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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 
daad terzijde stonden!
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