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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 



HOOFDSTUK 1 reliekverering: ontstaan en ontwikkeling 25

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. 


