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HOOFDSTUK 6

relieken ontmaskerd

inleiding
Sinds het midden van de twintigste eeuw beheersen onderzoekers de techniek van de 
radiokoolstofdatering. Levende organismen nemen deel aan een cyclus van het opnemen, 
verwerken en afgeven van koolstof (C). Planten en bomen nemen het in de atmosfeer 
gevormde radioactieve 14CO

2
 op. De zuurstof (O

2
) uit deze atomen geven zij weer af aan de 

omgeving, de koolstof (14C) wordt opgenomen. Via herbivoren en carnivoren komt deze 
14C in elk organisme terecht. Na de dood van een organisme, wordt geen 14C meer opge-
nomen. Het verval van dit radioactieve atoom gaat na overlijden evenwel gewoon door. 
Door de hoeveelheid radioactieve 14C in dode resten te meten, kan de ouderdom van de 
resten bepaald worden.755 Dit geldt voor menselijk, dierlijk en plantaardig ‘restmateriaal’, 
dus ook voor gebeente en verschillende organische textilia.

Alhoewel deze dateringstechniek de afgelopen zestig jaar steeds verder ontwikkeld is, 
is uiteraard de ouderdom niet op het jaar nauwkeurig vast te stellen. Op de vaststaande 
rekenformule dienen altijd een paar correcties uitgevoerd te worden. Door de berekenin-
gen krijgen we de beschikking over twee ‘ouderdommen’. Een tijdspanne waarbinnen met 
circa 68 procent zekerheid de sterfdatum van het onderzochte organische materiaal ligt en 
een tijdspanne waarbinnen die datum met circa 95 procent zekerheid valt. Op basis van de 
analyse van botmateriaal kan bovendien uitspraak gedaan worden over het voedingspa-
troon van het organisme.756

Tussen 1991-2006 werden relieken van verschillende lokale Vlaamse heiligen door 
onderzoekers van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) te Brussel 
onderzocht met behulp van deze natuurwetenschappelijke techniek.757 Het betrof een 
brede variëteit aan relieken: van beenderresten van de heilige Rumoldus van Mechelen 
tot een houtblok van de heilige boom uit het levensverhaal van Odrada van Balen. Bij 
het onderzoek werd geregeld de hulp ingeroepen van een patholoog-anatoom, voor een 
nauwkeurige bestudering van het beendermateriaal. Verder verleenden textielkenners hun 
medewerking, die, vanwege de hoeveelheid oud textiel die over het algemeen in de onder-
zochte reliekschatten werd aangetroffen, onmisbaar bleek. 

utrechtse relieken geselecteerd
Op basis van de deskundigheid en ervaring van het KIK werd door het Metropolitaan 
Kapittel van Utrecht, vertegenwoordigd door pastoor Kinneging van de Gertrudiskathedraal 
een opdracht verstrekt aan het KIK. Het KIK stuurde een afvaardiging naar de kathedraal, 
zodat de onderzoekers met eigen ogen de objecten konden bekijken. Op grond hiervan 

{
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werden de acht meest interessante en/of waardevolle stukken geselecteerd. In Brussel wer-
den de voorwerpen onderzocht en waar mogelijk geconserveerd. Eén van de acht objecten 
bestond uit twee delen, waarmee het totale aantal onderzochte objecten op negen kwam.
1. Samieten lapje (xls. 362) in groen/roodbruin/blauw/geel/metaaldraad
2.	 Bursa (xls. 571) in groen/bruin/wit/goud
3. Schedeldak van één van de Elfduizend Maagden, gevuld met bruine vlas, vergezeld van 

cedula: Caput	ex	iim	Martyri(bus)	et	Virgini(bus) (xls. 576)
4. Linnen doek met geschilderde voorstelling van twee vrouwen en roze zijden sche-

delomhulsel, behorend bij het hierboven genoemde schedeldak (xls. 576)
5. Twee met lint aan elkaar gebonden beenderen in verscheidene soorten textiel, van 

