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documentatie

Acta Sanctorum 1643-…, Iunii, dl. II, dies 12, p. 560-561
Elsen 1890
Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 265
Cat.tent.Utrecht 1948, nr. 199
Combrink 1987
Combrink 1988
Vijvers 1991
Cat.tent.Utrecht 1995, nr. 23
Stam 1995, p. 18-20
Staal 1996, p. 79-81
Cat.tent.Utrecht 1997, p. 66
Staal 2000, p. 172-173
Carasso-Kok 2001
Staal 2008

 2 Inhoud Willibrordostensoria

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM st85
materiaal  zijde
afmeting  circa 14 x 9 cm
datering eerste helft zevende eeuw
afbeelding  0002a

catalogus	van	relieken	in	museum	catharijneconvent
Een aantal voorwerpen, dat deel uitmaakt van de schat van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal, wordt 
bewaard in Museum Catharijneconvent. Ze zijn gecatalogiseerd onder 92 inventarisnummers. Aangezien het 
merendeel van deze relieken zelden of nooit in de vaste opstelling van het museum te zien is (geweest) en dus 
onbekend is voor het publiek, is ervoor gekozen ze in de appendix van dit boek in catalogusvorm te presen-
teren. De catalogus valt uiteen in drie delen: relieken van heiligen, ‘relieken’ van Port-Royal en relieken? De eerste 
categorie bevat relieken van traditionele heiligen, zoals vroeg-christelijke martelaren, bisschoppen en missiona-
rissen. Hiertoe behoren vooraanstaande relieken als de nap van Odulphus en de hamer van Sint-Maarten. Deze 
relieken zijn zoveel mogelijk in chronologische volgorde opgenomen. De tweede categorie betreft overblijfselen 
van port-royalisten. Aangezien geen van deze figuren heilig verklaard is, kan officieel niet van relieken gespro-
ken worden. Bij de derde categorie is de reliekwaarde van de voorwerpen dubieus. Ook hier betreft het voor-
werpen die in verband staan met nooit heilig verklaarde personen. Dit zijn dus eerder aandenkens dan relieken. 
Afbeeldingen van de besproken voorwerpen zijn terug te vinden via www.aniquedekruijf.nl.

appendix

{

deel	1:	relieken	van	heiligen

 1 Wurgdoek van Cunera

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t65
materiaal  linnen
afmeting  circa 157 x 65 cm
datering vierde/vijfde eeuw
afbeelding  0001a-0001b

beschrijving

De rechthoekige linnen lap werd gebruikt als hals- 
of omslagdoek en was een gebruikelijk onderdeel 
van het vrouwenkostuum in de vijfde eeuw. De doek 
is overdekt met flosjes, die niet later op de onder-
grond bevestigd zijn, maar ingeweven. Waarschijnlijk 
is de doek gemaakt in Egypte. De doek gaat verge-
zeld van twee cedulae. Op de ene staat: Hoc mani(pu)
li suffocata est sanc(te) Cunera, (vir)go et Martijr, op de 
andere: Met deze doek is de H. Cunera verworgd. In 
1972 werd de doek door de Abegg-Stiftung gerei-
nigd en gerestaureerd.
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inventarisnummer	 OKM st87
materiaal  zijde
afmeting  circa 14 x 20 cm
datering vóór 1100
afbeelding  0002b-0002c

beschrijving

In het eerste ostensorium (OKM m2a, zie cat.nr. 20) 
bevinden zich twee stukjes textiel. OKM st85 is een 
rood met goud zijden keperweefsel dat beschadigd 
en gekreukt is. Aan het lapje hangt een kartonnen 
fiche met het inventarisnummer st85. Wat de relatie 
is tussen Willibrord en dit lapje is niet duidelijk. Het 
is zelfs onbekend of het hier een reliek betreft. OKM 
st87 is een wit zijden lapje waaraan een perkamenten 
cedula hangt: de pan(n)o serico, in quo corpus s(anc)ti 
Willibrordi in sepulchro involutu(m) fuit (stukje zijde, 
waarin het lichaam van de heilige Willibrord in het 
graf gewikkeld was). In OKM m2b bevindt zich 
een stukje dun en fragiel rood-bruin textiel. Bij 
dit lapje wordt een rechthoekige papieren cedula 
bewaard, maar doordat de inkt het papier rond de 
tekst grotendeels heeft weggevreten, is niet duidelijk 
wat hier ooit op te lezen stond. Over de herkomst 
of de betekenis van dit stukje textiel zonder 
inventarisnummer is niets te zeggen.

documentatie

Visser 1933
Kruijf 2009b, p. 47-49

 3 Kleed des Heren

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM st81
materiaal  zijde, perkament
afmeting  21 x 18 cm
datering zevende eeuw (?)
afbeelding  0003

beschrijving

Dit stoffragment van witte zijde heeft een ingeweven 
ruitpatroon. Tussen de ruiten is een gestileerd bloem-
motief aangebracht. Op drie punten is de lap gede-
coreerd met groene kruisjes. In de middeleeuwen 
en period van de reformatie werd het textielreliek 
bewaard in het ivoren kistje waarin ook de relieken 
van Willibrord geborgen waren. Het fragment is vast-
gezet op een eenvoudig verkleurd rood-bruin zijden 
weefsel. Op dat weefsel is ook de cedula bevestigd: 
pars de vestimenta d(omi)ni n(ost)ri co(n)tinens in longi-
tudine et latitudine quasi pedem cum tribus signis crocei et 
viridis coloris p(er) mixtum insutis (dit is een deel van 

het Kleed des Heren, in de lengte en breedte onge-
veer een voet, met drie kruistekens van verschillende 
groene kleuren).

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 266
Vijvers 1991

 4 Textielreliek van Johannes

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM st84
materiaal  linnen, zijde, goud- en zilverdraad
afmeting  8 x 6,3 cm
datering zevende eeuw (?)
afbeelding  0004

beschrijving

Het stofreliek, een roodbruin linnen lapje waarop 
met donkerblauw een geometrisch patroon gedrukt 
is, is bevestigd op een ondergrond van crèmekleurige 
zijde. Dit geheel is vastgezet op een brokaten zakje. 
Het reliek wordt getoond tussen twee glasplaat-
jes. De bijbehorende cedula vermeldt: de veste s(anc)ti 
Johan(n)is Eva(n)geliste (van de kleding van Johannes 
de Evangelist).

documentatie

Kruijf 2007b 

  5 Fragmenten van singel en schouderdoek van  
Lebuinus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM st82
materiaal  zijde
afmeting  singel 154 x 2,5 cm, 
 doek 26,5 x 14,5 cm
datering vóór 800
afbeelding  0005

beschrijving

De singel is geweven uit rode zijde met een witte 
linnen ingeweven band. Hij bestaat uit twee delen. 
Het fragment van de schouderdoek is van witte zijde. 
Bij deze objecten worden drie cedulae bewaard. De 
eerste, geschreven in Karolingisch schrift, vermeldt: 
Corpus S(anc)ti Lebuini Confessoris XRI (het lichaam 
van de heilige Lebuinus, belijder van Christus). Op 
het tweede briefje staat: de vestimentis s(anc)ti Lebuini 
(van de kleding van de heilige Lebuinus). Het derde 
draagt de tekst: inclusae scedulae assutae erant vestibus 
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sacerdotalibus in quibus sepultus fuerat b(eatus) Lebuinus 
ex quibus vetustate consumtis retinere o potui … visi has 
inclusas particulas casulae, albae, et (ut suspicor) cingulum. 
26 septembris 1695, Petrus Lobs, Cur(atus) Harl(emensis) 
(de bijgevoegde cedulae zijn het bewijs van echtheid 
van deze heilige gewaden, waarin de zalige Lebuinus 
begraven was. Ter bewaring van deze door ouder-
dom beschadigde gewaden zijn stukken van kazui-
fel, albe en (naar alle waarschijnlijkheid) singel inge-
sloten, naar ik het waargenomen). Lobs was bisschop 
van Haarlem.

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1971a, nr. 77
Stam 1991a
Stam 1991b
Dubbe 1992b, p. 25

 6 Fragment albe van Lebuinus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM st83
materiaal zijde
afmeting 34,5 x 18 cm
datering	 vóór 800
afbeelding		 0006

beschrijving

Het fragment is afkomstig uit een zijden sierrand 
van een gewaad. Het toont een orante-figuur tegen 
een beige-groene achtergrond. Het figuurtje heeft 
de armen geheven, de voeten staan naar elkaar toe 
gedraaid. Boven en onder de orante zijn nog kleine 
stukken van twee andere figuren te zien. In de jaren 
’30 van de twintigste eeuw werd dit fragment her-
ontdekt in het Oud-Katholiek Museum. Het was 
toen gewikkeld in de bij cat.nr. 5 eerstgenoemde 
cedula. Het gebeente waarover in de cedula gesproken 
wordt, is blijkbaar verloren gegaan.

documentatie

Visser 1935
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 2
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 51
Stam 1991a
Stam 1991b
Dubbe 1992b, p. 25
Cat.tent.Utrecht 1995, nr. 63 
Cat.tent.Paderborn 1999, p. 534-535
Cat.tent.Amsterdam 2000, p. 183
Cat.tent.Münster 2005, p. 88

 7 Albe van Odulphus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM st86
materiaal	 linnen
afmeting 85 x 100 cm
datering	 achtste eeuw (?)
afbeelding		 0007

beschrijving

Het reliek bestaat uit het bovenste gedeelte van een 
linnen albe. De ronde hals kan op de schouder geslo-
ten worden door middel van een knoopje en lusje. 
Langs de halsopening bevinden zich resten van rood-
bruine zijde, overblijfselen van een decoratieve rand. 
Bij de albe is een papieren cedula gevoegd waarin 
Sasbout Vosmeer verklaart persoonlijk deze albe, een 
tand en drie beenderpartikels uit het graf te heb-
ben genomen: Magna pars albae S. Odulphi Canonici 
Ultraiectini qua usus fuit in sacrificio missae Anno Christi 
Octingentesimo. Item eius dens ac tres corporis particu-
lae, quas ex eius tumba se accepisse testatur illustrissimus 
Sasboldus piae memoriae propria manu.

