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HOOFDSTUK 5

relieken onthuld

inleiding
De twee altaren in het koor en het tabernakel in de sacristie van de oud-katholieke 
Gertrudiskathedraal herbergen ruim zeventienhonderd objecten. Voor het grootste gedeelte 
betreft het relieken. Maar tot die zeventienhonderd voorwerpen behoren ook glazen, hou-
ten, ivoren, pijpaarden en textiele objecten die geen reliek zijn en losse cedulae, waarvan 
niet zeker is of de bijbehorende relieken zich (nog) in het altaar bevinden. Aan 65 procent 
van de relieken is middels een opschrift of cedula een specifieke heiligennaam te verbin-
den. Bij de overige 35 procent van de voorwerpen ontbreekt elke vorm van documentatie, 
waardoor een contextonderzoek voor deze relieken onmogelijk is en blijft, maar door hun 
verschijningsvorm zijn enkele van deze naamloze objecten toch het bekijken waard.

Een deel van de reliekschat wordt momenteel niet meer in de kathedraal bewaard. Het 
betreft objecten met museale waarde, bijvoorbeeld omdat ze geplaatst zijn in een houder van 
hout of textiel. Deze objecten zijn in 1970 vanuit het Oud-Katholiek Museum verplaatst 
naar de gebouwen van het Catharinaklooster, waarin Museum Catharijneconvent werd 
ondergebracht. Een kleine catalogus van deze voorwerpen is opgenomen als appendix.

verantwoording inventarisatie
Om de inventarisatiegegevens van alle voorwerpen overzichtelijk aan de lezer te kunnen 
presenteren, zijn deze ingevoerd in een excelsheet. Elke entry bestaat uit de volgende 
onderdelen:

- Plaatsaanduiding (compartiment en doos/kist) en objectnummer
- Naam van de heilige(n) (indien bekend)
- Beschrijving van het object
- Afmeting van het object
-  Transcriptie van het opschrift/de cedula	(indien aanwezig, (Latijnse) afkortingen uit-

geschreven tussen haakjes)
- Nummer in de kaartenbak van Lagerwey (indien aanwezig)
- Herkomstmededelingen (voorzover bekend)
- Reconstructie van de afgelegde weg (voorzover mogelijk)
-  Bronnen: archiefbronnen, altaardocumenten, literatuur of afbeeldingen van vergelijk-

bare objecten
- Fotonummering van inventarisatiefoto’s
- Aanvullende opmerkingen

{
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De excelsheet en de bijbehorende foto’s zijn digitaal te raadplegen via www.aniquedekruijf.nl, 
zodat ten allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de zoekfunctie.

In het hoofdaltaar worden verscheidene documenten bewaard. Deze lopen uiteen in ouder-
dom, omvang en inhoud. Compartiment B huisvest vijf documenten in een papieren wik-
kel. In compartiment C bevinden zich 73 geschriften in een kartonnen hangmap [k32]. 
Deze 78 documenten zijn niet in de excelsheet verwerkt.

De informatie uit deze documenten is in grote mate gebruikt bij het schrijven van het 
vierde hoofdstuk (zie hiervoor de voetnoten, waarbij gebruik gemaakt is van een door mij 
ingestelde nummering). Korte schetsen van de inhoud van de meeste documenten kunnen 
aldaar aangetroffen worden.

herkomstlocaties
De reliekschat van de kathedraal bevat relieken van ongeveer 320 personen en locaties. 
De verscheidenheid van de zeventienhonderd voorwerpen is groot. Er zijn verschillen in 
grootte, verschijningsvorm en herkomstlocatie. Uiteraard is het Heilig Land een belang-
rijke leverancier van relieken. In de Utrechtse schat zijn talloze overblijfselen uit die regio-
nen terechtgekomen. Allereerst zijn er locatierelieken van plaatsen die Christus of aan Hem 
gerelateerde personen zelf bezocht hebben. In deze categorie vallen bijvoorbeeld relieken 
van de plaats van de doop van Christus en van de plek waar het Ecce	Homo plaatsvond. Er 
is gruis van de bloedakker, het stuk grond dat de hogepriesters kochten met het bloedgeld 
dat Judas Iskariot uit berouw kwam teruggeven. Van de Gouden Poort, waar Anna en 
Joachim, de ouders van Maria, elkaar ontmoetten zijn brokjes steen aanwezig. Dit geldt 
eveneens voor de locatie waar de engelen het Gloria	in	excelsis	Deo zongen, de plaats waar 
Christus water en bloed zweette (tijdens zijn gebed in de hof van Gethsemané) en de 
plek waar Maria begraven werd. Verder kent het christendom een opvallend groot aantal 
belangrijke bergen: op de Sinaï (ook Horeb genoemd) ontving Mozes van God de tien 
geboden, op de Tabor transfigureerde Christus voor de ogen van zijn apostelen Petrus, 
Johannes en Jacobus, op de Calvarieberg (Golgotha) werd Christus gekruisigd, de berg 
Sion was het decor van het Laatste Avondmaal en Christus’ Hemelvaart vond plaats vanaf 
de Olijfberg. 

