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HOOFDSTUK 2

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 
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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 



36 MIRACULEUS BEWAARD

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.


