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HOOFDSTUK 4

relieken op de vlucht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paramenten en tria	unicornia	nostra (onze drie 
eenhoornen).390 Hoewel de inventarisatie-
commissie in maart 1578 in de Mariakerk 
niet op de hoogte werd gesteld van het bezit 
van de drie hoorns391, wist het stadsbestuur 
dit in 1581 blijkbaar toch. In een officiëel 
schrijven werden de hoorns opgeëist. Het 
kapittel ging niet in op de eis. De kwestie 
werd even in de koelkast gezet, maar in 
1586 besloot het bestuur hun vijf jaar eer-
der kenbaar gemaakte eis in te willigen. Als 
de hoorns niet afgegeven zouden worden, 
zou deken Lambert van der Borch gegij-
zeld worden, zolang tot het kapittel op zijn 
minst veertigduizend gulden betaald zou 
hebben. Het dreigement werd ten uitvoer 
gebracht. Van der Borch en vijf kanunniken 
werden vastgehouden.392 Het maakte geen 
verschil en de gijzelaars zullen wel weer 
vrijgelaten zijn. In 1609 waren de hoorns 
namelijk nog steeds in bezit van Abshoven, 
die ze rond 1600 had meegenomen naar 
Luik, waar hij deken was geworden van 
het kapittel van de Heilig-Kruiskerk. Vanaf 
1609 trachtte het kapittel de hoorns weer 
terug te halen naar Utrecht. Kanunnik 
Abshoven was nu welwillender en vroeg 
in dat jaar hulp aan aartshertog Albrecht 
van Oostenrijk bij de terugbezorging van 
de hoorns aan het Utrechtse kapittel.393 Via 
Brussel en Keulen kwamen de hoorns aan 
het eind van 1612 weer in het bezit van de 
Mariakerk. In de periode 1613-1624 pro-
beerde het kapittel de hoorns te verkopen 
in Amsterdam, Frankfurt en verscheidene 
Vlaamse en Franse steden, maar ondanks 
een verlaging van de vraagprijs had het ner-
gens succes.394 In 1811 werden de Utrechtse 
kapittels in opdracht van de Franse rege-
ring opgeheven. Hun kostbaarheden wer-
den naar Frankrijk vervoerd, vanwaar ze in 
1813 terechtkwamen bij het Departement 
van Ontvangsten in Den Haag. Ze werden 
in 1822 overgedragen aan het Koninklijk 
Kabinet van Zeldzaamheden, dat gehuis-
vest was in het Mauritshuis. In 1883 werden 
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ze verplaatst naar het Rijksmuseum, waar één van de drie hoorns tot de vaste collectie 
ging behoren. De overige twee werden in 1965 in langdurige bruikleen gegeven aan het 
Utrechtse Zoölogisch Museum. In 1970 werden ze overgegeven aan Aartsbisschoppelijk 
Museum, waarvan de collectie aan de basis van het huidige Museum Catharijneconvent 
stond.395 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In de navolgende eeuwen moeten de relieken van Willibrord langzaam in de vergetel-
heid geraakt zijn, want bij de inventarisatie in 1931-1932 (zie Inleiding ‘Eerdere inventari-
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satie’) werd de vondst van de Willibrordrelieken bestempeld als de grootste	en	aangenaamste	
verrassing.428 Engelbertus Lagerwey trof, geassisteerd door kunsthistoricus W.J.A. Visser, alle 
vijf de Willibrordrelieken aan.429 Bij de huidige inventarisatie werden in het hoofdaltaar van 
de Gertrudiskathedraal nog drie van de vijf relieken aangetroffen: de rib, het pallium en 
de sandaal, bewaard in afzonderlijke glazen buisjes [k2, k20 en k21] .430 Deze drie relieken 
zijn dus sinds het midden van de zeventiende eeuw in het beheer van de Gertrudisparochie 
gebleven. De stukjes lijkwade en kazuifel werden niet meer teruggevonden.431 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In 1594 maakte Sasbout verder een reis naar Huissen en Arnhem.456 In Huissen ont-
moette Sasbout Theodorus Lengel, pastoor in Duiven.457 Lengel overhandigde Sasbout de 
schedel van de heilige Oswald, en verder relieken van Eusebius en zijn gezellen Peregrinus, 
Vincentius en Pontiaan.458 Tevens had Sasbout in Huissen contact met de niet bij naam 
genoemde beheerder van het karthuizerklooster te Arnhem.459 Deze man had relieken, 
maar Sasbout was niet te spreken over de bewaarcondities. Vooralsnog was hij er niet in 
geslaagd de man te overreden de relieken aan hem mee te geven, maar hij zou zich blij-
ven inzetten dit toch te bewerkstelligen. Bovendien verkeerde Sasbout op dat moment in 
afwachting van de verkrijging van relieken van de heilige Brigitta. Deze waren afkomstig 
uit het klooster Mariënburg bij Soest, maar door wie Sasbout deze overblijfselen overhan-
digd kreeg, vermeldde hij niet. Gelukkig biedt een ander document meer duidelijkheid in 
deze kwestie. Op 8 september, de dag nadat Sasbout zijn broer Tilman schreef over zijn 
bezoeken aan Huissen en Arnhem, bezocht de abdis van het Soester klooster Sasbout. Die 
noemde haar in zijn memorie van dit bezoek N.	Funck	abbatissa. Waarschijnlijk bedoelde 
hij hiermee Aleit/Alijdt Voncken. Zij woonde met haar zusters in klooster Mariënburg 
totdat de calvinisten dat binnenste buiten keerden. Tijdens hun vlucht slaagden de non-
nen erin (een deel van) hun relieken mee te nemen. Althans, de abdis kwam Sasbout een 
verscheidenheid aan relieken brengen. Hieronder bevonden zich inderdaad overblijfselen 
van Brigitta, waarvan één stukje in een monstrans geplaatst was. Verder bevatte de gift een 
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vinger van Maria Magdalena, een stukje kruishout in een beschadigde zilveren kruisreliek-
houder, relieken van Andreas, Gregorius, Augustinus, Anna, Medardus, de Tienduizend 
Martelaren, Blasius, Stefanus, Barbara, een cedula van Remigius en relieken die zodanig 
door elkaar waren geraakt dat ze niet langer onderscheiden konden worden.460 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pompeius van montzima (†1637)
Een aantal prominente Utrechtse geestelijken was afkomstig uit de familie Van Montzima. 
Bucho van Montzima (1535-1594) was proost-aartsdiaken van het kapittel van Sint-Jan en 
kanunnik van het domkapittel576, Folker van Montzima (†1605) deken van het kapittel 
van Sint-Salvator en Pompeius van Montzima thesaurier en kanunnik van datzelfde kapit-
tel. De kostbare goederen van het kapittel van Sint-Salvator werden in 1609 uit Emmerik 