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1948, nr. 201
Cat.tent.Utrecht 1971, nr. 76
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 73
Cat.tent.Utrecht 1995, nr. 64
Staal 2000, p. 166

 8 Kelk, pateen en ring van Bernold

objectgegevens 
inventarisnummer	 RMCC m18a/b/c
materiaal	 kelk en pateen zilver, ring goud
afmeting  kelk h. 7,8 cm, pateen d. 7,3 cm, 

ring d. 2,5 cm
datering	 midden elfde eeuw
afbeelding		 0008

beschrijving 
De zilveren kelk bestaat uit een gladde cuppa met 
een verdikt randje, die gescheiden wordt van de 
gladde nodus door een profielrandje. De licht uitlo-
pende voet is gedeeltelijk beschadigd. De pateen is 
aan de randen tevens beschadigd. In het iets verdiepte 
middengedeelte van de pateen staan een kruis en 
Gods hand gegraveerd. De ring is gevormd uit een in 
het midden verdikt gouden staafje. In 1656 werd het 
graf van bisschop Bernold geopend en werden deze 
objecten, samen met stukjes van zijn vermolmde staf 
en de overblijfselen van zijn lichaam aangetroffen. 
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documentatie

Kronenburg 1899, p. 102-103  
Cat.mus.Amsterdam 1902, nr. 2 en 3  
Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 127 en 126  
Lunsingh-Scheurleer 1946, p. 62 
E. 1947
Cat.tent.Utrecht 1948, nr. 144 en 146
Cat.mus.Amsterdam 1952, nr. 1 en 2
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 15 en 16
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 34

 9 Drie ivoren hoorns

objectgegevens

inventarisnummer	 	Catharijneconvent RMCC 
v7/8/736, Rijksmuseum NG-NM 
2808/2809/2810

materiaal	 narwaltand
afmeting 142,5, 105 en 139 cm
datering	 elfde eeuw
afbeelding		 0009

beschrijving

Strikt genomen horen deze hoorns niet thuis in deze 
catalogus. Ze hebben namelijk nooit toebehoord aan 
de kerkschat van de oud-katholieke kerk. Ze zijn 
hier opgenomen, omdat ze in de voorgaande hoofd-
stukken een grote rol speelden en omdat ze een 
belangrijke plaats in namen in de devotie van het 
middeleeuwse Utrecht. De drie hoorns, die volgens 
het volksgeloof toebehoord hadden aan eenhoorns, 
zijn in werkelijkheid stoottanden van de narwal, een 
dolfijnachtige. De legendarische eenhoorn was een 
wit paardje met een lange hoorn op het voorhoofd. 
Dit schuwe dier kon alleen gevangen worden als het 
met zijn hoofd in de schoot van een maagd in slaap 
viel. Hierdoor werd de eenhoorn een symbool voor 
Christus die door de schoot van de maagd mens 
werd en omgebracht werd. Van deze hoorns werd 
geloofd dat ze vergif onschadelijk konden maken. 
De hoorns waren het trotse bezit van de Utrechtse 
Mariakerk, waar ze in de zestiende eeuw als kande-
laars functioneerden.

documentatie

Heussen – Rijn 1725-1726, dl. 1, p. 61-62
Moll 1864-1871, dl. II-3, p. 172-173
Heel 1930
Swillens 1930
Evers 1941, p. 63-67
Halbertsma 1962, p. 272
Gelder 1966, p. 28-29
Cat.tent.Utrecht 1971a, nr. 35

Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 31
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 61
Vlierden 1989
Vleeshouwers 1990
Staal 2000, p. 177
Groot 2006, p. 71

 10 Albe van Bernold

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t91
materiaal	 brokaat, linnen
afmeting 140 x 180 cm
datering	 twaalfde eeuw
afbeelding		 0010a-0010b

beschrijving

Deze albe is vervaardigd uit wit linnen en aan de 
onderzijde versierd met een brede strook goudbro-
kaat met ingeweven plant- en diermotieven. Ook 
de halsopening en de mouwboorden zijn gede-
coreerd met goudbrokaat. De albe is vroeger ten 
onrechte bestempeld als de albe van bisschop 
Bernold. Feitelijk was de albe een geschenk van kei-
zer Frederik Barbarossa, die Utrecht meerdere malen 
bezocht.

documentatie

Heukelum 1877
Kronenburg 1899, p. 102-103
Lagerwey 1933
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 29
Cat.tent.Keulen 1985, nr. 496
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 30
Koldeweij 1992
Stam 1995, p. 16-18
Kruijsen 2002, p. 227-229
Defoer 2004

 
 11 Nap van Odulphus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v42
materiaal	 kurk, zilverdraad, leer
afmeting circa 16 x 16 cm
datering	 	kurken nap twaalfde eeuw, leren 

foedraal vijftiende eeuw
afbeelding		 0011a-0011d

beschrijving

Deze nap bestaat uit twee kurken kommetjes die aan 
elkaar bevestigd zijn met zilverdraad. Vroeger werd 
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de nap omhuld door een zilveren vatting, nu is hij 
gevat in een leren foedraal. Het foedraal is gede-
coreerd met gestempelde golven en ranken en kan 
worden gesloten met een leren riempje.

documentatie

Acta Sanctorum 1643-…, Iunii, dl. II, dies 12, 
p. 591-592
Bosch 1866
Kronenburg 1899, p. 50-54
Brom 1901, p. 381, 389, 390, 396 en 399
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 74
Cat.tent.Utrecht 1995, nr. 65
Hoven van Genderen 1997, p. 557-558

 12 Reliekbursa met medaillons

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t101
materiaal	 zijde, zilverdraad
afmeting 17 x 14,5 cm
datering	 circa 1200
afbeelding		 0012a-0012b

beschrijving

Op deze donkerbruine zijden bursa is aan de ene 
kant een stilistisch rankenmotief geborduurd met 
zilverdraad. Aan de andere zijde zijn negen cirkels 
geborduurd die gevuld zijn met vogels, leeuwen, een 
kruis en gestileerde bloemen. De ruimten tussen de 
cirkels bevatten verschillende kruisvormen. De zij-
kanten en de onderkant van het beursje zijn afge-
zet met een rand van goudgalon. Aan de kant van de 
opening is een gootje in de stof genaaid waardoor 
het sluitkoordje met kwastjes en zilverdraadbolletjes 
loopt. De bursa is leeg.

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 275
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 35
Cat.tent.Amsterdam 2000, p. 73 en 75

 13 Ivoren reliekkistje met pauwen

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v43
materiaal	 ivoor, koper
afmeting 11,5 x 7 x 8 cm
datering	 dertiende eeuw
afbeelding		 0013a-0013c

beschrijving

Het betreft een rechthoekig kistje met een dakvor-
mig deksel. De voor- en achterkant van het kistje 
en de grote vlakken van het deksel zijn gedecoreerd 
met ingekraste medaillons waarin verschillende die-
ren te zien zijn. Op de zijkanten staan pauwen. Over 
het deksel lopen drie koperen banden. Het kistje 
is leeg. Een vergelijkbaar kistje bevindt zich in de 
domschat van Halberstadt.

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 78
Cat.tent.Utrecht 1948, nr. 153
Cat.tent.Gravenhage 1963, nr. 332
Janke 2006, p. 234-236

 14 Hamer van Sint-Maarten

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m38
materiaal	 serpentijnsteen, hout, zilver
afmeting circa 35 x 13 cm
datering	 	steen circa 1000 v. Chr, zilver circa 

1300
afbeelding		 0014a-0014b

beschrijving

De kop van de hamer is gemaakt van donkergroene 
serpentijnsteen en is bevestigd op een houten steel 
welke beslagen is met zilver. Ook een gedeelte van 
de steen is gevat in zilver waarin een vierpas uitge-
spaard is. Aan de bovenkant van de hamer zit een zil-
veren knop. Halverwege de steel is een teksthuls aan-
gebracht. Hierop staat: + YDOLA VANA RVVNT 
/ MARTINI CESA SECURI / NEMO DEOS 
CREDAT / QUI SIC FVERANT RVICVRI (De 
ijdele afgodsbeelden storten neer getroffen door de 
bijl van Sint-Maarten. Geloof niet dat het goden zijn 
die zo gemakkelijk neerstorten).

documentatie

Lagerwey 1934
Evers 1941, p. 33-34
Cat.tent.Utrecht 1948, nr. 152
Cat.tent.Gravenhage 1963, nr. 291
Cat.tent.Utrecht 1971a, nr. 72
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 36
Achterop – Brongers 1979
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 70
Cat.tent.Utrecht 1995, nr. 71
Schuyf 1995, p. 68-69
Margry-Caspers 1997, dl. 1, p. 739, 740 en 746
Os 1998b, p. 177 en 180
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Mostert 1999, p. 68-69
Staal 2000, p. 169-170

15 Stola met het Lam Gods

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t94
materiaal	 zijdebrokaat 
afmeting 306 x 4,5 cm
datering	 veertiende eeuw
afbeelding		 0015a-0015c

beschrijving

De stola is gedecoreerd met zestig ovale medaillons 
waarin het Lam Gods met kruis te zien is. Rondom 
de medaillons staat telkens: AGNUS DEI +. Het 
‘omkeerpunt’ ligt niet precies in het midden. Tussen 
de medaillons is een vegetatief motief aangebracht. 
Aan beide uiteinden zitten franjes. Het staat niet vast 
dat de stola een reliek is. Mogelijk is de verwarring 
ontstaan omdat bij een catalogusbeschrijving van 
1985 van de stola van Bernold een afbeelding van 
deze stola is opgenomen. Opvallend is wel dat op 
de achterzijde van de stola een klein lapje genaaid is, 
waaronder een hard stukje zit.

documentatie

Cat.tent.Keulen 1985, p. 441

 16 Reliekkistje met dierenbeslag

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m92
materiaal	 eikenhout, lood-tin en stucco
afmeting 24 x 13 x 9 cm
datering	 veertiende eeuw
afbeelding		 0016a-0016d

beschrijving

Het kistje heeft een eikenhouten kern waaromheen 
een lood-tinnen beslag met medaillons geplaatst 
is. In de medaillons zijn afwisselend een hert, een 
leeuw, een griffioen en een tweekoppige adelaar te 
zien. De binnenzijde van het kistje is gedecoreerd 
met stucco, dat nu beschadigd is. In de stucco is een 
ruitpatroon met sterretjes geprikt en gekrast. Het 
kistje is leeg. De schatkamer van de Sint-Servaas te 
Maastricht bewaart een kistje dat veel overeenkom-
sten vertoont met dit kistje en in de Sankt Johann 
te Osnabrück worden twee vergelijkbare kistjes 
bewaard in de predella van het hoogaltaar.

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 256
Cat.tent.Utrecht 1948, nr. 154
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 38
Leeuwen 1979
Cense-Werner 1984, p. 26
Karrenbrock 1992, p. 142-143

 17 Singels van Bernold

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t93a/b
materiaal	 zijde
afmeting 260 x 1 cm
datering	 vijftiende eeuw?
afbeelding		 0017a-0017b

beschrijving

De bijzonder gave singels zijn geweven in een rood-
wit ruitmotief en afgezet met een groen randje. Aan 
de uiteinden zitten franjes. Vermoedelijk zijn ze in 
de vijftiende eeuw vervaardigd in Duitsland. Feitelijk 
kunnen ze dus niet toebehoord hebben aan de 
ambtskleding van bisschop Bernold.

 18 Schedel van Oswald

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v48
materiaal	 	been, zijdedamast, lovertjes, kantklos
afmeting 15 x 11,5 x 10 cm
datering	 vijftiende/zestiende eeuw (?)
afbeelding		 0018a-0018c

beschrijving

In een omhulsel van rode zijdedamast wordt een 
schedelstuk (6,5 x 3,5 cm) bewaard. Het gebeente is 
te zien door een kleine rechthoekige opening aan 
de bovenkant. Het textiel is op verscheidene plaatsen 
gedecoreerd met lovertjes, gestanste blaadjes, kantk-
losbanden en kruldraad. Van de oorspronkelijke per-
kamenten cedula is nog maar een klein onleesbaar 
stukje over. Een nieuwere daaronder geplaatste cedula 
vermeldt: Oswaldi Regis et Martyris (van Oswald, 
koning en martelaar).

documentatie

Gruting 1992
Bailey 1995
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 19 Perkamenten cedula Willibrordrelieken

objectgegevens

inventarisnummer	 geen
materiaal	 perkament, bladgoud (tussen glas)
afmeting 15,1 x 4,9 cm
datering	 vijftiende/zestiende eeuw
afbeelding		 0019

beschrijving

Tussen twee glasplaatjes, die op meerdere plaat-
sen gebarsten zijn, wordt een perkamenten cedula 
bewaard met een bladgouden tekst: Dit is reliquie van 
Sinte Willebroert.

documentatie

Visser 1933, p. 144-145

 20 Ostensoria met Willibrordrelieken

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m2a/b
materiaal	 zilver, glas
afmeting h. 41 cm, b. 19 cm
datering	 circa 1610
afbeelding		 0020a-0020b

beschrijving

De twee ostensoria zijn identiek. Ze bestaan uit een 
glazen cylinder in een zilveren barokke vatting 
op een driehoekige voet. Op de verschillende zij-
den van de voet zijn in reliëfmedaillons de heiligen 
Barbara, Johannes de Evangelist en Dorothea te zien. 
De ostensoria waren dus oorspronkelijk niet voor 
relieken van Willibrord bedoeld. In 1666 gebruikte 
pastoor Abraham van Brienen de ostensoria voor 
relieken van Willibrord (cat.nr. 2), die hij toen ont-
ving van Gerrit van den Steen. 

documentatie

Visser 1933      
Cat.tent.Utrecht 1939, nr. 213    
Verheij 1967, p. 67 en 79   
Bouvy 1967, p. 32 en pl. 16    
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 102
Staal 2000, p. 178
Kruijf 2007b
Klaver – Staal 2009, p. 59

 21 Groene reliekbursa 

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t67
materiaal	 zijde, goud- en zilverdraad
afmeting 8 x 7 cm
datering	 zeventiende eeuw
afbeelding		 0021

beschrijving

Deze olijfgroene zijden bursa is gedecoreerd met 
rank- en bladmotieven in goud- en zilverdraad. 
Tussen deze vegetatieve patronen bevinden zich 
brandende harten. De randen van het beursje zijn 
afgezet met warrige bandjes van gouddraad. De bursa 
kan gesloten worden door middel van een groen 
koordje met kwastjes dat door de bovenkant geregen 
zit. De bursa is leeg.

