door Hendrik 
van Vorden (†1629), de latere vicaris-generaal 
van het bisdom Deventer, die moest dienst-
doen als tolk (interprete sine verbi expressore). In 
Molhuysen 1911-1937, dl. 4, kol. 336 staat dat 
Brunesius hardhorend was.

 551  xls. 283 en xls. 1300.
 552 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

B-2. Deze reliekoverdracht is opgetekend door 
ene J. Kuijck. Deze priester komt ook voor in 
een kleine notitie in het hoofdaltaar, eveneens 
betreffende relieken van de martelaren van 
Gorcum (xls. 387), zie H4 ‘Servatius Nieuw-
poort’. 

 553 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-45.

  554 Lommel 1879a, p. 97-102. Voor Werenfridus, 
zie: Burg 1913, p. 171.

 555  Lommel 1879a, p. 97-100 en Gruting 1992, 
p. 59.

 556 Lommel 1879a, p. 105-107.
 557 Lommel 1879a, p. 106.
 558 Lommel 1879a, p. 95-109. Fredericus Eimeren 

bood ook onderdak aan verbrande relieken van 
Werenfridus: incenso residuis, zie hiervoor ook: 
Burg 1913, p. 171-172.

 559 Lommel 1879a, p. 109.
 560 Monteiro 1996, p. 215-216.
 561 Hoven van Genderen 1997, p. 537.
 562 Rikhof 1997, p. 746, Lommel 1879a, p. 113 en 

Stam 1995, p. 18. Tweeduizend gulden was voor 
die tijd een groot bedrag. Ter vergelijking: een 

ambachtsman verdiende in de vroege zeven-
tiende eeuw een jaarinkomen van drie- à vier-
honderd gulden. Bij de aankoop van Botter 
werd gesproken over alle relieken (omnes reli-
quiae). Alhoewel er al relieken uit de Domcol-
lectie waren weggenomen, moet de omvang 
van de reliekschat die Botter in handen kreeg, 
groot zijn geweest. 

 563 Miert 1920, p. 253-255.
 564 HUA OKN Apostolische vicarissen-12, f.2686 

en f.2700: het betreft hier twee brieven van 
Adriaen Anthonisz. (ofwel: ab Oirschot) aan 
Sasbout. Anthonisz. omschreef Botter eerst als 
enen burger van hier die genoempt was botter en 
vervolgens als den burger evert b. (f.2686r). Vooral 
vanwege die eerst mededeling moet Everar-
dus Botter wel in (de omgeving van) Everdin-
gen (waar Anthonisz. pastoor was) of Wijk bij 
Duurstede hebben gewoond. Botter werd ove-
rigens, blijkens deze brieven, verdacht van dief-
stal. Ten tijde van zijn reliekactiviteit miste het 
convent namelijk plots enkele kostbare edel-
metalen voorwerpen. Na ondervraging con-
cludeerde men dat Botter niet de dief kon zijn, 
maar dat het dan wel een bezoekster van het 
klooster moest zijn: soe dat syt nu een vrau opleg-
gen die daer int cluester een nacht off 2 geweest 
hadde die geen goede faem en heeff (f.2700r).

 565 Lommel 1879a, p. 141-142. De abdis wordt ook 
genoemd in Buchel circa 1615. Op f.139v en 
op f.140r beschreef Buchel het Oostbroeker 
klooster; hij had daar als kind zelf de resten van 
enkele kooltjes uit de marteling van Laurentius 
gezien.

 566 Lommel 1879a, p. 143-144. Van Afferden schreef 
dat hij al ettelijke jaren angstig was voor zijn 
kostbaarheden vanwege de andere religie. Hij gaf 
aan het kistje terug te willen ontvangen zodra 
het klooster weer veilig genoeg zou zijn. 

 567 Lommel 1879a, p. 145.
 568 Lommel 1879a, p. 145.
 569 Albrecht en Isabella stonden ook in verbinding 

met Jean Baptist Gramaye (1580-1635). Deze 
was kanunnik van het Lambertuskapittel te 
Luik, proost van de Walburgiskerk te Arnhem 
en publicerend historicus (o.a. Gramaye 1610). 
Van Albrecht van Oostenrijk had Gramaye de 
opdracht gekregen om relieken uit de Noor-
delijke Nederlanden te redden en ze onder 
te brengen in Brussel, waarschijnlijk in bewa-
ring van de aartshertog en zijn vrouw. Gra-
maye heeft op grote schaal aan deze opdracht 
voldaan. De resultaten van zijn zoektocht naar 
bedreigde relieken is via een correspondentie 
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deels te reconstrueren, zie hiervoor: Lommel 
1879a, p. 115-141 en Gruting 1995. Uit deze 
documentatie blijkt niet dat Gramaye zich 
ook beziggehouden heeft met de Utrechtse 
relieken. Tevens is er geen reden om aan te 
nemen dat de in Brussel ondergebrachte relie-
ken nu (deels) in de Gertrudiskathedraal lig-
gen. Daarom heb ik vooralsnog de persoon van 
Jean Baptist Gramaye niet nader bestudeerd. 
Voor kennis over de lotgevallen van Noord-
Nederlandse relieken in het algemeen, is een 
uitgebreidere studie naar Gramaye wel nood-
zakelijk. Zie ook: Biographie 1866-1986, dl. 8, 
kol. 179-184, Charité – Schöffer 1979-2001, 
dl. 4, p. 110-111 en Gruting 1992, p. 59.

 570 Lommel 1879a, p. 142-145. Lommel vermeldt 
hier (p. 145, noot 1) dat Botter in 1616 relie-
ken van Clara en Eugenia ter hand stelde aan 
Isabella. De overeenkomst tussen de twee ove-
rige voornamen van de aartshertogin, die vol-
uit Isabella Clara Eugenia heette, lijkt mij te 
groot om toevallig te zijn. Ik vermoed dan ook 
dat Lommel bij de vertaling van het door hem 
gebruikte document een vertaalfout gemaakt 
heeft.

 571 xls. 297.
 572 xls. 351.
 573 Lommel 1879a, p. 113-114 en Elsen 1890, 

p. 34-35. Zie ook: Stam 1995, p. 18.
 574 Lommel 1879a, p. 149-150. Zie ook: Hoven van 

Genderen 1997, p. 537 en Acta Sanctorum 1643-
…, Iunii, dl. II, p. 592.

 575 Ten tijde van de activiteiten van Van Buurlo 
en Botter schreef nuntius Frangipani te Brus-
sel een akte van consent (22 augustus 1604) 
betreffende ornamenten van de Utrechtse 
dom. Dit archiefstuk (HUA OKN Apostoli-
sche vicarissen-58) is zoek en kon derhalve 
niet bestudeerd worden.

