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samenvatting
zeventienhonderd heilige overblijfselen…vergane glorie of hervonden rijkdom? 

De oud-katholieke Gertrudiskathedraal in Utrecht, gebouwd in 1914, herbergt een reliek-
schat van ruim zeventienhonderd objecten. Het was grotendeels onbekend welke relieken 
zich in de altaren bevonden en hoe en wanneer de omvangrijke verzameling werd samen-
gebracht. Tijdens het onderzoek werd een inventarisatie uitgevoerd zodat inzicht in de 
precieze inhoud van de schat ontstond. Vervolgens werd gereconstrueerd op welk moment 
en via welke wegen de verschillende relieken in de bewaring van de Gertrudisparochie 
terechtkwamen.

De relieken zijn van oorsprong rooms-katholiek erfgoed. Ze stammen voor een groot 
gedeelte uit middeleeuwse kerken en kloosters in de Noordelijke Nederlanden. Sommige 
relieken waren al in de tiende eeuw in het bezit van de Utrechtse kerken. Toen het voort-
bestaan van de katholieke religie in de zestiende eeuw ernstig bedreigd werd, zetten de 
katholieken zich in om hun kostbaarheden te behouden. De relieken werden geregeld weg-
genomen uit de oorspronkelijke bewaarplaats, ondergebracht op een veilig geachte locatie 
en na het afnemen van de dreiging teruggehaald en opnieuw in katholieke heiligdommen 
geplaatst. Op die manier werden in de tweede helft van de zeventiende eeuw relieken toe-
vertrouwd aan de zorg van de Gertrudisparochie in Utrecht. 

Deze parochie was voortgekomen uit de bezoekers van de middeleeuwse Geertekerk. 
Toen dit kerkgebouw door de protestanten opgeëist was, realiseerde men een katho-
lieke schuilkerk aan de Utrechtse Mariahoek. Door onenigheid tussen de kerk van 
Rome en Petrus Codde (1648-1710), apostolisch vicaris en voormalig pastoor van de 
Gertrudisparochie, raakte de parochie betrokken bij een slepende religieuze twist. Deze 
eindigde in de negentiende eeuw toen de tussen de kerk van Rome en de kerk van Utrecht 
ontstane kloof onoverbrugbaar bleek geworden. De kerk van Utrecht ging daarop verder 
onder de naam oud-katholieke kerk. De relieken in de schuilkerk belandden hierdoor van-
zelf in oud-katholiek beheer. In 1914 werden de relieken van de schuilkerk verplaatst naar 
de nieuw gebouwde kathedraal. In de jaren ’70 van de twintigste eeuw werden ongeveer 
negentig voorwerpen uit de reliekschat van de kathedraal toevertrouwd aan de zorg van 
Museum Catharijneconvent, waar zich dus een deel van de schat bevindt. 

Zonder twijfel hebben veel reliekreddingen in het geheim en haastig plaatsgevonden. Het 
waren kleine particuliere initiatieven, maar een aantal personen heeft zich ingespannen om 
op grotere schaal relieken te redden. Zij ontvingen relieken, brachten ze samen en gaven 
ze soms weer af. Bij het behoud van de middeleeuwse Utrechtse relieken en de zorg voor 
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de reliekschat die was samengebracht in de Gertrudisparochie, hebben verscheidene reliek-
redders een rol gespeeld.

Relieken die gered werden door onder anderen Sasbout en Tilman Vosmeer, Arnold 
van Esch, Pompeius van Montzima en Gerrit van den Steen bereikten in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw de Gertrudisstatie en vormen daarmee de oorsprong van de schat. 
Door de inzet van apostolische vicarissen en pastoors werden in later tijden toevoegingen 
aan de schat gedaan. Zo ontving de Utrechtse Gertrudisparochie kistjes met relieken uit 
Gouda en Culemborg en Haarlem. Nog in de twintigste eeuw werden, vanwege kerkslui-
tingen, relieken ontvangen van de Utrechtse oud-katholieke parochies van Jacobus en Sint-
Marie. Sporadisch werden relieken weggegeven. 

De schat die zo ontstond is divers van samenstelling. Er zijn relieken van talloze ver-
schillende heiligen en wat betreft datering, vorm en materiaal is er een grote variëteit. De 
collectie omvat alle ‘standaardonderdelen’ van een reliekschat, op één uitzondering na: de 
kostbare middeleeuwse houders zijn verloren gegaan. De relieken worden nu, verspreid 
over de stipes van het celebratiealtaar en drie compartimenten van het hoofdaltaar, bewaard 
in kartonnen dozen en (met textiel beklede) houten kisten. Het betreft gebeente, textiel-
fragmenten en gruis, al dan niet gevat in een papieren wikkel of textielomhulsel. Ongeveer 
zestig procent van de relieken heeft een opschrift of cedula.

De inventarisatiegegevens van elk voorwerp afzonderlijk zijn verwerkt in een excel-
sheet. Elke entry bestaat uit een plaatsaanduiding, heiligennaam (indien bekend), korte 
beschrijving, afmeting, transcriptie van opschrift of cedula (indien aanwezig), bijbehorend 
fotonummer en wat overige informatie. Het is steeds de opzet van de inventarisatie geweest 
om alles intact te laten. Dichtgenaaide of –gebonden omhulsels werden dus niet geopend, 
maar met röntgenonderzoek werd verborgen informatie over de inhoud van enkele geslo-
ten pakketjes aan het licht gebracht.

De nieuwste trend binnen het reliekonderzoek is de wetenschappelijke benade-
ring van het organische materiaal. Medewerkers van het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium in Brussel onderwierpen negen objecten uit de Utrechtse schat aan 
een dergelijk onderzoek. Door 14C-studies werd de ouderdom van het geleverde materiaal 
bepaald. Tevens werden enkele bijzondere stukken textiel gereinigd en geconserveerd.