 22 Reliekhouder van Bernold

objectgegevens

inventarisnummer	 ABM m1200
materiaal	 koper, goud, zilver, glas
afmeting 23 x 9 x 6,8 cm
datering	 	circa 1656, vatting: negentiende 

eeuw
afbeelding		 0022a-0022c

beschrijving

Feitelijk gezien hoort deze reliekhouder niet in deze 
catalogus thuis. De houder en zijn inhoud hebben 
nooit toebehoord aan het Oud-Katholiek Museum. 
Maar omdat de relieken, die schuilgaan in de hou-
der, stammen uit dezelfde opgraving (1656) als de 
onder cat.nr. 8 beschreven kelk, pateen en ring is de 
houder voor de volledigheid opgenomen. Houwert, 
de secretaris van het kapittel van Sint Pieter, liet 
een akte optekenen bij de opening van het graf van 
Bernold. Deze is in meerdere afschriften bewaard 
gebleven (o.a. archief Museum Catharijneconvent 
en HUA Kapittel Sint Pieter-114-a). Houwert liet 
bovendien enkele relieken in een houder plaat-
sen voordat het graf weer gesloten werd. De houder 
bestaat uit een ovale zilveren capsula, waarop aan de 
voorkant een geschilderde afbeelding van Bernold 
te zien is. Aan de achterkant zijn achter glas de relie-
ken in kleine vakjes zichtbaar. Het ovale medail-
lon is geplaatst in een goud met koperen vatting uit 
de negentiende eeuw, waarop decoraties zijn aange-
bracht. Hierdoor wordt de capsula omlijst door twee 
palmtakken, een mijter, een staf en een kruis. Volgens 
de bijschriftjes worden in de houder gebeente, 
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kleding en haar van de heilig verklaarde bisschop 
bewaard.

documentatie

HUA Kapittel Sint Pieter-114-a
Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 13 en 14
Cat.tent.Utrecht 1988, nr. 35
Margry-Caspers 1997, p. 748-753

 23 Ivoren reliekkruisje

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v46
materiaal	 ivoor, verf, gebeente, papier
afmeting 4,6 x 9,2 x 0,9 cm
datering	 zeventiende eeuw
afbeelding		 0023a-0023b

beschrijving

Het kruisje heeft aan de voor- en achterzijde op het 
kruispunt van de armen een ingekraste doornen-
kroon. Bovenop zit een ivoren oogje. Het kruisje kan 
gesloten worden door middel van haakjes en oog-
jes die aan de kopse kanten van de dwarsbalk zitten. 
Wanneer het kruisje opengeklapt wordt verschijnen 
veertien kleine holten waarin botsplinters bewaard 
worden. Bij meer dan de helft van de reliekjes ont-
breekt de cedula. In de overige holten zit onder meer 
een splinter van het gebeente van de heilige Agatha.

 24 Reliekje van Donatus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.16
materiaal	 papier
afmeting 4 x 2 cm
datering	 zeventiende eeuw (?)
afbeelding		 0024

beschrijving

In vloeipapier gaan de resten van een reliek schuil. 
Op een ondergrond van papier en linnen met inge-
weven gouddraden is een stukje been bevestigd. 
Erbij hoort een papieren cedula waarop tegen een 
hemelsblauwe achtergrond met goud is geschre-
ven: S(ancti) Donati (van de heilige Donatus). Meest 
waarschijnlijk betreft het hier de heilige Donatus 
van Münstereifel, een Romeinse catacombeheilige, 
van wie in de zeventiende eeuw relieken terecht-
kwamen in het nieuw gebouwde jezuïetencollege te 
Münstereifel.

 25 Reliekdoosje met krans van relieken

objectgegevens

nventarisnummer OKM v65
materiaal	 zijde, karton
afmeting 9 x 7,5 x 1,5 cm
datering	 zeventiende eeuw
afbeelding		 0025a-0025c

beschrijving

Dit kartonnen ovale doosje is aan de buitenkant 
bekleed met gele zijde. Met roze en wit garen is aan 
de voor- en achterkant hetzelfde patroon gebor-
duurd: een wolk waaromheen een stralenkrans van 
punten en bliksemschichten. In de wolk op de voor-
kant van het doosje staat IHS met daaronder de drie 
kruisnagels. Achterop staat MRA boven een hart. 
De randen van het doosje zijn afgezet met spiraal-
draad. In het doosje is middenin een ingekleurd 
prentje van een onbekende man te zien. Het prentje 
wordt omgeven door band van metaaldraad dat lus-
sen vormt. Daaromheen bevindt zich een krans van 
kleine in papier verpakte reliekjes, van onder andere 
Clementis, Julianus, Cornelius, Blasius en Paulinus.

 26 Rozenkrans van barnstenen kralen

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m83
materiaal	 barnsteen, zilver
afmeting lengte 33 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0026

beschrijving

De rozenkrans is samengesteld uit vierenveertig gro-
tere en twintig kleinere barnstenen kralen. Op twee 
plaatsen zijn zilveren kruisjes aan het snoer bevestigd. 
Tussen de kralen bevindt zich een klein ovaalvormig 
reliekhoudertje waarin een reliekje geplaatst is.

documentatie

Fæstraets 2002, p. 68-73

 27 Aanrakingsreliek

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.21
materiaal	 papier
afmeting 8,5 x 13,7 cm
datering	 midden achttiende eeuw
afbeelding		 0027a-0027b
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beschrijving

Op de voorkant van deze prent is een kruisigingsta-
fereel te zien. De maker staat onderaan vermeld: Paris 
chez Chereau le jeunne rue St. Jacques. Jacques Chereau 
le Jeunne leefde van 1688-1776. Achterop het prentje 
staat: le 13 juillet 1762. Touché au linge comme … de 
Notre Seigneur Jesus Christ avoit a la croix. Touché a la 
chemise qu’avoit la S(ain)te Vierge a la naissance de Notre 
Seigneur. Touché aux maillot de Jesus enfant. Touché au 
linge … lequel S(ain)t Jean B(aptis)te a ité decapité (13 
juli 1762. Aangeraakt aan het linnen dat Onze Heer 
Jezus Christus droeg aan het kruis. Aangeraakt aan 
het gewaad dat de heilige Maagd droeg tijdens de 
geboorte van Onze Heer. Aangeraakt aan de doek 
waarin Jezus als kind gewikkeld werd. Aangeraakt 
aan het linnen waarop Johannes de Doper onthoofd 
werd). 

 28 Reliekkruisje met vroege bisschoppen

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m91
materiaal	 	steenbokhoorn (?), glas, gebeente, 

papier
afmeting 9 x 18,6 x 1 cm
datering	 achttiende eeuw (?)
afbeelding		 0028a-0028b

beschrijving

Deze reliekhouder in de vorm van een Latijns kruis 
is vervaardigd uit hout. In de armen en langs de ran-
den van het kruis zijn 23 gaten van verschillende 
grootte uitgespaard. In de gaten is zowel aan de 
voor- als achterzijde van het kruisje een stukje glas 
geplaatst, waartussen reliekjes zitten. In dit kruisje 
zijn relieken verzameld van met name vroege bis-
schoppen als Deodatus, Palmatius, Basilius en 
Desiderius. Enkele van de piepkleine cedulae zijn ver-
loren gegaan of onleesbaar geworden.

 29 Amandelvormig reliekmedaillon 

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v62
materiaal	 steenbokhoorn (?), glas
afmeting 9,5 x 18 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0029

beschrijving

Dit amandelvormige ebbenhouten medaillon heeft 
verscheidene ronde en ovale openingen waarin ach-
ter glas relieken geplaatst zijn. Tussen deze met glas 
gevulde gaten blijven sierlijke vlindervormen open. 
De buitenrand is geschulpt. In de openingen langs 
de buitenrand worden telkens twee of drie kleine 
relieken getoond. De grote opening in het mid-
den biedt ruimte aan ten minste twintig relieken, die 
van elkaar gescheiden worden door boogjes van zil-
verdraad. De kleine cedulae zijn maar gedeeltelijk 
te lezen. In dit medaillon zitten relieken van onder 
andere Pontianus, Modestus, Innocentius, Albanus, 
Quirinus en Placidus.

 30 Uitbundige reliekschrijnen 

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM b17a/b
materiaal	 lindehout, glas
afmeting 80 x 40 x 20 cm
datering	 midden achttiende eeuw
afbeelding		 0030a-0030d

beschrijving: 
Deze twee uitbundige schrijnen zijn identiek. Ze 
bestaan uit twee delen. De onderkant is een altaar-
vormige voet op vier krullerige gouden pootjes. 
Tussen de pootjes aan de voorkant is een doodskopje 
te zien. Langs de platte gouden bovenkant van dit 
onderste stuk loopt een decoratieve bloemenrand. 
Twee puttokopjes versieren de zijkanten. Aan de 
voorkant van de voet is door een ruitje, waaromheen 
plantmotieven, een stukje gebeente van één van de 
gezellen van Victor zichtbaar. De bijbehorende cedula 
vermeldt: Ex ossibus sociorum s(anc)ti Victoris mart(yris) 
(gebeente van de gezellen van de martelaar Victor). 
De bovenste gedeelten van de schrijnen zijn een uit-
bundig geheel van gouden gesneden bloemen en 
planten op een witte ondergrond. Op de top is een 
puttokopje aangebracht. Achter ovale ruitjes wor-
den schedelrelieken van Lebuinus getoond: Ex capite 
s(anc)ti Lebuini Sac(erdos) (van het hoofd van de hei-
lige priester Lebuinus). Deze schrijnen werden in 
1920 door mgr. Van Vlijmen, bisschop van Haarlem 
gegeven aan pastoor Deelder van de Gertrudis-
parochie te Utrecht.

documentatie

xls. 541
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 31 Tweezijdig reliekmedaillon

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v59
materiaal	 steenbokhoorn (?), glas
afmeting 4,5 x 6,2 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0031a-0031b

beschrijving

In dit bladvormige medaillon zijn acht ronde gaten 
aangebracht. Achter glas worden hierin reliekjes 
getoond. Aan voor- en achterzijde zitten verschil-
lende relieken, zodat in het totaal zestien heiligen 
gerepresenteerd worden. Aan de voorkant zijn de 
achtergrondjes wit, aan de achterkant hemelsblauw. 
Het reliek in het midden van de achterkant ont-
breekt. De kleine cedulae zijn grotendeels leesbaar. Er 
zijn bijvoorbeeld relieken aanwezig van Innocentius, 
Urbanus, Vitalis, Prosper, Fulgentius en Hyacinthus.