 576 Heussen – Rijn 1725-1726, dl. 1, p. 388-389.
 577 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.1v.
 578 HUA OKN verzamelde stukken-166. Waar-

schijnlijk bevatte de erfenis niet alleen relieken, 
al wijdde Van den Steen daar wel zijn memo-
rie aan, maar ook liturgisch zilver, paramenten, 
boeken en documenten.

 579 In Buchel circa 1615, f.46v wordt het grafmo-
nument voor de Janskanunnik beschreven.

 580 Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 161.
 581 Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 198.
 582 HUA OKN verzamelde stukken-174. Het 

betreft hier met name boeken, actes, brieven 
en ‘andere scrifturen’ (f.5r).

 583 Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 165. Ter 

vergelijking: voor een verguld Mariabeeldje 
kreeg men bij verkoop tweeëntachtig gulden 
(Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 166 en 
Bergh-Hoogterp 1990, p. 437).

 584 Dodt van Flensburg 1838-1848, p. 198. Theo-
dorus van Esch was een zoon van Arnolds 
broer Dirck van Esch. Hoven van Gende-
ren 1997, p. 534-535 meent dat Arnolds bezit 
terechtkwam bij Dirck, dit is echter niet juist. 
Gerrit van den Steen was een zoon van Theo-
dorus’ zus Lucia, die getrouwd was met Gerrit 
van den Steen senior.

  585 Heukelum 1877, p. 2, Hoven van Genderen 
1997, p. 535, Dodt van Flensburg 1838-1848, 
p. 198.

 586 HUA OKN verzamelde stukken-208. Op f.26r 
noemt Van Esch bijvoorbeeld de alba manipulo 
stola cingulo barnoldi epi(scopis) fundatoris n(ost)ri.

 587 HUA OKN verzamelde stukken-206. Zie ook: 
Hoven van Genderen 1997, p. 536, Dodt van 
Flensburg 1838-1848, dl. 1, p.199-201 en Heu-
kelum 1877, p. 2.

 588 Regelmatig vermeldde Gerrit van den Steen 
details van de opgesomde voorwerpen, zoals 
(f.1v) een andere silveren overgulde kelck toebe-
hoorende een sekere broderschap waervan die memorie 
die boven op die kelck is gespelt, is halff vande muysen  
opgegeten of (f.1r) dry roode camelotte dalmatice 
voor die chorailen maer gelapt en heel versleeten.

 589 HUA OKN verzamelde stukken-206, f.1r. 
Museum Catharijneconvent bewaart deze 
albe van Bernold (inv.nr. OKM t91, cat.nr. 10) 
en de twee singels (inv.nr. OKM t93a/b, cat.
nr. 17). De stola en manipel zijn in de periode 
1974-1979 verloren gegaan. De beschrijving 
van deze objecten in Cat.tent.Keulen 1985, 
dl. 2, p. 441 kan dus nooit gebaseerd zijn 
geweest op eigen waarneming. Uit beschrij-
vingen is af te leiden dat zowel de stola als de 
manipel rijkelijk versierd waren met in goud-
draad geborduurde voorstellingen van onder 
andere de Annunciatie, Geboorte, Kruisiging 
en Hemelvaart. Schematische voorstellingen 
ervan zijn opgenomen in het artikel van Heu-
kelum 1877.

 590 HUA OKN verzamelde stukken-206, f.3r-f.4r. 
Zie ook: Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 1, 
p. 201-202.

 591 HUA OKN verzamelde stukken-206, f.4v.
 592 Voor het belang van Van den Steen voor het 

behoud van het Kleed des Heren (zie H4 
‘Kleed des Heren’), zie meer specifiek: Vijvers 
1991, p. 14. Alle in deze zin opgesomde relie-
ken waren voorheen bewaard geweest in het 
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ivoren kistje (zie H4 ‘Het ivoren kistje’). Van 
den Steen had dat leeggemaakt om het terug 
te kunnen geven aan het kapittel van Sint-Sal-
vator. De relieken bewaarde hij zelf.

 593 HUA OKN verzamelde stukken-166. Zie 
ook: Visser 1933, p. 207-210. Hoven van Gen-
deren 1997, p. 646 noot 19, waarin verschei-
dene heiligen genoemd worden die moge-
lijk in aanmerking komen om door Van den 
Steen ‘Hermmanni’ genoemd te worden. Er is 
naar mijn weten slechts één heilig verklaarde 
bisschop met de naam Hermannus, name-
lijk Hermannus van Luik (die kort genoemd 
wordt in het Diarium van Aernout van Buchel, 
zie: Brom – Langeraad 1907, p. 277), dus bij 
deze voeg ik deze plausibele kandidaat toe aan 
de inmiddels geopperde namen.

 594 HUA OKN verzamelde stukken-380. Zie ook: 
Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 196-
197.

 595 HUA Kapittel Oudmunster-404. Zie ook: 
Brom 1901, p. 395-398.

 596 Voor de vermelding van de coppen, zie: HUA 
Kapittel Oudmunster-404, f.1v. Voor het kruis-
reliek, zie: HUA OKN verzamelde stukken- 
165, f.2v.

 597 Visser 1934g, p. 201.
 598 HUA OKN verzamelde stukken-165, f.3r. Van 

de goederen die het kapittel sinds 1637 weer in 
beheer had, is een aantal in het midden van de 
zeventiende eeuw aangewend om wat financi-
ele verlichting te brengen. Zo werden de pel-
len uitgebrand, wat inhield dat de gouddraden 
eruit gesmolten werden om er munten van te 
slaan, zie hiervoor: Visser 1934g, p. 202. Ook 
de armreliekhouder die Gerrit in bezit kreeg, 
bestaat niet meer. Wellicht was dit object het-
zelfde lot beschoren. 

 599 Staal 2000, p. 178. Staal vermeldt hier in navol-
ging van Visser als jaartal 1657, dit moet echter 
1637 zijn. Zie ook: Visser 1933, p. 162.

 600 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-1, C-28, C-32 en C-51.

 601 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-57.

 602 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-1, C-28, C-32, C-51, C-57 en C-69. In 
document C-51 staat dat het onduidelijk was 
of Van der Plaet deze toestemming mondeling 
of schriftelijk had verkregen. Filips van Rou-
veen schreef onder zijn schuilnaam Johan-
nes Lavalle een levensbeschrijving van Anto-
nius van der Plaet. Deze beschrijving is gede-
tailleerd en bij vlagen erg vermakelijk: HUA 

OKN OBC-768-1/2, zonder foliëring.
 603 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-31.
 604 Heussen – Rijn 1725-1726, dl. 1, p. 83 en Ver-

heij 1979, p. 83.
 605 Monteiro 1996, p. 61.
 606 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-12.
 607 Verheij 1967, p. 130-133 en 182. Aangezien het 

crucifix in 1672 het altaar van de Domkerk 
sierde, toen voor korte tijd de katholieke reli-
gie gerestaureerd was, moet het zilveren object 
voor die tijd besteld en vervaardigd zijn. Onder 
de parochianen van de Gertrudiskathedraal 
doet het verhaal de ronde dat Van Brienen eens 
een stukje van het kruishout aan iemand ten 
geschenke gaf. De holte die dit reliek in het 
crucifix achterliet zou op miraculeuze wijze 
dichtgegroeid zijn met puur goud. Vooralsnog is 
geen bron gevonden waarop dit verhaal steunt.