Pontiaan en Benignus (xls. 1196)
6. Een in stukken gebroken schedel in vierkleurig fluweel (xls. 1065)
7. Een in stukken gebroken schedel in rode zijde met onder de kin een stukje geel/rood/

witte zijde met ingeweven vogelpatroon (xls. 818)
8. Een deels in goudbrokaat gewikkelde onderkaak van Benignus, vergezeld van cedula: De	

S(ancto)	Benigno	Frisia	M(artyris) (xls. 714)
9. Een kartonnen doosje gevuld met gedraaide glazen staafjes (xls. 228)
Alle resultaten hieronder zijn afkomstig uit het rapport dat door de medewerkers van het 
KIK werd samengesteld, tenzij anders vermeld.758

utrechtse relieken onder de loep
samiet

Het lapje samiet, een type textiel met een gecompliceerde weefstructuur, werd in gekreu-
kelde en opgerolde toestand in het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal aangetroffen 
[k46]. Op het KIK werd het textiel met een speciale stofzuiger ontstofd en met koude 
stoom werden de vezels gerelaxeerd, zodat het lapje vlak kwam te liggen. Onderaan is 
een blauw boordje, daarboven een rand met medaillons en bovenaan een boord opge-
bouwd uit zes strepen (blauw, roodbruin, metaaldraad, roodbruin, blauw, wit). De rand 
met medaillons is opgebouwd uit groen, roodbruin en metaaldraad. Een groen medaillon 
werd geplaatst op een rode ondergrond en vice	versa. In de groene medaillons is telkens een 
draakje te zien, in de rode een leeuwtje [k47]. 

Het lapje is een samiet met drie inslagstelsels. De weefstructuur is inslagkeper 4Z.759 
Deze structuur komt voor bij twee samieten lapjes uit de kerkschat van de Sint-Servaas in 
Maastricht, welke waarschijnlijk van Spaanse makelij (dertiende eeuw) zijn. Om ook dit 
samieten lapje toe te kunnen wijzen aan de Spaanse textielproductie, zou een nadere verge-
lijking tussen de Maastrichtse lapjes en het Utrechtse textiel moeten plaatsvinden. Van het 
samieten lapje is een klein monster genomen waarop de 14C-methode werd toegepast. Met 
92,2 procent waarschijnlijkheid stamt het stukje uit de periode 1150-1270. Met 68,2 procent 
waarschijnlijkheid uit de periode 1160-1225.

Aan de hand van kleine staaltjes zijn voor de roodbruine, groene en gele gedeelten 
van het lapje samiet de kleurstofbronnen bepaald. Het roodbruine weefsel werd gekleurd 
met een combinatie van stoffen afkomstig van roodhout en isparak (Chinese ridderspoor, 
Delphinium	grandiflorum), het groene weefsel met isparak en een niet nader bepaalde indi-
goïde kleurstofbron en het gele slechts met isparak. Het roodbruine weefsel was vroeger 
waarschijnlijk feller van kleur, maar roodhout is een kleurstof die weinig weerstand biedt 
aan lichtinvloeden en dus gemakkelijk verschiet. Isparak werd gedurende de middeleeuwen 
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geïmporteerd vanuit het Oosten (Centraal-Azië, Noord-Indië, Iran, Afghanistan). Tussen 
1450 en 1550 werd de kleurstof nauwelijks gebruikt. Dit is (deels) te verklaren vanwege een 
verbod op het gebruik van deze kwalitatief lage rode kleurstof. Na 1550 werd in Europa 
een Amerikaanse variant van roodhout geïntroduceerd. Gezien de datering van het samie-
ten lapje, zal hierbij gebruik gemaakt zijn van oosterse roodhout.760

Aan het lapje samiet zijn een bordeauxrood satijnen beursje en een stukje groene zijde 
bevestigd. Aangezien de naaisteekjes van deze bevestiging door het dubbelgevouwen 
samiet waren aangebracht, kon het samiet op deze plaats niet opengevouwen en platgelegd 
worden. Het beursje en het groene lapje werden beide gereinigd, zonder ze los te maken. 
Bij de opening van het beursje zit een koordje met een kern van twee strips linnen/hen-
nep omwikkeld met afwisselend donkerbruin garen en metaaldraad. Deze metaaldraad is 
samengesteld uit een vergulde zilverlaag die met rode bolus bevestigd is op een stuk dierlijk 
darmvlies. 