Personen die aan het Heilig Land verbonden zijn, zijn onder andere de Onnozele 
Kinderen, Lazarus, Elizabeth en Zacharias en uiteraard apostelen als Andreas, Bartholomeus 
en Simon. Verder zijn er relieken afkomstig uit het huidige Armenië (bijvoorbeeld Blasius 
van Sebaste), het huidige België (Dymphna van Geel en Hubertus van Luik), het huidige 
Duitsland (de martelaren van Trier, Rabanus Maurus en Victor van Xanten) en het huidige 
Frankrijk (bijvoorbeeld Bernardus van Clairvaux). Op deze manier zijn ook gebieden als 
het huidige Irak, Spanje, Zweden, Turkije, Zwitserland en Nederland vertegenwoordigd. 
De lijst met ‘Italiaanse heiligen’ is vanzelfsprekend het langst. 

‘typen’ heiligen
De heiligen van wie relieken aanwezig zijn in de schat van de Gertrudiskathedraal hebben 
de heilige staat meestal bereikt vanwege hun martelaarschap. Er zijn ongeveer negentig 
martelaren/martelaressen, waarbij groepen zoals de Elfduizend Maagden, het Thebaans 
Legioen, de Onnozele Kinderen, de martelaren van Gorcum enzovoorts als één gerekend 
werden). Andere heiligen waren tijdens hun leven abdis, abt, apostel, bisschop, bisschop-
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theoloog, bisschop-kerkvader, bisschop-martelaar, priester, kluizenaar, kluizenares, servus/
serva	dei, missionaris, mysticus, paus, prediker, theoloog of woestijnvader. 

In totaal bestaat de collectie uit bijna honderdzestig mannelijke heiligen, ruim zestig 
vrouwelijke heiligen en ongeveer honderd locatierelieken. Gezamenlijk omvatten de per-
sonen in deze schat een periode van ruim drie millennia. Mozes leefde in de dertiende 
eeuw voor Christus en Charles de Caylus, bisschop van Auxerre stierf in 1754. In de tus-
senliggende periode ligt het hoogtepunt, vanwege het grote aantal martelaren, in de derde 
en vierde eeuw.

De verspreiding van de feestdagen over het liturgisch jaar is eveneens gevarieerd: 168 
dagen van het jaar worden bezet door heiligen uit deze schat. Op 32 dagen hiervan worden 
twee of meerdere heiligen tegelijk herdacht.

verschijningsvorm van de relieken
De grootte van de relieken in de Gertrudiskathedraal varieert van volledige schedels en dij-
beenderen tot piepkleine flintertjes botgruis, stof en textiel. Ook in de presentatie zit veel 
variatie. Er zijn talloze relieken die zonder omhulsel aan de beschouwer getoond worden. 
De meeste overblijfselen zijn evenwel gewikkeld in een omhulsel van papier of textiel. De 
papieren wikkels zijn in de meeste gevallen aan de buitenzijde voorzien van een opschrift 
dat bericht over de inhoud van het pakketje. Bij de meeste van deze pakketjes kon de 
inhoud bekeken worden, maar sommige wikkels waren zo uitgedroogd dat ze bescha-
digd zouden raken bij het openvouwen. Andere pakketjes waren dichtgebonden met een 
touwtje of garen of dichtgeplakt met zegellak. Deze pakjes zijn niet geopend. De papieren 
wikkels stammen veelal uit de post-reformatorische periode. Relieken die uit hun hou-
ders gehaald werden en die (in verschillende partikels) werden verspreid, verpakte men in 
een stukje papier met opschrift, zodat geen verwarring kon ontstaan over de identiteit en 
de authenticiteit van het reliek. Papieren wikkels zijn evenwel altijd bedoeld als tijdelijke 
oplossing. Vanouds werden relieken namelijk gewikkeld in kostbare stoffen.722 

Van dergelijke textiele reliekomhulsels zijn talloze voorbeelden aanwezig zijn in de 
Gertrudiskathedraal. De stoffen lopen in ouderdom en decoratie nogal uiteen. Wellicht is 
het brokaten zakje waarin de rib van Willibrord wordt bewaard het oudste fragment textiel 
in de schat. Het is een stukje kaartjesweefsel vermoedelijk uit de periode rond 800. Uit 
de latere middeleeuwen zijn effen fluwelen en damasten omhulsels aanwezig. Verder is er 
gefigureerd textiel uit de late middeleeuwen, zoals het fragment ‘kin-textiel’ op een naam-
loze schedel (xls. 817) [k33], de stof waarmee een houten kistje (xls. tussen 1557-1558) [k34] 
uit compartiment C bekleed is en de verschillende pakjes die omhuld zijn door Italiaanse 
lampas (onder andere xls. 396, 437 en 1133). Uit de zestiende eeuw stammen enkele stukjes 
goudbrokaat met granaatappelmotief. Talloze omhulsels werden samengesteld uit zeven-
tiende-eeuwse stukken textiel die afkomstig waren uit paramenten of kostuums. Nog 
goede fragmenten van (liturgische) kleding die door slijtage ondraagbaar was geworden, 
kregen geregeld een tweede leven als reliekomhulsel. Het kan in deze gevallen zo zijn dat 
het textiel vervaardigd werd in de zeventiende eeuw, maar dat de samenstelling van het 
reliekpakje stamt uit de achttiende of negentiende eeuw.