 32 Reliekkruisje met zeven holten

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v60
materiaal	 steenbokhoorn (?), glas
afmeting 11,2 x 5,5 x 1 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0032a-0032b

beschrijving

Dit hoornen kruisje heeft een geschulpte rand en 
zeven holten. In elke holte wordt achter glas een 
reliekje verpakt in linnen getoond. De kleine cedulae 
vermelden welke heiligen schuilgaan in dit kruisje, 
onder wie Fulgentius en Hyacinthus.

 33 Reliekmedaillon met kruishout 

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m6a
materiaal	 zilver, koper, glas
afmeting 9,5 x 7,5 x 1 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0033

beschrijving

Dit medaillon bestaat uit een simpel ovalen hou-
dertje waarin achter glas een reliekje te zien is. Het 
reliek bevindt zich op een ondergrond van rode 
zijde, is in kruisvorm bevestigd en heeft een piep-
kleine cedula: Lig(ne) S(ancte) C(rucis) (hout van het 

Heilig Kruis). Rondom het reliek is een decoratief 
bladkoperen golfpatroon aangebracht. Het ovale mid-
dengedeelte wordt omgeven door een sierlijke fili-
graanlijst met vegetatieve motieven. Bovenaan is een 
ring bevestigd die aangeeft dat het medaillon als een 
soort talisman gedragen kon worden. Bij het medail-
lon hoort een bruin leren foedraal (OKM m6b).

documentatie
Cat.tent.Keulen 1989, nr. 447 (vergelijkbaar filigraan-
werk)

 34 Reliekmedaillon met rozetten

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m97
materiaal	 zilver, glas, ebbenhout
afmeting 6 x 5 x 1,4 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0034a-0034b

beschrijving

Tussen twee ovalen van geslepen glas zit een been-
derfragment geklemd. Zowel aan de voor- als ach-
terkant is een cedula aangebracht. Deze is echter door 
het losliggende beendergruis niet meer te lezen. 
Rondom het reliek is een koperkleurig golfmo-
tief ter decoratie aangebracht. De glazen plaatjes zijn 
gevat in een ebbenhouten vorm, die op zijn beurt 
omgeven wordt door een uitbundige zilveren fili-
graanrand met op vier plaatsen een rozet. 

 35 Reliekkruisje met passiewerktuigen

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m90
materiaal	 ijzer
afmeting 6,5 x 4,5 x 0,7 cm
datering	 eind achttiende eeuw (?)
afbeelding		 0035a-0035b

beschrijving

Dit kruisje heeft zowel aan de voor- als aan de ach-
terzijde negen ovalen holten en een gat op het kruis-
punt van de armen. De holten zijn vroeger onge-
twijfeld gevuld geweest met reliekjes, maar nu zijn 
ze leeg. Een klapdeksel dat oorspronkelijk bevestigd 
was aan het resterende scharnier, ontbreekt even-
eens. Op de zijkanten van het kruisje zijn in laagre-
liëf plantmotieven en passiewerktuigen, zoals de olie-
lamp en de nijptang te zien. Deze motieven zijn met 
goudverf geaccentueerd.
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 36 Perkamenten reliekamulet

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v135
materiaal	 karton, textiel, verf
afmeting 5,3 x 4,4 cm
datering	 eind achttiende eeuw
afbeelding		 0036a-0036b

beschrijving

Het amulet bestaat uit een ovaalvormige textielen 
achtergrond waarop een kunstig geknipt perkamen-
ten frontje is bevestigd. In het perkament zijn bin-
nen een ovaal kader een kroon, een kruis, bloemen 
en het monogram IHS uitgeknipt. Deze vormen 
zijn beschilderd met rode, blauwe, groene en goud-
verf. Op de rand en op de letters van het monogram 
zijn de namen van heiligen geschreven, onder andere 
Florentius, Antoninus, Polycarpus, Bavo, Albanus 
en Pancratius. De reliekjes zijn niet meer aanwezig, 
maar op de textielen achtergrond zijn nog wel pla-
kresten te zien die getuigen van de vroegere bevesti-
ging van relieken.

 37 Reliekschilderij met wastablet

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v61
materiaal	 hout, glas, was, papier
afmeting 8 x 10 x 2 cm
datering	 begin negentiende eeuw
afbeelding		 0037

beschrijving

In een goudgeschilderde houten lijst is op een 
ondergrond van wit papier met gekrulde papieren 
stroken een rijk patroon aangebracht. In het mid-
den bevindt zich een medaillon waarop een man-
nenfiguur (Christus?) en profil is afgebeeld. In de vier 
hoeken zijn met de papieren strookjes hartvormen 
gemaakt, waarbinnen kleine relieken van Athanasius, 
Barnabas, Cunera en Cyriacus. 

 38 Reliekmedaillon met Augustinus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m8a
materiaal	 zilver, glas
afmeting 4,7 x 3,2 x 0,8 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0038a-0038c

beschrijving

In een rechthoekig rood leren foedraal (OKM 
m8b) ligt op een ondergrond van donkerpaars flu-
weel een eenvoudig zilveren medaillon met een 
oogje aan de bovenkant. Achter glas is op rood tex-
tiel een botsplinter bevestigd, waaromheen een 
papieren cedula loopt: Ex Oss(ibus) S(ancti) Augustini 
Hipon(ensis) Ep(iscopi) (van het gebeente van de hei-
lige Augustinus, bisschop van Hippo). Op de onder-
kant van het foedraal staat in een Franse tekst 
nogmaals bevestigd dat het relieken betreft van 
Augustinus. Bovendien bewaart het museum twee 
documenten uit de negentiende eeuw waarin uit-
gebreider bericht wordt over de herkomst van dit 
reliek (inv.nr. OKM m8c).

 39 Houten reliekkruisje

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v47
materiaal	 naaldhout
afmeting 9,5 x 5,8 x 1 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0039

beschrijving

Dit houten kruisje is uitgehold en kon vroeger 
gesloten worden met een schuifdeksel, dat er nu 
niet meer is. In de uitgeholde armen bevinden zich 
boven en naast elkaar reliekjes die door een kleine 
cedula onderscheiden kunnen worden. Op het kruis-
punt van de armen is een verdiept holletje aan-
gebracht. Het reliek is hieruit verdwenen. Volgens 
de cedulae zijn relieken aanwezig van onder andere 
Cosmas, Laurentius, Cecilia en Aurelius.

 40 Gruis van het huis van Loreto

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v124
materiaal	 papier en gruis
afmeting 10 x 12 cm
datering	 midden negentiende eeuw
afbeelding		 0040

beschrijving

Op het papieren pakketje is aan de voorkant een 
afbeelding gedrukt waarin drie engelen en een putto 
een huis dragen waarop Maria en Kind gezeten zijn. 
Volgens de legende werd op 7 september 1295 het 
huis van Maria en Jozef uit het Heilig Land naar 
Loreto gebracht door engelen. Daar ontstond rond 
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het Santa Casa een bedevaartsoord. Het polvere delle 
SS. Mura della S. casa di Loreto (gruis van de muren 
van het huis te Loreto) dat in dit papieren wikkel zit, 
kon blijkbaar door de pelgrims als reliek meegeno-
men worden.

 41 Apollonia-ostensorium

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m155
materiaal	 zilver, koper, glas
afmeting 10,3 x 30 x 11,1 cm
datering	 midden negentiende eeuw
afbeelding		 0041

beschrijving

De ronde capsula rust op een lange slanke zeshoekige 
voet. Drie van de zes hoeken hebben een pootje in 
de vorm van een leeuwtje. Bovenop de capsula staan 
twee vierkante torentjes. In het midden staat een 
beeldje van de heilige Apollonia met de tang in haar 
hand. De capsula heeft aan beide platte zijden glas. 
Tussen het glas is de daadwerkelijke houder geplaatst: 
een klein zilveren potje met een geopende tang als 
voet. Of in de houder een stukje gebeente of een 
tand van de heilige geplaatst is, is niet bekend.

 42 Salesiaans reliekdoosje

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v67
materiaal	 hout, glas, papier, textiel
afmeting h. 1,2 cm, Ø 2,6 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0042

beschrijving

Op de bodem van dit ronde doosje ligt een stukje 
rode zijde. De binnenkant van de randen van het 
doosje zijn voorzien van gegolfd papier. In het 
doosje worden drie relieken bewaard met bijbeho-
rende cedulae. In de eerste plaats van Franciscus van 
Sales, ordestichter en kerkleraar (1567-1622), ver-
der van Jeanne-Françoise Frémyot, ofwel soeur de 
Chantal (1572-1641) met wie Franciscus de orde van 
de Visitandinnen stichtte. Ten slotte zijn er ook over-
blijfselen van Margaretha Maria Alacoque (1647-
1690), een bekende volgelinge van Franciscus van 
Sales.

 43 Martelaren, Port-Royal en een pastoor

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.23
materiaal	 papier, textiel
afmeting divers
datering	 divers
afbeelding		 0043a-0043e (selectie)

beschrijving

Dit inventarisnummer bevat elf objecten: een mix 
van relieken van heuse heiligen, een ‘reliek’ van een 
Utrechtse pastoor en voorwerpen die in verband 
staan met Port-Royal. Hoe de samenstelling van het 
inventarisnummer ontstaan is, is niet meer te achter-
halen. Het eerste object is een schildvormig karton-
netje dat verpakt is in lichtbruine zijde. In het mid-
den zit, omhuld door decoraties van gouden spiraal-
draad, een botfragmentje bevestigd. De beschadigde 
cedula vermeldt: De S(ancti). Marcell… (van de heilige 
Marcellinus). In een klein papieren pakketje gaan 
relieken van S(ancti) Jacobi maioris Apostoli (van de 
heilige apostel Jacobus de Meerdere) schuil. Op een 
wat groter pakket staat geschreven: Monsieur le Curé 
de Sainte Gertrude. A.S. van Werckhoven (mijn heer de 
pastoor van Sint-Gertrudis, A.S. van Werckhoven). 
Arnoldus Stanislaus van Werckhoven (1779-1852) 
was pastoor van de Utrechtse parochie vanaf 1818. 
Een vierde pakketje heeft de tekst: Relique du b(ien)
h(eureux) Jean Soanen, Évêque de Senes, né le 10 Janvier 
1647, mort ap(p)ellant à la chaise Dieu, le 23 Décembre 
1740. Priez pour nous, grand saint! Vous, qui avez été mar-
tyr de la vérité (reliek van de gelukzalige Jean Soanen, 
bisschop van Senez, geboren op 10 januari 1647, 
gestorven als appellant in dienst van de Heer op 23 
december 1740. Bid voor ons, voorname heilige! U, 
die een martelaar voor de waarheid bent geweest). 
Er is een aantal beschreven briefjes waarvan de bij-
behorende relieken er niet meer zijn: De Apollonia 
(van Apollonia), S(anctus) Stephanus M(arty)r (de hei-
lige martelaar Stefanus), S(ancta) Barbara (de heilige 
Barbara) en S(anctus) Philippus Apost(olus) (de hei-
lige apostel Philippus). Bij andere briefjes worden 
de piepkleine relieken nog wel bewaard: S(anctus) 
Odulphus conf(essoris) (de heilige belijder Odulphus), 
S(ancte) Crucis (van het Heilig Kruis) en Apoloni (van 
Apollonia).
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deel	2:	‘relieken’	van	port-royal

 44 Mantel van Quesnel

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM t124
materiaal	 wol, katoen
afmeting 130 x 270 cm
datering	 eind zeventiende eeuw
afbeelding		 0044

beschrijving

De bruine wollen klokvormige mantel is gedra-
gen door Pasquier Quesnel (1634-1719), die Petrus 
Codde verdedigde toen die in Rome uit zijn ambt 
ontslagen werd. Automatisch werd Quesnel als jan-
senist gezien. Paus Clemens XI veroordeelde janse-
nisten, waardoor velen genoodzaakt waren te vluch-
ten voor gevangenschap of mishandeling. Quesnel 
vluchtte naar Nederland, waar hij gastvrij ontvangen 
werd door de aanhangers van Codde. Hij speelde 
een belangrijke rol bij het ontstaan van de Kerk van 
Utrecht, welke later bekend zou worden als de oud-
katholieke kerk. 
De mantel kon met een koordje om de schouders 
vastgebonden worden. Een wollen schouderdoek 
met knoopjes en een katoenen kraag horen bij de 
mantel.

documentatie

Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 128

 45 Fragment mantel van Quesnel

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.32
materiaal	 wol
afmeting 80 x 70 cm
datering	 begin achttiende eeuw
afbeelding		 0045a-0045b

beschrijving

Van een donkerblauwe wollen mantel van Pasquier 
Quesnel is een fragment zonder vaste vorm afge-
sneden. Aan de lap is een briefje bevestigd, waarop 
staat: Dit is een lap vande mantel vande Eerwaarde pater 
Paschasius Qeunel priester van het orratoire en doctor der 
Sorbonne.

