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 1 Tot deze enkelen moeten zeker Mart van der 
Sterre, pastoor J.V. Kinneging, Casper Staal en 
can. J.N. van Ditmarsch gerekend worden.

 2 Kruijf 2008b, p. 63.
 3 Visser 1933.
 4 De objecten die werden aangetroffen in de 

schat van de Gertrudiskathedraal zijn door mij 
genummerd en verwerkt in een excelsheet. 
Deze sheet maakt onderdeel uit van hoofdstuk 
5, zie H5 ‘Verantwoording inventarisatie’. Naar 
de sheet wordt in deze studie verwezen door 
middel van ‘xls.’ en het bijbehorende nummer.

 5 Visser 1958.
 6 Voorbeelden van algemene opmerkingen en 

casestudies: Heukelum 1877, Anoniem 1886, 
Lagerwey 1932, Anoniem 1933, Lagerwey 1933, 
Lagerwey 1934, Visser 1934a, Visser 1935, Dit-
marsch 1992, Gruting 1992, Ditmarsch 2001 en 
Ditmarsch 2004a.

 7 SKKN-rapport 1994, te raadplegen op het 
bureau van de SKKN, zie: www.skkn.nl.

 8 Kruijf 2008b.
  9 Een deel van de relieken van de kathedrale 

schat is, ter betere conservering, ondergebracht 
in Museum Catharijneconvent. In de appendix 
staat een catalogus van deze objecten (deze zijn 
dus niet opgenomen in de excelsheet). Naar 
de catalogus wordt in deze publicatie verwezen 
door middel van ‘cat.nr.’ en het bijbehorende 
nummer.

 10 Voor Willibrord, zie: Visser 1933. Voor Oswald, 
zie: Gruting 1992.

 11 Voor het Servaaskapittel, zie: Koldeweij 1985a. 
Voor het OLV-kapittel, zie: Kreek 1994. Voor 
Roermond, zie: Dückers – Verheggen 2002a en 
Dückers – Verheggen 2002b.

 12 Heiligheid, in de zin die hier bedoeld is, is een 
status die pas bereikt kan worden na de dood. 
‘Heilig’ heeft veel verschillende omschrij-
vingen/synoniemen, bijvoorbeeld: door God 

gekozen, gewijd, verheven, onzondig, sacraal, 
godvruchtig, vroom, glorierijk, verheerlijkt. 
Voor een beschouwing over heiligheid, zie: 
Weinstein – Bell 1982, p. 141-164 en verder: 
Grijs 1983 en Kretzers 2003, p. 141-142. In 
laatstgenoemde publicatie wordt een heilige 
omschreven als iemand, die nu in het hemels 
vaderland leeft, maar die eens op deze aarde 
om zijn/haar heldhaftige heiligheid van leven 
een uitmuntend ledemaat was van het mystiek 
Lichaam van Christus en een levende tem-
pel van de Heilige Geest (p. 157). Zie ook: Lin-
den 2002, p. XIII-XIV (inleiding door Charles 
Caspers).

 13 Tot mystieke ervaringen worden onder andere 
visioenen gerekend, maar ook het ontvangen 
van stigmata, levitatie en bilocatie. Goede inlei-
dingen op het fenomeen mystiek zijn te vin-
den in de publicatie van Langer 2004, die 
vooral veel aandacht schenkt aan het ver-
schil in de mystiek van de verschillende orden 
(benedictijnen, dominicanen, maar ook begij-
nen) en de vierdelige serie The presence of God 
van McGinn 1992-2005. Jozef van Copertino 
(1603-1663) is een bekende levitant en Gerar-
dus Majella (1726-1755) bezat de macht van 
bilocatie.

 14 Voor een paar voorbeelden van recente heilig-
verklaringen, zie: Kruijf 2009c, p. 9.

 15 Kruijf 2009c, p. 10-11, Weinstein – Bell 1982, 
p. 141-164.

 16 Onder paus Johannes Paulus II (1978-2005) 
werd opnieuw regelgeving omtrent heiligen-
verering geformuleerd, zie: Kretzers 2003, 
p. 140-165. Voor de rol van relieken in de 
moderne volksvroomheid, zie verder: p. 23, 
p. 157-158, p. 162-163 en p. 188-189. In het 
kader hiervan is het artikel ‘Peerkes tweede 
wonder’ over de redemptorist Petrus Donders 
(1809-1887) van de hand van Herman Vuijsje 

noten
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in de Volkskrant van 24 oktober 2009, p. 32-33 
interessant.

 17 Angenendt 1994, p. 152-158 en Cauteren 1985, 
p. 11. Voor een bondige uitleg van de functie 
van heiligenverering, zie: Pelikan 1978, p. 174-
184. 

 18 Angenendt 1994, p. 156, Taylor 2010, p. 45-47 
en Kroos 1985, p. 25-26. Zie ook: Cat.tent.
Sint-Truiden 2009, p. 19.

 19 Voor beknopte levensbeschrijvingen van de 
genoemde heiligen, zie: Linden 2002. Specifiek 
over Maria Margaretha der Engelen, zie: Win-
gens 2001, Berlis 2005 en Kronenburg 1902, 
dl. 2, p. 130-185.

  20 Cauteren 1985, p. 12, Angenendt 1994, p. 214-
225 en Snoek 1989, p. 11. Voor de ontwikke-
ling van de cultus rondom kruisrelieken, zie: 
Frolow 1961 en Frolow 1965. Voor relieken van 
Christus en Maria, zie: Taylor 2010, p. 599-609.

  21 Over de lijkwade van Turijn zijn ontelbaar 
veel publicaties verschenen. Hier volsta ik met 
slechts enkele voorbeelden: Wilson 1986 ver-
scheen naar aanleiding van natuurwetenschap-
pelijke onderzoeken aan het eind van de jaren 
’70 van de twintigste eeuw en is rijk geïllus-
treerd. Zie verder: Gruber – Kersten 1998 en 
Cormack 1997, p. 115-126.

  22 Over de huidige locatie van dit reliek, bestaat 
veel onduidelijkheid, zie bijvoorbeeld: Dael 
– Tummers 2009 en Badde 2007. Overigens 
zorgen andere doeken met een afdruk van 
Christus’ gelaat voor constante twijfel over de 
authenticiteit van deze textielrelieken.

  23 Dierkens 1989, p. 48 en Taylor 2010, p. 128-130 
en p. 740-742. Gregorius van Tours (circa 538-
594) wees al op de mogelijkheid van brandea. 
Meegebrachte doeken die door pelgrims een 
nacht op het martelarengraf gelegd werden, 
wogen de volgende ochtend beduidend meer 
omdat ze de virtus van de heilige hadden opge-
nomen, zie: Angenendt 1994, p. 156. En ver-
der: Reudenbach 2005, p. 22, Herrmann-Mas-
card 1975, p. 45-49, Kroos 1985, p. 26 en Snoek 
1989, p. 13.

  24 Over onderscheid en relatie tussen reliekver-
ering en de eucharistie, zie: Snoek 1989, p. 1-9.

  25 Een uitgebreide lijst met patronaten is opgeno-
men in: Linden 2002, p. 1097-1127.

  26 Respectievelijk: Visser 1933 en Gruting 1992. 
  27 ‘Reliekredder’ is geen officiële term. Het is 

een door mij bedacht woord, dat ik in het ver-
volg van de tekst zal gebruiken.

  28 Tijdens mijn onderzoek werd gewerkt aan 
een uniforme catalogisering van dit materiaal. 

Deze ordening (inclusief index) ontstond voor 
dit onderzoek net iets te laat. Een klein licht-
punt in dezen was het zogenaamde Diarium 
Litterarum OBC, een zesdelige archiefinventaris 
op de OBC-correspondentie, zie: Bruggeman 
1982-1991.

  29 Gruting 1992, p. 71 en Hoven van Genderen 
1997, p. 644 noot 6.

  30 Gepubliceerd archiefmateriaal is onder meer 
te vinden in: Heussen – Rijn 1725-1726, Dodt 
van Flensburg 1838-1848, Asch van Wijk 1846, 
Rossum 1876, Muller 1879, Rossum 1879, 
Vregt 1880, Brom 1900, Brom 1901, Knuif – 
Smeets 1915, Séjourné 1919-1921, Visser 1933 
en Visser 1934 a t/m d en h.

  31 Strydonck 2006.
  32 Dit aanbod deed hij naar aanleiding van een 

artikel over mijn reliekonderzoek in de Volks-
krant (vrijdag 25 juli 2008, door Sjoukje 
Budde).

  33 Sumption 1975, p. 22-24 en Snoek 1989, 
p. 245-246.

  34 Peeters 1969, p. 254-256.
  35 Snoek 1989, p. 11-12, Peeters 1969, p. 170-175, 

Kötting 1965, p. 8 en Angenendt 1994, p. 23. 
Zie verder: Krautheimer 1980, p. 18-20 en 
p. 24-28, Oryshkevich 2003, p. 16-23, Grijs 
1983, p. 13-14 en Constable 2000.

  36 Snoek 1989, p. 15-16, Cat.tent.Keulen 1989, 
p. 12-15, Krautheimer 1980, p. 80, Boeft 1988, 
Heydemann 2004, p. 4-5, Grijs 1983, p. 17-18, 
Kötting 1965, p. 15 en Herrmann-Mascard 
1975, p. 35 en p. 178-186. Het verbod gold 
steeds minder strikt, zie hiervoor: Oryshke-
vich 2003, p. 43-62. Over de betekenis en het 
in gebruik raken van en de bedenkingen tegen 
elevatio, zie: Herrmann-Mascard 1975, 
p. 82-100. Tijdens het Tweede Concilie van 
Nicea (787) werd vastgelegd dat een kerk 
gewijd moest worden met relieken, zie: Tanner 
1990, dl. 1, p. 145.

  37 Herrmann-Mascard 1975, p. 146-150 en p. 162-
168, Snoek 1989, p. 185-188, p. 209-211 en 
p. 213-216.

  38 Boeren 1962, p. 21-22, Lerou 2004 en Herr-
mann-Mascard 1975, p. 58-61. Ter voorbeeld: in 
het artikel van Smith 2000b is als appendix een 
lijst van reliektranslaties in de periode 750-900 
opgenomen.

  39 Dismembratio was echter niet wenselijk. Zelfs 
in het recente Directorium over volksvroomheid en 
liturgie (Kretzers 2003, p. 158) wordt gewaar-
schuwd dat te ver doorgevoerde dismembratio als 
uiting van onwaardigheid gezien kan worden. 
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  40 Boeren 1962, p. 22, Snoek 1989, p. 14 en Cau-
teren 1985, p. 8. In het oorsten geloofde men 
eerder in de werkelijke aanwezigheid van de 
heilige in zijn beeltenis dan in zijn lichame-
lijke overblijfselen, zie: Cormack 1997, p. 24 
en p. 112-115. De vraag van West-Europa en 
de bereidwilligheid (of onverschilligheid) van 
Oost-Europa om hun relieken af te staan, zal 
allicht het handelsgevoel in beide partijen heb-
ben aangespoord. Zo waren de relieken uit 
het Byzantijnse Rijk niet zelden van twijfel-
achtig allooi, kwam de verkoop van relieken 
voor exorbitant hoge bedragen geregeld voor 
en was reliekdiefstal geen zeldzaamheid. Boe-
ren 1962, p. 23, Cauteren 1985, p. 12, Geary 
1990, Herrmann-Mascard 1975, p. 339-397, 
Sumption 1975, p. 31-40, Mayr 2000, p. 71-88 
en Abou-el-Haj 1994, p. 12-13. Zie ook H1 
‘Bedrog en diefstal’.

  41 Hierbij dient een duidelijk verschil gemaakt te 
worden tussen adoratio (komt alleen God/de 
Heilige Drie-Eenheid toe) en veneratio (voor 
heiligen, engelen, beeltenissen en relieken).

 42 Taylor 2010, p. 170-173. Voor de pelgrim van 
Bordeaux, zie: Horst 1993 en Dietz 2005, p.18-
19. Voor Egeria, zie: Drijvers 2001, Dietz 2005, 
p.43-68 en p. 107-153, Taylor 2010, p. 176-178 
en p. 306-307, Prinz 1960, Ledegang 1991 en 
Wilkinson 1999. Voor overige vroege pelgrims, 
zie bijvoorbeeld: Oryshkevich 2003, p. 12-15.

  43 Krautheimer 1980, p. 80-81 en afb. 64 en Nico-
lai 1998, p. 50-52. Over deze achtergelaten 
inscripties, zie onder andere: Nicolai 1998, 
p. 172-181. Het overzichtswerk over reizen in 
de middeleeuwen (Verdon 2003) besteedt veel 
aandacht aan pelgrims, ihb op p. 214-225.

  44 Een zevende-eeuwse ampul behoort tot de 
collectie van het Württembergisches Lan-
desmuseum te Stuttgart (Reudenbach 2005, 
p. 30). Over ampullen, zie: Grabar 1958 en Tay-
lor 2010, p. 20-22 en p. 70-71 en verder: Cat.
tent.Berlijn 1995, p. 167-168 en Cat.tent.
Brugge 2006, p. 164-171, hier worden echter 
alleen ampullen uit de latere middeleeuwen 
besproken.

  45 Angenendt 1994, p. 176-179 en Cauteren 1985, 
p. 13-14. Een bewaard gebleven exemplaar kan 
bijvoorbeeld gevonden worden in de schat-
kamer van de Dom in Grado (It.), zie: Hahn 
2005, p. 5.

  46 Vaticaan, Museo Sacro, inv.nr. 1883a-b, zie: Cat.
tent.Keulen 1985, dl.3, nr. H8, Reudenbach 
2005, p. 23-25 en Os 2000b, p. 57. Museum 
Catharijneconvent in Utrecht bewaart drie 

jongere versies van deze ‘Heilig-Land-doosjes’ 
onder inv.nr. BMH v1575.

 47  Een aantal bursae is bewaard gebleven, bijvoor-
beeld in het Kunstgewerbemuseum te Ber-
lijn (Reudenbach 2005, p. 33), in de domschat 
van Monza (Hahn 2005, p. 13), in de schatka-
mer van Wenen (Buettner 2005, p. 47) en in 
de Catharina-parochie in Maaseik (Cat.tent.
Utrecht 1985, p. 73). Voor meer voorbeelden, 
zie: Braun 1940, tafel 45-47.

  48 inv.nr. ABM m904, zie: Os 2000b, p. 59.
  49 In het Vaticaan wordt een negende-eeuws 

kruisvormig kistje (althans: een deel van het 
oorspronkelijke kistje) bewaard (inv.nr. 1216, 
zie: Cat.tent.Keulen 1985, dl.3, nr. H9 en Cat.
mus.Rome 1944, p. 48 en pl. 20). Van de kist 
van Cuthbertus worden nu nog delen bewaard. 
Voor reconstructie, datering en ingekerfde 
voorstellingen, zie: Cronyn – Horie 1989 en 
Cat.tent.Durham 1978, p. 22.