De meeste textielomhulsels zijn voorzien van kleine decoraties, zoals clousen, halve bol-
letjes van metaal die door gaatjes met garen vastgezet kunnen worden [k35]. Met spiraal-
draad, zogenaamd Bouillondraad, werden allerhande patronen gecreëerd.723 Bedeltjes van 
gestanste metalen plaatjes zijn er in allerlei vormen: blaadjes, bloemetjes of letters. Een 
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opvallende bedel is die in de vorm van de heilige Christoffel met een staf in de hand en het 
Christuskind op zijn schouders. Dit insigne is bevestigd aan een reliekrolletje waarvan de 
cedula onleesbaar is geworden (xls. 1122) [k36]. Kleine glas- of parelkraaltjes, lovertjes en 
bloemen zijn een vaak voorkomende vorm van reliekdecoratie. De bloemen werden door-
gaans gemaakt door een clous als kern te nemen en daaromheen blaadjes te maken met een 
kern van metaaldraad die omwikkeld werd met garen [k37].

Er zijn heilige resten die slechts deels gevat zijn in een omhulsel, die bevestigd zijn op 
een ondergrond of die omgeven worden door verschillende vormen van decoratie. 

De meeste kleinere relieken en reliekpakketjes maakten in vroeger tijden ongetwijfeld 
deel uit van een groter geheel. Bij bestudering van losse onderdelen uit laat-middeleeuwse 
of vroegmoderne reliekkasten moet namelijk geconcludeerd worden dat veel losse relieken 
uit de schat van de Gertrudiskathedraal daar goed in zouden passen. Zo bevat de schat een 
botfragmentje dat bevestigd is op een basis van een aantal papieren ovalen, die, getuige het 
notenschrift, afkomstig zijn uit een missaal. Deze ondergrond is bedekt met zalmroze zijde. 
Daarop zijn het botfragment en decoraties van spiraaldraad, lovertjes en een bloemetje van 
glassteentjes bevestigd [44 en 45].724 Het voorwerp zou zonder problemen de plaats kunnen 
innemen van één van de tien vergelijkbare medaillons in een reliekkast van rond 1700.725 
Ook de verscheidene voorwerpen met een ovale glazen kern die omgeven wordt door spi-
raaldraad en de langwerpige stukken gebeente omhuld met stroken damast en fluweel zijn 
vermoedelijk uit reliekkasten afkomstig.726 

Het besloten hofje is een specifiek type reliekkast. In een ondiepe houten retabelkast 
werd tegen een paradijselijke achtergrond van bloemen en planten (een hof ) door middel 
van heiligenbeeldjes, insignes, agnus	 dei’s, medaillons en relieken een symbolisch verhaal 

[44] Reliek’amulet’ op ondergrond van missaalpagina’s (foto auteur)
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[44] Reliek’amulet’ op ondergrond van missaalpagina’s (foto auteur)

verteld. Iconografisch verwijst het besloten hofje naar een tekst uit het Hooglied, waarin 
de bruidegom een loflied aanheft op de schoonheid van zijn bruid: Mijn	bruid,	een	besloten	
hof	ben	 je,	een	gesloten	 tuin	[…] (Hoogl. 4:12). De besloten hof, ofwel hortus	 conclusus staat 
symbool voor puurheid en maagdelijkheid. Naast deze overkoepelende symboliek had elk 
hofje een eigen iconografische programma. De ornamenten en relieken in de kast dienden 
ter ondersteuning van dit programma. 

De vegetatief uitgedoste objecten uit de schat van de Gertrudiskathedraal zouden zeker 
niet misstaan in een besloten hofje. In besloten hofjes waren het reliekpakketje en de bij-
behorende cedula vaak afzonderlijk bevestigd. Men kan zich voorstellen dat, toen dergelijke 
reliekkasten uit elkaar gehaald werden, het reliek en het bijschriftje gemakkelijk van elkaar 
gescheiden konden raken. Dit verklaart waarom er in de Gertrudiskathedraal zoveel pak-
ketjes en stukken gebeente zijn met vegetatieve versiering maar zonder cedula.

Ook zijn er verscheidene voorbeelden van kleine reliekpakketjes die gezamenlijk beves-
tigd zijn op een ondergrond van (batik)papier en/of textiel (bijvoorbeeld xls. 815, 864 
en 883)  [k38 en k39]. Deze vormden ooit waarschijnlijk de vulling van een reliekkast 
of van een uitbundige reliekmonstrans, zoals er nog één bewaard wordt in het Vlaamse 
Waasmunster.727

Stukken gebeente omwikkeld met een zijden lint, waaraan een zegel in rode was is 
bevestigd vormen een belangrijk onderdeel van de reliekkast in Herentals. Vergelijkbare 
relieken zijn te vinden in de schat van de kathedraal (xls. 1301-1303) [k40], waarmee de 
originele context van deze ‘losgeraakte’ voorwerpen duidelijk wordt.728