 608 HUA OKN verzamelde stukken-165, los 
briefje.

 609 xls. 884.
 610 xls. 888.
 611 xls. 919.
 612 Heussen – Rijn 1725-1726, dl. 2, p. 83-84. 

Nieuwpoort wordt hier omschreven als een 
godvruchtig man, een tweede Job. Hij was 
streng voor zichzelf, maar mild voor anderen. 
Wanneer hij zijn voetreizen naar de verschil-
lende gasthuizen maakte, droeg hij op straat 
een toegemaeckte baard, zodat hij niet herken-
baar was voor de andersgezinden. Hieruit valt 
af te leiden dat de spanningen tussen katholie-
ken en protestanten ook na het midden van de 
zeventiende eeuw nog voelbaar waren. Hij was 
zowel door Jacobus de la Torre als door Johan-
nes van Neercassel – beiden apostolisch vicaris 
– geprezen als een man van grote deugd. Zie 
ook: Ackermans 2003, p. 407 (nr. 0409).

 613 xls. 239. Paus Innocentius XI is nooit heilig 
verklaard en werd pas in 1956 zalig verklaard. 
Het is hierom onwaarschijnlijk dat Nieuw-
poort een reliek van hem bezat. Waarschijnlij-
ker is het dat hij de beschikking had over een 
door Innocentius XI gewijd agnus dei.

 614 xls. 245 en xls. 246.
 615 De drie nootjes worden tot op de dag van 

vandaag in de Gertrudiskathedraal bewaard:  
xls. 1494. Zie: Linden 2002, p. 36. Alena van 
Vorst wordt ook wel Alena van Dilbeek 
genoemd.

 616 Margry – Caspers 1997-2004, dl. 1, p. 235 en 
El-Fers 2005, dl. G.
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 617 xls. 387. In dit documentje wordt Pieter Ger-
rits bij zijn Latijnse naam Petrus Gerardus 
genoemd. Door het consciëntieuze onderzoek 
naar (de beeldvorming van) de martelaren van 
Gorcum van Roy Tepe, is duidelijk geworden 
dat het mogelijk is een zorgvuldige geschie-
denis van de opgraving van de beenderen van 
de martelaren van Gorcum te reconstrueren. 
Bij deze opgraving waren naast Pieter Ger-
rits onder anderen ook Filips van Rouveen, 
Everardus Botter, paus Paulus V en het aarts-
hertogelijk paar betrokken. Priester J. Kuijk is 
zeer waarschijnlijk dezelfde als Joannes Cau-
chius, plebaan van Utrecht. Voor nadere infor-
matie, zie: Bootz 1894, p. 64 ev. en Kronen-
burg 1902, dl. 1, p. 113-118. Alle informatie in 
deze noot is afkomstig van Roy Tepe, die ik bij 
deze hartelijk dank voor zijn bereidwilligheid 
onderzoeksgegevens te delen. De daadwerke-
lijke publicatie van de opgravingsgeschiedenis 
laat ik graag aan hem zelf over.

 618 Jacob van Hoven moet wel jonker Jacob van 
Hove van Zijll zijn die in verscheidene archief-
stukken (bijv. HUA OKN verzamelde stuk-
ken-644, 645 en 646) heer van Amelisweerd 
wordt genoemd.

 619 HUA OKN Apostolische vicarissen-345, f.15r-
f.21v.

 620 xls. 609. 
 621 xls. 1527.
 622 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

B-4.
 623 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-10.
 624 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-47. Met een ander document van Servatius 
Nieuwpoort zou door middel van handschrift-
vergelijking de identiteit van de auteur van de 
relieklijst kunnen worden vastgesteld. 

 625 xls. 239.
 626 xls. 239, xls. 245 en xls. 246. Deze aanname 

wordt gesteund door het feit dat de relieken 
die Nieuwpoort bewaarde nu nog allemaal in 
het altaar van de Gertrudiskathedraal bewaard 
worden.

 627 xls. 1537.
 628 xls. 1534.
 629 Molhuysen 1911-1937, dl. 4, kol. 1019-1023. 
 630 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-44 en C-67.
 631 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-68.
 632 xls. 538.
 633 Respectievelijk HUA OKN Apostolische vica-

rissen-225 f.1266r-f.1268v en HUA OKN 
Apostolische vicarissen-226, f.1526r.

 634 HUA OKN Apostolische vicarissen-225, 
f.1276r.

 635 Voor een nauwkeurig overzicht van de 
gebeurtenissen tijdens het Rampjaar en de 
nasleep ervan, zie: Israel 1995, p. 877 ev. Voor 
Van Neercassels handelen in die tijd, zie: Brom 
1893.

 636 Dit was niet geheel onterecht. In 1672 werd 
de katholieke eredienst (voor korte tijd) in ere 
hersteld. In de ‘verprotestantste’ Domkerk werd 
de mis opgedragen, waarbij het kruis van Van 
Brienen (zie H4 ‘Abraham van Brienen’) het 
hoofdaltaar sierde.

 637 Visser 1934g, p. 203-204.
 638 HUA OKN Apostolische vicarissen-226, 

f.1572r-f.1577v.
 639 Deze opdracht zou kunnen zijn voortgeko-

men uit angst. In de zomer van 1672 waren 
de Franse troepen van Lodewijk XIV gevaar-
lijk dichtbij gekomen. Zwolle was ook inge-
nomen. De troepen waren weliswaar katholiek 
– en dus welbeschouwd geen bedreiging voor 
katholiek erfgoed –, maar er ging in die tijd in 
het gedruis toch veel kostbaar materiaal verlo-
ren. Mogelijk wilde Maximiliaan met de trans-
latie de relieken proberen veilig te stellen.

 640 Verder neemt Waeijer een hele lijst van ken-
merken op waarin bevestiging werd gevonden 
voor de identificatie van het lijk als Thomas 
van Kempen. Hieronder bevinden zich enkele 
vermakelijke kenmerken, zoals het feit dat uit 
de enkel van de heilige een plant met kleurige 
bloemetjes groeide, terwijl het graf altijd zon-
licht ontbeerd had (een wonder dus, f.1574v). 
Zijn getuigenis bevat meer details: zo moest 
één van de paters die als getuige bij de opgra-
ving aanwezig zou zijn vervangen worden 
omdat hij flauw was geworden (f.1576r).