Het Utrechtse lapje is licht gefixeerd aan een ondergrond van polycarbonaat en synthe-
tische watten overtrokken met linnen teruggebracht in de Gertrudiskathedraal.

bursa
De bursa bestaat uit een voering van beige zijde. De buitenzijde heeft een basis van linnen/
hennep waarop met bandwerk van metaaldraad een motief van vier medaillons is aange-
bracht. Zowel binnen als buiten de medaillons is het oppervlak van de bursa rijk en met 
verscheidene complexe steken gedecoreerd met borduurwerk. Elk medaillon is geborduurd 
in een afzonderlijk patroon. De ruimtes tussen de medaillons worden grotendeels met roze 
en groen borduurwerk gevuld. Het borduurwerk vertoont op sommige plaatsen een hoog 
reliëf. Hier werd het oppervlak eerst opgehoogd door middel van vezels of een raster van 
‘zwevende’ strakgespannen draden waarop het borduurwerk vervolgens aangebracht werd. 
Het resultaat is vergelijkbaar met stukken verhoogd borduurwerk op de aurifriezen van 
de Cappa Leonis in de domschat van Aken.761 Mede door deze overeenkomst wordt het 
beursje gedateerd in de tweede helft van de veertiende eeuw.

Langs de opening en de beide zijnaden loopt een boordje van afwisselend strengen S- en 
Z-getwijnde garen. De onderhoeken van het beursje zijn gedecoreerd met blauwe Turkse 
knopen. Door onafgewerkte gaten langs de opening van de bursa loopt een rijgkoord, dat 
gebroken was. Dit koord vertoont overeenkomsten met sluitkoorden in Tongeren.762

De bursa werd gereinigd, het weefsel van het rijgkoord werd gerelaxeerd zodat de uitein-
den van het hengseltje weer aan elkaar bevestigd konden worden. Ter ondersteuning van 
het textiel werd in het beursje een zijden kussentje geplaatst. Tot slot werd de bursa op een 
met linnen overtrokken ondergrond van polycarbonaat en synthetische watten gelegd [k48].

schedel elfduizend maagden
Van de schedel van één van de Elfduizend Maagden werd een monster genomen, aan de 
hand waarvan bepaald werd dat dit reliek met 95,4 procent waarschijnlijkheid gedateerd 
moet worden tussen 1165-1265. Het schedeltype is dolichocraan, wat inhoudt dat het een 
lange smalle schedel is. Vermoedelijk heeft het schedeldak toebehoord aan een vrouw die 
overleed toen zijn ongeveer 27-34 jaar oud was. 

De schedelholte is opgevuld met vlas. Verder worden in de holte restjes textiel bewaard: 
witte en roze zijdedraden en een fragmentje zwarte zijde. Een spiraaldraad uit de schedel 
werd uitvoeriger onderzocht. Deze bestaat uit een aangetaste zilverlaag op een organische 
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basis (wellicht dierlijk darmvlies). De metaalstrip is gewikkeld rondom een kern van mes-
sing (legering van koper en zink).