 46 Hoofdaltaar van Port-Royal

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.24
materiaal	 papier
afmeting 4 x 8 cm
datering	 zeventiende eeuw
afbeelding		 0046

beschrijving

In een langwerpig papieren wikkel zitten wat 
kleine steentjes. Het opschrift luidt: Pierre du maitre 
autel de Port-Royal (steen van het hoofdaltaar van 
Port-Royal).

 47 Bundeltje riet

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v84
materiaal	 riet, touw
afmeting 7 x 2 x 1 cm
datering	 begin achttiende eeuw (?)
afbeelding		 0047

beschrijving

Drie strengen riet zijn tot een bundeltje gevlochten, 
dat met een touwtje bijeen gehouden wordt. Volgens 
de catalogus van Museum Catharijneconvent 
ging het bundeltje gepaard met een briefje: Natte 
de Port-Royal des Champs (van een mat van Port-
Royal-des-Champs). Dit briefje is er nu niet meer. 
Waarschijnlijk is dit riet genomen van een slaap-
mat of doodsmat van één van de bewoners van het 
klooster.

 
 48 Brief van François de Paris

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.26
materiaal	 papier
afmeting 18 x 14 cm
datering	 1700-1724
afbeelding		 0048

beschrijving

In deze notitie beschrijft François de Paris zijn lot. 
Hij beschrijft hoe hij na zijn dood met Christus in 
de hemel zal zijn. Vervolgens somt hij zijn geestelijke 
kledingstukken op (amict, albe, singel, manipel, stola, 
kazuifel, tuniek en dalmatiek). 



218 miraculeus bewaard

 49 Kruis met ‘reliek’ van Angelique Arnauld

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m93
materiaal	 zilver, glas
afmeting 8,6 x 14,3 x 2,3 cm
datering	 1741
afbeelding		 0049a-0049b

beschrijving

Dit kruis heeft geen enkele vorm van decoratie. De 
strakke vorm wordt alleen doorbroken doordat de 
armen aan de uiteinden iets uitlopen. Aan de voor-
zijde van het kruis is in de verticale kruisbalk een 
langwerpig stukje glas aangebracht. Hierdoor kan 
iets van de inhoud bekeken worden. De reliekholte 
lijkt geheel opgevuld te zijn met opgerold en opge-
vouwen papier, dat beschreven is. Slechts de tekst 
van het bovenste pakketje kan gelezen worden. Het 
bevat een aandenken aan Mère Angelique Arnauld 
(1591-1661), die de scepter zwaaide in het klooster 
van Port-Royal.

 50 Fragment superplie van De Paris

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.33
materiaal	 batist
afmeting 106 x 56 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0050

beschrijving

Dit ‘reliek’ bestaat uit het zwaar beschadigde 
bovenstuk van de superplie van diaken en janse-
nist François de Paris. De verstevigde kraag kan 
aan de voorzijde van de hals door middel van twee 
haakjes gesloten worden en heeft koordjes die 
geknoopt kunnen worden. De sterk geplooide stof 
is gescheurd, gekreukt en geschonden met een grote 
roestkleurige vlek. Langs de onderkant van de super-
plie loopt een gehaakt decoratief randje. In de kraag 
staan letters geborduurd: D P + (Diacre de Paris?)

 51 ‘Textielreliek’ François de Paris

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM g105
materiaal	 hout, glas, koper, papier
afmeting 9,2 x 7,1 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0051a-0051b

beschrijving

In een houten lijst is aan de voorkant in een ovaal 
een prentje van de nooit heilig verklaarde François 
de Paris ten halve lijve geplaatst. Aan de achterzijde 
zit een vergelijkbaar ovaal. Hierin is een ‘textielre-
liek’ van De Paris verborgen, afgeschermd door een 
prentje van de binnenplaats van Port-Royal waarbo-
ven een duif vliegt.

 52 Steen van tombe

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.08
materiaal	 steen, papier
afmeting 3 x 1,7 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0052

beschrijving

Dit ‘reliek’ is een rood stukje steen dat op veel plek-
ken bevuild is met een zwarte aanslag. De bij-
gaande papieren cedula vermeldt: Pierre de la tombe de 
M(onsieur) de Paris (stuk steen van de tombe van de 
heer de Paris). Op het graf van deze diaken gebeur-
den verschillende wonderen, die ongetwijfeld de 
behoefte om ‘grafrelieken’ van deze port-royalist te 
verspreiden hebben gevoed.

 53 Steentjes van Port-Royal

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v152
materiaal	 steen
afmeting 1,5 x 1,5 x 1 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0053

beschrijving

Deze drie kubusvormige witte steentjes zijn afkom-
stig van de muren van het afgebroken klooster Port-
Royal. In Museum Catharijneconvent heeft men 
met stift het inventarisnummer op elk van de steen-
tjes geschreven.



219appendix

 54 Boekvormig reliekdoosje met 
 port-royalisten én Lebuinus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.18
materiaal	 papier, karton en textiel
afmeting 16 x 9 x 2,6 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0054a-0054e (selectie)

beschrijving

Dit doosje in boekvorm heeft een zwarte kaft die 
gedecoreerd is met gestanste vegetatieve voorstel-
lingen. In het doosje worden onder een grote pluk 
watten zes objecten bewaard. In de eerste plaats twee 
objecten die qua verschijningsvorm overeenkomen: 
vierkante amuletten aan een geel koordje. Voor- en 
achterzijde van de amuletten zijn bekleed met een 
stukje zijde, de randen zijn afgezet met fijne strook-
jes bladgoud. In het midden is telkens een textiel-
fragmentje op de zijde geplaatst, dat op zijn plaats 
gehouden wordt door een kunstig geknipt stukje 
zilverpapier. Aan wie deze stukjes toebehoorden, is 
niet duidelijk. Het derde object is een schildvormig 
stukje karton dat omhuld is met lichtbruine zijde. In 
het midden is een botfragment bevestigd, dat omge-
ven wordt door een cirkel van gouden spiraaldraad. 
Over het gebeente loopt een kruis van diezelfde spi-
raaldraad. Onder het reliek zitten nog twee gouden 
decoratie-elementen en een papieren cedula, waar-
van het eind beschadigd en dus onleesbaar is: De 
S. Lebui… (van de heilige Lebuinus). Een papieren 
wikkel met daarop: Cheveux du bienheureux Jerôme 
Nicolas de Paris, frère du Diacre et conseiller au Parlement 
décédé 16 août 1737 (haar van de gelukzalige Jerôme 
Nicolas de Paris, broer van de diaken en raadgever 
op het parlement, gestorven op 16 augustus 1737), 
bevat een haarplukje. Het vijfde pakketje vermeldt: 
Un morceau du surplis de bienheureux Diacre François 
de Paris (een stukje van de superplie van de geluk-
zalige diaken François de Paris). Het zesde pakketje 
heeft als opschrift: Linge du bienheureux Jean Soanen, 
evêque de Senez, mort en odeur de sainteté le jour de 
Noël 1740 age de 93 ans (stukje linnen van de geluk-
zalige Jean Soanen, bisschop van Senez, gestorven in 
de geur van heiligheid op kerstdag 1740 in de leef-
tijd van 93 jaar).

 55 Papieren pakketjes met port-royalisten 
 én Bonifatius en Quirinus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.22
materiaal	 papier
afmeting divers
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0055a-0055e (selectie)

beschrijving

Dit inventarisnummer bevat tien veelal papieren pak-
ketjes met verschillende op- of bijschriften. Het eerste 
object is een knapzakje van lichtbruin linnen. Met een 
touwtje wordt het dichtgebonden en wordt de cedula 
op zijn plaats gehouden: de bonofacii episco(pi) (van bis-
schop Bonifatius). Het tweede pakketje vermeldt: Ex 
lapillis S(ancti) Quirini M(artyris) (van de steentjes van 
de heilige martelaar Quirinus(?)). 
Het opschrift van pakketje drie luidt: Rabat de le 
quel M(onsieur) de Senez a ité sacré (Bef die de heer 
van Senez droeg toen hij gewijd werd). Op het 
vierde pakketje staat te lezen: D’un vêtement de M. 
Tournus prêtre (van de kleding van de priester M. de 
Tournus). Monsieur Le Tourneux was een ami de Port-
Royal. Object vijf betreft een tekening. In het mid-
den is een kruis op een verhoging uit witte zijde 
geplaatst. Daaromheen is met pen een omlijning gete-
kend. Onder het kruis staat: Cette croix est du rabas 
du Saint Évêque de Senez (dit kruis is van de bef van 
de heilige bisschop van Senez). Achterop de teke-
ning is geschreven: Est écrit par M(onsieur) Léonard 
Dilhé, prêtre du Diocèse de Montpellier (is geschreven 
door de heer Léonard Dilhé, priester van het dio-
cees van Montpellier). Het zesde pakketje draagt als 
opschrift: 17. Erin wordt een gestreept stukje wollen 
stof bewaard. Op het zevende pakketje staat: Morceau 
de bas du Saint Évêque de Senez, Jean Soanen (stukje 
van de sok van de heilige bisschop van Senez, Jean 
Soanen). Pakketje acht vermeldt: Chemise de M(onsieur) 
de S(aint) Papoul (doek van de heer van Saint Papoul). 
Het negende pakketje betreft een envelop met 
opschrift: Franciscus de Paris. Erin zit een stukje wit lin-
nen en een brief over de herkomst van het fragment. 
Het opschrift op het tiende pakketje ten slotte luidt: 
Rabas de M(onsei)g(neu)r de Ségur, Évêque de S(ain)t 
Papoul (bef van mijn heer de Ségur, bisschop van 
Saint Papoul). Jean-Charles de Ségur was bisschop 
van het diocees Saint-Papoul van 1724-1735. Het bij-
behorende object is een stukje blauw linnen met een 
wit kraaggedeelte, waarop een S ingeborduurd is. De 
samenstelling van dit inventarisnummer, waaronder 
twee oude relieken vallen en verder aandenkens aan 
Port-Royal, lijkt willekeurig te zijn ontstaan.
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 56 Doodskist van Pasquier Quesnel

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.14
materiaal	 papier
afmeting divers
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0056a-0056c

beschrijving

Onder dit nummer zijn drie papieren pakketjes met 
opschriften geschaard. Op het eerste pakketje staat 
geschreven: Relique du cercuil de Père Quesnel (reliek van 
doodskist van Pater Quesnel). Dit pakketje is met een 
touwtje kruislings dichtgebonden. Het tweede ver-
meldt: P: Quenel (van P. Quesnel). Op het derde pak-
ketje staat: Stukjes van de doodkist van Père Pasq. Quesnel 
met bewijs van herkomst, geschreven door den H(ee)r  
J. Willemaers. Deze laatstgenoemde was president van 
het Amersfoortse Seminarie vlak voor het midden van 
de achttiende eeuw.

