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slotbeschouwing

De Utrechtse Gertrudisparochie is sinds de zeventiende eeuw beheerder van een omvangrijke 
reliekschat. Houten kisten en kartonnen dozen met relieken worden bewaard in de twee 
altaren in het koor van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal aan het Willemsplantsoen. De 
altaren werden zelden geopend en de relieken vervulden geen rol in de vieringen. Als gevolg 
hiervan was er weinig kennis over de precieze inhoud van de altaren. Toch bestonden er sterke 
vermoedens dat relieken uit het middeleeuwse Utrechtse reliekbezit in de kathedraal terecht-
gekomen waren en dat daarnaast meer bijzonderheden aangetroffen konden worden. 

Deze vermoedens zijn de drijfveer geweest voor dit onderzoek, dat uit twee delen 
bestaat. Allereerst werd een inventarisatie gemaakt van alle ruim zeventienhonderd voor-
werpen in de Gertrudiskathedraal. Vervolgens werd een beeld geschetst van de samenstel-
ling van de middeleeuwse Utrechtse reliekcollecties aan de hand van inventarissen, corre-
spondentie en andere contemporaine bronnen. 

Het doel van deze studie was de twee delen aan elkaar te verbinden. Die verbinding kon 
alleen tot stand komen omdat relieken miraculeus bewaard bleven. De titel van dit boek 
heeft met name betrekking op de periode van de reformatie, een tijd waarin het katholiek 
erfgoed, waaronder de relieken, ernstig bedreigd werd door de reformatoren. Katholieken 
beijverden zich om hun kostbaarheden te redden. Gezien de enorme omvang van de schat 
in de Gertrudiskathedraal, zijn de katholieken daar geregeld in geslaagd. De reconstruc-
tie van reliekroutes – van de oorspronkelijke bewaarplaats via verschillende schuilplaatsen 
tijdens de reformatie naar de Gertrudiskathedraal – vormde de verbinding tussen de mid-
deleeuwen en de huidige schat. 

Als voorbeeld diende de geslaagde reconstructie van de route die de relieken van 
Willibrord aflegden, maar het doel om voor meer relieken in de schat van de Gertrudis-
kathedraal een dergelijke routereconstructie te maken, bleek onhaalbaar vanwege de 
incomplete informatie die geschreven bronnen ons verstrekken. Bovendien is er in het 
algemeen nog nauwelijks studie gewijd aan reliekreddingen ten tijde van de reformatie en 
daarna. Bij de beantwoording van de vraag ‘welke wegen legden de relieken uit de oud-
katholieke Gertrudiskathedraal te Utrecht af voordat ze in deze schat terechtkwamen?’ heb 
ik me dus gericht op personen die aanwijsbaar in verband stonden met ofwel het reliekbezit 
van het middeleeuwse Utrecht ofwel met de reliekschat in de huidige Gertrudiskathedraal.

Zonder twijfel zijn veel reliekreddingen kleine particuliere initiatieven geweest, waarover 
niets op schrift gesteld is. De activiteiten van personen die zich op grotere schaal inspanden 
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voor het behoud van het katholiek erfgoed – de reliekredders –, zijn geregeld wel gedo-
cumenteerd. Door bestudering van meest onuitgegeven bronnenmateriaal, bijvoorbeeld 
(onderlinge) correspondentie, werd een beeld van hun verrichtingen verkregen.

Sasbout Vosmeer (1548-1614) was van groot belang voor het behoud van katholiek erf-
goed, ook voor Utrechtse kostbaarheden. Als apostolisch vicaris was hij gerechtigd zich te 
bemoeien met de bedreigde relieken. Tijdens zijn reizen door de getroubleerde gebieden 
ging hij er geregeld toe over relieken weg te halen uit hun oorspronkelijke, maar niet lan-
ger veilige, bewaarplaatsen. Talloze personen – geestelijken en kloosterlingen – namen 
contact op met de apostolisch vicaris om bedreigde heilige overblijfselen onder zijn aan-
dacht of zelfs in zijn bewaring te brengen. De meeste relieken bracht Sasbout naar zijn 
broer Tilman (1556-1634), die in het nog immer katholieke Keulen woonde. Zo ontstond 
daar een omvangrijke reliekcollectie, waaronder zich belangrijke middeleeuwse Utrechtse 
stukken bevonden, zoals de albe van Odulphus. Na Sasbouts dood werd de verzameling in 
1615 geschonken aan het Keulse Collegium	Alticollense. Rond 1680, toen de priesteropleiding 
verplaatst werd, werd een deel van de relieken – ongeveer een derde – naar Leuven over-
gebracht. Zowel uit de rest van de Keulse als uit de Leuvense collectie kwamen relieken in 
de Utrechtse schuilkerk van Sinte Gertrudis terecht. Hoewel precieze gegevens ontbreken, 
mag de albe van Odulphus model staan voor de route ‘Keulen – Utrecht’ en de twee sche-
delrelieken van de Elfduizend Maagden voor de route ‘Leuven – Utrecht’. De veronderstel-
ling dat Alticollense een belangrijk doorgeefluik was voor relieken in de huidige kathe-
draal wordt bevestigd door kleine aanwijzingen, zoals een notitie in het hoofdaltaar van 
de kathedraal: dese	relijquie	[…]	sijn	altemael	gekome	tot	het	Colesie	van	Keulen	en	de	prinsijpale	
brieve	daervan,	beruste	onder	[…]	de	heer	Petrus	Codde. De collectie die Sasbout samenbracht is 
dus voor een groot deel beland in de Utrechtse parochie.