De schedel werd geplaatst op een steunvorm van met linnen overtrokken polycarbonaat 
en synthetische watten, waarin een ondiepe holte werd uitgespaard zodat de schedel stabiel 
ligt [50].

 
roze omhulsel en beschilderde doek

Het roze zijden reliekomhulsel, dat in slechte staat verkeerde, werd in Brussel gereinigd en 
vlakgelegd. Hierna kon door bestudering van de originele naaisporen de vorm van het oor-
spronkelijke omhulsel gereconstrueerd worden [k49]. Het betreft een gangbaar schedelom-
hulsel. De gehele schedel, op het voorhoofd na, werd hierbij omhuld door de roze zijde. De 
randen van de opening op het voorhoofd zijn afgezet met goudgalon.

Door de reconstructie werd duidelijk dat het omhulsel en de schedel van één van de 
Elfduizend Maagden (zie H6 ‘Schedel Elfduizend Maagden’), die nu bij elkaar bewaard 
worden, niet bij elkaar horen. De schedel is gewoonweg te groot voor het omhulsel. In 
het omhulsel werd een linnen schedelvorm geplaatst. Het echte schedelreliek zal wel een 
vergelijkbaar omhulsel hebben gehad, aangezien duidelijke wrijfsporen op het voorhoofd te 
vinden zijn. Deze plek zal door vereerders van het reliek regelmatig aangeraakt zijn. 

Aan het roze zijden omhulsel is met enkele naaisteekjes een zijden doek met beschil-
dering bevestigd. Op een beige ondergrond is een motief van twee figuren aangebracht 
met roze/oranje, bruine en donkerbruine kleurstoffen. Door reconstructie van het roze 
schedelomhulsel bleek dat dit bevestigingspunt zich oorspronkelijk aan de binnenkant van 
het omhulsel bevonden moet hebben [k50]. De beschilderde doek werd gereinigd en ont-

[50] Schedel van één van de Elfduizend Maagden na onderzoek KIK (foto KIK)
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kreukt. Er werden kleurmonsters genomen, waarna de doek geconsolideerd werd op een 
stuk fijne batist. De beide bruinen bestaan voor het grootste gedeelte uit roodhoutextract, 
aangevuld met de kleurstof ellagzuur. De oranje beschildering is als laatste aangebracht. 
Deze kleur is niet afkomstig van een organische grondstof, maar er werd gebruikt gemaakt 
van een (zeer giftige) loodoxide of loodmenie. In het roze zijden omhulsel werden kleur-
stoffen aangetroffen die afkomstig zijn van de saffloer (een distelachtige plant) en een gele 
kleurstof met apigenine waarvan de oorsprong niet meteen duidelijk is.

Voor de beschilderde doek is vooralsnog geen enkel vergelijkingsmateriaal beschikbaar. 
Het is een uniek stuk textielkunst. Op basis van de 14C-datering moet de doek met 95,4 
procent waarschijnlijkheid vervaardigd zijn tussen 1300-1420. Het stuk roze zijde werd op 
basis van het goudgalon en het regelmatige, dicht opeen geweven weefsel in de zestiende 
eeuw of later gemaakt.

Het roze omhulsel met de schedelvorm en de beschilderde zijden doek werden geza-
menlijk op een ondergrond geplaatst, waarbij de doek uit de voorhoofdopening naar buiten 
hangt en zoveel mogelijk vlak bevestigd is aan de polycarbonaten basis. Overigens is niet te 
bepalen of de cedula met de tekst Caput	ex	iim	Martyri(bus)	et	Virgini(bus) hoort bij het sche-
delreliek of bij de textiele omhulsels.