 641 HUA OKN Apostolische vicarissen-230, 
f.3116r-f.3116v. Naast de verslaglegging van de 
overdracht van relieken, gebruikte Pontchateau 
deze brief om Van Neercassel te vragen om 
een Franse vertaling van de vita van de marte-
laren van Gorcum en het leven van de heilige 
Barbara.

 642 HUA OKN Apostolische vicarissen-231, 
f.3922r-f.3923v.

 643 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-40.

 644 Respectievelijk: Smit – Jacobs 1994, p. 46, p. 49 
en p. 54-61. Zie ook: Vregt 1880, p. 14.

 645 Vregt 1880, p. 14 en p. 266, Gruting 1992, p. 71 
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en Smit – Jacobs 1994, p. 93.
 646 HUA OKN OBC-697 (08-05-1680), f.1r.
 647 HUA OKN OBC-697 (04-04-1683), f.1r.
 648 HUA OKN Apostolische vicarissen-255 

(02-09-1683). Zie ook: Gruting 1992, p. 71. 
‘Disponeeren van’ betekent in de eerste plaats 
‘zich ontdoen van’ en komt verder sporadisch 
voor in de betekenis van ‘een beschikking tref-
fen over’.

 649 HUA OKN verzamelde stukken-165, los 
briefje. Door deze handeling zijn toch alle 
relieken die eens bewaard werden door Gerrit 
van den Steen beland in bezit van de Gertru-
disparochie.

 650 Deze Gerard Reumpst ofwel Rumptsius is 
vooralsnog een schimmige persoon. Het enige 
dat mij bekend is, is dat hij een kennis was van 
Aernout van Buchel (1565-1641), zie hiervoor: 
Pollmann 2000, p. 98.

 651 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-35. Zie voor Van Heussen: Molhuysen 1911-
1937, dl. 1, kol. 1102-1103.

 652 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-5.

 653 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-11.

 654 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-3.

 655 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-7. In compartiment C van het hoofdal-
taar wordt een schedel in rode zijde bewaard. 
Aan de zijkant van het hoofd zijn duidelijk 
vier knoopsgaten in het textiel te zien, waar-
door wel zeker is dat de stof ooit onderdeel 
uitmaakte van een gewaad. Bovenop zijn ook 
nog duidelijk resten van stiksels te zien waar-
mee een langwerpige cedula aan de zijde beves-
tigd was. Het briefje zelf is er helaas niet meer. 
Deze kenmerken komen wel erg overeen met 
de door Codde gegeven beschrijving van het 
schedelreliek van de heilige Kilian van Würz-
burg. Daar komt nog bij dat deze schedel 
bewaard wordt in een doos waarin ook een 
akte van translatie te vinden is. In deze akte 
(xls. 822) staat genoteerd dat de relieken in 
deze kartonnen doos op 1 juni 1977 vanuit de 
Barbara- en Antoniuskerk te Culemborg naar 
de Gertrudiskathedraal verplaatst zijn. Ervan 
uitgaande dat de door Codde beschreven sche-
del in rode zijde dezelfde is als de schedel in 
het hoofdaltaar, blijven er slechts twee sce-
nario’s over. Ofwel Johannes Wachtelaer had 
voorafgaand aan zijn reliekgift bepaald dat de 
‘geschonken’ relieken in veiliger tijden weer 

terug gegeven moesten worden aan de Culem-
borgse kerk. Zo kon onder andere de sche-
del in 1977 feitelijk voor de tweede keer aan 
Utrecht geschonken worden. Ofwel de schedel 
in rode zijde is altijd in het bezit van de Ger-
trudisparochie gebleven en hij werd in 1977 
toegevoegd aan de doos met andere Culem-
borgse relieken.

 656 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-34. In het altaar bevindt zich momenteel 
maar één rood zijden zakje met botfragmentjes 
(xls. 1182), maar het is niet zeker dat het hier 
het door Codde samengestelde pakket betreft. 
Buchel circa 1615, f.117r vermeldt de afbraak 
van het Utrechtse minderbroederklooster.

 657 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-59.

 658 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-48.

 659 Ackermans 2003, p. 329 (nr. 0073) en p. 475 
(nr. 0702) noemt een Maria (van) Rijt, die op 
4 januari 1665 trouwde met Cornelis Thomasz 
van Wijckersloot.

 660 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-4.

 661 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-20.

 662 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
B-3.

 663 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-33. Mogelijk gaat het hier wederom om 
de reliekgift die Codde ontving via Gerardus 
Reumpst, zie: noot 650.

 664 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-49.

 665 Verheij 1979, p. 45 en p. 83.
 666 xls. 530.
 667 Anoniem 1934e, p. 331 en Eck 1994, p. 42 en 

p. 45.
 668 xls. 570.
 669 HUA OKN Apostolische vicarissen-335, f.81r-

f.82v. Voor uitgebreide informatie over J.C. van 
Erckel, zie: Jacobs 1981.

 670 HUA OKN Apostolische vicarissen-335, f.84r-
f.85r.

 671  HUA OKN Apostolische vicarissen-345, 
f.62r en f.63r. Naast de door Codde 
eigenhandig geschreven verklaring zijn 
er twee wat betreft tekst nagenoeg gelijke 
verklaringen door twee andere auteurs. Deze 
zijn in bundel HUA OKN Apostolische 
vicarissen-345 bevestigd tussen de folia 62 
en 63. Van deze twee is er in ieder geval één 
geschreven door Matthias Oosterling, notaris 
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van apostolisch vicaris Codde. De versie van 
Oosterling is de enige die ondertekend is. 
Zie ook: Heussen – Rijn 1725-1726, dl. 1, 
p. 171.

 672 Codde heeft het verhaal over Joanna Tib-
bels genezing verlevendigd met vermakelijke 
details. Zo wist hij te vermelden dat de hoest 
Joanna zonder ophouden dag en nacht kwelde 
en dat de hoest zo hard was dat niet alleen haar 
huisgenoten maar ook de buren er behoorlijk 
last van hadden. Mensen die niet wisten waar 
het geluid vandaan kwam, vroegen regelmatig 
welk dier het geluid voortbracht.

 673 Na het wonder werd verschillende artsen om 
hun mening gevraagd. Zij noemden het een 
bovennatuurlijke genezing. Eén van de medi-
cijnmannen, Cornelis van Beest, was zelfs 
bereid de verklaring van Codde over het won-
der te ondertekenen.

 674 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-21.