  50 Abou-el-Haj 1994, p. 13, waarna tevens inge-
gaan wordt op de rol die de reliekcultus 
speelde in (alledaagse) aspecten van het leven 
in de elfde en twaalfde eeuw, zoals dood, straf 
en wonderen.

  51 Diedrichs 2001, p. 184-199. De huisvormige 
schrijnen moesten door hun vorm en goti-
sche decoratie symbool staan voor de kathe-
draal, die op haar beurt symbool stond voor 
het Hemels Jeruzalem. De heilige, wiens relie-
ken zich binnenin het schrijn bevinden, wordt 
door deze symboliek in de hemel gepositio-
neerd. Mooie voorbeelden van schrijnen zijn 
te vinden in de schatkamer van de Amelberga-
kerk in Susteren. De kaakreliekhouder van de 
Catharina-parochie te Maaseik is een sprekend 
voorbeeld van de ‘sprekende reliekhouder’ (zie: 
Cat.tent.Utrecht 1985, p. 82). Gesta 36 (1997) is 
geheel aan sprekende reliekhouders gewijd, zie 
ook: Taylor 2010, p. 61-63. Welbeschouwd zijn 
kruisreliekhouders met kruisrelieken uit de 
achtste of negende eeuw een vroeg voorbeeld 
van sprekende reliekhouders, zie: Frolow 1965. 
Een aantal vroege reliekbustes is afgebeeld in 
Wittekind 2005, p. 111, 117 ev. Voor voorbeel-
den van twaalfde-eeuwse armreliekhouders, 
zie: Os 2000c, p. 134 en p. 141.

 52  Mulder-Bakker 1997, p. 1-4.
 53  Angenendt 1994, p. 162-163, Cat.tent.Sint-

Truiden 2009, p. 17, Herrmann-Mascard 1975, 
p. 101-102, Cauteren 1985, p. 18 en Snoek 1989, 
p. 211-213. Voor de concilietekst, zie: Tanner 
1990, dl. 1, p. 263-264.

 54  Diedrichs 2001, p. 119-137 en Taylor 2010, 
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p. 451. Voor voorbeelden van ostensoria, zie: Os 
2000c, p. 152, Kreek 1994, p. 192 en Cat.tent.
Keulen 1985, dl.3, nr. H49.

  55 Voor kistjes, zie: Janke 2006, p. 234 en p. 250-
253. Voor profane voorwerpen die dienstdeden 
als reliekhouder, zie: Os 2000c, p. 106, Cat.tent.
Utrecht 1985, p. 163-164, Bremen 1967 en Cat.
mus.Brussel 1999, p. 104-105.

  56 Zie voor deze heiligdommen bijvoorbeeld: 
Bosman 1985a, p. 38-40. Voor Karlstein: Esch-
born 1971 ihb p. 9-11 en p. 100-103. Voor de 
Sainte Chapelle: Weiss 1998 ihb p. 81-114.

  57 Voor besloten hofjes, zie: Angenendt 1999, 
Krohm 1999, Kruijf 2007c, Kruip 2006, Triest 
1998, Cat.tent.Brussel 1994, Cat.tent.Mechelen 
1998, p. 49- 57, Karrenbrock 1999, Cat.tent.
Sint-Truiden 2009, p. 25-26, Wilckens 1999 en 
Küsters 1985. Iconografisch zijn besloten hof-
jes terug te leiden tot een tekst uit Hooglied 
4:12. Het besloten hofje, oftewel hortus conclu-
sus, staat symbool voor puurheid en maagde-
lijkheid. Voor Klosterfrauenarbeit, zie: Cat.tent.
Freiburg 1995 en Cat.tent.München 1987.

  58 Carasso-Kok 1997 en Dael 1997b. Voor de 
meest recente (Engelse) vertaling van de 
Legenda Aurea, zie: Voragine 1993.

  59 Tijden van nood zorgden ervoor dat heili-
gen met overeenkomstige patronaten in de late 
middeleeuwen gezamenlijk werden aangeroe-
pen: de bekendste hiervan zijn de pestheili-
gen, bij wie gelovigen heil zochten tijdens uit-
braken van de pest. Gezamenlijk behoedden 
deze heiligen tegen de verschrikkingen van de 
Zwarte Dood. Er zijn ook regenheiligen, vries-
heiligen en reisheiligen.

  60 Kroos 1985. Voor de reliekzegen, zie: Snoek 
1989, p. 307-311. Voor de reliekeed, zie: Kolde-
weij 2004, p. 164-175. Het vereren van relie-
ken met een kus wordt hier en daar nog steeds 
gepraktiseerd, bijvoorbeeld in Wouw (Margry 
– Caspers 1997-2004, dl. 2, p. 965 (met foto van 
het kusritueel), Beesd (Margry – Caspers 1997-
2004, dl. 1, p.198) en Geldrop (Margry – Cas-
pers 1997-2004, dl. 2, p. 331). Zie ook: Verheg-
gen 1998, p. 29, Cat.tent.Breda 2009, 
p. 178, Cat.tent.Kevelaer 2003, p. 90-93 en 
Kroos 1985, p. 30.

  61 Taylor 2010, p. 585-588, Diedrichs 2001, p. 159-
173 en p. 203-208 en Legner 2003, p. 80-85. 
Algemeen, zie: Snoek 1989, p. 261- 278 en 
Herrmann-Mascard 1975, p. 194-205. Specifiek 
voor Utrecht, zie: Bogaers 2008, p. 285-341 en 
Hoven van Genderen 1997, p. 541-542.

  62 Koldeweij 1985b, p. 59-61, Herrmann-Mascard 

1975, p. 206-216, Snoek 1989, p. 289-293 en 
Cat.tent.Keulen 1989, p. 18-20.

  63 Voor ex-voto’s, zie: Taylor 2010, p. 198-201. Voor 
insignes, zie: Beuningen – Koldeweij – Kic-
ken 2001, Beuningen – Koldeweij 1993, Tay-
lor 2010, p. 520-524, Verheggen 2009, p. 35, Cat.
tent.Brugge 2006, Angenendt 1994, p. 209-212, 
Creux 1980, Herrmann-Mascard 1975, p. 278 
en Koldeweij – Kroon 2007. Voor aflaten, zie: 
Koldeweij 1985b, p. 62, Eekhof 1909, Herwaar-
den 1987, Cordez 2006 en Cat.tent.Keulen 
1989, p. 18-20. Vooral steden waar reliek- en 
hostiewonderen waren gebeurd oefenden een 
aantrekkingskracht op pelgrims uit, zie: Browe 
1938 en Margry – Caspers 1997-2004, waarin 
talloze voorbeelden te vinden zijn. Voor licht- 
en vuurwonderen, zie: Snoek 1989, p. 321-343 
en Herrmann-Mascard 1975, p. 133-136. Voor 
genezingswonderen, zie: Kroos 1985, 
p. 39. Vooral in de aflaathandel is bewijs te 
vinden voor de economische uitbuiting van 
reliekcollecties.

  64 Snoek 1989, p. 69-72 en p. 83-88, Herrmann-
Mascard 1975, p. 313-328, Cat.tent.Keulen 
1989, p. 164-165, Kroos 1985, p. 30 en Cat.tent.
Sint-Truiden 2009, p. 14-15. Voor voorbeelden 
van amuletten, zie: Braun 1940, tafel 82-85 en 
Verheggen 1998, p. 28.

  65 Angenendt 1994, p. 207-208, Verheggen 2009, 
p. 35-39, Verheggen 2006, p. 216-219, Ooster-
man 1997 en Snoek 1989, p. 163-175.

  66 Eekhof 1909, p. 13-14.
  67 Krautheimer 1980, p. 80.
  68 Voor een uitgave van de Latijnse tekst, zie: 

Huygens 1993, p. 85-109. Voor een Engelse ver-
taling, zie: Head 2001, p. 399-427. Zie verder: 
Guth 1970. Guibert van Nogent besprak in 
zijn publicatie nog andere zorgen. Hij was van 
mening dat de titel ‘martelaar’ te gemakkelijk 
en vaak onterecht werd gegeven en dat man-
nen met een verre van godsvrezende levens-
wijze niet als heilige vereerd zouden mogen 
worden.

  69 Linden 2002, p. 460. Strydonck 2006, p. 53-57. 
Voor een vroeg voorbeeld van natuurweten-
schappelijk onderzoek op relieken, zie: Dier-
kens 1989, p. 49-52.

  70 Herrmann 2003.
  71 Esselborn 1977, Wendell 1926 en Head 2001, 

p. 199-225. Zie ook: Stöver 1997, p. 128 en 
Heydemann 2004, p. 14-20.

  72 Snoek 1989, p. 362-365, Geary 1990 (met name 
over reliekdiefstallen in de negende eeuw), 
Legner 2003, p. 45-52, Kruijf 2007b en 
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Cat.tent.Sint-Truiden 2009, p. 24-25. Meer 
algemeen over vroom bedrog in de mid-
deleeuwen, zie: Scheibelreiter 1988-1990 en 
Speyer 1988-1990.

  73 Taylor 2010, p. 278-282.
  74 Angenendt 1994, p. 236-238, p. 240-241 en 

Köpf 1990, p. 320-344. Calvijn schreef het 
in 1543 uitgegeven Traité des reliques, waarin 
hij zijn bezwaren tegen de uitwassen van de 
reliekcultus formuleerde.

  75 Tanner 1990, dl. 2, p. 774-776. Enkele bepalin-
gen (vertaald in het Nederlands) van het con-
cilie luiden: Ook de heilige lichamen van heilige 
martelaren en anderen, die met Christus leven, die 
levende ledematen zijn van Christus en tempel van 
de Heilige Geest, die door Hem zijn opgewekt tot 
eeuwig leven en verheerlijkt, moeten door gelovigen 
vereerd worden, waardoor de mensen van God vele 
weldaden worden verleend. Daarom zijn diegenen 
die beweren dat relikwieën geen verering of eerbewij-
zen verschuldigd zijn, of dat zij en andere heilige 
gedenktekens door gelovigen nutteloos vereerd wor-
den en het gedenken van heiligen, om hun bijstand 
te verkrijgen, tevergeefs wordt gedaan, te veroordelen, 
zoals de Kerk al vroeger heeft veroordeeld en ook nu 
veroordeelt. […] Verder moet ieder bijgeloof bij de 
aanroeping van heiligen, bij verering van relikwieën 
en het heilig gebruik van afbeeldingen weggenomen 
worden, ieder schandelijk geldgewin uitgeroeid wor-
den en tenslotte iedere buitensporigheid vermeden 
worden. […] Geen enkel nieuw wonder mag worden 
toegelaten noch nieuwe relikwieën opgenomen wor-
den zonder dat de bisschop ervan weet en zijn toe-
stemming heeft gegeven (www.rkdocumenten.nl).

  76 Cat.tent.Sint-Truiden 2009, p. 37.
  77 Lommel 1879, p. 106: Fredericus Eimeren ver-

klaarde in 1669 dat zijn jezuïetencollege in 
Emmerik verkoolde resten van die relieken 
bezat.

  78 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-13. In de drie compartimenten van het 
hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal liggen, 
naast relieken, ook verscheidene documenten. 
Aangezien er geen ordening was, heb ik deze 
aangebracht. De letter verwijst naar het com-
partiment waarin het document ligt, het num-
mer naar de plaats in de stapel. Deze manier 
van verwijzen zal in het vervolg van de studie 
aangehouden worden.

  79 Graaf 1874, p. 383.
  80 HUA OKN Apostolische vicarissen-3, f.388-

f.389. In de brief vertelde Geertruydt op een 
levendige manier over de dreiging. Met de 
brief vroeg ze overigens om Sasbouts advies 

voor de verdere aanpak van deze nijpende situ-
atie.

  81 Reypens 1944. Zie verder: Mulcahy 1994, p. 8 
en p. 100-115, Gruting 1995, p. 135 en Vroom 
1992. Enkele reliekhouders uit het bezit van 
Albrecht en Isabella zijn opgenomen in Cat.
tent.Brussel 1998, p. 257-266.

  82 Voor de ontwikkeling van de heiligenverering 
(en bijbehorende beeldtraditie) ten tijde van de 
contrareformatie, zie: Knipping 1974, dl. 1, 
p. 128-179. Nergens in zijn uitvoerige publica-
tie spreekt Knipping over relieken en de con-
trareformatorische benadering van de heilige 
overblijfselen.

  83 Oryshkevich 2003, p. 1-8.
  84 Ribadineira – Rosweydus 1619.
  85 Acta Sanctorum 1643-…. Zie verder: Verheg-

gen 2009, p. 31-34, Ommeslaeghe 1988 en 
Schmitt 1932, p. 14-16.

  86 Jezler 1990, Köpf 1990, Angenendt 1994, 
p. 242-244.

  87 In de stichtingsakte (1860) van de ‘kerk van 
Klarenburgh’ (d.i. de Maria-Minor, de akte 
bevindt zich in het tabernakel in de sacristie 
van de Gertrudiskathedraal, xls. 1685, zie bij-
lage H) staat dit als volgt verwoord: Toen in het 
midden der zeventiende eeuw na langdurige en bloe-
dige oorlogen de vrede in Nederland hersteld en het 
onafhankelijk bestaan van Nederland erkend was, 
werd door de regering des lands aan het gedeelte 
des volks, dat de Roomsch Katholijke godsdienst 
getrouw gebleven was, meerdere vrijheid gegeven, om 
onder het geregeld bestuur van geestelijken zich gere-
gelde kerken aan te schaffen en daarin ongestoord 
godsdienst uitteoefenen.

  88 Voor een voorbeeld van deze reliek-altaarstuk-
ken, zie: Cat.tent.Breda 2009, p. 106-107.

  89 Angenendt 1994, p. 261-270, Cat.tent.Keulen 
1989, p. 20-21, Schmitt 1932, p. 15-19, Verheg-
gen 2001, p. 81-84 en Verheggen 2009, p. 45.

  90 Angenendt 1994, p. 274-285 en Caspers 1997, 
p. 170. Door de verheerlijking van het ver-
leden en de waardering voor de wetenschap 
is een opvallende uitbreiding van de heili-
genverering waar te nemen: de term ‘hei-
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bij Donaustauf (Beieren) is een mooie getuige 
van deze negentiende-eeuwse heiligenuitbrei-
ding. Het gebouw, waarvoor het Parthenon als 
voorbeeld gold, is een eretempel voor ‘heiligen’ 
uit de Duitstalige wereld, onder ander Johan-
nes Gutenberg, keizer Maximiliaan, Erasmus, 
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Jan van Eyck, Albrecht Dürer, Immanuel Kant 
en Joseph Haydn. Een reliekdiptiekje uit de 
Keulse collectie van Louis Peters is echter de 
mooiste uiting van de interesse in deze nieuwe 
‘heiligen’. Hierin moesten de ‘oude’ heiligen 
namelijk op heel directe wijze plaatsmaken. 
Het diptiek, vermoedelijk samengesteld rond 
het midden van de achttiende eeuw bevat 26 
relieken met bijbehorende perkamenten cedu-
lae. In het midden van de negentiende eeuw 
zijn de cedulae uit het diptiek genomen, omge-
draaid en voorzien van de namen van nieuwe 
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Johann Christoph Schmidt, historicus Karl von 
Rotteck en dichter/vertaler Johann Heinrich 
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p. 166-167.