In dit verband is het opvallend dat enkele kisten en dozen in het hoofdaltaar losse objec-
ten herbergen, die overduidelijk een eenheid vormden. Zo zitten in een simpele schoenen-

[45] Achterzijde van reliek’amulet’ (foto auteur)
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doos in compartiment C (xls. tussen 
944-945) talloze ‘façades’. Deze term 
gebruik ik voor rondboogvormige 
platte voorwerpen met een rondboog-
vormige opening in het midden waar-
door het reliek gezien kon worden 
[46]. De façades zijn aan de voorzijde 
meestal gedecoreerd met bladkoper, 
parelsnoertjes, spiraaldraad, glaskralen 
enzovoorts. De façades zaten zonder 
twijfel ooit in een reliekkast.729

De voorwerpen in een andere kar-
tonnen doos (xls. tussen 745-746) in 
compartiment C vertonen onderling 
eveneens een uiterlijke samenhang. 
Het betreft nagenoeg allemaal lang-
werpige botfragmenten op een basis 
van een klein houten plankje. Beide 
uiteinden zijn verpakt in textiel (flu-
weel of damast). In veel gevallen is dit 
textiel versierd met clousjes of bloe-
metjes [k41]. Aangezien aan de ach-
terzijde van de houten plankjes telkens 
plak- en kalkresten werden aangetrof-
fen, zullen deze objecten eerder op 
een ondergrond of in een kast beves-
tigd zijn geweest.730

houders
Tussen en onder de relieken en verspreid over de verschillende compartimenten en kisten 
worden talloze voorwerpen bewaard, die zelf geen reliek zijn. Het gaat bijvoorbeeld om 
kleine reliekhouders, textielfragmenten en losgeraakte decoratie-elementen, die hieronder 
aan bod komen. 

Een ovale doosje van perkament (xls. 60) vormde de behuizing van relieken van de 
Onnozele Kinderen. Zowel het bakje als het deksel van het kistje zijn aan de binnenzijde 
bekleed met rode zijde, maar het reliek ontbreekt. In een dubbelwandig verwrongen loden 
kistje (xls. 299) bevinden zich nu alleen nog resten van wit linnen en wat stof. Het is onbe-
kend welk reliek oorspronkelijk in het loden kistje bewaard werd.

Er zijn twee flesjes van bruin glas in het altaar aanwezig. Het eerste (xls. 300) heeft een 
platte buik en een lang halsje dat bovenaan afgebroken is. Erin zit wat gruis, waarvan de 
herkomst onbekend is. Het tweede (xls. 1543) [k42] heeft een bolle buik, een afgeplatte 
bodem en een lange hals die bovenaan afgesloten is met een propje zwarte was. In het flesje 
zijn de resten van een bloedkleurige substantie zichtbaar. Aan wie de vloeistof toebehoorde 
is onduidelijk.

[46] Reliek’façade’ met decoraties (foto auteur)
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In een getailleerd houten potje met 
op drie hoogten een ingekerfde dub-
bele lijn (xls. 650) worden verschei-
dene relieken bewaard, onder andere 
van Albertus Magnus, Maria Salomé 
en de kribbe. De rand rond de ope-
ning van het potje droeg vroeger een 
tekst. Hiervan is nu nog slechts een M 
te lezen.

In een dun linnen lapje zijn enkele 
deels zwartgeblakerde botfragmenten 
gewikkeld. Dit geheel wordt omhuld 
door een houder in de vorm van een 
cilinder van bergkristal met een ver-
zilverde bodem en deksel (xls. 712). 
Deze worden met elkaar verbonden 
door twee verzilverde bandjes. 

Een druppelvormige houten han-
ger (xls. 1145) [47] met een geschulpte 
onderrand herbergt in de holte een 
reliekje in groen fluweel. De holte 
is afgesloten met een koperen hekje. 
Naar de datering en functie van dit 
object kan slechts worden gegist.

Er werden drie gelijksoortige hou-
ten ‘kommetjes’ aangetroffen, waarvan 
er één in vorm iets afwijkt van en in 
beduidend slechtere staat verkeert dan 
de andere twee. De kommetjes hebben 
een doorsnede van tien centimeter en 

[47] Reliekhanger met reliek in de holte (foto auteur)