MIRACULEUS BEWAARD 129

[k29] Detail reliekschrijn OKM b17a: fragment 
van de schedel van Lebuinus (foto auteur)

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

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

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

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

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

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

[k40] Botfragment met 

geel zijden lint en rood 

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

[k42] Glazen flesje (foto auteur)

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

met parelkraaltjes (foto auteur)

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

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

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

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

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

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

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

[k58] Reliek van Laurentius uit het celebratiealtaar (foto auteur)
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[k59] Reliek van Agnes uit het celebratiealtaar (foto auteur)
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[k60] Reliek van Cunera uit het celebratiealtaar (foto auteur)
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teruggehaald naar Utrecht. Daar werden ze toevertrouwd aan schatbewaarder Pompeius 
van Montzima. Pompeius beschermde onder andere de reliekbustes van Frederik en 
Odulphus, de nap van Odulphus en het ivoren kistje. Een reliekkast, namelijk een viercante	
lade	besloten	mit	glas	van	negen	ruyten,	welke nog niet in eerdere correspondentie of inven-
tarisaties genoemd werd, bevond zich ook bij Pompeius. Onder elk glaasje zat een reliek 
en een bijbehorend brieffken. In de bovenste rij vakjes waren van links naar rechts relieken 
van Bartholomeus, Christoffel en Catharina. De tweede rij bevatte relieken van Adalardus, 
Laurentius en in het laatste vakje zowel van de Elfduizend Maagden als van Christina. 
De onderste rij herbergde overblijfselen van Mauritius, Vincentius en Elizabeth.577 Twee 
weken voor zijn overlijden in februari 1637 ontbood Pompeius Gerrit van den Steen aan 
zijn sterfbed om hem zijn bezittingen te kunnen overdragen. Van die gebeurtenis werd 
door Van den Steen een memorie met een uitgebreide relieklijst opgetekend (zie H4 ‘Gerrit 
van den Steen’).578

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

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

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

tweede generatie
gerrit van den steen (1590-1680)

