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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)



66 MIRACULEUS BEWAARD

[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.