  91 Rossi 1864-1877.
  92 Cat.tent.Sint-Truiden 2009, p. 47-48, voor 

voorbeelden, zie: Cat.tent.Breda 2009, p. 213.
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gisch materiaal, zie: Verheggen 2009, p. 46-50. 
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nieuw ‘wonderoord’. In 1858 verscheen Maria 
hier achttien maal aan het simpele meisje Ber-
nadette Soubirous. De grot werd hierna één 
van de drukstbezochte bedevaartplaatsen. Het 
water uit de bronnen van Lourdes bleek sinds-
dien talloze malen geneeskrachtig te zijn.

  94 Huyben 1954.
  95 Tanner 1990, dl. 2, p. 839 en Cat.tent.Sint-

Truiden 2009, p. 59.
  96 Verheggen 2009, p. 50-51 en p. 28-29, Caspers 

1997, p. 174-177. Kinderen gaan op Sint-Maar-
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voor een liedje ontvangen ze fruit of snoep.
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werken over heiligenverering, relieken en 
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Keulen 1989, Cat.tent.Brussel 1994, Cat.tent.
Freiburg 1995, Cat.tent.Amsterdam 2000, Cat.
tent.Kevelaer 2003, Cat.tent.Bonn/Essen 2005, 
Cat.tent.Breda 2009 en Cat.tent.Sint-Truiden 
2009. 

  98 Bijvoorbeeld: Prins 1992, Boheemen 2000 en 
Caspers 2000.

  99 Cat.tent.Sint-Truiden 1991 en Strydonck 2006. 
Meer in het algemeen over een onderzoek 
waarbij gebeente gedateerd werd: Arts – Nol-
len 2006.

  100 Schoon 2004, p. 147.
  101 Omdat Utrecht officieel (tijdelijk) geen (aarts)-

bisdom meer was, was het niet mogelijk een 
‘aartsbisschop van Utrecht’ aan te stellen. 

  102 Berlis 2000, p. 21 en p. 25.
  103 Cat.tent.Utrecht 1972a, p. 17. Voor de doelstel-

ling van de jezuïeten, zie bijvoorbeeld:  
www.jezuieten.org.

  104 Het Latijnse werk werd nooit vertaald en/of 
heruitgegeven. De originele tekst uit 1640 staat 
op: www.romancatholicism.org/jansenism/
augustinus-jansen.htm.

  105 Berlis 2000, p. 30-32. Voor de twist in het alge-
meen, zie ook: Eck 1994, p. 135-142.

  106 Ackermans 2003, p. 101-105, Schaik 1979, 
p. 132 en Buchberger 1993-2001, dl. 5, kol. 
739-745.

  107 Buchberger 1993-2001, dl. 8, kol. 431-432 en 
Schoon 2004, p. 24.

  108 Schoon 2004, p.23-25 en Cat.tent.Utrecht 
1972a, p. 18.

  109 Schoon 2004, p. 24-32.
  110 Berlis 2000, p. 42, Schoon 2004, p. 24-25 en 

Ceyssens 1992, met name p. 25-41. Vanwege 
de vervolgingen zijn de tegenstanders van de 
jezuïeten later regelmatig beschouwd als mar-
telaars.

  111 Codde nodigde Quesnel per brief persoonlijk 
uit om zich bij hem terug te trekken: HUA 
OKN OBC-676. Smit 1992, p. 121-127.

  112 Voor een goed overzicht van de gebeurtenissen 
rondom deze beschuldigingen, zie: Ackermans, 
hoofdstuk 6 en 7. Zie verder: Schaik 1979, 
p. 154.

 113 In Visser – Smit – Maan 1973 staan enkele 
achttiende-eeuwse spotprenten opgenomen, 
zowel vanuit het ‘kamp der jezuïeten’ als uit 
het ‘kamp der jansenisten’.

  114 Berlis 2000, p. 38-39 en Ackermans 2003, 
p. 257-273.

  115 Visser – Smit – Maan 1973, p. 15.
  116 Schoon 2004, p. 26-28. De beeldvorming van 

de religieuze twisten tussen 1705-1724 is het 
onderwerp van de studie van Spaans – Hof 
2010. Zij leggen de nadruk op de spotprenten 
tegen de paus.

  117 Schoon 2004, p. 28: Varlet stelde wel een aantal 
eisen voordat hij zijn medewerking verleende. 
Het kapittel moest zijn eigen priesteroplei-
ding opzetten, het moest zich aansluiten bij het 
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appèl dat weigerde de bul Unigenitus te onder-
tekenen en het mocht geen rente vragen over 
geldelijke leningen. Zie ook: Smit – Jacobs 
1994, p. 155.

  118 Cat.tent.Utrecht 1972a, p. 19.
  119 Schoon 2004, p. 29.
  120 Berlis 2000, p. 52-53. In Visser – Smit – Maan 

1973, p. 27-47 staat genuanceerd beschreven in 
welke  verwikkelingen de oud-katholieke kerk 
belandde in de Napoleontische tijd.

  121 Cat.tent.Utrecht 1972a, p. 21-22.
  122 Schoon 2004, p. 245.
  123 Schoon 2004, p. 470-472 en p. 504-507.
  124 Berlis 2000, p. 59-60.
  125 Smit 1992, p. 78-90.
  126 Cat.tent.Utrecht 1972a, p. 22 en Schoon 2004, 

p. 667-668 en p. 681.
  127 Helderder dan Lagerwey deed in 1951 kan dit 

waarschijnlijk niet geformuleerd worden,  
p. 66: De kerk, die in haar openbaar gebed levenden 
en doden samenbindt, bidt met hen en voor hen, dat 
God de doden genadig zij, de levenden bescherme 
en zij dankt Hem voor de groten in zijn kerk, wier 
luisterrijk leven haar siert. Meer weet de kerk niet 
over degenen, die van haar zijn heengegaan en zij 
laat het oordeel aan Christus, wien het door de 
Vader gegeven is. In Berlis 2000, p. 147 worden 
enkele voorbeelden genoemd van heiligenda-
gen waaraan in de oud-katholieke kerk aan-
dacht wordt besteed.

  128 Renaud 1947, Delemarre 1988, p. 46, Buchel 
circa 1615, f.114r.

  129 Voor een eenvoudige beschrijving van het 
fenomeen ‘immuniteit’, zie: Cat.tent.Utrecht 
1973, p. 11.

  130 Ginkel 1998, p. 52-57.
  131 Ditmarsch 2004, p. 43.
 132 Smit 1988, p. 16-17.
 133 Lagerwey 1932, p. 22.
 134 Ditmarsch 1992, p. 10.
 135  Haverkate – Peet 1985, met name p. 15-21 en 

p. 42-49.
 136 Naast Christus als Vredevorst staat een verwij-

zing naar Jes. 9:6, waarin te lezen is: Groot zal 
de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op 
de troon van David en over zijn koninkrijk, 
doordat hij het sticht en grondvest met recht 
en gerechtigheid, van nu aan tot in de eeuwig-
heid. De ijver van de Here der heerscharen zal 
dit doen.

 137 Ven 1968, p. 1-3.
 138 Cat.mus.Utrecht 1961, p. 1.
 139 In hoofdstuk 4 is gepoogd een zo compleet 

mogelijk beeld te schetsen van de manie-

ren waarop de relieken terechtkwamen in de 
schuilkerk van de Gertrudisparochie. Bedenk 
hierbij dat de schuilkerk in de zeventiende 
eeuw nog rooms-katholiek was. Toen de paro-
chie in het begin van de achttiende eeuw 
door de gebeurtenissen rondom Petrus Codde 
betrokken raakte bij het hierboven beschre-
ven breuk vielen de relieken vanaf dat moment 
automatisch onder het beheer van de oud-
katholieken.

 140 Ditmarsch 2001, p. 13 en p. 23.
 141 Linden 1999, p. 604.
 142 Staal 2000, p. 170: op de steel staat de volgende 

tekst: ydola vana ruunt martini cesa securi nemo 
deos credat quifuerant ruicuri (de ijdele afgods-
beelden storten neer getroffen door de bijl van 
Sint-Maarten. Laat niemand geloven dat het 
goden zijn die zo gemakkelijk neerstorten).

 143 Later is bewezen dat deze textilia toebehoord 
hebben aan keizer Frederik Barbarossa. Al in 
Heukelum 1877 werd verondersteld dat de 
stoffen relieken van bisschop Bernold feitelijk 
textilia uit de twaalfde eeuw zijn.

 144 De albe van Odulphus stamt uit de achtste 
of negende eeuw en gaat vergezeld van een 
strookje papier met zeventiende-eeuwse tekst: 
Magna pars albae S. Odulphi canonici Ultraiec-
tini qua usus fuit in sacrificio missae Anno Christi 
Octingentesimo. Item eius Dens ac tres corporis par-
ticulae, quas ex eius tumba se accepisse testatur illus-
trissimus Sasboldus piae memoriae propria manu 
(Dit is een groot deel van de albe van de hei-
lige Odulphus, kanunnik te Utrecht, welke 
hij gebruikt heeft tijdens het opdragen van 
een mis in het jaar des Heren 800. Verder een 
tand van hem en drie stukjes van zijn lichaam, 
waarvan de zeer eerwaarde Sasbout, zaliger, 
getuigt dat hij ze zelf uit het graf genomen 
heeft). De wurgdoek van Cunera is in 1971-
1972 onderzocht en gerestaureerd. Het betreft 
hier een Koptisch weefsel, waarschijnlijk uit de 
vierde of vijfde eeuw. Voor uitgebreidere infor-
matie over de geschiedenis van deze voorwer-
pen, zie H4.

 145 Ven 1968, p. 9-10.
 146 Ven 1968, p. 15-16. Voor het overleg dat tussen 

de drie musea al vanaf 1963 gevoerd was, zie: 
Verheij 1986, p. 156-161.

 147 Verheij 1986, p. 162-163.
 148 Verheij 1986, p. 167-176.
 149 Cat.mus.Utrecht 1979, p. 3. De herkomst van 

de voorwerpen is overigens tot vandaag de dag 
gemakkelijk af te leiden uit de inventarisnum-
mers; objecten uit het Aartsbisschopppelijk 
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Museum Utrecht beginnen met ABM, uit het 
Bisschoppelijk Museum Haarlem met BMH, 
uit het Oud-Katholiek Museum met OKM, 
uit de verzamelingen van de Stichting Protes-
tantse Kerkelijke Kunst met SPKK en eigen 
verwervingen van Museum Catharijneconvent 
met StCC of RMCC.

 150 Publicaties waarin een deel van het middel-
eeuwse reliekbezit van Utrecht de revue pas-
seert: Hoven van Genderen 1997, p. 534-543, 
Bogaers 2008, p. 304-308, Staal 2000, Rik-
hof 1997a, Rikhof 1997b, Leeuwenberg 1997a 
en Leeuwenberg 1997b. Onder anderen Visser 
1933, Brom 1900 en 1901 en Muller 1879 heb-
ben zich ingezet om archiefbronnen omtrent 
het middeleeuwse reliekbezit te publiceren.

  151 Rau – Tangl – Külb 1968, p. 340. De tekst van 
Bonifatius’ brief is ook te vinden in: Stöver 
1997, p. 158. Zie verder: Broer – Bruijn 1997. 
Voor informatie over het castellum, zie: Rijntjes 
1995.

 152 Broer – Bruijn 1997, p. 45. Haslinghuis – Pee-
ters 1965, p.159: het geruïneerde Merovingi-
sche kerkje dat Willibrord aantrof (en dat waar-
schijnlijk stamde uit een eerdere Frankische 
missieperiode, mogelijk rond 600) was gewijd 
aan de heilige Thomas (zie ook: Buchel circa 
1615, f.4v) of misschien aan Sint-Maarten, aan-
gezien de Frankische koningen al sinds Dago-
bert I (603-639) de kerken in hun gebied aan 
hun patroon wijdden. Met betrekking tot de 
Salvatorkerk en de Maartenskerk zijn veel vra-
gen gerezen, met name rondom de kwes-
tie hoe de kerken zich tot elkaar verhielden. 
Boven-dien is er veel polemiek over de rol van 
de Heilige Kruiskapel in deze bouwgeschiede-
nis. Sommigen menen dat de Kruiskapel en de 
oorspronkelijke Maartenskerk van Willibrord 
te vereenzelvigen zijn, anderen menen dat de 
kapel en de achtste-eeuwse Maartenskerk niet 
dezelfde zijn. Uitspraken rondom deze laatste 
kwestie zijn te vinden in onder andere: Broer – 
Bruijn 1994, Rijntjes 1994a, Rijntjes 1994b, ihb 
p. 216-217, Stöver 1997, p. 12, Hoven van Gen-
deren 1997, p. 30-31 en Vliet 2002, p. 85-87 (hier 
ook een overzicht van overige relevante litera-
tuur op p. 87 (noot 350) en een plattegrond van 
opgegraven resten in Utrecht). Zonder verder 
diep op de inhoud in te gaan kan de publicatie 
Kreijns – Pirson 1998 niet ongenoemd blijven. 
Hierin vragen de auteurs zich af of Traiectum 
het huidige Utrecht of Maastricht is.

 153 Plummer 1896, p. 301: Primis sane temporibus 
aduentus eorum in Fresiam, mox ut conperiit Uil-

brord datam sibi in principe licentiam ibidem praedi-
candi, accelerauit uenire Romam, cuius sedi aposto-
licae tunc Sergius papa praeerat, ut cum eius licentia 
et benedictione desideratum euangelizandi gentibus 
opus iniret; simul et reliquias beatorum apostolorum 
ac martyrum Christi ab eo se sperans accipere, ut 
dum in gente, cui praedicaret, destructis idolis eccle-
sias institueret, haberet in promtu reliquias sancto-
rum, quas ibi introduceret: quibusque ibidem depo-
sitis, consequenter in eorum honorem, quorum essent 
illae, singula quaeque loca dedicaret. In Gruting 
1992, p. 65-68 staat te lezen dat Willibrord ove-
rigens uit Engeland al relieken van de heilige 
Oswald meenam naar het vasteland. 

 154 In een Duitse vertaling van Alcuinus’ tekst 
(Wattenbach 1888, dl. 2, p. 12-13) staat: Ser-
gius empfing der Apostolicus mit großer Freude und 
höchsten Ehren, und wie er in ihm die Gluth des 
Glaubens erkannte, die Hingabe der Frömmigkeit, 
die Fülle der Weisheit, weihte er ihn am passenden 
Tage nach apostolischer Weise zum Erzbischof und 
gab ihm den Namen Clemens, und bekleidete ihn mit 
seinen Priestergewändern, bestätigte ihn mit dem hei-
ligen Pallium seiner Würde […] und was er wollte 
oder erbat an Reliquien der Heiligen oder kirch- 
lichem Geräthe, gab er ihm mit ganzer Freudig-
keit des Herzens. Er stärkte ihm mit seinem Segen, 
und sandte ihn mit reichen Geschenken und heilsa-
men Ermahnungen wieder zur Arbeit des Evangeli-
ums zurück.