 675 HUA Collectie Rijsenburg-249. Snelting 1909, 
p. 206.

 676 xls. 244.
 677 xls. 988 en xls. 1031. Codde moet hiermee 

haast wel doelen op de bekende Eusebiushou-
der die tot op de dag van vandaag bewaard 
wordt in de Walburgiskerk te Arnhem, zie bij-
voorbeeld: Poel 1988.

 678 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-14.

 679 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-36.

 680 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-38.

 681 Ackermans 2003, p. 361 (nr. 0203) noemt een 
Geertruid Gael. Ook bij Schulte van Kessel 
1980, p. 30 komen we Geertruid Gael tegen. 
Zij is de moeder van Hugo Gael, een neef van 
Hugo van Heussen.

 682 xls. 1418.
 683 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-22.
 684 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-56.
 685 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-52.
 686 Verheij 1979, p. 16 en digitale inventaris bij 

archief HUA OKN Apostolische vicarissen.
 687 xls. 265.
 688 xls. 287.
 689 xls. 322. Hand. 19:11-12 (vertaling Groot 

Nieuws Bijbel): “God deed door Paulus onge-
woon machtige daden. Men kwam er toe 

hoofd- en halsdoeken die hij gedragen had, 
naar de zieken te brengen; dan verdwenen hun 
kwalen en gingen de duivelse geesten uit hen 
weg.” 

 690 Verheij 1979, p. 52 en p. 65.
 691 Verheij 1979, p. 7, p. 52, p. 60, p. 84 en p. 97.
 692 xls. tussen 522-523. Voor François de Paris, zie 

onder andere: Schoon 2004, p. 184-185.
 693 xls. 523: Trees beschreef de relieken redelijk 

uitvoerig. Zo vermeldde hij geregeld wie het 
opschrift op een reliek geschreven had of wie 
de relieken geauthenticeerd had. De cedula bij 
de relieken van Lebuinus was geschreven door 
zijn voorganger Petrus Lobs, die van 1693 tot 
1727 pastoor in de Annaparochie te Haarlem 
was. De opschriften op de relieken van de ver-
schillende plaatsen in het Heilig Land waren 
ook van de hand van Lobs en hetzelfde gold 
voor het reliek van Justus. Een reliek van één 
van de Elfduizend Maagden was door Sasbout 
aan Eggius gegeven en die laatste getuigde 
hiervan in een reliekopschrift. Datzelfde was 
het geval met relieken van Bonifatius en zijn 
gezellen en met een reliek van Felix. Eggius 
had door middel van een korte verklaring 
het reliek van de schedel van Lebuinus en 
het reliek van de gezellen van Victor als echt 
bestempeld.

 694 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
B-1.

 695 xls. 514.
 696 Verheij 1979, p. 31, 101 en 105.
 697 Schoon 2004, p. 303.
 698 HUA OKN OBC-912, twee afschriften.
 699 Verheij 1979, p. 3, p. 38 en p. 83.
 700 xls. 541.
 701 inv.nrs. OKM b17a/b.
 702 Verheij 1979, respectievelijk p. 97, p. 34, p. 83 en 

p. 8.
 703 Visser 1933, p. 138.
 704 Gruting 1992, m.n. p. 82 noot 154.
 705 Vliet 1994.
 706 Respectievelijk: Visser 1933 en Visser 1935. Op 

de briefkaart maakte Visser een vertederend 
schetsje van het Lebuinusreliek. Hij doelde 
op het textielreliek dat nu in Museum Catha-
rijneconvent bewaard wordt, zie: cat.nr. 6.

 707 xls. 822. Zie bijlage G.
 708 xls. 722. Zie bijlage F.
 709 HUA Parochie Sint Jacobus-381-104.
 710 Op 28 augustus 2009 verkreeg ik van J.N. van 

Ditmarsch meer informatie betreffende de 
Jacobusrelieken tijdens een telefoongesprek. 
De relieken en de akten, waarover Van Dit-
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marsch en Smit correspondeerden, zaten, toen 
de kathedraal ze ontving, in een spanen, moge-
lijk ronde doos. Voor de Jacobuskapel, zie: Dit-
marsch 2004a, p. 59-60 en Ditmarsch 1992, 
p. 29-32. 

 711  Vliet 1994, Rikhof 1997, p. 746 en Rossi 1994.
 712 HUA OKN Port Royal-208.
 713  Cat.tent.Utrecht 1972b, p. 46.
 714 Schoon 2004, p. 184.
 715  In veel publicaties wordt over deze opgraving 

van lijken gesproken (zie bijvoorbeeld Cat.
tent.Utrecht 1972b, p. 34 en Tuyll van Seroos-
kerken 1929, p. 448), maar vreemd genoeg 
wordt het begrip ‘elders’ nergens verder gespe-
cificeerd. In Racine 1908, p. 230-296 is een 
alfabetische lijst opgenomen met onder meer 
veel met Port-Royal verbonden personen.

 716 Cat.tent.Utrecht 1972b, p. 59 en Schoon 2004, 
p. 184-187.

 717 xls. 1682. Zie ook: Schoon 2004, p. 210-216.
 718 Schoon 2004, p. 512-514. Het kerkgebouw van 

Maria Minor onderging een grootschalige ver-
bouwing in 1860. In de stichtingsakte die hier-
bij opgesteld werd (bijlage H), staat dat er bij 
het leggen van de eerste steen op 14 mei 1860 
door de toenmalige aartsbisschop Henricus 
Loos relieken werden geplaatst in het funda-
ment. De relieken waren geplaatst in een loden 
omhulsel. Boven de relieken werd een steen 
vastgemetseld. Bij deze gebeurtenis hield de 
aartsbisschop een kleine toespraak. Een week 
later werd in een uitgeholde steen een afschrift 
van deze toespraak geborgen. De steen werd 
vervolgens in de altaarnis van de kerk geplaatst, 
precies boven de eerste steen. Blijkens de stich-
tingsakte, die nu bewaard wordt in de sacristie 
van de Gertrudiskathedraal ging het bij de wij-
ding om relieken van bisschop Bernold en om 
relieken die afkomstig waren uit het hoofdal-
taar van de Utrechtse Domkerk. Zie voor de 
gebeurtenissen in 1860 verder: Berg 2007, p. 7 
en p. 13-14.

 719 HUA OKN Apostolische vicarissen-440, 
f.459r.

 720 Zie bijvoorbeeld: HUA OKN OBC-854 
(1615), nr. 80 en 89.

 721 Kruijf 2009b.
 722 Omdat de oud-katholieke kerk geen reliekver-

ering kende, bleven de papieren omhulsels in 
deze schat vaak gehandhaafd.