beenderen van pontiaan en benignus
Het reliek van de heilige Benignus betreft een volledig linker opperarmbeen, dat meest 
waarschijnlijk heeft toebehoord aan een vrouw. Het been is gewikkeld in lampas met paars 
als hoofdtoon [k51]. De lampas, een van oorsprong Oosterse stof met een basisstelsel waarop 
het patroon wordt geweven, is opgebouwd uit afwisselend brede (2 cm) en smalle (1,1 cm) 
banen. In beide is een sierlijke vegetatieve decoratie ingeweven. Vanwege overeenkomsten 
met kostuumtextiel kan dit weefsel geplaatst worden in de zestiende eeuw. Aan de kogel-
zijde van het opperarmbeen is een klein extra stukje textiel in het omhulsel van paarse lam-
pas ingenaaid. De weefstructuur is een zeldzame onderbroken kettingkeper 4S. Op basis 
van deze ongewone techniek kan het fragmentje vergeleken worden met enkele weefsels in 
Sint-Truiden en Krefeld. De weefsels van deze textielschatten zijn in verbinding gebracht 
met Italië (mogelijk Venetië) in de late veertiende of vroege vijftiende eeuw.

Pontiaans reliek bestaat uit een langwerpig been, waarvan de herkomst door fysisch 
antropologisch onderzoek niet goed vastgesteld kon worden. Wel lijkt het hier wederom 
te gaan om een stuk vrouwelijk gebeente. Het been is verpakt in lampas, ripszijde en gefi-
gureerde goudlakenbandjes. Ter decoratie is een bandje vlechtwerk van metaaldraad aan-
gebracht. De lampas is wit met ingeweven zilverdraden. Hierop is met borduurgaren in 
lichtblauw, groen, geel en donkerblauw een plantmotief geborduurd. Over de ripszijde zijn 
geen technische details verschaft. De gefigureerde banden zijn vervaardigd in effenbinding 
met een inslagstelsel van gouddraad, waarmee een vegetatief motief is aangebracht. Het 
vlechtrandje is gemaakt uit metaaldraad, waarvan een rand van kleine achtjes is gemaakt. 
Vervolgens werd het ontstane geheel platgeslagen, zodat een vlakke decoratiestrook 
ontstond. 

De beenderen van Pontiaan en Benignus waren samengebonden met een roze lint. Het 
lint is langs een zijde gedecoreerd met driepasvormige uitstekende lusjes (kanteffect) en 
ingeweven driehoekjes van gouddraad. Dit lintje stamt uit de zeventiende of achttiende 
eeuw. Het werd ter conservering met koude stoom platgelegd en niet opnieuw om de relie-
ken gebonden.
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schedel in vierkleurig fluweel
In een omhulsel van vierkleurig fluweel wordt een in stukken gebroken schedel bewaard 
[k52]. Het omhulsel laat het voorhoofd vrij. Rondom deze opening is een brede band van 
gouden vlechtwerk aangebracht.

Het textiel was bij de onderkant van het achterhoofd opengeraakt, zodat de verschil-
lende verpakkingslagen blootgelegd konden worden. De binnenste laag bestaat uit grof wit 
linnen, vervolgens een laag blauw fluweel, een fijn gaasweefsel, een fragiel bruin weefsel 
en tot slot de buitenste fluwelen laag met decoraties van rivierpareltjes. Aan de hand van 
kleine staaltjes werden de verschillende textielen gedateerd. Het witte linnen stamt met 
95,4 procent waarschijnlijkheid uit de periode 1310-1430, het blauwe fluweel uit 1280-1400 
en het bruine weefsel uit 1440-1630. 

Ook de kleurstoffen van deze verschillende weefsels zijn nader onderzocht. Het binnen-
ste blauwe fluweel werd gekleurd met een indigoïde kleurstof (waarschijnlijk afkomstig van 
de wede (isatis	tinctoria)), het bruine weefsel door middel van looistoffen (met name ellag-
zuur). De kleurstof voor het geel/groene fluweel uit het buitenste omhulsel bestaat voor 
84 procent uit luteoline, voor 7 procent uit apigenine en voor 9 procent uit indigotine. De 
gele grondstoffen werden gewonnen uit wouw (reseda	luteola), zaagblad (serratula	tinctoria), 
verfbrem (genista	tinctoria) en/of kamille (anthemis	tinctoria). De kleurstof voor het blauwe 
fluweel in het buitenste omhulsel bestaat voor 100 procent uit indigoïde stoffen, gewonnen 
uit meekrap (rubia	tinctorum), looistoffen en roodhout (specifiek: 58 procent indigotine, 12 
procent alizarine, 12 procent purpurine, 8 procent ellagzuur, 6 procent roodhout en 4 pro-
cent luteoline). De samenstelling van de verfstof die voor het rode fluweel werd gebruikt 
is: 67 procent ellagzuur, 24 procent karmijnzuur en 9 procent kermeszuur, gewonnen uit 
looistoffen en Ararat cochenille schildluis.