  155 Os 2000b, p. 71-77: Dit zijn de relieken die de 
heilige Willibrord te Rome van paus Sergius in 
ontvangst heeft genomen en naar Emmerik heeft 
gebracht. Onder de lapjes stof, die in de schrijn 
bewaard werden, bevonden zich onder meer 
enkele zesde-eeuwse koptische textielfragmen-
ten. De kreukels in de stof wijzen er wellicht 
op dat ze eeuwenlang om kleine voorwerpen, 
mogelijk stukjes gebeente, gewikkeld zaten. 
In de catalogus Cat.tent.Emmerich 1977 zijn 
beschrijvingen en afbeeldingen van enkele van 
deze lapjes opgenomen, zie p. 29-31 en p. 62.

 156  Cat.tent.Utrecht 1995, p. 22.
 157  Anoniem circa 1530.
 158  Volgens de legende was Cunera één van de 

Elfduizend Maagden die rond het jaar 450 
met Ursula op pelgrimage naar Rome gin-
gen. Ze was de enige die op de terugweg niet 
vermoord werd door de Hunnen bij Keu-
len. De heer van Rhenen, Radboud, trof haar 
aan tijdens haar vlucht en nam haar op in zijn 
huis waar hij haar de leiding over de huis-
houding gaf. Radbouds vrouw Alunda was zo 
jaloers op Cunera dat ze haar, daarbij geassis-



253noten

teerd door een dienstmeisje, wurgde met een 
doek. Alunda begroef Cunera’s lichaam in de 
paardenstal. Toen diezelfde avond de paarden 
weigerden de stal binnen te gaan en er in de 
stal brandende kaarsen werden waargenomen, 
werd Cunera’s levenloze lichaam gevonden.

 159 Over het aantal gezellen bestaat twijfel. De 
vita van Bonifatius (een goede uitgave hiervan 
is: Levison 1905) noemt elf gezellen bij naam. 
Maar ook de aantallen twaalf, dertien, vijf-
tig en tweeënvijftig worden gehoord: voor een 
overzicht van de genoemde aantallen in enkele 
laat-middeleeuwse geschriften, zie: Hoven van 
Genderen 1997, p. 651-652, noot 54. Enkele 
hagiografische handboeken spreken over meer-
dere gezellen dan de oorspronkelijke vita. In 
Doyé 1929 en Linden 1999 wordt gesproken 
over 52 metgezellen, evenals in de Acta Sancto-
rum van de Bollandisten (Iunii, dl. I, dies 5, 
p. 481): Numerus quoque sanctorum Martyrum, qui 
cum beato Pontifice Bonifacio passi sunt pro Christo, 
quinquaginta duo fuerunt. Goosen 1992 noemt 
het getal 54.

 160 Mostert 2009, p. 147-162, Mostert 1995 en 
Staal 2000, p. 165.

 161 ‘Eigilis Vita Sancti Sturmi’ in: Pertz 1829, 
p. 372: Quo cumpervenerunt, sancti episcopi Bonifa-
cii in minore, quae eis vicinior erat, ecclesia cum gra-
bato quo navi ferebatur, statuerunt; cetera marty-
rum corpora sepulturae tradiderunt. Tunc omnes loci 
illius habitatores concilium grande inierunt, quate-
nus penes eos in loco illo sancti martyris Bonifacci 
corpus deinceps omni tempore quiesceret; magnum 
utpote adminiculum sibi fore, si tanti martyris pro-
tectio tueretur. Ieiuniis et orationibus indictis, ut sanc-
tus martyr apud eos sibi manere dignaretur, Domi-
numorabant, et locum ei ad quiescendum honorifice 
in basilica maiore praeperabant. In Rau – Tangl – 
Külb 1968 treffen we brieven van Bonifatius, 
zijn vita door Willibald, evenals enkele andere 
contemporaine documenten, p. 518-520: Cum-
que honorabiles tam sanctae consocietatis fratres ad 
praedictam urbem pervenerunt, tunc quippe aliquan-
tula eis obbiam populi erat congregata collectio, eius-
demque urbis praefecti, eis audientibus, quemadmo-
dum a glorioso rege Pippino exivit edictum, inson-
uit interdictum et, ne inde praedicti pontificis cor-
pus amoveretur, indictum est. Sed quia omnipotentis 
magis quam hominum convalescit fortitudo, mira-
bile statim ac memorabile cunctis adstantibus ange-
lica magis quam humana peractum cognitione, audi-
tum est miraculum, aecclesiaeque gloccum in signum 
ammonitionis sancti corporis, humana non contin-
guente manu, commotum est, ita ut omnes repentino 

timoris pavore perculsi maximo tremore obstupuerunt 
et iusti huius reddendum esse corpus proclamave-
runt. Sicque statim redditum est corpus et a preadic-
tis sanctae recordationis fratribus cum psalmis hym-
nisque honorifice.

 162 Staal 2000, p. 165 en Lampen 1949, p. 127. 
Beide auteurs vermelden een legende rondom 
het vervoer van de stoffelijke resten van 
Bonifatius. Lampen beschrijft dat toen de 
Utrechters het lichaam van Bonifatius niet 
wilden vrijgeven voor vervoer naar Fulda, de 
kerkklokken van Utrecht spontaan begon-
nen te luiden. Het teken begrijpend, trokken 
de Utrechters hun vervoersverbod in en kon 
Bonifatius’ lichaam naar de door hem uitge-
kozen rustplaats gebracht worden. Staal maakt 
eveneens melding van het klokgelui en daar-
naast van de legende waarin het lichaam van 
Bonifatius zo zwaar werd dat de Utrechters 
er niet in slaagden het van boord te tillen. Pas 
nadat het schip voor vervoer richting Fulda in 
gereedheid was gebracht, kon het overschot 
weer opgetild worden. 

 163 Stöver 1997, p. 128-131 en Mostert 1999, 
p. 68-69.

 164 Linden 1999, p. 7 en p. 262.
 165 Broer – Bruijn 1997, p. 48.
 166 Stöver 1997, p. 63 en Winter 1996, p. 24. Hof-

man 1875, p. 361: in de op 7 november 1587 
opgetekende Topographica van de hand van 
Johannes Mersman, kanunnik in de Salva-
torkerk, staat een uitvoerige beschrijving van 
die kerk opgenomen. Mersman vermeldt de 
namen van de Utrechtse bisschoppen die in de 
Salvatorkerk begraven zijn (nomina pontificum 
trajectensium in hoc templo conditorum).

 167 Buchel circa 1615, f.31r vermeldt dat het graf 
van Frederik al eeuwenlang beroemd is en dat 
hij het zelf als kind persoonlijk heeft aange-
raakt.

 168 Bruin 2000, p. 39-41.
 169 MGH 15-1, p. 354.
 170 Muller – Bouman 1920, nr. 70: […] quod Tra-

jectensis ecclesia que in honore Christi confessoris 
Martini constructa esse dinoscitur, barbarica immi-
nente nequicia pene destructa et ad nihilum redacta 
sit, canonicique olim in ea Domini militantes passim 
per diversa loca quidam dispersi, quidam etiam inte-
rempti sint.

 171 In het lijstje van Johannes Mersman (Hofman 
1875, p. 361) staan Odilbald en Egibold name-
lijk opgenomen. Johannes Beke beschrijft in 
zijn Chronographia (1346) dat Radbod de bis-
schopsgraven in de Salvatorkerk bezocht: 
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Bruch 1982, p. 49: Dese selve bisscop voerscr. plach 
te sitten in der stat van Deventer, want die stat van 
Utrecht vermids der Denen wreetheit al begheven 
lach. Het ghesciede op ene tijt, dat dese bisscop tot 
Utrecht quam om te versoeken mit devociën die ste-
den daer die heilighe vaders laghen.

 172 Staal 2000, p. 166. Tot die paar objecten kun-
nen bijvoorbeeld het napje van Odulphus 
(kanunnik ten tijde van bisschop Frederik) en 
de relieken van de metgezellen van Bonifatius 
gerekend worden.

 173 Een uitstekende beschrijving van deze periode 
is te vinden in Vliet 2002, ihb hoofdstuk 3.

 174 Hoven van Genderen 1997, p. 546 en Kehl 
1993, p. 20 en p. 135-139.

 175 Spitzers 1992, p. 16.
 176 Over de vorm van de ‘Dom van Balderik’ is 

niets met zekerheid te zeggen.
 177 Agnes was een twaalfjarige maagd die een 

aards huwelijk afwees omdat ze slechts Chris-
tus als bruidegom wilde aanvaarden. Dit kwam 
haar duur te staan. Rond 305 werd ze gemar-
teld en gedood. Benignus was de eerste bis-
schop van Dijon en leerling van Polycarpus 
van Smyrna, die op zijn beurt zijn zendings-
opleiding rechtstreeks van de apostel Johannes 
had ontvangen. Benignus zou rond 178 zijn 
gemarteld en omgebracht. Voor berichten over 
de translatie van deze twee heiligen, zie: MGH 
15-1 (1887), p. 571c. De heilig verklaarde paus 
Urbanus kwam in 230 om tijdens de christen-
vervolgingen onder Diocletianus. Pontiaan van 
Spoleto werd rond 170 gedood onder Mar-
cus Aurelius. Pancratius werd wees en trok met 
zijn oom naar Rome. Daar bekeerden de twee 
mannen zich. Vlak nadat hij zich had laten 
dopen vielen hij, zijn oom en grote groepen 
andere bekeerlingen ten prooi aan de christen-
vervolgers in het begin van de vierde eeuw. 

 178 Hoven van Genderen 1997, p. 35 en p. 546: 
een deel van Otgers relieken is naar Gronin-
gen gebracht want daar werd, vlak na de ver-
heffing door Balderik, een houten kerkje ver-
vangen werd door een stenen Otgerkerk. Ech-
ter, de vermelding van Otgers naam in een 
tiende-eeuwse Utrechtse litanie impliceert 
volgens Van den Hoven van Genderen dat er 
wel degelijk ook een deel van Otgers overblijf-
selen in Utrecht terechtkwam. 

 179 Staal 2000, p. 166. Voor een korte samenvat-
ting van de werkzaamheden van Balderik, zie: 
Raisse 1628, p. 337.

 180 Cat.tent.Utrecht 1988, p. 35.
 181 Vliet 2002, p. 174. Voor een beschrijving van 

het graf van Balderik, inclusief de tekst van het 
grafschrift, zie: Muller 1888, p. 488-490.

 182 Mekking 1997.
 183 De beschrijvingen uit de ordinarius zijn punts-

gewijs opgenomen in: Haslinghuis – Peeters 
1965, p. 161.

 184 Derolez 1997, p. 29-30, Nolte 1872, p. 232-233 
en Coens 1953. Zie ook: Hoven van Genderen 
1997, p. 539.

 185  Het is niet helemaal zeker hoeveel altaren er 
in de herstelde Domkerk waren. In de ordina-
rius (Séjourné 1919-1921, p. 197) wordt ech-
ter gesproken over één hoofdaltaar en zeven 
nevenaltaren: en résumé, on avait quatre autels 
à l’est, trois à l’ouest, et l’autel de la Croix au 
milieu…

 186 Muller 1892, p. 178-179. Bij Rikhof 1997a is 
een dergelijke opsomming ook terug te vinden.

 187 Deze kleine verbouwingen zijn het onderwerp 
van het laatste hoofdstuk in het proefschrift 
van Stöver 1997.

 188 In een Salvator-inventaris van 1369 wordt 
gesproken over twee nappen van Odulphus, in 
1569 is hier blijkens een dan opgetekend inven-
tarisatieverslag nog maar één nap van over.

 189 Brom 1901: 
  p. 381: inventaris uit 1569: Item scyphus sancti 

Odulphi, quasi totus argenteus, cum quibusdam cle-
nodiis appendentibus pure aureis. 

  p. 389: inventaris uit 1578: Item scyphus sancti 
Odulphi superius et inferius argenteus.

  p. 389: tweede inventaris uit 1578: Sint Odul-
phus nap.

  p. 396: inventaris uit 1627: Item nappa St 
Odulphi mit silver beslagen mit een grote fijn goude 
medalie, daerin staet een agaetsteen met twapen van 
een leeuw ende noch was daerin een gout cruysgen mit 
Christus daer aen beyde mit een kettentgen daer aen 
vast.

  p. 398: inventaris uit 1670: Een silvere nap van St. 
Odulphus met een gout kruysge ende een antiecq.

  p. 399: inventaris uit 1673: Un goubelet du mesme 
St. Odulphe enchassée en argent avec une petite 
chaine dor y attachée, où pend une medaille dor, 
dans le milien de la quelle est une agathe antique 
avec la figure dun lion et encore un petit crucifix dor.

  De nap van Odulphus bevindt zich nu in de 
collectie van Museum Catharijneconvent, inv.
nr. OKM v42.

 190 Cat.tent.Utrecht 1988, p. 68 en Vlierden 1989, 
p. 5: de eenhoorn is een fabeldier dat symbool 
staat voor Christus. De hoorn van een een-
hoorn had magische krachten. Hij kon name-
lijk vergif onschadelijk maken en als eruit 
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gedronken werd, zou het leven verlengd wor-
den, zie hiervoor: Einhorn 1998, p. 338 en 
p. 343-344. De hoorns zijn door het Rijks-
museum Amsterdam in langdurige bruik-
leen gegeven aan Museum Catharijneconvent 
Utrecht, inv.nrs. NG-NM 2808, 2809 en 2810. 
Natuurwetenschappelijk onderzoek heeft aan-
getoond dat we in feite te maken hebben met 
stoottanden van de narwal. Bergh-Hoopterp 
1990, p. 247 en p. 347: dat de hoorns, die uiter-
aard officieel niet behoorden tot de catego-
rie ‘relieken’, wel degelijk van grote religieuze 
waarde waren, wordt aangetoond door een 
bestelling van het Domkapittel. Dit kapittel 
wilde namelijk ook dergelijke hoorns verwer-
ven. Hoorns van eenhoorns waren echter zeld-
zaam en dus werd besloten metalen duplicaten 
te laten maken. In 1517 leverde de Mechelse 
geelgieter Jan van den Eynde drie kope-
ren hoorns af. Deze duplicaten kregen, net als 
de originele hoorns in de Mariakerk, later de 
functie van kandelaar.