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

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

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

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

In 1637 breidde Van den Steens reliekcollectie zich verder uit toen hij het bezit van 
thesaurier Pompeius van Montzima verkreeg: een onderarm van de evangelist Mattheus, 
relieken van Paulus en Andreas met enkele andere relieken zonder cedulae, stukjes gewaad 
van Maria, Johannes de Evangelist en Bonifatius, beendermateriaal, stukjes pallium, lijk-
wade, sandaal en kazuifel van Willibrord (zie H4 ‘Afzonderlijke reconstructies’) en het 
Kleed des Heren.592 Hij ontving een kruis met daarin relieken van Cornelius, Cyprianus, 
Sint-Maarten, Eusebius, de gezellen van Mauritius, heilige maagden, de kleding van Maria 
en Johannes, het Heilig Kruis, het Heilig Graf, stukjes van de tempel, de vijf broden van de 
Wonderbare Spijziging, het bekken waarin Jezus als jongetje gewassen werd, de wieg van 
Jezus, de steen waarop Jezus veertig dagen hongerig stond, de boom waaronder God aan 
Abraham verscheen, de steen waarvan Christus ten hemel voer en marmer van het graf van 
Johannes de Evangelist. Verder kreeg hij een ronde doos met een ronde grauwe pot zonder 
voet (zie H4 ‘Afzonderlijke reconstructies’), een smalle houten doos met twee beenderen 
en wat textiel, een klein kristallen potje met relieken van Stefanus, een houten doos met 
onder andere een wervel van Eligius, een ronde doos met wat gedroogde ingewanden van 
Petrus, een leeg houten kistje, enkele relieken zonder bijschriften en een heilig oliebusje, 
een zwartleren koffertje met relieken van Frederik – dit is één van de negen kistjes die 
hierboven grondiger aan bod kwamen (zie H4 ‘Sasbout en Tilman Vosmeer’ en ‘Petrus 
Codde’) –, een zilveren armreliekhouder op een rood geschilderde voet waarin relieken 
van Bartholomeus, Jacobus de Meerdere en de Mindere en Philippus bewaard werden en 
tot slot heilige overblijfselen van Leodegarius, Quintinus en de vooralsnog onduidbare bis-
schop Hermanni.593 Naast de relieken kreeg Gerrit nog acht wapenkussens en liturgisch 
zilver. Uit deze gift schonk hij een een zilveren monstrans, een verguld zilveren kelk met 
pateen, een zilveren lepel en een kazuifel van rood damast aan de kerk van Wilnis.594



HOOFDSTUK 4  relieken op de vlucht 147

In begin mei 1637 verzocht het kapittel van Sint-Salvator Gerrit van den Steen hen de goede-
ren uit Pompeius’ bewaring terug te geven. In de memorie die hierbij opgetekend werd, staat 
nogmaals de inventarisatielijst van 1627 opgenomen.595 Hieraan vallen twee dingen op: aller-
eerst waren twee verguld zilveren coppen, waarvan één met deksel, in 1627 nog wel aanwezig 
bij Pompeius, maar werden deze in 1637 niet meer aangetroffen. Ten tweede is ‘andersom’ een 
discongruentie te constateren: in 1637 werd melding gemaakt van de aanwezigheid van een 
reliek van het Heilig Kruis in een verguld zilveren kruisreliekhouder bij de thesaurier thuis, 
maar op de lijst van 1627 werd dat nog niet opgenomen.596 Op 8 mei 1637 voldeed Gerrit 
aan het verzoek, althans gedeeltelijk. Het lijkt er namelijk sterk op dat Gerrit gebruiksvoor-
werpen, reliekhouders (het ivoren kistje) en enkele opvallende relieken (onder andere de nap 
van Odulphus) teruggegeven heeft, maar een groepje minder in het oog springende relieken 
heeft achtergehouden. Van den Steen had waarschijnlijk weinig fiducie in de aandacht die het 
inmiddels grotendeels protestantse kapittel voor de goederen zou hebben. Het kapittel op zijn 
beurt bemerkte waarschijnlijk niet eens dat de relieken ontbraken of zei er in elk geval niets 
van.597 De door Van den Steen teruggebrachte goederen werden in bijzijn van een scholaster 
van het kapittel en twee notarissen van het provinciale hof in een kist gelegd, die verzegeld 
werd. De kist werd overhandigd aan de kapittelheren.598

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

latere generaties
jacobus de la torre (1608-1661)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 