 57 Zilveren medaillon

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m94
materiaal	 zilver, papier
afmeting 5,6 x 4 x 0,6 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0057a-0057b

beschrijving

Op de bovenkant van het ovalen klapdeksel is een 
kruisje in reliëf aangebracht. In het medaillon is 
een achtergrond van glimmend rood papier te zien. 
Hierop zijn vijf reliekjes bevestigd. Over elk van de 
relieken loopt een goudomrande papieren cedula. 
Het betreft relieken van port-royalisten: de heren De 
Pontchâteau, De Coislin, Grenot, La Poterie en zus-
ter Marie des Anges.

 58 Medaillon met doop van Christus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m74
materiaal	 koper, glas
afmeting h. 0,6 cm, Ø 1,1 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0058

beschrijving

Dit kleine koperen medaillon heeft aan twee kan-
ten glas. Aan de ene zijde is achter het glas een pen-
tekeningetje op papier te zien. Het toont de doop 
van Christus. Achter het glas aan de andere zijde 
wordt een souvenir van port-royaliste Mère Annelie 
Lasauix bewaard.

 59 Graf van Louis Silvy

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.25
materiaal	 papier
afmeting 5 x 3 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0059a-0059b

beschrijving

Op een klein papieren wikkel staat geschreven: 
Palmtakjes van het graf van M(onsieur) Silvy te S(ain)t 
Lambert 31 July 1892. Louis Silvy (1760-1847) was een 
aanhanger van het port-royalistisch gedachtegoed. In 
1824 werd hij eigenaar van de terreinen waarop het 
verwoeste Port-Royal lag. In dat gebied stichtte hij 
scholen. Hij liet zich nabij één van die scholen, te 
Saint-Lambert-des-Bois begraven. Van zijn graf zijn 
drie kleine takjes meegenomen als ‘reliek’.

 60 Aandenkens aan François de Paris

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.28
materiaal	 papier
afmeting divers
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0060a-0060c

beschrijving

In een groot bruin papier zitten vier kleinere papie-
ren pakketjes met verschillende opschriften gerold. 
Het eerste luidt: Pierre du tombeau du S(ain)t Fr(ançois) 
de Paris (steen van de tombe van de heilige François 
de Paris). Achterop datzelfde wikkel staat: Donné 
par M(ada)me Buchère ce 18 Juillet 1857 (gegeven 
door mevrouw Buchère op 18 juli 1857). Mevrouw 
Buchère (†1874) verdeelde, nadat rond 1870 haar 
man en moeder beiden overleden, hun nalatenschap-
pen. Hieronder bevonden zich vooral veel boeken, 
maar ook wat liturgisch materiaal en ‘heilige’ sou-
venirs. Het tweede pakketje bevat een vergelijk-
baar aandenken: Pierre du tombeau du b(ien)h(eureux) 
François de Paris. En ook het derde pakketje heeft die 
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inhoud: Terra du tombeau du B(ien)h(eureux) François de 
Paris Diacre donné par M(ade)m(oisell)e Buchère. Andere 
overblijfselen van François de Paris treffen we in pak-
ketje vier: Pantalon, soutane de M(onsieu)r Paris et mate-
las et laine du matelas dan lequel il couchait 13 Avril 1898 
(van de broek en het priestergewaad van de heer de 
Paris, en ook van zijn matras en de wollen bekleding 
van het matras waarop hij sliep. 13 april 1898).

 61 Pillendoosje met mantelfragment van 
 Pasquier Quesnel

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.09
materiaal	 karton, papier, textiel
afmeting 11 x 4,5 x 2 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0061

beschrijving

Dit rechthoekige doosje behoorde toe aan de 
Schiedamse Apotheek Erkelens & Swart. Het 
opschrift aan de bovenkant luidt: Mejuffrouw Wijdelaat 
Rustpoeders 20/11 88. De zijkanten van het doosje zijn 
bekleed met papier met een decoratief patroon van 
engelenkopjes. In het doosje bevindt zich een don-
kerblauw textielfragment, dat getuige het bijbeho-
rende briefje van de mantel van Pasquier Quesnel 
afkomstig is: Dit is een lapje van de mantel van den 
Eerwaard(igen) Pater Paschasius Quesnel van het Oratoire 
en Docter der Sorbonne.

 62 Graftonnetje

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.02
materiaal	 hout, papier
afmeting h. 5,2 cm, Ø 3,7 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0062

beschrijving

Het houten tonnetje met horizontale groefjes aan de 
buitenkant bevat zand uit het graf van François de 
Paris. Het briefje dat aan de bovenkant van het ton-
netje bevestigd is, vermeldt: Aerde van’t graft van den 
Abt Paris.

 63 Medaillon met Christus- en Mariamonogram

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m75
materiaal	 zilver
afmeting		 2,6 x 2,1 x 0,6 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0063a-0063b

beschrijving

Aan de ene zijde van dit zilveren ovale medaillon 
staat het Christusmonogram IHS met daaronder de 
drie nagels. Rondom het monogram is een decora-
tieve rand aangebracht, waarop bovenin een stralend 
hart te zien is. Op de andere kant van het medail-
lon zijn de eerste twee letters van de naam Maria op 
sierlijke wijze vervlochten voorgesteld. Een rand van 
lelies omvat dit monogram. In het medaillon wordt 
een klein aandenken aan Mère Annelie Lasauix 
bewaard.

 64 Kruis van stro

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v52
materiaal	 hout, glas, stro, koper
afmeting		 15,5 x 12,5 x 1,2 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0064

beschrijving

In een zwart met rood geschilderde houten lijst 
(imitatie-schildpad) bevindt zich een bordeauxrode 
textielen achtergrond. Daarop is van stro een kruis 
op een verhoging met treden gemaakt. Op elke trede 
is met garen een tak geborduurd. Rondom het kruis 
zweven uit flinterdunne koperen plaatjes gestanste 
engelenkopjes en op de armen van het kruis bevin-
den zich gestanste bloemetjes. Op het trapje en het 
kruis zijn negentien souvenirs geplaatst met kleine 
cedulae. Ze representeren personen die de jansenis-
ten steunden of die betrokken waren bij het klooster 
Port-Royal, zoals Jean Soanen, bisschop van Senez 
(1647-1740), François de Paris (1690-1727), Louis-
Sebastien le Nain de Tillemont (1637-1698), Marie 
des Anges Suireau (1599-1658) en zuster Célestine 
Poureau (1805-1882).
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 65 Port-royalisten in een acanthuslijst

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v56
materiaal	 hout, textiel, goudgalon
afmeting		 19,5 x 19,5 cm 
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0065

beschrijving

Op een groene textielen achtergrond zijn rondom 
een rood kruis op een verhoging elf ‘relieken’ 
geplaatst. Aan de rand worden ze van elkaar geschei-
den door boogjes van goudgalon. Het gaat onder 
meer om overblijfselen van Angélique Arnauld 
(1591-1661), Laurent-François Boursier (1679-1748), 
François de Paris, Jean Soanen en Pasquier Quesnel. 
Direct naast het kruis zijn twee opgekrulde blade-
ren van olijfbomen van Port-Royal bevestigd. Dit 
geheel is geplaatst in een goudgeschilderde hou-
ten lijst waarin een patroon van acanthusbladeren is 
uitgesneden.

 66 Altaarvoorstelling van haar

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v51
materiaal	 hout, glas, metaal
afmeting		 12,1 x 10,7 cm
datering	 midden negentiende eeuw
afbeelding		 0066a-0066b

beschrijving

In een houten lijst is een kleine scène achter glas 
gevat. Op een witte achtergrond is met het haar van 
zuster Hilaire een voorstelling gemaakt. Achter een 
hekje staat een altaar waarop een kruis staat. Aan 
weerszijden van het altaar zijn palmtakken gezet. 
Op het altaar staat: S(oeu)r Hilaire, 12 février 1844 (zus-
ter Hilaire, 12 februari 1844). Achter deze naam gaat 
Marie Michelle Migault (1779-1844) schuil. Zij was 
van 1827 tot 1844 de derde zusteroverste van de con-
gregatie van de heilige Martha, een port-royalistische 
groep vrouwelijke religieuzen, die hun tijd besteed-
den aan ziekenverzorging en onderwijs. Op de ach-
terzijde van het schilderijtje staat een verklaring over 
de herkomst van het object.

documentatie

Schoon 2004, p. 205-210

 67 Bladeren van Port-Royal

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.20
materiaal	 papier
afmeting		 14 x 7 cm
datering	 1850
afbeelding		 0067

beschrijving

In dit papieren wikkel gaan zeven bladeren schuil. 
Op sommige van de bladeren is met pen geschre-
ven. Nog slechts bij twee is de tekst te lezen. Eén 
van de bladeren vermeldt: Lundi 5 Août 1850. Port-
Royal des Champs. Saints et Saintes de Port-Royal. Priez 
pour nous (maandag 5 augustus 1850. Port-Royal-des-
Champs. Heiligen van Port-Royal. Bidt voor ons). 
Het andere draagt als opschrift: 5 Août 1850. Port-
Royal des Champs (5 augustus 1850. Port-Royal-des-
Champs). Wat de functie van de bladeren was, kan 
niet met zekerheid gezegd worden. 

 68 Kies in rond doosje

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v63
materiaal	 hout, textiel
afmeting		 h. 1,5 cm, Ø 3,5 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0068a-0068b

beschrijving

Een onbewerkt houten doosje is van binnen bekleed 
met rood textiel. Hierop zit een kies vastgelijmd. 
Lijmresten tonen aan dat er vroeger nog een aan-
denken naast de kies lag. Door het randje in het 
doosje wordt duidelijk dat het vroeger afgeslo-
ten was met een glasplaatje, dat er nu niet meer is. 
Rond de wortel van de kies is een strookje blad-
goud gerold, waarop de papieren cedula bevestigd is: 
de Mr. de Pontchâteau (van de heer De Pontchâteau). 
Dit is Sébastien-Joseph du Cambout de Pontchâteau 
(1634-1690), een port-royalist.

 69 Houten doosje met port-royalisten

Objectgegevens
inventarisnummer	 OKM v66
materiaal	 hout, zijde, papier
afmeting		 h. 1,8 cm, Ø 7,5 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0069
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beschrijving

In dit ronde doosje zijn onder glas op een onder-
grond van bordeauxrood fluweel verscheidene over-
blijfselen geplaatst die in verband staan met bekende 
port-royalisten of jansenisten, zoals Nicolas Petitpied 
(1665-1747), Jeanne-Marie Rendu, oftewel Soeur 
Rosalie (1786-1856), François Perrochel, de bisschop 
van Boulogne (1602-1682) en Dominique-Marie 
Varlet, de titulair bisschop van Babylon (1678-1742). 

 70 Apotheekdoosje met zand uit het graf 
 van François de Paris

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.03
materiaal	 karton, papier
afmeting		 h. 1,6 cm, Ø 5,4 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0070a-0070b

beschrijving

Op de buitenkant van dit kartonnen ronde doosje 
van de Schiedamse Apotheek Erkelens & Swart 
staat geschreven: den Hoogeerw. Heer Mgr. Diependaal. 
Gebruik als voren 29.8.90. Monseigneur Diependaal, 
pastoor te Den Helder, heeft dit doosje vast, nadat hij 
de medicatie eruit gebruikt had, een nieuwe functie 
toebedeeld als ‘reliekhouder’. In het doosje zit name-
lijk een handje zand met een briefje: Terre du Tombeau 
du Bienheureux François de Paris (aarde uit het graf van 
de gelukzalige François de Paris).