 723 Voor technische details betreffende Bouillon-
draad, zie : Bodt – Caron 1987 en Járó 2000.

 724 xls. 583. Precies dezelfde bloemetjes zijn ook 
verwerkt in een reliekbuste in Leuven, zie: Cat.

tent.Brussel 1994, p. 178.
 725 Cat.tent.Brussel 1994, p. 199.
 726 Kruijf 2007c. Voor reliekkasten met vergelijk-

bare langwerpige in textiel gehulde botten, 
zie: Angenendt 1999, p. 4 en p. 20 en Brunnert 
1999, p. 146-147.

 727 Cat.tent.Brussel 1994, p. 196.
 728 Bijvoorbeeld xls. 1301, 1302 en 1303.
 729 Bijvoorbeeld xls. 1036-1047.
 730 Bijvoorbeeld xls. 749-797.
 731 Kruijf 2008b, p. 85.
 732 Voor voorbeelden, zie: Cat.tent.Breda 2009, 

p. 126-127, Cat.tent.Keulen 1989, p. 201 en 
p. 360 en Cat.tent.Freiburg 1995, p. 72-78.

 733 Cat.tent.Keulen 1989, p. 329.
 734 Cat.tent.Brussel 1994, p. 178 en p. 245.
 735 Wingens 2001, p. 36 en Berlis 2005.
 736 Cat.tent.Brussel 1994, p. 201. De kralen zijn 

resten van een rozenkrans. Het witte touwtje 
lijkt er in later tijd doorheen geregen te zijn.

 737 De dobbelstenen komen ook veel voor onder 
de passieattributen in scènes van de Gregorius-
mis. Voor voorbeelden, zie: Cat.tent.Brussel 
1994, p. 82 en Klaver – Staal 2009, p. 9.

 738 Voor vergelijkbare beeldjes, zie: Cat.tent.Uden 
1990, nr. 123 en Cat.tent.Brussel 1994, p. 173, 
p. 195 en p. 198. Het gebruik van kleine sculp-
tuurtjes in reliekdoosjes is lange tijd populair 
gebleven. Voor een voorbeeld uit het midden 
van de negentiende eeuw, zie: Cat.tent.Breda 
2009, p. 181.

 739 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-30. Voor de heiligenkalender van het bisdom 
Utrecht, zie: Cat.mus.Utrecht 1979, p. 17-22 of 
Kruijf 2008b, p. 119-120.

 740 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-23 t/m C-27.

 741 xls. 557.
 742 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-6. Er wordt een uitgebreide historische 
schets van de geschonken relieken gegeven: ze 
werden met goedkeuring van de aartsbisschop 
van Keulen door de graaf van Kleef 340 jaar 
geleden overgebracht naar deze kerk. In 1339 
was dat Diederik IX van Kleef (1291-1347). De 
graaf werd uiteindelijk zelfs onder deze relie-
ken begraven, die daarvoor, volgens zijn laatste 
wil, tijdelijk verheven werden uit het reliek-
graf.

 743 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-60.

 744 xls. 885.
 745 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

B-5.
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 746 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-66. Camp besluit de brief met het verzoek 
om zijn huishoudster Johanna Dericks spoedig 
terug te sturen. Misschien bracht zij de relie-
ken. De schatkamer van Camp bevatte ver-
moedelijk veel en/of bijzondere relieken, want 
hij voorspelt dat Coppier niet sonder verwonde-
ringhe de inhoud zou bekijken.

 747 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-71.

 748 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-37.

 749 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-62.

 750 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-63.

 751 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-64.

 752 xls. 861. De gift moet vroeg in het jaar 1727 
hebben plaatsgevonden, aangezien Méganck 
nog in datzelfde jaar zijn parochie in Schoon-
hoven verruilde voor die van Leiden, zie: Ver-
heij 1979, p. 81.

 753 xls. 1526.
 754 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-70.
 755 Voor een uitvoerige uitleg van deze methode, 

zie: Strydonck 2006, p. 24-51.
 756 Voor het voedingsvraagstuk, zie meer specifiek: 

Strydonck 2006, p. 39-41.
 757 Het KIK is vanwege de tweetaligheid van het 

instituut ook bekend onder de naam Kikirpa. 
IRPA staat voor Institut Royal du Patrimoine 
artistique. 

 758 Aan het Brusselse onderzoek verleenden de 
volgende personen hun medewerking: Ina van-
den Berghe, Derik Biront, Juliette de Boeck, 
Marina van Bos, Mathieu Boudin, Michelle 
de Brueker, Christina Ceulemans, Fanny van 
Cleven, Hélène Dubois, Shirin van Eenhooge, 
Peter de Groof, Daniël de Jonghe, Frieda Sor-
ber, Marleen Sterckx, Mark van Strydonck, 
Marit Vandenbruaene (werkzaam bij het 
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, 
VIOE) en Helena Wouters. Over het onder-
zoek op de textilia werd al een artikel gepubli-
ceerd, zie: Kruijf 2009a.

 759 Voor technische informatie over weefstructu-
ren en bindingen, zie: Diehl – Graaf – Jonghe 
1991.

 760 Vooral wat betreft kleur en breedte komt deze 
strook samiet sterk overeen met enkele tex-
tielfragmentjes in de schat van de Sint-Ser-
vaas in Maastricht. Ook deze fragmenten zijn 
onderdeel geweest van een samieten band met 
medaillons, zie hiervoor: Stauffer 1991, tafel 
XII.

 761 Voor afbeeldingen van de Cappa Leonis, zie: 
Cat.mus.Aken 1973, nr. 88 en Cat.mus.Aken 
1979, p. 53.

 762 Zie voor vergelijkbare sluitkoordjes: Ceule-
mans 1988, p. 203 en p. 213.

 763 Dit röntgenonderzoek werd geheel belange-
loos aangeboden en uitgevoerd door Chris de 
Jong, radioloog in het ziekenhuis St. Jansdal te 
Harderwijk. Hij werd bijgestaan door röntgen-
assistent Rick Kostelijk.
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Philippus 61, 62, 64, 81, 87, 113, 128, 146, 148, 151, 

160, 216
Pieck, Johannes 157
Pijpaarde 173, 182, 183
Pilatus 148
Pinkstermaandag 54
Pippijn II 45
Plaet, Antonius van der 147, 272
Plechelmus 48, 64, 87, 110, 111, 119-121, 124, 126, 

160, 265, 268
Polycarpus 120, 215, 254
Poncen 86
Pontiaan van Spoleto 26, 47, 48, 57, 61, 62, 64, 

85-87, 94, 114, 127, 138, 164, 167, 170, 171, 188, 
191, 199, 254 

Port-Royal-des-Champs 32, 33, 42, 153, 166, 168, 
169, 185, 198, 205, 216-226, 276  

Potcamp, Gerardus 33
Praag 24
 Karlstein 24, 248
Predestinatieleer 32
Primaire relieken 16
Privatus 121
Probus 119
Processie 25, 27, 45, 51, 53-55, 57, 63, 64, 81, 85, 