Fysiologisch werd vastgesteld dat de gebroken schedel vermoedelijk heeft toebehoord 
aan een vrouw, die overleed toen zij ongeveer 27-34 jaar oud was. De schedelfragmenten 
in dit fluwelen omhulsel zijn eveneens onderworpen aan de 14C-methode. Het gebeente 
bleek zeer oud, met 95,4 procent waarschijnlijkheid stammend uit de periode 130-340 na 
Christus. Met 55,8 procent zekerheid kon deze tijdspanne vernauwd worden tot 130-260. 
Het onderzoek doet bovendien sterk vermoeden dat deze vrouw vegatariër was.

Het textiel werd gereinigd, de parelsnoertjes werden weer vastgemaakt en daar waar het 
textielomhulsel was opengegaan werd een laagje bruine crêpeline aangebracht. Het geheel 
werd op een met linnen overtrokken art foam steunvorm gelegd.

schedel in rode zijde
Dit schedelreliek heeft eveneens toebehoord aan een volwassen vrouw. Aan de rechter-
zijde is de schedel beschadigd geraakt, waardoor zich nu meerdere botfragmenten in het 
omhulsel bevinden. Het omhulsel bestaat uit twee binnenlagen van grove witte linnen en 
uit drie soorten textiel aan de buitenkant. Het grootste gedeelte van het reliek is verpakt 
in simpele bordeauxrode zijde [k53]. Aan de onderzijde is een gefigureerd stuk rode zijde 
bevestigd (onder het achterhoofd en de scharnierpunten van de kaak) en verder een klein 
stukje lampas (onder de kin) met een figuratie van twee vogelkoppen. Zowel het basisket-
tingstelsel als het basisinslagstelsel van dit weefsel zijn van groene zijde (welke door de tijd 
heen ‘verschoten’ is naar geel), het bindkettingstelsel is van witte zijde. Door middel van 
een brocheerinslagstelsel van ledergouddraad en een lanceerinslagstelsel van rode zijde is de 
figuratie bewerkstelligd. Vanwege enkele specifieke kenmerken in het brocheerwerk kan 
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geconcludeerd worden dat dit stukje textiel behoort tot een groep in de eerste helft van de 
twaalfde eeuw te dateren Spaanse weefsels.

Aan de voorzijde van het schedelreliek is de rode zijde gedecoreerd met goudgalon. 
Deze omrandt de voorhoofdopening en is verder in rasterpatroon aangebracht met drie 
uitlopers naar het achterhoofd. Deze gouden kloskant vertoont overeenkomst met kant dat 
werd aangetroffen op schedels uit de schat van Herkenrode en op een schedel uit de collec-
tie van het Leuvense Stedelijk Museum Vander Kelen Mertens. De kant werd vervaardigd 
in de zestiende of het begin van de zeventiende eeuw. Binnen het kantraster werden 51 
druppelvormige bedeltjes aangebracht. Hiervan resteren er momenteel nog 32.

Tijdens de conserveringswerkzaamheden werd het textiel gereinigd. Ook alle metalen 
objecten werd met enzymen schoongemaakt. Verder werden de lovertjes rechtgebogen en 
de loshangende bedels werden opnieuw bevestigd. Tot slot werd de schedel op een steun-
vorm geplaatst.

onderkaak van benignus
Van deze onderkaak zonder tanden zijn de scharnierpunten gewikkeld in brokaat [k54]. 
De kaak heeft toebehoord aan een vrouw die overleed tussen haar twintigste en dertigste 
levensjaar. Het gebeente werd gedateerd en stamt met 95,4 procent waarschijnlijkheid uit 
de periode 1030-1220.