zijn drie centimeter hoog. De buitenzijdes zijn getand. De binnenzijdes lopen trapsgewijs naar 
het midden toe af. Op de bodem van de kommetjes is in twee gevallen een ondergrond van 
zijde en gouddraad aangebracht. Bij het eerste kommetje (xls. 870) horen enkele botfragmen-
ten waaronder een rugwervel. Op de bodem, aan de buitenzijde en op de botfragmenten zit-
ten verscheidene resten van rode zegellak. Bovendien worden in het kommetje glasscherven 
bewaard die gezamenlijk een cirkelvormig glasplaatje vormen dat als afsluiting van het kom-
metje gefunctioneerd moet hebben. De relieken behoren blijkens de bijbehorende cedula toe 
aan de heilige Cunera. Het tweede kommetje heeft een zijden ondergrond met een gekant-
kloste rand van koperdraad (xls. 1100). Met garen zijn daarop twee botfragmenten vastgezet. 
Een glasplaatje en cedula zijn niet aanwezig. Het derde kommetje heeft een matje van zijde-
damast met een gekantklost randje op de bodem (xls. 1677) [k43]. Eraan vastgemaakt zit een 
metaaldraadje waaraan witte en blauwe glaskralen zijn geregen. In het kommetje liggen een 
botfragment, een stukje rode zijde en een papieren cedula: S.	Sebastianes. Ondanks de gaten in 
de zijkanten van de kommetje en drie kleine gaatjes in ht midden van de onderkant (wellicht 
getuigen van het maakproces), is niets over de oorspronkelijke functie van de kommetjes te 
zeggen.
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textiel
Er werden zeer uiteenlopende textiele voorwerpen gevonden. In een doosje met drie 
gescheurde zijden lapjes (rood, blauw en groen) bevindt zich een kleine bursa	(xls. 321). Op 
een ondergrond van gele zijde is met rood een patroon van bloemen en sterren geweven. 
De bursa is leeg.

Een tweede, grotere bursa (xls. 571) huisvest wel enkele reliekjes. Deze bursa is aan de 
buitenzijde voorzien van decoraties met complexe borduursteken die verhoogd zijn aan-
gebracht (zie H6 ‘Bursa’). Het reliektasje wordt gedateerd in de tweede helft van de veer-
tiende eeuw en herbergt onder andere overblijfsel van de heiligen Laurentius en Dorothea. 

Om een reliek van de heilige Odulphus zit een textiele voorstelling gerold (xls. 495) 
[k44]. Op een ondergrond van verscheidene lagen roze zijde is met garen, (parel)kraaltjes 
en lovertjes een kruisigingstafereel aangebracht. Het corpus hangt aan het kruis dat op een 
groene heuvel met rankwerk is geplaatst. Onderaan het kruis is een met bloed gevulde 
kelk aangebracht en Christus’ zijdewond is met een bolletje rood garen benadrukt. Of het 
tafereel echt bij het Odulphusreliek hoort, is de vraag. En waarvoor het object oorspron-
kelijk vervaardigd werd, is niet met zekerheid te zeggen. De wijze waarop het gebladerte is 
aangebracht (blaadjes die zijn opgebouwd uit evenwijdig geplaatste streepjes) wijst sterk op 
vervaardiging in de zeventiende eeuw.731

Op een kussentje van rood fluweel (xls. 550) werd waarschijnlijk vroeger een reliek 
gepresenteerd. Dit was doorgaans een gebruik bij schedelrelieken.732 Maar soms werden 
ook andere relieken (in theca’s of medaillons) op draagkussentjes getoond.733 Inmiddels 
is niet meer te achterhalen welk reliek bij dit kussentje hoort en of het betreffende reliek 
überhaupt wel in deze schat bewaard wordt. Vanwege de grote overeenkomsten in de tex-
tielsoort en het passementwerk met onder andere een reliekbuste uit de zeventiende eeuw, 
moet dit kussentje wel uit die tijd stammen.734 

In een papieren wikkel zitten 26 kleine linnen lapjes die met verschillende kleuren garen 
zijn afgezet (xls. 910). De doekjes zijn bedrupt met de olie die het wonderbaarlijke lichaam 
van de in 1658 overleden karmelietes Margaretha der Engelen afscheidde. Maanden na haar 
dood was er nog geen bederf opgetreden en haar lichaam bleef soepel. De olie die uit haar 
lichaam druppelde werd opgevangen in flesjes en op doekjes om deze als reliek te kunnen 
verspreiden.735 Uit het handschrift op het papieren wikkel blijkt dat deze doekjes uit de 
tweede helft van de zeventiende eeuw stammen.

Opgevouwen, gerafeld en gekreukt: in die staat werden zes bedrukte crèmekleurige 
zijdefragmenten aangetroffen (xls. 1207) [48]. Ze tonen zowel tekst als figuratieve voorstel-
lingen. In feite is een geïllustreerd boek op textiel gedrukt. Een deel van de voorstellin-
gen behoort tot de margedecoratie. Hierin spelen acanthusbladeren, guirlandes en putti de 
hoofdrol. De Latijnse tekst (die aan weerszijden is afgesneden) is een commentaar op ver-
schillende teksten van Aristoteles (De	caelo	et	mundo,	De	ortu	et	interitu,	De	anima,	Ex	metha-
physica), maar dient nader bestudeerd te worden voordat iets meer over de inhoud gezegd 
kan worden. De voorstelling op het eerste fragment toont vier vrouwen met attributen, 
respectievelijk een kelk met hostie, een lam, een kruisstaf en vlammen op het hoofd en een 
staf/spade/anker. Boven hen zweeft een engel met een wapenschild met een afbeelding van 
een ram (?), bekroond door een kardinaalshoed. Een aansluitend zijdefragment toont het 
lichaam van de tweede schilddragende engel en onderin drie vrouwen (van wie de meest 
linkse dezelfde figuur is als de rechter vrouw op het vorige fragment), met respectievelijk 
een takje, een olielampje met vlam en rijke kleding en palmetten in het haar. Hoewel een 



HOOFDSTUK 5  relieken onthuld 181

[48] Boekafdruk op zijde (foto auteur)
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afbeelding van geloof, hoop en liefde zonder twijfel op zijn plaats zou zijn in deze context 
is het aantal figuren hiervoor te groot en blijft de iconografie dus vooralsnog onduidelijk. 
Ook is onbekend waarom en wanneer dit tekstfragment op zijde gedrukt werd.