Een andere reliekroute leidt ons langs Arnold van Esch, kanunnik van de Utrechtse 
Janskerk en Pompeius van Montzima, thesaurier van de Utrechtse Salvatorkerk. De katho-
liek gebleven kanunnik Gerrit van den Steen wist de hand te leggen op de reliekcollec-
ties die beschermd werden door deze beide reliekredders. De verkregen kostbaarheden 
schonk hij in de jaren ’60 van de zeventiende eeuw aan Abraham van Brienen, pastoor in 
de Gertrudisschuilkerk. Voor de route via Gerrit van den Steen staan de eerder genoemde 
relieken van Willibrord model, maar bijvoorbeeld ook de albe van bisschop Bernold.

Sasbout Vosmeer en Gerrit van den Steen hebben, geassisteerd door ontelbare gelovi-
gen, de basis gelegd voor de reliekschat die tot vandaag in de Gertrudiskathedraal bewaard 
wordt. Deze verzameling bestond uit middeleeuwse Utrechtse relieken die, met name 
in Keulen, vermengd waren geraakt met relieken die gered waren uit andere Noord-
Nederlandse steden, zoals Arnhem, Noordwijkerhout, Zeist en Delft.

Geestelijken als Johannes van Neercassel, Petrus Codde en Servatius Nieuwpoort zorg-
den voor een ‘levende collectie’ door al in de tweede helft van de zeventiende eeuw toe-
voegingen aan de reliekschat te doen. Vooral Codde was begaan met de schat. Meerdere 
keren verwijderde hij de tot pulver vergane oude wikkels en liet de relieken eervol in 
nieuwe omhulsels naaien. Relieken verloren hiermee hun oude verschijningsvorm en dus 
het uiterlijk waarmee ze in oude bronnen beschreven waren; een gegeven dat het onder-
zoek regelmatig bemoeilijkte.

In later eeuwen bleef de schat groeien. Zo kwamen relieken van kloosterlingen en amis 
van het jansenistische Franse bolwerk Port-Royal-des-Champs in Utrecht terecht. De uit-
breiding ging in de twintigste eeuw door met reliekgiften uit Haarlem en Culemborg. 
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Verder werden de reliekcollecties van de Utrechtse oud-katholieke parochies van Jacobus 
en Maria Minor bij opheffing in de kathedraal ondergebracht. De (vooralsnog) laatste toe-
voeging werd gedaan in de zomer van 2008, toen de parochie van Sinte Gertrudis een 
ovaal reliekmedaillon geschonken kreeg.

Het onderzoek naar de inhoud en herkomst van de reliekschat in de kathedraal leidde 
tot enkele aanmerkelijke conclusies. In de eerste plaats werd duidelijk dat de totstandko-
ming van de schat een proces van eeuwen is geweest. De oorsprong van de collectie, die 
samengesteld is uit relieken met een verscheidenheid aan herkomstlocaties, ligt in het mid-
den van de zeventiende eeuw. Abraham van Brienen en Petrus Codde zijn feitelijk de eer-
ste beheerders van de verzameling geweest.

Een tweede – verheugende – conclusie is dat, zoals vermoed werd, aanzienlijke middel-
eeuwse Utrechtse relieken nu tot deze verzameling behoren. De Utrechtse middeleeuwse 
devotie speelde zich af rond heiligen als Willibrord, Bonifatius, Eoban, Adalard, Agnes, 
Pontiaan, Benignus, Urbanus, Pancratius, Frederik, Odulphus, Sint-Maarten en Bernold. 
Van al deze ‘kernheiligen’ werd reliekmateriaal in de kathedraal aangetroffen.

Naast relieken uit Utrecht, worden middeleeuwse relieken van talloze andere Noord-
Nederlandse steden nu in Utrecht bewaard. Deze oude overblijfselen overleefden, door de 
inspanning van de reliekredders, de roerige tijden van de reformatie. Een groep katholieke 
gelovigen spaarde kosten noch moeite om de relieken te redden, terwijl rondom hen de 
katholieke kerk gedwongen afbrokkelde. Het kostbare materiaal ging meestal wel verloren. 
Talloze edelmetalen reliekhouders werden in het verleden omgesmolten. Omhulsels van 
edelmetaal werden vervangen door onaanzienlijker wikkels van textiel en papier. Ook de 
collectie in de kathedraal is gering in uiterlijke pracht, maar zij is een tastbaar blijk van de 
grote devotie die men in de geschiedenis voor de heilige overblijfselen koesterde.

Het vierde resultaat van het onderzoek is een besef dat er in andere Nederlandse kerken 
en kloosters meer verborgen reliekschatten te vinden moeten zijn. Toen de relieken uit hun 
schuilplaatsen genomen werden, werden ze immers verspreid over verschillende locaties. 
Waarschijnlijk zullen deze vooralsnog onbekende collecties in omvang niet vergelijkbaar 
zijn met de Utrechtse schat, maar zij kunnen evenwel als waardevolle puzzelstukjes in het 
totaalplaatje van de historie van de ‘Nederlandse’ reliekverering gezien worden. Aangezien 
de schat in Utrecht groots is in zowel variëteit als omvang, kan deze studie als handreiking 
dienen voor toekomstige reliekonderzoeken.