Onder het brokaat (lampas) werden de einden van de kaak eerst verpakt in grove witte 
linnen. De binnenkant van de scharnierpunten werd bekleed met ongefigureerde rode zijde 
en de buitenkant met gefigureerde lampas. Het basis- en bindkettingstelsel van dit brokaat 
zijn van rode zijde. Er zijn twee lanceerstelsels aanwezig: een van driedubbele gouddraad 
en een van gele zijde. De figuratie werd gecompleteerd door middel van een brocheerstel-
sel van gouddraad. Een weefsel met precies dezelfde weefstructuur wordt bewaard in het 
Bergense Museum Chanoine Puissant. Dat stukje textiel wordt bestempeld als zestiende-
eeuws Italiaans weefsel.

glazen staafjes
In één van de langwerpige kartonnen doosjes uit compartiment A van het hoofdaltaar van 
de Gertrudiskathedraal worden ruim honderd glazen staafjes bewaard [51]. Ongeveer de 
helft van deze staafjes is gedraaid. Naast het glas zitten enkele houten lijstprofielen, een 
botschachtje en een onleesbare perkamenten cedula in het doosje. Door middel van stalen 
werd de glasstructuur geanalyseerd. De scheikundige samenstelling is zodanig dat er sprake 
is van gemengd alkali glas. Dit is een glassoort die tot in de negentiende eeuw gangbaar 
was. Daarna gebruikte men nagenoeg uitsluitend soda glas. 

Dergelijke glazen staafjes werden wel toegepast in de bekleding van de achterwand van 
reliekkasten of besloten hofjes. Op basis hiervan zouden de staafjes dus stammen uit de 
vroege zestiende eeuw.

utrechtse relieken doorgelicht
Van veel reliekpakketjes in de Gertrudiskathedraal kon gemakkelijk de inhoud bekeken 
worden. Meestal betrof het botfragmenten, steentjes of gruis in papieren wikkels, die een-
voudig opengevouwen konden worden of relieken in beschadigde textielomhulsels waar-
door de inhoud zichtbaar was. Maar verscheidene relieken hebben gesloten omhulsels. Om 
deze omhulsels niet te beschadigen, werden deze pakketjes gesloten gelaten. De inhoud 
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bleef daardoor onzichtbaar. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de relieken in zijden rolletjes 
in het schrijn in het celebratiealtaar.
1. Reliekrolletje Frederik  (xls. 1687) [k55] 
2. Reliekrolletje Bernold  (xls. 1690  [k56] 
3. Reliekrolletje Gregorius  (xls. 1688) [k57]
4. Reliekrolletje Laurentius  (xls. 1689) [k58] 
De moderne techniek bood ook in deze gevallen uitkomst. Met röntgen werden deze pak-
ketjes doorgelicht. Voor de volledigheid werden de relieken van Agnes (xls. 1692) [k59] 
en Cunera (xls. 1691) [k60] uit hetzelfde schrijn eveneens onderzocht. Van alle zes onder-
zochte stukken werd een ‘gewone’ foto gemaakt. Dit leidde met name bij de relieken van 
Agnes en Bernold tot nadere vragen. Voor deze relieken werd vervolgens een driedimensi-
onale röntgenopname gemaakt met de CT-scan.763

bevindingen
In het bolvormige voorwerp met relieken van de heilige Agnes bevindt zich een groot 
brok van een vooralsnog onduidelijke substantie. Het brok heeft grofweg de vorm van 
een driezijdige pyramide (circa 7,8 x 6,6 x 7,7 cm). Opvallend is wel dat het Agnesreliek 
beduidend zwaarder is dan het gelijkvormige reliek van Cunera. Door dit gewicht en door 
de onregelmatige opbouw van het brok, rijst het sterke vermoeden dat in dit pakket een 
stuk steen gesloten zit. De onregelmatige samenstelling van het brok wijst op een opbouw 
uit allemaal kleinere fragmentjes. Dit zouden, gezien de structuur van de kleinere brokjes, 