Tot slot moeten twee in het oog springende bisschopshandschoenen genoemd worden 
(xls. 1068) [k45]. Het zijn inmiddels smoezelig geworden crèmekleurige handschoenen die in 
een fijne steek gebreid zijn. Bij de polsen zijn twee brede banden van goud-kantwerk en op 
de ruggen versieringen met gouddraad aangebracht. Op de naad tussen boven- en onderzijde 
van de handschoenen loopt rondom een complex gevlochten band. De vingers en rug zijn 
gedecoreerd met gouden bloemetjes en het Maria- en Christusmonogram. Op de rechter 
handschoen is het IHS aangebracht binnen een geborduurde doornenkroon. Binnen deze 
omlijsting zijn het kruis en drie nagels geborduurd. De linker handschoen, die meer bescha-
digd is geraakt, toont binnen een doornenkroon het monogram MAR. De accutaresse van het 
borduurwerk maakt een datering in de tweede helft van de zeventiende eeuw plausibel.

losse voorwerpen
Ontelbare losse voorwerpen (die geen houder en geen textiel zijn) werden aangetroffen 
tussen de relieken in het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal. Voor de meeste objecten 
kan naar de oorspronkelijke context slechts gegist worden.

Er worden twee ovale zegeldoosjes bewaard. Van het ene doosje is het metaal zodanig 
geoxideerd dat het niet meer opengemaakt kan worden (xls. 880). Wel steken aan drie 
zijden stukken rood lint uit het doosje. In het tweede doosje bevindt zich een zegelaf-
druk in zwarte was (xls. 1146). Het toont een gehelmde strijder met kruisstaf, daaronder 
een wapenschild. Rondom de centrale voorstelling staat een tekstband, waarvan nog maar 
enkele letters te lezen zijn. Op drie plaatsen steken resten van een papieren strook uit het 
wastablet. Op de verder onbewerkte achterzijde is het wapenschild nogmaals ingedrukt. De 
zegels zullen ongetwijfeld aan oorkonden of bullen gehangen hebben.

In een rechthoekig houten doosje met afgeronde 
hoeken dat bekleed is met batikpapier wordt een 
eenvoudige rozenkrans bewaard (xls. 1306). Deze 
bestaat uit een wit touwtje met 128 bruine houten 
kraaltjes. Een vergelijkbaar snoer hangt in een vol-
ledig bewaard gebleven reliekkast in Herentals.736

Twee kleine ovale voorwerpen doen denken aan 
agnus	 dei’s. De afdrukjes zijn vervaardigd uit pijp-
aarde (xls. 1256). Het eerste laat aan de voorzijde 
een kruisigingsscène zien en aan de achterzijde het 
Lam met vaandel en boek. Het tweede toont de 
kruisiging op de voorkant en de opstanding aan 
de achterkant. Een paar onderdelen van dit laatste 
tabletje zijn ingekleurd. In de kast in Herentals wer-
den vergelijkbare schijfjes aangetroffen, dus wellicht 
zijn deze nu autonome voorwerpen eens onderdeel 
van een groter geheel geweest.

Een verguld stukje houtsnijwerk toont drie dob-
belstenen (xls. 1355) [49]. Met het ‘stokje’ onder de 
dobbelstenen werd het object ooit ergens bevestigd. [49] Verguld houten dobbelstenen (foto auteur)
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Het is voorstelbaar dat de aanvankelijke context van de dobbelstenen een besloten hofje 
was met de kruisiging als hoofdthema of dat ze een onderdeel vormden van een passiekruis. 
De dobbelstenen – een verwijzing naar de dobbelende soldaten onder het kruis – zijn een 
belangrijk passieattribuut.737

Naar de context van vier andere bij elkaar bewaarde voorwerpjes kan slechts gegist wor-
den. Het betreft een roestig sleuteltje, een ovale houten kraal waardoor heen een wit touw-
tje getrokken is, een soortgelijke kraal die door middel van garen de vorm van een eikel 
heeft gekregen en een geoxideerd koperen buisje waaromheen een ijzerdraad gewikkeld is 
(xls. 1540 en 1544). Het buisje is deels gevuld met een brokje kalk.

resten van voorwerpen
In twee verschillende langwerpige kartonnen doosjes in compartiment A zijn houten 
‘scherven’ te vinden. Gezamenlijk vormen ze een klein bokaaltje met een deksel (xls. 359 
en 618). Of het een reliek betreft of (deel van) een reliekhouder is niet te zeggen. 