 191 De tekst van de ordinarius is gepubliceerd in 
Séjourné 1919-1921.

 192 Rikhof 1997, p. 742. In Séjourné 1919-1921, 
p. 222 wordt het schrijn van Wiro als volgt 
beschreven: l’écrin de St. Wiron qui contient les 
restes de ce saint, rapportés de Odilienberg par Bal-
déric. C’est donc une châsse comme celle de St. Pon-
cien, mais moins longue, sans brancard, et ornée sur 
les côtés de bas-reliefs, ou peut-être d’une arcature 
avec des figures du Christ et des Apôtres. Elle gar-
nit toute la largeur de l’autel carré, et surtout elle a 
une plate-forme qui permet d’y poser d’autres objets. 
Hoven van Genderen 1997 koppelt op p. 711 
het schrijn dat bisschop Godfried schonk aan 
de relieken van de heilige Wiro. Naar mijn 
weten zijn er echter geen bewijzen die dit ver-
band legitimeren. Wiro was, zo blijkt uit deze 
vermelding in de ordinarius, een belangrijke 
heilige van de Dom. De reden om zijn schrijn 
zo prominent te gebruiken voor de decora-
tie van het altaar kan wellicht ook gezocht 
worden in het gegeven dat veel andere relie-
ken – die later bekender zouden worden dan 
de relieken van Wiro – rond 1200 nog niet 
omhuld werden door een prachtschrijn. 

 193 Cauteren 1988, p. 71.
 194 Séjourné 1919-1921, p. [3]: Ornatus altaris sancti 

Martini. Ad vesperas pulsantur 2 campane et sta-
tim ornatur altare optimo pallio et optima mappa 
et superponitur scrinium sancti Wyronis, super quod 
aliud scrinium ponitur et super hoc scrinium Gode-
fridi episcopi deauratum, et super scrinium beati 

Wyronis duo libri auro et lapidibus ornati. Et utra-
que parte duorum scriniorum ponuntur et expo-
nuntur omnes libri deaurati et deargentati et opti-
mum thuribulum et omnia scrinia et omnes cru-
ces et omnia ventilabra, ex quibus custos ornat altare 
secundum voluntatem suam. Et in summitate alta-
ris due candele ponuntur et super ipsum altare due 
que non extinguuntur. In dextra parte altaris due et 
in sinistra due, ante altare 3. Van de altaardecora-
tie op Sint-Maartens feestdag staat in Séjourné 
1920, p. 50 een schetsmatige tekening opgeno-
men. Cauteren 1988, p. 72 nam deze tekening 
weliswaar over, maar maakte er enkele kantte-
keningen bij.

 195 Gerritsen – Gerritsen 2004, p. 92. Al tijden was 
het de intentie van Kees Vellekoop een uit-
gave van deze oudste tekst te verzorgen. Door 
zijn overlijden in 2002 is dit project echter 
nooit voltooid. In de tijd die mij ter beschik-
king stond voor dit onderzoek kon ik helaas 
de Latijnse tekst van deze ordinarius niet bestu-
deren.

 196 Volledige titel: Ordo ornamentorum exponendo-
rum secundum exigentiam cujuslibet festi cande-
larum lampadumque ardere consuetarum in eccle-
sia Sancti Salvatoris Trajectensis per totum annum. 
De Latijnse tekst en een Nederlandse vertaling 
ervan zijn gepubliceerd in: Rossum 1876. Een 
afschrift van de Ordo uit circa 1576 is eveneens 
bewaard gebleven.

 197 Rossum 1876, p. 233: op deze regel is een aan-
tal uitzonderingen. Op Maria-Zuivering, Belo-
ken-Pasen, de octaaf van Pinksteren en Hemel-
vaartsdag lagen volgens gebruik de koorkappen 
op het altaar, zodat de relieken pas geplaatst 
konden worden als de kappen eraf genomen 
waren.

 198 Voor reconstructie van de Salvatorkerk en 
van de plaats van de verschillende altaren, zie: 
Stöver 1997, p. 197 en Hoven van Genderen 
1997, p. 505.

 199 Van deze nappen was er blijkens de inventa-
ris van 1569 nog slechts één aanwezig, zie H4 
‘Nap van Odulphus’. De inventarissen van 
beide kerken worden verderop uitvoeriger 
besproken.

 200 Dit stukje kleding van Christus is te vereenzel-
vigen met het Kleed des Heren, een belangrijk 
reliek dat nu in Museum Catharijneconvent 
bewaard wordt, zie H4 ‘Kleed des Heren’.

 201 Beide berichten van het Domkapittel zijn ver-
loren gegaan. De Tourse brieven zijn in zes-
tiende-eeuwse afschriften opgenomen in Mul-
ler 1892, p. 180-182. In het bericht uit 1175 
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staat: […] repulsa enim justa petitionis spetiem non 
amantis representat […] quia vobis transmisimus de 
vestimentis, que beata principis confessorum Martini 
membra texerunt, necnon de pulvere sepulchri, in 
quo sacrasanctum ejusdem patroni corpus collocatum 
est […].

 202 Vroom 1981, p. 277.
 203 Angenendt 1994, p. 123-128. De gedachte die 

ten grondslag ligt aan deze mythe is de vol-
gende: personen die verantwoordelijk zijn voor 
het ontstaan van bijvoorbeeld steden zorgen 
dat zo’n stad meteen aan het begin een hoog-
tepunt meemaakt, waardoor zij niet anders 
bestempeld kunnen worden dan als heilig. Om 
te zorgen dat er zo min mogelijk terugval ver-
oorzaakt werd, stond het graf van de stich-
ter vaak in het middelpunt van de stichting 
en werden bewoners van de stad door jaar-
lijkse feesten herinnerd aan de daden van hun 
grondlegger en beschermheilige.

 204 Voor afschriften van de brieven die de beide 
kapittels uitwisselden, zie: Visser 1933, p. 198-
203 en Moll 1864-1871, dl. 1, p. 526 

 205 Visser 1933 heeft een uitgebreid artikel 
geschreven over de translatie van de Willibrord- 
relieken in 1301. In dit artikel schrijft hij over 
het contact tussen de kanunniken van Sint-
Salvator en het klooster Echternach, bericht 
hij over zijn zoektocht naar de identiteit van 
kanunnik De Cardono en schetst hij hoe de 
relieken bewaard en vereerd werden in de Sal-
vatorkerk. Zie ook: HUA OKN verzamelde 
stukken-166, f.1r.

 206 HUA Domkapittel-436: de prior van het Leo-
degariusklooster geeft het Utrechtse kapit-
tel toestemming om een deeltje van de arm 
van Sint-Maarten op te halen en in de Dom 
te plaatsen. Deze brief is gepubliceerd: Eekhof 
1909, p. XCVIII-C.

 207 Staal 2000, p. 167.
 208 In Visser 1934a staan verscheidene brie-

ven opgenomen waarin de overbrenging van 
deze relieken naar de Salvatorkerk uitgebreid 
beschreven wordt. De meeste van deze brie-
ven zijn van de hand van Hendrik van Nassau, 
die als tussenpersoon optrad. Een vermakelijk 
detail in deze kwestie is dat deze tussenpersoon 
het armreliek van Frederik pas vrijgaf voor 
transport naar de hertog toen hij de beloofde 
relieken ontvangen had: […] laat u weten, dat ik 
ernsticheit hebbe doen doen by mynen here hertoghe 
Frederick van Saxen, soe dat ick dat heilichdom van 
Sinte Willebrort ende Sinte Bonifacius, dat hij U 
geloeft hadde te seyden, gecreghen hebbe […] ende 

nu de voors. hertoge van Saxen zyn beloefte gehou-
den heeft ende voldaen, soe seynde ick hem den arm 
van St. Frederick dien ick tot nu toe hier bewaert 
hebbe.

 209 In inventarisatieverslagen van onder andere 
1369, 1569, 1578 en 1627 staan (soms tamelijk 
uitgebreide) beschrijvingen van de reliekhou-
der opgenomen. Deze verslagen zullen later 
uitvoeriger aan de orde komen.

 210 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.1r, Brom 
1901, p. 396 en Bergh-Hoogterp 1990, p. 467.

 211  inv.nr. N.M. 11450. Nadere informatie over 
deze reliekbuste kan onder andere gevonden 
worden in: Bergh-Hoogterp 1990, p. 462-493 
en Cat.mus.Amsterdam 2000, p. 48-49.

 212 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.1r. Brom 
1901, p. 396 en Bergh-Hoogterp 1990, p. 467.

 213 Cat.Utrecht 1972a, nr. 39, inv.nr. N.M. 625.
 214 Vroom 1981, p. 254 en Bergh-Hoogterp 1990, 

p. 216.
 215  HUA Domkapittel-2505 (1530), f.15r-f.16r.
 216 HUA Domkapittel-2508. De tekst van de 

werkovereenkomst is gepubliceerd in Brom 
1900, p. 238-242 en grotendeels in Bergh-
Hoogterp 1990, p. 219-220.

 217 Bergh-Hoogerp 1990, p. 229-232.
 218 HUA Domkapittel-2505 (1530), f.16v.
 219 HUA Domkapittel-2509.
 220 Bergh-Hoogterp 1990, p. 266.
 221 Bergh-Hoogterp 1990, p. 247 en p. 267. In 

Alberts 1976 zijn de fabrieksrekeningen opge-
nomen. Nr. 15: Rekening van de fabriekmeester 
Bernardus van Hairlem, 1 maart 1521-1 maart 1522: 
Item solvi per manus domini Gerardi Beyer confra-
tris nostri ad usum capitis sancti Blasii septem marchas 
argenti unam unciam et quindecim engels argenti 
qualibet marcha computata […]. Nr. 18 verhaalt 
vervolgens over de betaling van de smid: Reke-
ning van de fabriekmeester Johannes Reael, 1 maart 
1524-1 maart 1525: Item solvi Abel aurifabro super 
confectione caputis [sic] sancti Blasii et aliis rebus 
ecclesie nostre necessarriis.

 222 Vroom 1981, p. 278 en p. 539.
 223 Bergh-Hoogterp 1990, p. 769 noot 120.
 224 Bergh-Hoogterp 1990, p. 267.
 225 Zie voor deze hypothese Bergh-Hoogterp 

1990, p. 249-250. Zie voor de armreliekhouder: 
Cat.tent.Utrecht 1988, p. 63, Bergh-Hoogterp 
1990, p. 576-585 en Cat.tent.Amsterdam 2000, 
p. 167-168.

 226 HUA Domkapittel-2505 (1530), f.13v-f.15r. 
De Diversorium-tekst is gepubliceerd in Bergh-
Hoogterp 1987, p. 510-511: Alsoe mijn gned. here 
van Utrecht op sant Symon ende Judendach anno 
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LXXXIX der kercken van den Doem tUtr. ende 
sant Merten geg. heeft in sijnre genaden memo-
rie ende gedachtenisse een gulden cleynoet, gemaect 
nae die maniere alsemen dat huys betlehem pleech te 
beduyden, dair aen sijn dese nabescr. gulden beelde, 
gesteente ende cleynoede. In den yersten gaet bene-
den dairomme een gulden tuyn. Item dairinne is 
onser liever vrouwen gulden beelde mit hoeren kynde 
op hoeren schoet ende sij mitten kynde sittende op 
een bedde beddestede ende oircussen. Item achter die 
beddestede in dat huys sijn die osse ende die esell 
mitter cribbe, die buten den gulden tuyn staet. Item 
Joseph is dairinne knyelende met eene kerse in sijne 
hant. Item is achter Joseph bijnnen ende buyten den 
tuyn ene roytse verheven gelijck een steenroytse, ende 
is gestalt mit bloemkens ende een geytken bynnen 
opten voet van den roytse staende. Item zyn dair iii 
coninge, twee bynnen ende ene buten den tuyne, die 
ene knyelende, ende die ander twee staende, die neste 
ende outste een admirande cleyn aen sijne crone 
hebbende, die ander bynnen den tuyn een cleyne 
dymant voir aen sijn hoet ende boven opten hoet 
eene cleyne peerle hebbende, ende die derde conynck 
buyten staende heeft een robijn voir aen sijnen hoet. 
Item sijn noch buyten aen dat huys Bethleem drie 
gestalt als hyrdekens, die twee elcx met een scaeps-
cuppe ende die derde mit eene lullepijpe. Item sijn 
bynnen den tuyn tsamen vijff scaepkens ende geyt-
kens ende dair buten achte scaepkens. Item voir aen 
dat huysken beneden is een cristall dairinne is hey-
lichdom van Onser Liever Vrouwen hare ende cle-
dere, ende is aen elcke sijden van den cristall een 
cleyn engele, ende op dat cristal voir is mijn gened. 
heren wapen gestoffeert boven ende beneden dat 
wapen elcx mit een dyamant ende aen beyden sijden, 
aen elcke sijde mit een robijn ende een peerle. Item 
boven onder dat dack, die swaye geheten, is gestof-
feert myt sess dymante, mit achte robijne, mit achte 
peerlen ende een engell op dat dack mit een rollekyn 
dairinne gescreven: Gloria in excelsis Deo etc. Item 
een venster voir in dat dack, dair boven staet eene 
goede ronde peerle. Item op dat dack noch eene sterre 
mit een cleyn dyamant. Item boven op die vorste 
van dat huysken staet op dat een eynde een ballaes 
doir gegatet, staende in eene rose ende, op dat ander 
eynde een saphier doir gegatet, staende oic in eene 
roose. Item alsemen will hebben, ende dairinne stel-
len nae der tyt die geboerte onses heren Jhesu Christi 
allene soe mach men dat belde, bedde ende bedde-
stede van onser liever vrouwen mitten dryen conyn-
gen afnemen, die inne gevyselt syn. Ende dair voir is 
noch een beelde van onser liever vrouwen knyelende 
ende hoir kynt op een kussen voir hoir liggende, ende 
in die Stede van den conynck die buten staet een 

hyeerde, die gestalt is opsyende nae den engel mit 
gloria in excelsis. Item alle dat hyer aen is, is anders 
nyet dan gout ende gesteente ende soe guet, hou-
dende int gewichte xii marck ende xiii loet coelsches. 
Overeenkomstige beschrijvingen van het Stal-
letje staan in: HUA Domkapittel-2505 (1543), 
f.14v-f.16r en HUA Domkapittel-2505 (1571), 
f.19v-f.21v.

 227 Visser 1933, p. 203-207: Primo caput sancti 
Odulphi. Item caput Sancti Frederici cum mitra. 
Item duos ciphos ligneos argento circumdatos beati 
Odulphi cum una bructsa aurea in uno eorum con-
tentum et duabus parvis crucibus.

 228 Buchel circa 1615, f.32v. Muller 1879, p. 350 en 
Hoven van Genderen 1997, p. 647 noot 27.

 229 HUA Kapittel van Oudmunster-404, f. 1v en 
f.2v.

 230 HUA Kapittel van Oudmunster-404, f.2v.
 231 HUA Kapittel van Oudmunster-404, f.3r-f.3v. 

Over de importantie van het purperen kleed 
van Christus, zie: Hoven van Genderen 1997, 
p. 538.

 232 HUA Kapittel van Oudmunster-404, f.5v.
 233 HUA Kapittel van Oudmunster-404, f.1r-f.1v.
 234 HUA Kapittel van Oudmunster-404, f.2r.
 235 Taxatielijsten van beide jaren zijn gepubliceerd 

in Brom 1900, p. 243-246.
 236 Brom 1900, p. 247-248.
 237 HUA Domkapittel-2505 (1498), f.3v.
 238 Uit een processieverslag van 1461/62 – waar-

over later meer – is af te leiden dat de Dom 
inderdaad in het bezit was van schedelrelieken 
van de heilige Elisius. Elisius is, zoals te lezen 
in Hoven van Genderen 1997, p. 542, hoogst 
waarschijnlijk te vereenzelvigen met de hei-
lige Eliphius, een vierde-eeuwse martelaar die 
onder keizer Julianus werd vermoord en die 
vooral in Keulen verering genoot.