 71 Kistje met gebeente van M. de Sacy

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v58
materiaal	 hout, zijdedamast
afmeting		 11,3 x 21,7 x 14 cm
datering	 negentiende eeuw (?)
afbeelding		 0071a-0071b

beschrijving

In een onbewerkt houten kistje met klapdeksel is 
een ondergrond gemaakt van een opgepropt stuk 
rode zijdedamast. Daarop zijn vier beenderen van 
Isaac Louis le Maître de Sacy (1612-1684), één van 
de heren van Port-Royal gelegd: een onderkaak, 
twee sleutelbeenderen en een uiteinde van een bot 
uit het been. Elk van de beenderen is voorzien van 
een papieren cedula, waarop staat: de M. de Sacy (van 
de heer de Sacy).

 72 Port-royalisten op rode zijde

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v71
materiaal	 hout, glas, zijde, metaal
afmeting		 16,8 x 22 cm
datering	 1862
afbeelding		 0072a-0072b
 
beschrijving

Dit reliekschilderij heeft een ingelegde houten lijst 
met rankenpatroon. Achter glas worden op een 
ondergrond van rode zijde zes ‘relieken’ getoond. Het 
betreft aandenkens aan onder andere Claude Grenet 
(†1684), kloosteroverste van Port-Royal, Charles du 
Combaut (†1699), vertrouweling van Port-Royal, 
Jean Soanen en Sébastien-Joseph du Cambout de 
Pontchâteau. Boven de overblijfselen is een decoratie 
aangebracht bestaande uit een strikje van zilverdraad 
waaraan een bewerkt metalen kruisje hangt. Op de 
achterkant van het lijstje is een tekst geplakt waaruit 
blijkt dat in ieder geval vier van de hier getoonde zes 
‘relieken’ in 1862 in deze lijst geplaatst zijn.

 73 Stukje gebeente en kies van Monsieur 
 de Pontchâteau

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.01
materiaal	 karton, papier
afmeting		 13,4 x 20,8 cm
datering	 1869
afbeelding		 0073a-0073c

beschrijving

In een lichtblauw kartonnen doosje worden in 
een envelop een beenfragmentje en een kies van 
Sébastien-Joseph du Cambout de Pontchâteau, kloos-
terling te Port-Royal, bewaard. Op het doosje staat: 
Reliques de M. de Pontchâteau (relieken van de heer de 
Pontchâteau), op de envelop hetzelfde. Het doosje 
gaat vergezeld van een verklaring uit 1869 waarin de 
schenking van deze relieken beschreven wordt.

 74 De Ségur en Soanen

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.07
materiaal	 papier, textiel
afmeting		 8 x 6 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0074a-0074b
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beschrijving

In een papieren wikkel met de tekst: Monseigneur 
l’Archévêque d’Utrecht (van mijn heer de aartsbisschop 
van Utrecht) zitten twee kleinere papieren pakket-
jes gevouwen, waarvan het eerste inventarisnumm-
mer OKM v138.06 draagt. Erop staat: Ruban de la 
croix de M(onsieu)r de Ségur Évêque de S(aint) Papoul 
(lint van het kruis van de heer de Ségur, bisschop 
van Saint Papoul). Deze Jean-Charles de Ségur was 
bisschop van 1724-1735. Op het tweede pakketje 
staat: Reliques du S(ain)t Évêque de Senez (relieken 
van de heilige bisschop van Senez). Hiermee wordt 
Jean Soanen bedoeld. In het pakketje zit een klein 
textielfragmentje.

 75 Velum van Port-Royal

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v165
materiaal	 papier
afmeting		 4,6 x 6,1 cm
datering	 circa 1700
afbeelding		 0075

beschrijving

In een wikkel van grof papier zit een klein stukje 
(circa 3 x 4 cm) witte zijde verpakt. Het opschrift 
luidt: Zijde van de voering van het franje (?) velum van 
Port-Royal te Utr(echt) bewaard in S(in)t(e) Gertrudis.

 76 Peer en tak van Port-Royal

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.30
materiaal	 papier
afmeting		 15 x 8 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0076a-0076c

beschrijving

In bruin papier zit een gedroogd peertje gewik-
keld. Op het papier staat een uitgebreide verklaring 
van de inhoud van het wikkel: Pierre que j’ai picte à 
Port Royal sous le ruine de l’eglise. Partie d’une bran-
che d’un poirier, qu’un jardinier de grange m’a assuré avoir 
été existant du temp des Solitaires et cultivé pars eux. Ce 
29 May 1819, P.J. Mequignon avec M(essieurs) Mahé, 
Kermader et Silvy (steen die ik gepakt heb bij Port-
Royal vanonder de ruïne van de kerk. Deel van een 
tak van een perenboom, die, zo verzekerde de tuin-
man van de naastgelegen gebouwen, al stamt uit de 
tijd van de ‘Solitaires’ en die door hen onderhouden 

is. 29 mei 1819. P.J. Mequignon met de heren Mahé, 
Kermader en Silvy). De genoemde tak en wat steen-
tjes zijn in wit papier gewikkeld.

 
 77 Tombe van Jacques Joseph Duguet

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.31
materiaal	 papier
afmeting		 9 x 7 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0077

beschrijving

Twee stukjes steen en een klein botfragment worden 
omhuld door een stuk papier met opschrift: Pierre 
de l’eglise et d’une tombe de P. Royal qui tiennant de 
feu M(onsieur) Duguet (steen van de kerk en van een 
tombe van Port-Royal, waarin … …de heer Duguet 
ligt). Duguet (1649-1733) was jansenist.

 78 Amis van Port-Royal, een bisschop en 
 een priester

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.10
materiaal	 papier
afmeting		 divers
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0078a-0078d

beschrijving

Dit inventarisnummer omvat zes papieren pakketjes 
met verschillende opschriften. Het eerste luidt: Een 
haarlok door mij ondergeteekende op 16 Julij 1862 afge-
knipt van het hoofd van Zaligen Monseigneur H.J. v. Buul. 
L. de Jong. Henricus Joannes van Buul was toen hij 
overleed bisschop van Haarlem. De persoon die het 
plukje haar afknipte was waarschijnlijk Lambertus 
Cornelis de Jong, die hem opvolgde als bisschop van 
Haarlem. Het tweede pakketje heeft als opschrift: 
Cheveux de S(ain)t M(onsieu)r Paris (haar van de hei-
lige heer Paris). Het derde vermeldt: Cheveuxs [sic] 
de M(onsieur) Alphonse Tenca prêtre de Pavie décédé le 19 
avril 1858 à une heure aprèsmidi age de 54 ans (haar van 
de heer Alphonse Tenca, priester in Pavia, overleden 
op 19 april 1858 om één uur ’s middags in de leef-
tijd van 54 jaar). Het vierde pakketje bevat: Reliques 
de quelques Amis de Port-Royal (relieken van enkele 
Vrienden van Port-Royal). Het betreft hier textiel-
fragmenten. Op pakketje vijf staat: Monsieur le Prèfet 
des Etudes. Par M(onsieur) C. Karsten de nos Amis à 
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Paris. De Mademoiselle Rachel Gilet à Paris. Het laat-
ste pakketje vermeldt: Cheveux de M(onsei)g(neu)r 
H.J. v. Buul † 13 juillet 1862 (haar van mijn heer H.J. 
van Buul, † 13 juli 1862). Het is onduidelijk hoe het 
museum ertoe gekomen is deze uiteenlopende voor-
werpen onder één inventarisnummer te scharen.

 79 Tand van priester Laborde

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.11
materiaal	 papier
afmeting		 2,5 x 0,8 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0079a-0079c

beschrijving

In bruin papier gerold bevinden zich een enve-
lop en een brief. In de envelop zit een tand ver-
pakt in vloeipapier met een bijgaande papieren 
cedula: Une dent, du respectable prêtre Messire Jean Joseph 
Laborde, décédé à Paris le 16 avril 1855, retirée au moment 
de l’exhumation qui a été faite le 19 novembre 1860 (een 
tand van de eerwaarde priester heer Jean Joseph 
Laborde, gestorven te Parijs op 16 april 1855, getrok-
ken op het moment van de opgraving die plaatsvond 
op 19 november 1860). In de brief wordt de infor-
matie uit de cedula iets uitgebreider herhaald.

 80 Rood etui met aarde uit het graf van 
 François de Paris

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.12
materiaal	 papier, zijde
afmeting		 13 x 4 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0080a-0080b

beschrijving

In een gelinieerd stuk papier zit een langwerpig 
rood zijden etui gerold. In het textiel gaat een papie-
ren pakketje schuil met opschrift: Terre du tombeau 
de M(onseigneu)r de Paris (aarde uit het graf van mijn 
heer de Paris). 

 

81 Monsieur De Tournus

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.13
materiaal	 papier
afmeting		 divers
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0081a-0081b

beschrijving

Dit inventarisnummer omvat twee papieren 
pakketjes met verschillende opschriften. Op het 
eerste pakketje is geschreven: Terre du tombeau de 
M(onseigneu)r Tournus (aarde uit het graf van mijn 
heer Tournus). Op het tweede staat: Morceau du 
drap dans lequel M(onsieur) de Tournus a été enseveli 
(stukje van het laken waarin de heer De Tournus 
begraven is).

 82 Reliekdoosje met veel port-royalisten én  
 Germanus 

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.34
materiaal	 karton, papier
afmeting		 15,5 x 5,5 x 10,5 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0082a-0082f (selectie)

beschrijving

In dit doosje worden eenendertig papieren pakket-
jes bewaard die in verband staan met Port-Royal. 
Daartussen bevindt zich een reliek van Germanus 
van Auxerre.
1.  Morceau d’un branche d’un ancien poirier aux gran-

ges que le jardinier assuré avoir été existant du temps 
des Solitaires et cultivé par eux. Ce 27 mai 1819. 
Méquignon avec M(essieurs) Mahé, Kermader et Silvy 
(deel van een tak van een oude perenboom bij 
de naastgelegen gebouwen, van welke de tuin-
man garandeerde dat hij er al was in de tijd van 
de ‘Solitaires’ en dat hij door hen behouden is. 
27 mei 1819. Méquignon met de heren Mahé, 
Kermader en Silvy).

2.  Reli(que) du b(ien)h(eureux) Edouard mort en 
1733 à S(ain)t Jacques du Haut Pas (reliek van 
de gelukzalige Edouard, gestorven in 1733 op 
Saint-Jacques-du-Haut-Pas).

3.  Chemise et camisole, de laine dans lequels M(onsieur) 
Letourneuse est mort et matelas … lequel il est mort. 
Ce 13 Avril 98 Alex (hemd en borstrok, van de 
wollen bekleding waarin de heer Letourneuse 
gestorven is en van het matras waarop hij 
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overleden is. 13 april 1898. 
4.  Soutane et doublure de M(onsieu)r Boursien donné 

par la S(eigneu)r Alexandre le 13 Avril 1898 (pries-
tergewaad en voering van de heer Boursien, 
gegeven door de heer Alexander op 13 april 
1898).

5.   Crane de M(onsieu)r Hamon donné par la S(eigneu)
r Alex, le 13 Avril 1898 (schedel van de heer 
Hamon, gegeven door de heer Alex op 13 april 
1898). Jean Hamon (1618-1687) was arts en 
jansenist.

6.   Drap dans le quel est morte Mr. Le Tournus matou 
(laken waarin Le Tournus, ………… overleden 
is).

7.   Natte de Port-Royal des Champs donné par Madame 
Buchère ce 18 juillet 1857 (riet van Port-Royal des 
Champs, gegeven door mevrouw Buchère op 18 
juli 1857)

8.   Terre du tombeau de M(onsieu)r Le Tournus matou 
(aarde uit het graf van de heer Le Tournus, ……)

9.   Onleesbaar in potlood
10.   Relique de M(onsieu)r Edouard mort en odeur de 

saintété … la paroise et jague matou (reliek van de 
heer Edouard, gestorven is in de geur van heilig-
heid, ………………)

11.    Feuille du noyer de P.R. fleurs (blad en bloemen 
van de notenboom van Port-Royal)

12.  Drap dan [sic] le quel le S(ain)t Évêque de Senes 
acouché l’associé de M. Massou (laken waarin de 
heilige bisschop van Senez de compagnon van 
M. Massou ter wereld bracht (?))