Twee identieke pijpaarden sculptuurtjes, beide in een papieren wikkel en beide in twee 
stukjes gebroken, werden aangetroffen (xls. 696). De beeldjes zijn ongeveer 2 cm. hoog 
en tonen Maria met Kind. Het Kind houdt een wereldbol met kruis vast, Maria een lang-
werpig voorwerp (lelie/scepter?). De Mariakopjes van beide sculptuurtjes zijn helaas niet 
bewaard gebleven. In volledig bewaard gebleven reliekdoosjes zijn enkele identieke sculp-
turen aangetroffen. Deze fragmentjes zijn dus decoratie-elementen uit een groter geheel.738

Van enkele ivoren voorwerpen is de herkomst en oorspronkelijke functie (nog) niet 
bekend. In een papieren wikkel zitten drie stukken (xls. 1557). Ten eerste een plat ietwat 
bollend voorwerp (circa 10 x 8 cm) waarop een plooival-suggestie gewekt is. De twee 
andere fragmenten zijn kleine ivoren vingertopjes met nagels.

Er werden drie fragmenten goudleer aangetroffen, dat in een zwart- en bordeauxkleu-
rige beschildering een bloemmotief laat zien (xls. 1556). Ook zijn er twee brokjes hout 
waarop duidelijk sporen van verguldsel en polychromie te zien zijn (xls. 1147). En op een 
andere plaats worden twee houtfragmenten bewaard zonder verfsporen (xls. 1555). Op twee 
plaatsen in het altaar worden vergelijkbare glazen scherven bewaard. Het glas is heel dun, 
vertoont een bolling en heeft een parelmoerachtige glans (xls. 944 en 1204). 

Vier langwerpige gebogen stukjes kunststof vormen samen een ring (xls. 294), waarvan 
de oorspronkelijke functie onbekend is.

Van drie andere voorwerpjes blijft zelfs het materiaal onduidelijk. Het gaat om een 
klontje bruin zand/gesteente, een kegelvormig klompje gele was (?) en een klein schelp-
achtig voorwerp (xls. 1437). Over de identiteit van deze objecten kan niets gezegd worden.

documenten
De meeste documenten en herkomstinformatie die in het hoofdaltaar van de Gertrudis-
kathedraal werden aangetroffen, zijn verwerkt in hoofdstuk 4. Omdat nagenoeg alle aan-
tekeningen relieken betreffen – en de documenten dus doelbewust bij de relieken lijken 
te zijn bewaard – verschaften ze waardevolle informatie over de in het vierde hoofdstuk 
besproken reliekredders en de reddingsacties die zij op touw zetten.

Er is echter een klein aantal documenten dat niet aan één van de reliekredders gekoppeld 
kon worden. Om de inhoud van deze contextloze of voor de Utrechtse relieken niet rele-
vante documenten toch uit de doeken te doen, beschrijf ik deze aantekeningen hieronder.

Een perkamenten velletje met uitgelopen zwarte gotische letters lijkt een uittreksel uit 
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een ordinarius te zijn. Het vangt aan met: Dit	zijn	die	daghen	daer	men	wel	heilichdom	op	cyeren	
moet. Dan volgt een opsomming van de heiligendagen. Deze zijn door de beschadiging van 
de tekst lang niet allemaal te lezen, maar het gaat onder meer om de dagen van Gertrudis, 
Bonifatius, Lebuinus, Sint-Maarten en Lambertus en Victor. Opvallend genoeg zijn dit 
allemaal heiligen die, getuige de heiligenkalender, een speciale verering genoten in het bis-
dom Utrecht.739

Vijf soortgelijke documenten bevatten registers van relieken in vier doosjes en van relie-
ken die buiten deze doosjes in een kist bewaard worden. De meest uiteenlopende heiligen 
hebben een plaatsje verworven op deze lijsten, maar de context van de opsomming is er 
niet uit af te leiden.740 

Een anonieme persoon was aanwezig bij de opening van het graf van enkele graven en 
gravinnen van Holland in de abdij van Egmond. Blijkbaar had deze persoon een bijzondere 
bewondering voor graaf Arnulf (951-993), zoon van Hildegard van Vlaanderen en graaf 
Dirk II. Van deze graaf werden namelijk twee tanden en een kies opgewroet en meegeno-
men, waarna ze van kleine bijschriften werden voorzien.741

In een document van 1679 heeft Johannes, pastoor van de Mariakerk in Kleef, opgete-
kend dat hij door bemiddeling van de geestelijke maagden Elisabeth Knippen en Sophia 
Bullen door een zekere heer uit de voornaamste kringen van Amsterdam gevraagd werd 
om relieken. Vanwege de positie van deze niet bij name genoemde vooraanstaande man 
kon hem de gunst niet geweigerd worden en dus ontving deze onbekende in februari 1679 
relieken van de Elfduizend Maagden die gesloten waren in een pyxisvormige houder.742 
Omdat overal in de tekst in cryptische bewoordingen wordt gesproken over de begun-
stigde, is de context van deze schenking niet direct te achterhalen.