 239 HUA Domkapittel-2505 (1498), f.5v.
 240 HUA Domkapittel-2505 (1498), f.6v.
 241 HUA Domkapittel-2505 (1498), f.6v en f.7v. 

Bergh-Hoogterp 1990, p. 251 is van mening 
dat de bergkristallen houder die in 1526 
besteld werd terechtgekomen is in de Toren, 
welke door haar vereenzelvigd wordt met het 
grote torenostensorium dat ook wel in processies 
werd meegedragen.

 242 Brom 1900, p. 249-251.
 243 Deze objecten werden in 1504 aangetroffen op 

respectievelijk HUA Domkapittel-2505 (1504), 
f.5r, f.7v, f.8v, f.9r en f.10r.

 244 HUA Domkapittel-2505 (1504), f.5r.
 245 HUA Domkapittel-2505 (1504), f.11r-f.12v.
 246 Woordenboek der Nederlandse taal: questier-
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der/questeerder: geestelijke, die in de middel-
eeuwen met relieken rondreisde, daarbij aflaten 
verleende en genezingen toezegde. De gaven 
waren ten bate van klooster of kerk, waardoor 
hij werd uitgezonden.

 247 HUA Domkapittel-2505 (1504), f.12v en f.13r.
 248 Deze objecten staan respectievelijk op: HUA 

Domkapittel-2505 (1530), f.2v, f.10r en f.17r-
f.17v. De beschrijving van Het Bethlehem is 
opgenomen op f.13v-f.15r.

 249 HUA Domkapittel-2505 (1530), f.2r, f.2v en 
f.5r. In de publicatie Groot 2006, p. 52-53 
wordt nader ingegaan op de verschijnings-
vorm en plaatsing van deze reliekhouders. Hier 
wordt ook duidelijk dat de schrijnen voor 
Benignus, Wiro en Urbanus en de reliekhoof-
den voor Elisius en Urbanus van hout gemaakt 
waren.

 250 HUA Domkapittel-2505 (1530), f.2v. Voor het 
kopiëren van de ‘echte’ hoorns, zie: noot 190.

 251  HUA Domkapittel-2505 (1543), f.13r. Bergh-
Hoogterp 1990, p. 268: deze kristallen reliek-
houder voor relieken van Sint-Maarten werd 
vervaardigd in 1526/27, zo blijkt uit de Dom-
rekening van die jaren. Hier wordt ook dui-
delijk dat de reeds in zilver gevatte houder 
(gedeeltelijk) verguld werd.

 252 HUA Domkapittel-2505 (1543), f.13v: uit de 
beschrijving wordt duidelijk dat het borstbeeld 
van Blasius vervaardigd was uit zilver en gede-
coreerd was met een verguld kruis met twaalf 
parels. Het hoofd werd gesierd door twee topa-
zen en aan de uiteinden (wellicht worden hier 
de zijkanten bedoeld) van het hoofd bevin-
den zich twee bage (Woordenboek der Neder-
landse taal: bage: kleinood waaraan een of meer 
edele stenen voorkomen) met kostbare stenen 
en parels. Om de vinger van de heilige Blasius 
bevond zich een gouden ring met een saffier. 

 253 HUA Domkapittel-2505 (1543), f.16v.
 254 HUA Domkapittel-2505 (1571), f.22r-f.22v.
 255 HUA Domkapittel-2505 (1571), f.23r.
 256 Buchel circa 1615, f.13v.
 257 Rikhof 1997, p. 739.
 258 HUA Domkapittel-419. Dit processieverslag 

werd uitgegeven in: Asch van Wijk 1838. Een 
transcriptie staat ook in: Kruijf 2008b, p. 115-
118. Voor informatie over de Utrechtse pro-
cessies, zie H3 ‘Pelgrimage en volksdevotie’ en 
ook: Bogaers 2008, p. 281-356 en Hoven van 
Genderen 1997, p. 541-543.

 259 Margry 2000, p. 59-60.
 260 Het zogenaamde kerkenkruis van Bernold 

heeft de pennen losgemaakt. Mekking schreef 

in de catalogus Utrecht, kruispunt van de middel-
eeuwse kerk een artikel met het doel de sym-
boliek van een kerkenkruis uit de doeken te 
doen (Mekking 1988). En in Utrecht, een hemel 
op aarde wijdt Van Vlierden een hoofdstuk aan 
het fenomeen (Cat.tent.Utrecht 1988). In 1989 
voltrekt zich een geschreven strijd tussen Mek-
king en Van Berkum over het aandeel van Ber-
nold en Hendrik III in de totstandkoming 
van het kerkenkruis (Mekking 1989 en Ber-
kum 1989a en b). In een latere publicatie over 
het Utrechtse kerkenkruis (Broer 2001) meent 
Broer dat het kerkenkruis het beste voorbeeld 
van invented tradition is dat zij kent. Argumen-
ten voor het daadwerkelijk voorgenomen plan 
van Bernold om een kerkenkruis te bouwen, 
zijn volgens Broer in geen enkele oude bron 
terug te vinden.

 261 Voor het Martinellum, zie: Cat.tent.Utrecht 
1988, p. 59: het perkamenten manuscript wordt 
bewaard in de universiteitsbibliotheek te Lei-
den, inv.nr. Cod.Voss.Lat.Qu.74. De tekst op 
f.71r luidt: Heer Bernold, bisschop, heeft dit boek 
overhandigd aan de kerk van Sint-Pieter die hijzelf 
van de grond af heeft opgebouwd. Indien iemand 
het aan bovengenoemde kerk zou ontvreemden, dan 
staat hij bloot aan de banvloek. Zo zij het. Amen. 
Voor de tombe, zie: Cat.tent. Utrecht 1988, 
p. 31 en p. 56.

 262 Voor Deventer, zie: Mekking 1992b, p. 53-60. 
Voor Emmerik, zie: Flintrop 1992. Voor Zut-
phen, zie: Groothedde 1999.

 263 Haverkate – Peet 1985, p. 15-27 en Stöver 1997, 
p. 128.

 264 Muller 1888, p. 468: hier wordt duide-
lijk gemaakt dat de naam ‘Annalen van Sint-
Marie’ enigszins verwarrend is, aangezien in dit 
document gebeurtenissen vanaf 539 worden 
beschreven, terwijl de Mariakerk pas in 1099 
gebouwd werd.

 265 Muller 1888, p. 475.
 266 Deze ordinarius wordt tegenwoordig bewaard 

in de British Library te Londen (ms.Add. 
9769).

 267 Vellekoop 1996, p. 133.
 268 Vellekoop 1996.
 269 Hoven van Genderen 1997, p. 542. Overigens 

spreekt de auteur van de heilige Crispianus, 
een naar mijn weten niet bestaande heilige. De 
naam lijkt een vermenging te zijn van Crispi-
nus en Crispinianus. Op p. 543 noemt Van den 
Hoven van Genderen de heilige Cyprianus 
wel, maar hij rectificeert hiermee niet zijn eer-
der vermelde Crispianus.
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 270 HUA OKN verzamelde stukken-208, respec-
tievelijk f.10r en f.10v. 

 271 Brom 1900, p. 271-275. De albe kan nooit 
aan Bernold hebben toebehoord, maar is een 
geschenk geweest van keizer Frederik Barba-
rossa, zie H4 ‘Albe, stola, manipel en singels van 
Bernold’.

 272 Brom 1900, p. 279.
 273 Hoven van Genderen 1997, p. 543. Wil-

lem Heda, deken van het kapittel van Sint-
Jan, heeft deze gebeurtenis beschreven: Beka 
– Heda 1642, p. 322-324: Tenor primae schedu-
lae: Reliquiae sanctae Mariae Matris Domini, de 
sepulchro & sindone Domini, de petra super quam 
Dominus sedit, reliquiae sancti Petri Apostoli, sancti 
Iacobi fratris Domini, sancti Philippi apostoli, sanc-
torum martyrum Stephani protomartyris, S. Lauren-
tii, Bonifacii Anastasii & sanctorum confessorum 
Martini episcopi, Hilarii, Heriberti & sanctarum vir-
ginum Margaretae, Affrae martyris, XI M virginum. 
Tenor secundae schedelae: Et sanctorum confesso-
rum Martini episcopi, Benedicti abbatis, sancti Hila-
rii episcopi, sancti Nicolai, Liberii, de cruce Domini, 
de vestimento sanctae Mariae, sancti Amandi, de 
spongia, de sepulchro sancti Ioseph aliarumque mar-
tyrum XI M Virg. Tenor tertiae schedulae: Reliquiae 
sancta Mariae Matris Domini, de sindone Domini, 
de petra super quam Dominus sedit, & Sancti Petri 
Apostoli, Sancti Iacobi Apostoli fratris Domini, S. 
Philippi Apostoli, sancti Bartholomei Apostoli, & 
sanctorum Martyrum Stephani Protomartyris, S. 
Laurentii Martyris, S. Georgii Martyris, Sancti Pan-
cratii Martyris, S. Bonifacij Martyris, S. Alexan-
dri Martyris, S. Stephani Papae & Martyris, S. Ipo-
liti Martyris, S. Blasii Martyris, S. Tiburtii Martyris, 
S. Sixti Martyris, S. Urbani Martyris, S. Gorgonii 
Martyris, S. Quirini Martyris, S. Venantii Marty-
ris, S. Anastasii Martyris, S. Egnatii Martyris, sancti 
Sebastiani Martyris, sancti Amani Martyris. Tenor 
quartae schedulae: De cruce Domini, de vestimento 
Domini, de vestimento Sanctae Mariae, Bartolomei 
Apostoli, de columna Domini & sanctorum Marty-
rum Pancratii, Georgii, Alexandri & sancti Stephani 
Papae & Martyris & sanctorum confessorum Nico-
lai Episcopi, Liberii & SS. Virginum Agathae, Mar-
garetae, Iulianae. Quibus schedulis debite perlectis & 
reliquiis in dicta capsula existentibus inspectis, idem 
Revenrendus pater Dominus episcopus Ebronen-
sis dictarum reliquiarum visitator, de dictorum nostri 
Vicarii & in Theologia ac in jure doctorum consilio, 
easdem reliquias extra loca, in quibus a senioribus & 
venerandis patribus reverenter olim collocatae fuerant 
segregatae, abstulit, sed easdem more aliarum reliqui-
arum venerari & coli censuit, de nostrae auctoritatis 

ordinariae licentia speciali. Quae omnia & singula 
universitati vestrae insinuamus, notificamus & inti-
mamus, dignum arbitrantes, ut dicta nostra Ecelesia 
sancti Iohannis, quae tam honorifice a dicto Domino 
Bernoldo episcopo, praedecessore nostro, longis jam 
retroactis temporibus constructa & dotata dinoscitur, 
ac ipse Deus, qui in sanctis suis gloriosus est, hono-
retur, ad corpora sanctorum Cypriani & Iustinae & 
reliquiae nunc, ut praemittitur, in dicto altari adin-
ventae, juxta praefatarum schedularum tenorem, 
debitis frequententur obsequiis. Omnibus vere poeni-
tentibus, confessis & contritis, qui ad usum fabricae 
dicti novi chori, seu ad ornamenta dictarum reliquia-
rum, quoquomodo manus porrexerint adjutrices, quo-
tiescunque & quandocunque hoc fecerint, de omni-
potentis Dei misericordia, ac beatorum Petri & Pauli 
Apostolorum ejus, ac beati Martini patroni omnium-
que sanctorum meritis & intercessionibus confise suf-
fragiis quadraginta dies indulgentiarum de injunc-
tis eis poenitentiis misericorditer in Domino relaxa-
mus. Datum sub nostro subsigillo ad causas praesen-
tibus appenso, anno a Nativitate Domini Millesimo 
quingentesimo quinto decimo, die vero decima octave 
mensis Iunii. Iohannes de Wael Notarius de man-
dato subscripsit.

 274 Hoven van Genderen 1997, p. 542.
 275 Brom 1900, p. 289.
 276 Brom 1900, p. 293-300.
 277 Brom 1900, p. 302. HUA Kapittel Sint Marie-

258.
 278 Heussen – Rijn 1725-1726, dl. 1, p. 34: een 

altaar kon niet gewijd worden zonder dat er 
relieken van de betreffende heiligen in aanwe-
zig waren.

 279 Bergh-Hoogterp 1990, p. 315.
 280 Bergh-Hoogterp 1990, p. 231-232.
 281 Delemarre 1988, p. 40-47.
 282 Gysseling – Koch 1950, nrs. 173-174: ad basili-

cam que est constructa in honore Saluatoris Domini 
nostri Iesu Xristi et beate Marie genitricis Dei, sed 
et beatorum apostolorum Petri et Pauli, omniumque 
apostolorum, sanctique Iohannis baptiste, vel cetero-
rum sanctorum, noscitur esse aedificata.

 283 Muller 1879, p. 326-331. Ook Bergh-Hoogterp 
1990, p. 359 verwijst hiernaar, zij het foutief: 
1361 is hier 1363 geworden.

 284 Bergh-Hoogterp 1990, p. 359.
 285 Muller 1879, p. 327, p. 330 en p. 334.
 286 Bergh-Hoogterp 1990, p. 365-366.
 287 Rikhof 1997, p. 741: Over de wijze waarop de 

relieken in de domkerk werden vereerd door pel-
grims in de hoge middeleeuwen is nagenoeg niets 
bekend. Rikhof 1997, p. 745: Was er nu van-
wege de omvangrijke, in prachtige houders gebor-
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gen verzameling relieken […] ook sprake van een 
grote toestroom van pelgrims naar de Dom? Ver-
schillende historici […] die zich met de reliekencul-
tus in de Dom hebben beziggehouden, komen ieder 
afzonderlijk tot de conclusie, dat het aantal bezoe-
kers gering is geweest en daarom de inspanningen 
van het Domkapittel op dit terrein als mislukt moe-
ten worden beschouwd. De Dom heeft zich nim-
mer tot een groots bedevaartcentrum ontwikkeld. 
Bergh-Hoogterp 1997, p. 247 formuleert het 
als volgt: Despite several attempts, the Dom never 
really managed to attract many pilgrims. It may be 
that the prelates were not business-minded enough 
to make the most of their sacred treasures […] En 
Vroom 1981, p. 278 had datzelfde al eens pun-
tiger geformuleerd: Ondanks alle voorzienin-
gen bleven pelgrims weg. De Dom van Utrecht is 
nooit […] een centrum van pelgrimage geweest. Op 
een impliciete manier wordt door Herwaarden 
1978, p. 771-774 dezelfde conclusie getrokken. 
In zijn proefschrift over opgelegde bedevaarten 
staat namelijk een index van bedevaartsoorden 
waarin veel steden een plaats kregen, Utrecht 
echter niet. Tongerloo 2003, p. 35-36 conclu-
deert dat Utrecht geen opvallend bedevaarts-
oord was. Zie ook: Bogaers 2008, p. 342-343.