13.    Reliques de M(onsieu)r Varet curé de grand vicaire du 
diocèse de Sens (relieken van de heer Varet, pastoor 
van het groot-vicariaat in het diocees Sens). Het 
betreft hier Alexandre-Louis Varet (1632-1678), 
die ook veel geschreven heeft. 

14.   De la table dans le jardin des Granges donné par 
M(ada)me Buchère 18 juillet 1857 (van de tafel in 
de tuin van de naastgelegen gebouwen, gegeven 
door mevrouw Buchère op 18 juli 1857).

15.    De la châsse de S(aint) Germain l’auxerrois, donné 
par M(onsieur) Cady et autres reliques, donnée par 
Madame Buchère ce 18 juillet 1857 (van het schrijn 
van de heilige Germanus van Auxerre, gegeven 
door de heer Cady en andere relieken, gegeven 
door mevrouw Buchère op 18 juli 1857). Nicolas 
Germain Cady (1773-1847), priester en tweede 
vicaris. Hij liet na zijn dood een geldbedrag na 
aan de Nederlandse kerk.

16.   Ossement de M(onsieur) Duguet et de plusieurs 
S(ain)ts et S(ain)tes de P.R. donnés par la S(ain)te  
Virginie, le 14 8bre 1897 (gebeente van de heer 
Duguet en van vele heiligen van Port-Royal 
gegeven door de heilige maagd,14 oktober 

1897). Jacques-Joseph Duguet (1649-1733) 
trad in in het Oratorium, was theoloog en 
jansenist.

17.    Terre du tombeau de M(onsieu)r de Paris donnée pars 
la S(eigneu)r Alexander le 13 Avril 1898 (aarde uit 
het graf van de heer De Paris, gegeven door de 
heer Alexander op 13 juli 1898). 

18.    Ceinture d’un S(ain)t Pénitent donné par la … 
Virginie a …..14 8bre 1897 (riem van een penitent 
gegeven door ….op 14 oktober 1897).

19. M(onsieur) de Senez
20.  Relique de M(onsieu)r Augustin Baillet donnée par la 

… Virginie a S. Thomass le 14 8bre 1897 (reliek van 
de heer Augustin Baillet gegeven door … op 14 
oktober 1897).

21.  Ceinture d’un S(ain)t pénitent donnée par la … 
Virginie à S(aint) Th(omas) ce 14 8bre 1897 (riem 
van een penitent gegeven door ……… aan de 
heilige Thomas op 14 oktober 1897).

22.  Cheveux de M(onsieu)r Ploix (haren van mijnheer 
Ploix)

23.  M(onsieu)r de Senese
24.  Morceau de l’aube de M(onsieur) de …. donné pars la 

St Virginie à S. Thom. ce 14 8bre 1897 (stuk van de 
albe van de heer … gegeven door … aan de hei-
lige Thomas op 14 oktober 1897)

25.  Linge teint du sang du coeur de M(onsieu)r de Caylus, 
donné par la Sr. Virginie à S. Thom. 14 8bre 1897 
(linnen gekleurd door het bloed van de heer De 
Caylus, gegeven door … aan de heilige Thomas 
op 14 oktober 1897). 

26.  Feuilles du noyer de P.R samedi 21 aout 1869 (blade-
ren van de notenboom van Port-Royal, zaterdag 
21 augustus 1869)

27.  Os de M(onsieu)r de Bagnols donné pars la St 
Irénée … la Virginie qui …l’a donné le 14 8bre 1897 
(Gebeente van de heilige Irenaeus, gegeven 
gegeven mijn heer Bagnols op 14 oktober 1897).

28.  M(onsieu)r de Senez
29.  Terre du tombeau du B(ien)h(eureux) Hamon et 

autres B(ien)h(eureux) de Port-Royal des Champs 
dans le cimetière de S. Lambert (aarde uit de 
tombe van de zalige Hamon en van andere zali-
gen port-royalisten op de begraafplaats van 
Sint-Lambertus)

30.  Reliques du B. et … m(onsieu)r de Senez (relieken 
van de … en … van de zalige heer van Senez)

31.  1 cor. XV, Eph IV Reliques de P-R des … Cheveux 
du M(onsieu)r….mort le 20 juin (1 Kor. 15, Efez. 4. 
Relieken van Port-Royal-des-Champs. Haren 
van de heer …, gestorven op 20 juni).
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deel	3:	relieken?

 83 Schaaltjes van Muys

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m3 en OKM m162
materiaal	 zilver
afmeting		 h. 5,1 cm, Ø 10,3 cm
datering	 1565
afbeelding		 0083a-0083b

beschrijving

Het betreft twee zilveren schaaltjes op een voet. 
Bovenaan hebben ze een rand met inscriptie: Laus 
deo pax vivis et requies eterna defunctis (Eer zij God, 
vrede voor de levenden en eeuwige rust voor de 
overledenen). Van deze schaaltjes schonk Cornelis 
Muys (1500-1572), rector van het Agathaklooster 
te Delft, er zeventig aan de zusters van dat klooster. 
Voor zover bekend zijn slechts deze twee bewaard 
gebleven. De schaaltjes waren oorspronkelijk iden-
tiek, maar in de negentiende eeuw is bij het ene 
schaaltje (OKM m3) een inscriptie in de voet gegra-
veerd: Drinkschaaltje van Cornelius Musius, waarmee 
het schaaltje een reliekwaarde kreeg. Muys is echter 
nooit heilig verklaard. In 1964 werd het schaaltje met 
voetinscriptie bewaard in de oud-katholieke kerk 
van Sint-Marie Achter Clarenburgh (Maria Minor), 
het andere in het Oud-Katholiek Museum.

documentatie

Haslinghuis 1955
Cat.tent.Gravenhage 1963, nr. 295
Cat.tent.Utrecht 1971b, nr. 83
Cat.tent.Utrecht 1986, p. 148
Staal 2000, p. 186-187

 84 Henricus van der Graft

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.15
materiaal	 papier
afmeting		 9 x 7 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0084

beschrijving

Het papieren pakketje heeft als opschrift: Deze stukjes 
zijn van het koffer daer de doodsbeenderen van wylen den zeer 
eerw. Heer vander Graft bygenaemt Pachomius berustende te 
Waermond by Leiden. J. Willemaers scripsit. Henricus van 
der Graft (1611-1694) was aartspriester van Rijnland.

 85 Ring met haar
 
objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m78
materiaal	 goud
afmeting		 2,2 x 2 x 1,9 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0085

beschrijving

Deze ring is gemaakt van twee in elkaar gevloch-
ten gouden bandjes, waardoor bovenop een soort 
knooppatroon ontstaan is. Op de knoop is een klein 
boekje van goud aangebracht, dat opengemaakt kan 
worden. Binnenin zit een van haar gevlochten matje. 
Op de buitenkant van het boek staat HH. Meest 
waarschijnlijk verwijzen deze letters niet naar meer-
dere anonieme heiligen, maar zijn ze de initia-
len van een geliefde overleden persoon. Daarmee is 
deze ring dus eerder een herinneringsring dan een 
reliekring.

 86 Ring met bisschopsattributen

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM m79
materiaal	 goud, glas, garen
afmeting		 2,4 x 1,4 x 2,3 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0086a-0086b

beschrijving

Bovenop heeft deze ring een ovaal met bol glas. 
Achter dit glas is op een witte achtergrond met 
garen en gouddraad een scène geborduurd. Rechts 
is een tafel te zien waarop een kelk en een mijter 
geplaatst zijn en waartegen een bisschopsstaf leunt. 
Links hiervan staan zes letters: GDI BVD, waarvan 
de betekenis onbekend is. 

 87 Professor van het klein-seminarie

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.17
materiaal	 papier
afmeting		 2 x 2 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0087

beschrijving

Op het papieren wikkel staat geschreven: Monsieur 
le Professeur du petit Séminaire (mijnheer de professor 
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van het klein-seminarie). Er zijn uiteraard meerdere 
personen te noemen die de functie van professor bij 
het seminarie te Muurhuizen (bij Amersfoort) heb-
ben bekleed. Veruit het bekendst is echter geworden 
Christianus Karsten (1810-1884), die vanaf 1854 zelfs 
president van het seminarie werd.

 88 Reliekdoosje met papier, gebeente en gruis

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.04
materiaal	 karton, leer, papier
afmeting		 h. 2,7 cm, Ø 10,4 cm
datering	 negentiende eeuw
afbeelding		 0088a-0088b

beschrijving

Dit ronde kartonnen doosje is aan de buitenzijde 
bekleed met bruin gearceerd leer. Binnenin wordt 
een wirwar aan papiersnippers, beenderpartikels en 
gruis/stof bewaard. Ertussen is een stuk rode zegellak 
te zien, waarin een niet meer herkenbaar zegel afge-
drukt is. Bijschrift of cedula ontbreken.

 89 Sigarenblikje met papierresten

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.05
materiaal	 blik en papier
afmeting		 2 x 12,5 x 8,5 cm
datering	 midden twintigste eeuw
afbeelding		 0089a-0089b

beschrijving

In dit blikken sigarendoosje (merk: Karel de Stoute) 
bevindt zich een kluwen papier. Het papier is in 
slechte staat en kon daardoor niet uit het doosje 
genomen worden. Nog net kon een stukje tekst op 
het papier gereconstrueerd worden: 30 nov. 1665. 
Tussen het papier zou volgens de museuminventaris 
een stukje gewijd brood schuilgaan.

 90 Stukje gebeente in damast

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.29
materiaal	 been, damast, zijde, papier
afmeting		 19 x 2 cm
datering	 onbekend
afbeelding		 0090a-0090b

beschrijving

Een stuk bot, waarschijnlijk afkomstig uit de onder-
arm, is gewikkeld in een stukje rode zijdedamast, 
dat vastgebonden is met een lintje van zalmroze 
zijde. Onder het textiel gaat een papieren cedula ver-
scholen: Os trouvé sous le maitre autel à S(aint) Martin 
de l’Estrée à S(aint) Denis (bot gevonden onder het 
hoofdaltaar van de Saint-Martin-de-l’Estrée te Saint-
Denis). Aan welke heilige het gebeente toebehoort, 
is niet duidelijk.

 91 Brood aangeboden door Kenninck

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v157
materiaal	 brood, papier
afmeting		 11 x 9 x 5 cm
datering	 1920
afbeelding		 0091

beschrijving

Gewikkeld in dik zwart papier zit een recht-
hoekig stuk brood. Het opschrift aan de boven-
kant luidt: Gedeelte van het brood, opgedragen door den 
Hoogeerw(aarde) Heer F. Kenninck, bij zijne wijding tot 
A(artsbisschop) v(an) U(trecht). 28 April 1920. Het is 
één van de twee broodjes die Kenninck tijdens zijn 
wijding aanbood aan de consecrator. Franciscus 
Kenninck (1859-1937) was eerst professor op het 
Seminarie en later pastoor te Amersfoort. Na zijn 
pastoraat keerde hij terug naar het Seminarie in de 
functie van president. Hij werd in 1920 benoemd tot 
opvolger van aartsbisschop Gerardus Gul.

 92 Fragment van het doodskleed van 
 Petrus Codde

objectgegevens

inventarisnummer	 OKM v138.19
materiaal	 papier, zijde
afmeting		 3 x 2 cm
datering	 achttiende eeuw
afbeelding		 0092

beschrijving

In een papieren wikkel met het opschrift: de ……
ella qua indulbatus cadaver Petri Coddei Archiep(iscopi) 
Sebastensi (van ……waarin het lijk van Petrus Codde, 
aartsbisschop van Sebaste, gewikkeld werd) zit een 
klein stukje zijde met een bandje van goudkant.