Op een uitgebreid document dat niet over relieken gaat, staan op drie plaatsen in 
de kantlijn reliekgerelateerde opmerkingen geschreven. De inhoud van de opmerkin-
gen is elke keer ongeveer hetzelfde; dit zijn onbekende/twijfelachtige relieken uit het 
Minderbroederklooster. In welke stad dit klooster stond, om welke relieken het ging en 
wie de opmerkingen opschreef blijft onduidelijk.743

Eén van de zeventienhonderd objecten is een klein fragmentje helrood fluweel. Het 
opschrift vermeldt dat dit reliekje, een	lappeken	van	de	casuijfel	van	S(int)	Carolus	Boromeus, 
gegeven is door de bisschop van Keulen. Maar door het ontbreken van een naam of een 
jaartal blijft het schimmig welke bisschop bedoeld wordt.744

Er is een tekst op een stuk perkament dat rond een kartonnen kern gevouwen zit. Met 
een zalmroze zijden lint zijn de delen aan elkaar bevestigd. De notitie luidt: Reliquiae	sanc-
torum,	quorum	nomina	ignorantur	in	terris,	quae	scripta	sunt	in	caelo.745 

Felix Camp, deken in de ‘Keulse provincie’, apostolisch missionaris en pastoor in 
Haarlem, had de beschikking over relieken van de heilige Agnes. Ze werden al langer in 
Haarlem bewaard, want ook voorgangers van Camp – hij noemde de franciscanen Arnoldus 
de Wit en Johannes Verbeeck – hadden de relieken altijd geëerd. Om als afweer tegen 
weerparteijen	en	vervolgers te functioneren, waren de relieken zelfs ingemetseld in de muur 
van de woning van deze Haarlemse geestelijken. Op 29 november 1679 schonk Camp de 
Agnesrelieken aan T. Coppier, pastoor te Egmond. Over deze gift wordt bericht in twee 
documenten. Allereerst is er een brief van Camp aan Coppier. Hierin sprak Camp de wens 
uit dat zijn hooghgheerde	vrindt zijn schatkamer eens zou komen bekijken.746 Ten tweede is 
er een verslag van de gift, waarin de genoemde voorgangers van Camp de revue passeren. 
Achterop staat te lezen dat het niet bij de relieken van Agnes bleef. Camp had begrepen dat 
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in Egmond de heilige Catharina één van de patronen was. Dit deed hem besluiten relieken 
van Catharina aan de schenking toe te voegen.747

Een aantekening zonder datum bericht over een translatie naar de parochie van het 
eiland Nordstrand, medestander van de Oud-Bisschoppelijke Cleresie. Relieken van 
Simeon, Thecla, Maria Egyptiaca, Vincentius, Theodorus, Lucianus, Columbanus, 
Hilarius, Pancratius, Victor, Honorius, Felix en Dorothea werden uit een kistje genomen 
en aan Nordstrand geschonken. Bij de drie eerstgenoemde relieken waren zelfs echtheids-
verklaringen aanwezig. Helaas vermeldt het document niet door wie of van waaruit de 
schenking werd geïnitieerd.748

Er is een briefje met de contextloze opmerking: memoria	pro	filiabus	p.p.	pie	memorie,749 
een stukje papier met een volledig vervaagde en dus onleesbare tekst750 en een cedula die 
niet meer bij de bijbehorende relieken bewaard wordt: S(ancti)	Bonifacii	martijris.751

In 1713 bezocht ene L. de la Tour de Bartholomeuskerk in Rome. Aan een thesaurier 
vroeg hij om relieken van de heilige apostel. Het verkregen partikel schonk De la Tour in 
1727 aan Franciscus Méganck, pastoor van Schoonhoven voor zijn kerk aldaar.752

Naast de relieken van enkele port-royalisten bevat de reliekschat een ander Frans 
‘reliek’. Het betreft een stukje linnen uit een gewaad van de niet heilig verklaarde Jean 
Armand le Bouthillier (1626-1700), die abt was van de abdij Notre Dame de la Grande 
Trappe in Soligny-la-Trappe. Het reliek werd door Jacques de la Cour, een opvolger van 
Le Bouthillier, in 1717 geschonken aan Etiènne Debonnaire, een kartuizermonnik van het 
klooster in Gaillon.753 Hoe het reliek vervolgens verder reisde naar Utrecht is onbekend.

In 1751 vond te Rome een reliekruil plaats. Ene Paulus van Ruymkeke overhandigde 
de Romeinse curie een heupbot van een niet bij name genoemde martelaar. Hij ontving 
in ruil daarvoor van Marangonus, de schatbewaarder, relieken van de heiligen Bonifatius, 
Clemens en Constantius. De relieken waren afkomstig uit de catacomben van Priscilla, ze 
waren gewikkeld in een rode zijden hoes en geplaatst in een houten houder met gegolfde 
zijkanten. Van Ruymkeke mocht de relieken naar eigen inzicht gebruiken: behouden, 
weggeven of waar ook maar uitstallen ter verering. Achterop het document wordt duidelijk 
wat hij besloot: de relieken werden verdeeld over twee locaties. De bisschop van Doornik, 
Franz Ernst von Salm-Reifferscheid (1731-1770), stond op 10 januari 1753 toe dat een deel 
van de overblijfselen bij de kanunniken van Reifferscheid terechtkwam en dat een deel in 
de kathedraal van Doornik bleef.754