 288 Deze bepaling is te lezen in het Rechtsboek 
van Wstinc (circa 1345), die priester en kanun-
nik was van het Domkapittel. Dit Rechtsboek 
is voor het laatst uitgegeven door Muller 1895.

 289 Cat.tent.Keulen 1985, dl. 2, p. 149. Het kapit-
tel van de kathedraal van Laon, in 1112 zwaar 
beschadigd door een grote brand, zette de 
reliekschat van de kathedraal in om giften voor 
de herbouw van de kathedraal te genereren, 
zie: Verdon 2003, p. 236. Zie verder: Eekhof 
1909, p. 13-14 en Kuys 2004, p. 202-209.

 290 Vroom 1981, p. 277.
 291 Rikhof 1997, p. 743.
 292 Vroom 1981, p. 278-279 en Rikhof 1997, 

p. 739.
 293 Tongerloo 2003, p. 35-37.
 294 Toorn-Piebenga 1987, p. 260.
 295 Rikhof 1997, p. 745.
 296 Beuningen – Koldeweij 1993, p. 179 en Beu-

ningen – Koldeweij – Kicken 2001, p. 278-
279. De Utrechtse insignes die in deze cata-
logi zijn opgenomen vertonen een grote ver-
scheidenheid aan vormen, maar zijn qua thema 
allemaal hetzelfde: Sint-Maarten zittend op 
een paard terwijl hij met een zwaard een stuk 
van zijn mantel afsnijdt voor een behoeftige. 
Van Maarten waren al in de twaalfde eeuw 
relieken aanwezig in Utrecht. De kanunniken 

namen hier geen genoegen mee en verwier-
ven in 1519 maar wat graag een stukje arm. De 
opgenomen insignes stammen echter allemaal 
van vóór 1519. Het feit dat Martinus van Tours 
patroonheilige was van het bisdom Utrecht 
en eveneens van de Utrechtse Dom, waar dus 
al een wervel van hem in het altaar bewaard 
werd, was voor pelgrims blijkbaar genoeg om 
hem te bezoeken.

 297 Van de stad Utrecht is geen Mirakelboek opge-
steld / bewaard gebleven. In dergelijke boeken, 
waarvan er voor andere steden wel een aantal 
overgeleverd is, werden gebeurtenissen opgete-
kend die door toedoen van een wonderdoend 
reliek of heiligenbeeld plaatsvonden. Tonger-
loo 2003, p. 36: hier wordt zelfs voorzichtig 
geopperd dat het wel lijkt of de kanunniken 
bewust al te opzichtige verering, die plaatshad 
naar aanleiding van een paar wonderen, wil-
den voorkomen. Ook bij Hoven van Genderen 
1997, p. 582-585 is een bespiegeling opgenomen 
over het belang dat Utrecht vertegenwoordigde 
als gekeken werd naar de beschikbare relieken. 
In zijn beschouwing betrok de auteur ook de 
publicatie van Arnoldus Raisse (Raisse 1628), 
een kanunnik in Douai die in 1628 een opsom-
ming uitgaf van de inhoud van de heilige ver-
zamelingen in talloze Zuid- en enkele Noord-
Nederlandse steden.

 298 Voor uitgebreidere informatie over Utrechtse 
processies, zie: Groot 2006, p. 196-199, Bogaers 
2008, p. 281-349 en Welie 1994. Naar de pro-
cessies in bijvoorbeeld Nürnberg en Erfurt is 
uitgebreid studie verricht: Löther 1999.

 299 Liber Catenatus betekent letterlijk: het boek 
aan de ketting. Dit was over het algemeen een 
register waarin goederen en gebeurtenissen 
stonden opgetekend.

 300 HUA Domkapittel-419.
 301 Rikhof 1997, p. 744-745. HUA Domkapittel- 

419.
 302 Deze cultus ontwikkelde zich op basis van een 

– meest waarschijnlijk legendarische – gebeur-
tenis in het leven van Bernold, welke beschre-
ven staat in de Croniken van Beke (Bruch 1982, 
p. 59): Alse Adeboldus die bisscop begraven was, so 
wart ene grote twidrachtichede om enen bisscop te 
kiesen. Waerom die coninc Conradus nederquam tot 
Utrecht alse dese twidrachticheit te saten, ende voerde 
mit hem Ghisele sijn wijf, een reckelike vrouwe. 
Ende want die coninginne in dien daghen swaer was 
ende vaste bi der tijt was een kint te winnen, ende 
hierom so liet se die coninc bliven in enen dorpe 
hiet Oesterbeec in des priesters huus, die Bernulfus 
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was ghenoemt. Ende die coninc reet haestelike voert 
tot Utrecht om eendracht ende vrede te maken in 
den capittel. Ende alse die twidracht ummer meerde 
ende niet en minrede, so bleef dat capittel ten les-
ten an den coninc, dat hi hem sette enen besceide-
nen wisen man, dies weerdich ware dat bisdom van 
Utrecht te berechten. Ende in desen wan die edel 
coninginne een kint van sunderlingher scoenre vorme 
ende omboet den coninc nywe bliscap bi den pries-
ter Bernulfum. Ende die coninc verblide hem om 
dese be gheerde boetscap, alst gheen wonder en was, 
ende gaf desen selven priester dat bisdom, ornamente, 
vingherlijn ende des bisscops staf.

 303 Muller 1888, p. 485.
 304 Kronenburg 1899, p. 99-100.
 305 Calkoen 1908, p. 452.
 306 Linden 1999, p. 25 en p. 730, Bruin 2000, p. 54 

en Polman 1967, p. 222.
 307 Dit kunstwerk bevindt zich in de collectie van 

Museum Catharijneconvent, inv.nr. RMCC 
s39.

 308 Verkerk 1997.
 309 Gruting 1992.
 310  Hilten 1983.
 311  Poel 1988.
 312  Staal 1996. 
 313  Lommel 1879a.
 314  Hulzen 1932, p. 9-10.
 315  Hulzen 1932, p. 23-24.
 316  Kleijntjens – Campen 1932, p. 214.
 317  Brugmans 1904, p. 32 en Vliet 1987, p. 33-35.
 318  Kleijntjens – Campen 1932, p. 165. De kapit-

telkerken van Utrecht lijken er, in vergelij-
king met andere steden, wel goed vanaf te zijn 
gekomen, zie hiervoor: Duke 1996, p. 33 en 
Freedberg 1986, p. 49.  Meer algemeen over de 
beelden-storm, zie: Crew 1978, p. 10-38.

 319  Kleijntjens – Campen 1932, p. 221-222 en 
Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 5, p. 351.

 320 Hulzen 1932, p. 47. Zie ook: Cat.tent.Utrecht 
1986, p. 125-135.

 321 Vliet 1987, p. 41-43.
 322 Graaf 2004, p. 153-158. Voor de martelaren van 

Gorcum, zie: Cat.tent.Sint-Truiden 2009, 
p. 38-46.

 323 Linden 2002, p. 591. Huyben 1954, p. 33-38. De 
namen van de martelaren van Gorcum zijn: 
Petrus van Asse, Willehadus van Denemarken, 
Godefridus van Duynen, Theodoricus van der 
Eem, Antonius van Hoornaar, Johannes van 
Hoornaar, Adrianus Jansen, Nicasius Janssen, 
Jacobus Lacops, Johannes Lenaerts, Godefri-
dus van Mervel, Nicolaas Pieck, Nicolaas Pop-
pel, Franciscus de Roye, Leonardus Veghel, 

Antonius van Weert, Hieronymus van Weert, 
Cornelius van Wijk bij Duurstede en Andreas 
Woutersz. 

 324 Voor relieken van de martelaren van Gorcum 
in de schat van de Gertrudiskathedraal, zie H4 
‘Servatius Nieuwpoort’.

 325 inv.nrs. OKM m3 en OKM m162. Voor een 
levensbeschrijving van Cornelis Muys, zie: 
Kronenburg 1902, dl. 2, p. 3-36: door Kro-
nenburg wordt Muys wel degelijk als heilige 
beschouwd.

 326 Opmeer 1700, p. 322-325. Zie ook: Molhuysen 
1711-1739, dl. 1, kol. 1518.

 327 Opmeer 1700, p. 326-329.
 328 xls. 1165: Ik in ‘t graf roerde met […] sijn stokje 

of er nog de tinne kelk was. In het altaar van de 
Gertrudiskathedraal bevinden zich veelal ver-
stopt tussen de relieken talloze briefjes of snip-
pers perkament waarop notities over de her-
komst van de relieken staan. Deze briefjes zijn 
door mij opgenomen in de inventarisatie-
excelsheet. De nummering die ze daar hebben 
gekregen wordt ook in de voetnoten aange-
houden. 

 329 xls. 1167.
 330 xls. 876.
 331  Cat.tent.Utrecht 1972a, p. 71 en Vliet 1987, 

p. 50-51. Zie ook: Pegel 1992, p. 130-135.
 332 In de Pacificatie van Gent was vastgelegd dat 

in de gewesten Holland, Zeeland en in het 
graafschap Buren alleen het calvinisme werd 
toegestaan. In de overige gewesten mocht 
alleen het katholieke geloof aangehangen wor-
den. 

 333  Vliet 1987, p. 50-51.
 334 Vliet 1987, p. 57.
 335  Rikhof 1993, p. xiv.
 336 Bergh-Hoogterp 1990, p. 392. Goudsmid Abell 

van der Vechte herstelde blijkens een rekening 
van het kapittel van Sint-Salvator van 1529 
de monstrans met het Heilig Sacrament die 
in oorlogstijd uit elkaar gehaald was (in tempo 
belli fuerat in partes divise et occultate), blijkbaar 
om een onderdeel te kunnen sparen (Bergh-
Hoogterp 1997, p. 292-293). En toen in 1578 
de commissarissen de Utrechtse kerken langs-
gingen om het goud- en zilverbezit te innen, 
verklaarden de kanunniken van Sint-Marie dat 
er bij hen niet veel meer over is omdat ze veel 
moesten verkopen ten tyde vande gelderssen oor-
loch int jaer van XXVIII (Muller 1879, p. 286 
noot 1).

 337 Muller 1879, p. 304.
 338 Staal 2000, p. 178.
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 339 Muller 1879, p. 293-295.
 340 HUA Domkapittel-2148.
 341 Bergh-Hoogterp 1987, p. 511. De relieken van 

Maria, die bewaard werden in het kistje van 
het Stalletje van Bethlehem, waren daar al uit-
genomen. Het kristallen kistje werd in bewa-
ring gegeven van de Domthesaurier, zie: Dodt 
van Flensburg 1838-1848, dl. 1, p. 260.

 342 Hieronder vielen de kapittel- en parochieker-
ken, maar ook de verscheidene kloosters en 
gasthuizen binnen de stad Utrecht en de gil-
den en broederschappen die altaren of kapellen 
beheerden in een kerk of klooster. Voor de ver-
slagen, zie: Muller 1879, p. 296-322. De Pau-
lusabdij had al een deel van het zilver afgestaan 
aan de Staten van Utrecht (p. 301), het regu-
lierenklooster had veel zilver een jaar of twee 
geleden verkocht om schulden mee te beta-
len (p. 301), het klooster te Oudwijk net bui-
ten Utrecht had uit armoede een deel van het 
zilver en goud ingewisseld (p. 303), het Beth-
lehemconvent deed datzelfde (p. 304) en het 
klooster van de begijnen had een kelk laten 
smelten om penningen te kunnen betalen  
(p. 315). Voor een voorbeeld van liegen tegen 
de commissie, zie: Muller 1879, p. 316 noot 1. 
HUA Staten van Utrecht landsheerlijke tijd-
322 bevat een instructie voor de inventarisatie-
commissie.

 343 Het bezit van het kapittel van Sint-Salva-
tor werd (deels) geïnventariseerd in 1609 (Vis-
ser 1934c, p. 186-188), 1610 (HUA OKN ver-
zamelde stukken-163), 1624 (HUA Kapittel 
Oudmunster-404), 1625 (Asch van Wijk 1846, 
p. 217-218), 1627 (HUA Kapittel Oudmun-
ster-404), 1637 (HUA OKN verzamelde stuk-
ken-166), 1670 (Brom 1901, p. 398) en 1673 
(Brom 1901, p. 399). Enkele van deze verslagen 
komen hieronder uitgebreider aan de orde.

 344 Volgens Buchel circa 1615, f.31r. is de afbraak 
nullo bono (voor niets) uitgevoerd.

 345 Voor de relieken van de heilige Frederik, zie: 
Brom 1897.

 346 Bergh-Hoogterp 1990, p. 490-491, Asch van 
Wijk 1846, p. 213-215 en Visser 1934c, p. 183-
185.

 347 HUA Kapittel Oudmunster-404 (1580) en 
Brom 1900, p. 319-322.

 348 In Emmerik was ook een omvangrijke collec-
tie liturgisch textiel ondergebracht, zie: HUA 
OKN Apostolische vicarissen-19, f.1125.

 349 Visser 1934c, p. 186-188 en Bergh-Hoog-
terp 1990, p. 466-467: Inden eersten twee silve-
ren ende vergulde hoefden met reliquie daer in. […] 

Item een bischopsmiter mit syn henxels. Op basis 
van deze beschrijving concludeerde Van den 
Bergh-Hoogterp dat de mijter van het borst-
beeld van Frederik geheel afneembaar was en 
dat er eerst banden – waarschijnlijk ook van 
zilver – aan hingen. In eerdere inventarissen 
(1569 en 1578) werden de banden bestempeld 
als appendentibus. In 1627 werden de banden 
niet meer genoemd. Vermoedelijk gingen zij 
tussen 1609 en 1627 verloren. De inventarisatie 
in het huis van Van den Eynde werd uitgevoerd 
door een Utrechtse afvaardiging met in ieder 
geval Pompeius van Montzima, thesaurier van 
het kapittel van Sint-Salvator en Robert van 
Hont horst, kanunnik van datzelfde kapittel.

 350 Visser 1934c, p. 185-188.
 351  HUA Kapittel Oudmunster-404, Brom 1901, 

p. 391-392 en Visser 1934g, p. 198. In een brief 
van 8 september 1610 berichtte J. de Cra-
nendonck het kapittel van Sint-Salvator over 
zijn vorderingen. Zo schreef hij dat hij ervan 
overtuigd was dat de kostbare bezittingen voor 
goede prijzen verkocht konden worden (dat 
dy ten meesten profyte ende hoecsten pryse sou-
den moghen vercoft worden) en dat hij inmid-
dels een soort tussenpersoon ingeschakeld had 
die verstand van zaken had (ick hebbe dy gestelt 
in handen van alsulken persoen, dy daer wel raedt 
sal tou weten). Ook was De Cranendonck druk 
bezig reclame te maken voor zijn producten; 
hij schreef dat hij veel tijd besteedde aan het 
informeren van kapittels en abdijen over zijn 
prachtige aanbod.