257, 258, 260
Processieverslag 63, 85, 87, 257, 258
Projectus 62
Protasius 21
Prudentius 121
Prüm 114, 266
Purpurine 192
Putkamer, Johannes 158

Quesnel, Pasquier 33, 42, 163, 217, 220-222, 250
Questierder 25, 61, 62, 83, 98, 110, 263
Quintinus 59, 64, 87, 146
Quiriacus 64, 87
Quirinus 115, 117, 151, 152, 213, 219

Rabanus Maurus 174
Radbod, bisschop 47, 253 
Radboud 114, 120, 121, 126, 158, 162, 163, 252
Radegundis 121
Radioactieve 14C 187
Ratzinger, kardinaal (zie Paus, Benedictus XVI)
Raveswaij, Jacobus 156
Regenheiligen 248
Regensburg 116
Regina 147
Reguliere geestelijkheid 32, 112
Reisheiligen 248
Reliekdecoratie 29, 176
Reliekdiefstal 19, 25, 26, 247, 248
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Reliekkast 145, 176-178, 182, 193, 276
Reliekredders 9, 18, 20, 28, 90, 97, 105-107, 110-

112, 116, 145, 169, 170, 183, 198, 199, 202, 246
Remigius 87, 115
Renesse, Jan van 146
Reumpst, Gerardus 155, 158, 274
Reusel 84
Rhenen 46, 89, 104, 115, 252, 264, 266
 Cunerakerk 46, 104 
Ribadineira, Petrus 27
Rib van Willibrord 55, 65, 108, 175
Ricfried, bisschop 47
Rijcken, Simon 125
Rijksmuseum Amsterdam 56, 96, 101, 102, 255
Rhijn, Johannes Jacobus van 34 
Rinkel, Casparus Johannes 161, 162
Rochus 152
Roelofarendsveen 147
Roermond 14, 44, 47, 121
 Munsterkerk 14
Romantiek 28
Romanus 49
Rome 17, 18, 21-23, 26-28, 31-34, 36, 44, 46-48, 

84, 86, 112, 118, 152, 154, 160, 169, 185, 201, 203, 
217, 252, 254

 Bartholomeuskerk 185
 Sint-Pieter 17, 160
Röntgen 20, 194, 195, 202, 277
Roodhout 188, 189, 191, 192
Rossi, Giovanni Battista de 28
Rosweydus, Heribertus 27 
Rotterdam 156, 158, 159
Rouveen, Filips van 31, 105, 119, 121, 122, 126, 

147, 265, 268, 272, 273
Rozenkrans 25, 182, 212, 276
Rufina 152
Rumoldus van Mechelen 187
Ruymkeke, Paulus van 185

Sabina 113, 152
Sacramentsdag 54, 85
Sacristie 41, 166, 167, 173, 249, 276
Saffloer 191
Sainte Madeleine du Fargis, Marie de 153 
Saksen 55
Salm-Reifferscheidt, Franz Ernst von 185
Samiet 137, 188, 189, 277
Sandaal van Willibrord 55, 77, 108, 109, 146. 265
Santen, Johannes van 34
Santiago de Compostela 23
Scerpswert, Elyas 56, 74
Schaaltjes van Cornelis Muys 42, 92, 227
Schaepman, monseigneur 105

Schaubedürfnis 24, 56
Schenck van Toutenburg, Frederik 31
Schencke, Hubertus 82
Schildluis 192
Scholastica 151
Schoonhoven 185, 277
Schoorl, N. 164
Schrijn 23, 24, 41, 46, 53, 54, 56, 72, 94, 194, 195, 

247, 252, 255
 Agnes 56, 61, 62, 94
 Benignus 61, 62, 258
 Gregorius 54
 Odulphus 54
 Pancratius 54
 Pontiaan 57, 61, 62, 94
 Urbanus 62, 258
 Wiro 53, 62, 63, 258
Schuddekorven 86
Sebastiaan 64, 83, 87, 120, 135, 179
Seculiere geestelijkheid 32, 112
Secundaire relieken 16, 50, 92, 97, 105, 121, 153
Secundinus 64, 87
Senbers, Matthias 147
Sennis 116
Sepulchrum 22, 86
Servatius 127, 148, 151
Sestich, familie Van ’t 124
Severinus 121, 151
Severus 49, 87
Severus, Sulpicius 98
Sigillindis 119, 128, 268
Simeon 113, 185
Simon 87, 113, 120, 160, 174
Simon de Leproos 148, 162
Simonie 26
Sinaï 162, 174
Singels van Bernold 50, 77, 101, 146, 210
Sint Odiliënberg 47, 48
Sint-Truiden 191
Sion 174
Smit, Fred 166, 276
Smit-Maan, Fiete 167
Smits, V.C.J. 12, 164
Soda glas 193
Soest 114, 120, 121, 170
 Mariënburg 114, 120, 121, 170
Soligny-la-Trappe 185
 Abdij N.D. de la Grande Trappe 185
Sollingen, Johannes 115, 267
Spanje 29, 94, 174
Spes 117, 119
Spiraaldraad (zie Bouillondraad)
Spoleto 164, 167
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’Sprekende reliekhouders’ 24, 247
Stalletje van Bethlehem 59-62, 94, 257, 262
Stedelijk Museum Vander Kelen Mertens 193
Steen, Gerrit van den 20, 96, 97, 99, 102, 103, 107, 

112, 119, 145-148, 156, 159, 170, 198, 202, 203, 
211, 271, 272, 274

Steenoven, Cornelis 33
Stefanus 49, 54, 63, 64, 87, 113, 115, 117, 120, 122, 

126, 146, 151, 160, 216
Stein, Charles 96
Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland 

(SKKN) 13
Stipes 22, 36, 39, 41, 72, 202, 204, 263
Stola van Bernold 42, 50, 81, 101, 102, 120, 146, 

210, 271
Susanna 127, 151

Tabernakel 130, 166, 173, 249
Tabor 162, 174
Tertiaire relieken 16, 17, 86, 160, 161, 212
Thebaans Legioen 115, 117, 120, 123, 127, 147, 152
Theca 28, 180
Thecla 148, 185
Theobaldus 62, 121, 122
Theodardus, bisschop 46
Theodorus 185
Theresia van Ávila 27, 147, 151
Theresia van Lisieux 16
Thijssen, Annigje 150
Thomas 49, 63, 64, 87, 160, 252
Thomas van Aquino 121
Thomas van Kempen 153, 154, 273
Thovardus, Lodewijk 117
Thüringen 45
Tibbel, Joanna 157, 275
Tienduizend Martelaren 113, 115, 117
Timmer, Jacobus 156
Timotheus 113
Tongeren 189
Toning van relieken 25
Torre, Jacobus de la 31, 147, 152, 272
Tour, L. de la 185
Tours 55, 58, 255
Translatie 21, 22, 41, 55, 58, 82, 84, 118, 164, 166, 