[51] Glazen staafjes (foto 
KIK)
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botfragmentjes kunnen zijn. Maar er zitten ook zeker brokjes van een andersoortig mate-
riaal in het grote stuk. Misschien voert het iets te ver, maar kan het zijn dat na de verbran-
ding van de Agnesrelieken door de geuzen (zie H4 ‘Thomas van Buurlo’) de overgebleven 
botfragmenten bij elkaar geraapt werden, vermengd werden met restjes aarde, steen en/of 
hout en dat er vervolgens een klomp van deze relieken werd gemaakt?

In het tweede bolvormige object uit het celebratiealtaar gaat, getuige de cedula, een 
schedelreliek van de heilige Cunera schuil. De röntgenfoto’s bevestigen de aanwezigheid 
van een stuk schedel. Het is waarschijnlijk een stuk wandbeen (os	parietale). Het meet onge-
veer 11 x 7,5 cm. Aan de randen zijn hier en daar nog prachtig de getande naden (suturae) 
zichtbaar. Aan een zijde is een klein stukje schedel (circa 2,5 x 1 cm) van het geheel afge-
broken, maar door de strakke verpakking bevindt het zich nog op de juiste positie.

In de rolletjes van Gregorius (9 x 2 cm) en Frederik (11 x 1,5 cm) zitten vergelijkbare 
botfragmenten, stukjes rib (of wellicht sleutelbeen) met een intact uiteinde en een afgebro-
ken uiteinde. In het pakketje van Bernold bevindt zich een langwerpige botsplinter (circa 
3,2 x 1,7 cm). Deze is aan alle zijden afgebroken en dus kan niet met zekerheid gezegd 
worden uit welk bot dit fragment afkomstig is. In het Laurentiuspakketje zit een ovale 
vorm. Deze is gemaakt van metaaldraad waar lussen van zijn gevormd, zodat een bloem-
vorm (totaal: 3,6 x 2,4 x 0,7 cm) met open kern ontstaan is. In die open kern bevindt zich 
een klein fragmentje, mogelijk botmateriaal. Aan het metaaldraad zit een kraaltje met een 
diameter van 4 mm. Dit reliekje is dus eerst gedecoreerd met een krulrand van metaaldraad 
alvorens het zo gecreëerde geheel verpakt werd in de zalmroze zijde.

De meest opvallende vondst van dit röntgen-experiment had te maken met de num-
merfiches van Lagerwey. Alle zes relieken uit het celebratiealtaar zijn voorzien van een 
fiche, dat met een bruin touwtje rondom het reliek gebonden is. Bij het Agnesreliek is dit 
touwtje losgeraakt van het reliek, maar het wordt nog steeds in het schrijn bewaard. Op de 
röntgenfoto’s was te zien dat binnenin de rolletjes van Gregorius, Frederik en Laurentius 
nog een tweede Lagerweyfiche zat. Door deze radiografische onthulling kan dus gecon-
cludeerd worden dat Engelbertus Lagerwey in het kader van zijn inventarisatie in de jaren 
’30 van de twintigste eeuw in ieder geval deze drie pakketjes geopend heeft. Wanneer met 
deze kennis gekeken wordt naar de stiksels van de drie betreffende rolletjes, valt inderdaad 
op dat er afwijkende, grove rode naaisteken zijn aangebracht aan de kopse kanten van de 
rolletjes.

Concluderend: relieken geven veel meer bloot wanneer tijdens het onderzoek gebruik 
gemaakt wordt van nieuwe technieken.