167, 185, 246, 254, 256, 268, 273
Translatio (zie Translatie)
Trees, Johannes 161-163, 268, 275
Turkije 174
Turkse knopen 189
Twaalfjarig Bestand 128

Udalricus 152
Unie van Atrecht 93

Unie van Utrecht 1579 93
Unie van Utrecht 1889 34, 35
Unigenitus, bul 33, 168, 251
Urbanus 47, 48, 62, 86, 87, 157, 171, 199, 214, 254, 

258
Ursprungsmythos 55
Ursula 22, 113, 115, 119, 124, 125, 126, 128, 147, 

148, 151, 152, 252, 268
Uterlo, Zweder (van) 62
Utrecht
 Buurkerk 34, 82, 83, 87, 91
 Ceciliaklooster 146, 151
 Clarenburg 169, 227
 Dominicanerklooster 90, 91
 Domkerk 26, 44, 45, 47-51, 53-64, 81-87, 94, 95, 

97, 98, 110, 127, 128, 156, 170, 252, 254-258
 Duitse Huis 123, 170
 Franciscanerklooster  90, 91, 120, 122, 123, 170
 Geertekerk 31, 34, 35, 44, 82, 83, 87, 90, 91, 201
 Jacobikerk 34, 82, 83, 87, 91, 93
 Jacobusparochie 34, 93, 157, 164, 166
 Janskerk 63, 81, 82, 87, 101, 102, 145, 146, 198
 Maartenskerk (zie Utrecht, Domkerk) 
 Mariahoek 35, 36, 201, 203
 Mariakerk 35, 36, 63, 64, 81, 87, 100, 170, 208, 

255, 258
 Maria Minor 82, 92, 164, 166, 169, 199, 227, 276
 Mariaplaats 35
 Nicolaas-achter-de-Wal 157
 Nicolaaskerk 82, 83, 87, 91
 Nicolaasklooster 128
 Paulusabdij 63, 81, 87, 262
 Pieterskerk 63, 81, 82, 85-87, 102
 Regulierenklooster 127, 262
 Salvatorkerk 18, 45-51, 53-56, 59, 60, 63, 64, 81, 

82, 85, 87, 95-99, 103, 107, 118, 119, 123, 127, 
128, 147, 148, 153, 154, 169, 170, 198, 252, 253, 
255, 256, 261, 262, 264, 270, 272

 Schuilkerk van Sinte Gertrudis 17, 19, 27, 31, 35, 
36, 42, 44, 70, 92, 99, 102, 103, 110, 112, 119, 148, 
151, 154, 155, 163, 170, 198, 201, 251

 Willemsplantsoen 11, 36, 197
Utrechtse Oorlog 82

Valerianus 64, 87, 151, 162
Vandermeer, S. 155
Varlet, Dominique Marie 33, 34, 223, 250
Vechte, Abell van der 57, 58, 60, 61, 74, 261
Velden, Gerard van de 92
Velden, Maarten van de 92, 93
Velthoen, Cornelius 154
Ven, A.J. van de 43
Venantius 81, 87
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Venetië 191
Verbeeck, Johannes 184
Verfbrem 192
Verlichting 28, 30
Veronica 16, 152
Veronicadoek 16
Versailles 168
Vianen, Frans van 157
Victor van Xanten 62, 125, 127, 129, 151, 152, 162, 

164, 174, 184, 185, 213, 275
Victorina 151
Vincent van Lérins 35
Vincentia 151
Vincentius 113, 114, 116, 117, 145, 185
Vincentsz. van Drielenborch, Willem 95
Virtus 16, 22, 28, 246
Visser, W.J.A. 12, 106, 108, 109, 164, 165, 167
Vitalis 64, 87, 127, 151, 214
Vitus 119, 120, 124
Vlijmen, Henricus Theodorus Johannes van, 

bisschop 163, 164, 213
Volksdevotie 29, 45, 83, 85, 86
Voncken, Alijdt 114
Voocht van Rijneveld, Joost de 146
Voorouderverering 21
Voorspraak 16, 17, 22, 29, 84
Vosmeer, Sasbout 20, 27, 31, 35, 98, 110, 112-123, 

125, 126, 146, 153, 156, 162, 169, 170, 198, 202, 
203, 207, 249, 263, 265-270, 275

Vosmeer, Tilman 98, 112-117, 119, 121-125, 146, 
153, 169, 170, 198, 202, 203, 267, 269, 270

Vrenck, Cornelis 60

Waasmunster 177
Wachtelaer, Johannes 35, 36, 44, 155, 274
Waeijer, Arnoldus 153, 273
Walaricus 59, 87
Walburgis 64, 87
Wanray, Johannes van 122
Waurensius, Martinus 116
Wede 192
Wentinck, E.G., jr. 36
Werenfridus 48, 126, 156, 270
Wevelinchoven, Balthasar van 152, 269
Wijk bij Duurstede 127, 270
 Dominicanessenconvent 127

Wijkersloot, Maria 156
Wilfried van York 45
Wilhelmus 151
Wilhelmus, Cornelia 116, 124, 125, 170, 267
Willehadus 64, 87, 120, 121, 124
Willem, bisschop 49, 63
Willem van Oranje 91
Willemaers, Johannes 163, 220, 227
Willibrord 12, 14, 18, 36, 42, 45, 46, 48, 50, 53-56, 

60, 62-65, 77, 78, 82, 86, 87, 96, 97, 103, 107-110, 
122-124, 146, 148, 151, 159, 165, 169, 171, 175, 
197-199, 205, 206, 211, 252, 256

Wilnis 146
Wiro 48, 53, 62-64, 86, 87, 255, 258
Wit, Arnoldus de 184
Witte Donderdag 54
Wonderbare Spijziging 146
Wouw (plaats) 113
Wouw (plant) 192
Wurgdoek van Cunera 42, 50, 104, 105, 115, 116, 

125-127, 170, 205, 251, 264, 266

Xanten 58

Zaagblad 192
Zaandam 162, 164
 Maria Magdalenaparochie 162, 164
Zacharias 174
Zebedeüs 60
Zeddam 89, 110
Zegenen met relieken 25
Zeist 121, 198
Zeno 81, 87, 120, 123
Zielenheil 17, 32, 55
Zoesius, Nicolaas 110, 265
Zondag Septuagesima 54
Zoölogisch Museum Utrecht 101
Zuilen van Drakenborch, Nicolaas van 95
Zutphen 63, 126, 266
 Walburgiskerk 63
Zwarte dood 248
Zweden 174
Zweren op relieken 25
Zwitserland 34, 174
Zwolle 153, 154, 273
 Jozefkapel 153