 352 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.1r: Alse eerst 
caput Sti Frederici Episcopi bewaert in een silvere 
geslagen hooft mit een silvere myter daerop, hier ende 
daer vergult, onder welcke silvere hooft gesneden is 
als volght: Anno Domini MCCCLXII decanus et 
capitulum sancti Salvatoris Traiectensis me ex tumba 
protunc innovata extrahi et fieri fecerunt per Elyam 
Scerpswert aurifabrum. Item caput Sti Odulphi, 
oock bewaert in een silver geslagen hooft, thaer ver-
gult zijnde tot in de neck hangende. Onder wel-
cke silver hooft gesneden is als volcht: Anno Domini 
MCCC decanus et capitulum sancti Salvatoris Tra-
jectensis me ex capella extrahi et fieri fecerunt. Voor 
uitgave van deze bron, zie: Asch van Wijk 1846, 
p. 218-222 of Brom 1901, p. 395-398. Zie ook: 
Visser 1934c, p. 184-185. 

 353  HUA OKN verzamelde stukken-165, f.2v-f.3r.
 354 Bergh-Hoogterp 1990, p. 491.
 355  Brom 1901, p. 398. Een plausibele verkla-

ring voor deze verwarring wordt gegeven in: 
Hoven van Genderen 1997, p. 648 noot 28.
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 356 HUA Kapittel Oudmunster-21-26, f.49v-f.50r 
en Brom 1901, p. 399.

 357 Hoven van Genderen 1997, p. 535. De Leidse 
kerk, die zich aansloot bij de Cleresie, had aan 
het eind van de negentiende eeuw nog steeds 
relieken in beheer. Deze verkeerden echter 
niet in al te beste staat. Bij zijn aantreden in 
1882, trof Johannes Martinus van Beek in de 
altaarstipes relieken die door vocht en motten 
waren beschadigd. De bijbehorende documen-
ten werden ongeordend en apart van de relie-
ken bewaard. Op 27 november 1882 plaatste 
hij al de heilige overblijfselen en de documen-
ten in een met zink beslagen kist bijeen, zo is 
te lezen in: Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, 
document  C-39.

 358 Frenay 1880, p. 72.
 359 In het gidsje dat verscheen bij deze tentoon-

stelling (Cat.tent.Amsterdam 1883, p. 26) 
wordt de reliekhouder als volgt omschreven: 
Gegoten en geciseleerde zilveren bisschops-buste, 
met geslagen zilveren myter; het priestergewaad 
met romaansche ornamenten en relief, de myter met 
uitgesneden gothische traceering en randen; reli-
quiaire, waarin een deel van den schedel van St. 
Fredericus, achtste bisschop van Utrecht, bewaard 
werd. Op den bodem eene inscriptie met niet zeer 
duidelijke letter, volgens de Batavia Sacra, folio 
13, aldus te lezen: Anno D.MCCCLXII, Deca-
nus et Capitulum S. Salvatoris Trajectensis me ex 
tumba, pro tunc innovata extrahi et fieri fecerunt 
per Elyam Scerpswert, aurifabr. In een recensie 
van de tentoonstelling (Darcel 1883, p. 322) 
wordt verwezen naar de houder: Un chef, en 
argent repoussé, de saint Frédéric, appartenant aux 
Jansénistes de Leyde, coiffé d’une haute mitre à 
claires-voies rayonnantes, fut repoussé, mais d’une 
main un peu rude (ano dni m ccc LXXIII), par 
un certain Elya Scerpswert qui se qualifie à juste 
titre d’auri fabrum.

 360 Bergh-Hoogterp 1990, p. 491-492.
 361 inv.nr. N.M. 11450. Cat.tent.Utrecht 1989, p. 6, 

Cat.tent.Amsterdam 2000, p. 173-177 en Cat.
mus.Amsterdam 2000, p. 48.

 362 Visser 1933, p. 154. Hoogstwaarschijnlijk is het 
kistje van Franse makelij.

 363 Cat.tent.Utrecht 1972, nr. 39.
 364 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.3v. Zie: 

Brom 1901, p. 384.
 365 Brom 1901, p. 388 en Visser 1933, p. 158.
 366 HUA Kapittel Oudmunster-404, f. 1v en Brom 

1901, p. 397.
 367 Visser 1933, p. 161.
 368 Brom 1901, p. 398. In de inventaris van 1670 

wordt gesproken over een wit kisje [sic] met sil-
vere banden.

 369 inv.nr. N.M. 625. Visser 1933, p. 163 en Cat.
tent.Amsterdam 2000, p. 169.

 370 Lagerwey 1934, p. 89 en Os 1998b, p. 177.
 371 Cat.tent.Utrecht 1995, p. 93.
 372 HUA Domkapittel-2505 (1504), f.12v. Gepubli-

ceerd in: Brom 1900, p. 270.
 373 Mogelijk werd de hamer van Sint-Maarten 

niet aan de commissie opgegeven, omdat deze 
op dat moment niet ‘in huis’ was. In dat geval 
zal deze zich meest waarschijnlijk bevonden 
hebben in de  bewaring van de questierder.

 374 inv.nr. OKM m38.
 375 Staal 2000, p. 166, Cat.tent.Utrecht 1988, 

p. 73-74 en Cat.tent.Utrecht 1995, p. 89.
 376 inv.nr. OKM st86.
 377 Gruting 1992, p. 71. HUA OKN OBC-854 

(1615), f.1r nr. 32.
 378 Gruting 1992, p. 71. De Hoge Heuvel te Keu-

len (ook wel Collegium Alticollense genoemd) 
was een convict dat de priesteropleidingen 
voor het bisdom Utrecht verzorgde. Het col-
lege werd in 1603 door Sasbout Vosmeer 
gesticht. Hieronder komt het college uitvoeri-
ger aan de orde.

 379 Gruting 1992, p. 71. HUA OKN OBC-583, 
f.875r.

 380 inv.nr. OKM v42.
 381 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.2v.
 382 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.1r en f.2r.
 383 Muller 1879, p. 312-313: hier wordt het ver-

moeden uitgesproken dat de Oloffsnap het 
echte reliek is en dat de daarvoor genoemde 
nap een glazen drinkschaal van Odulphus was 
welke in een zilveren vatting zat. Hoven van 
Genderen 1997, p. 660-661 noot 109 waar van 
een ander scenario wordt uitgegaan: wellicht 
was de nap met twaalf uncen zilver minder 
kostbaar, terwijl de Oloffsnap bij iemand thuis 
in bewaring werd gegeven.

 384 Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 198 en 
Kronenburg 1899, p. 52.

 385  Asch van Wijk 1846, p. 214 en Visser 1934c, 
p. 187.

 386 UHUA Kapittel Oudmunster-404, f.1r. Brom 
1901, p. 396: Item nappa Sti Odulphi mit sil-
ver beslagen mit een grote fijn goude medalie, daerin 
staet een agaetsteen met twapen van een leeuw ende 
noch was daerin een gout cruysgen mit Christus daer 
aen beyde mit een kettentgen daeraen vast. 

 387 Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 198.
 388 Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 199-

201.
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 389 Het staat niet vast wie de hoorns aan de kerk 
schonk. Hier wordt keizer Hendrik IV (1050-
1106) als schenker genoemd, daar meent men 
dat bisschop Koenraad (†1099) deze eer toe-
komt. En ook de naam van abt Wolfram van 
Prüm (†1103) is al meerdere malen genoemd, 
zie bijvoorbeeld: Heel 1930, p. 70-71 en Vlier-
den 1989, p. 5-6.

 390 Brom 1900, p. 301-302.
 391 Muller 1879, p. 314-315.
 392 Van Heel 1930, p. 74-78.
 393 HUA OKN verzamelde stukken-219.
 394 HUA OKN verzamelde stukken-220. Deze 

gematigde interesse valt samen met het sterk 
teruglopende geloof in de reliekkracht van 
de hoorns. In de zeventiende eeuw geloofden 
weinig mensen nog in het werkelijk bestaan 
van het legendarische eenhoornige paard.

 395 Vlierden 1989, p. 10-12, inv.nrs. Rijksmuseum: 
NG-NM 2808, 2809 en 2810, inv.nrs. Catha-
rijneconvent: RMCC v7/8.

 396 Cat.tent.Utrecht 1972a, nr. 29, Koldeweij 1992, 
p. 153-155 en Defoer 2004.

 397 Kronenburg 1899, p. 102-103.
 398 Heukelum 1877, p. 1-2.
 399 HUA OKN verzamelde stukken-206, f.1r. 

Gepubliceerd in: Dodt van Flensburg 1838-
1848, dl. 3, p. 200 en Heukelum 1877, p. 3.

 400 Lagerwey 1933, p. 82.
 401 inv.nrs: albe: OKM t91, singels: OKM t93a/b, 

stola: OKM t92a en manipel: OKM t92b. 
 402 HUA Kapittel Sint Pieter-114-a.
 403 Een vergelijkbare kelk en pateen worden 

bewaard in de Schatkamer van Minden, zie: 
Cat.mus.Minden 1961, p. 18-19.

 404 Stam 1995, p. 17, inv.nr. ABM m1200.
 405 Van de overdracht in 1822 is een ontvangstbe-

wijs bewaard gebleven, zie hiervoor: Lunsingh-
Scheurleer 1946, p. 62. Hierin wordt gesproken 
over: a. Een kleine zilveren kelk, defect, b. Een dito 
patena, defect, c. Een vergulde hoepring, d. Een zeer 
klein stukje hout, waarschijnlijk van een bisschopsstaf.

 406 Cat.mus.Amsterdam 1902, nr. 2 en 3.
 407 inv.nrs. Rijksmuseum: NM 820, 821 en 822, 

inv.nrs. Catharijneconvent: RMCC m18a/b/c.
 408 Vijvers 1991, p. 13. Hier werd gesteld dat het 

purperen kleed van Christus dat genoemd 
werd in de Ordo van de Salvatorkerk hetzelfde 
reliek is als het nu nog bewaarde Kleed des 
Heren. De vermelding van de kleur purper 
zou niet slaan op het reliek zelf, maar op de 
zijden doek die als ondergrond fungeert.

 409 HUA OKN verzamelde stukken-166, f.1r-f.1v 
en Visser 1933, p. 207-208.

 410 inv.nr. OKM st81.
 411  inv.nr. wurgdoek: OKM t65, inv.nr. albe: OKM 

st83.
 412 Staal 2008, p. 132-133, Jong 2008, p. 149-151, 

Stam 1995, p. 19, Strous 1997 en Elsen 1890, 
p. 33-40: Elsen is ervan overtuigd dat de oud-
katholieken de wurgdoek van Cunera ver-
brandden, omdat de authenticiteit niet vol-
doende bewezen kon worden. Dit is uiteraard 
nooit gebeurd. Zie voor de schenkingen ook: 
Lommel 1879, p. 100-101.

 413  Thomas van Buurlo is belangrijk geweest voor 
het redden van verscheidene relieken uit de 
Arnhemse Eusebiuskerk. Hij bracht deze (ver-
moedelijk allemaal) onder bij Johannes de 
Haas. Zie onder andere: Gruting 1992, p. 59 en 
Acta Sanctorum 1643-…, Iunii, dl. II, dies 12, 
p. 560-561, Staal 1996, p. 79 en Stam 1995, p. 19.

 414 Stam 1995, p. 18. Zie voor Botter verder: 
Hoven van Genderen 1997, p. 537 en Lommel 
1879a, p. 112-113 en p. 141-150.

 415  De helften waren tot 1972 enigszins proviso-
risch aan elkaar genaaid. Tijdens een restauratie 
door de Abegg-Stiftung werden de helften uit 
elkaar gehaald, gereinigd en professioneel aan 
elkaar bevestigd. 

 416 Blijkbaar had de heilige Cunera er vrede mee 
dat haar overblijfselen uit Rhenen weggehaald 
werden. In de veertiende eeuw had ze van-
uit de hemel nog ingegrepen toen een aantal 
draadjes van haar wurgdoek naar buiten Rhe-
nen vervoerd werd, zie hiervoor: www.collec-
tieutrecht.nl.

 417 Staal 1996, p. 80-81.
 418 Hofman 1892, p. 405-407, Snelting 1909, p. 205 

en Stam 1991a, p. 15. Zie voor de schenkingen 
ook: Lommel 1879, p. 102-103. Ook andere 
schrijnen uit de middeleeuwse kerkschat van 
Deventer vielen ten prooi aan de onrechtvaardi-
gen kerkroovers: Snelting 1909, p. 204-206.

 419 Stam 1991b, p. 14 en Hofman 1892, p. 407-408: 
Codde liet het echtheidsbewijs opstellen door 
zijn secretaris: de jonge Theodorus Doncker 
(zie H4 ‘Theodorus Doncker’).

 420 Visser 1935, p. 22, inv.nr. albe: OKM st83, 
inv.nr. mantel en singel: OKM st82.

 421 Staal 2000, p. 178.
 422 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-55 (slechts ter voorbeeld aangevoerd).
 423 Dit terrein van de geschiedenis behoeft abso-

luut meer onderzoek. Met deze publicatie is 
slechts een aanzet gegeven. Ik hoop aange-
toond te hebben hoe informatief en veelzijdig 
de historie van de erfgoedredding is.
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 424 HUA OKN verzamelde stukken-166, f.1r.
 425 HUA OKN verzamelde stukken-166, f.1v: Een 

ronde lobbe doos ontfangen daer in staet een ronden 
grauwen pot sonder voet boven met eenen engen hals, 
daer in sijn inden eersten een stuck van een hooft, 
item het onderste van een kinnebacken daer noch 
twe tanden in sijn, item noch een been, item stuck-
gens uijt een gerijffelt van eenich stof, sonder van al 
t’voorss eenich schrift oft documenten bij te wesen.

 426 HUA OKN verzamelde stukken-166. Dit is 
de relieklijst die Gerrit van den Steen opstelde 
nadat hij de relieken van Pompeius van Mont-
zima had ontvangen. Op f.1r: anno d(omi)ni 
1301 feria 5 post festum S(anc)t(i) Bonifacii vene-
rabiles viri abbas decanus et convent(us) monaste-
rii Epternacensis Trevirensis diocesis confratres nostri, 
miserima nobis per d(omi)num Eustachium de Car-
dona nostrum concanonicum reliquias de beato Wil-
lebrordo patrono nostro infrascriptus unam particu-
lam de costa sue cum parte pallii casule et schanda-
listum ipsius nec non panni serici in quo idem patro-
nus noster fuit involutus.

 427 Staal 2000, p. 178, Verheij 1967, p. 79, Visser 
1933, p. 162 en Cat.mus.Utrecht 1983, p. 88.

 428 Visser 1933, p. 138.
 429 Visser 1933. Visser 1958, p. 114-118.
 430 Het sandaalfragmentje werd in het midden 

van de twintigste eeuw ontvreemd, zie: Kruijf 
2007b.

 431 Kruijf 2009b, p. 47-49. 
 432 Hoewel niet bekend is of de kazuifelreliek-

jes en de cedula nog bestaan, staan ze bekend 
onder inv.nr. OKM st112. 

 433 Visser 1933, p. 144-145.
 434 De cedula werd gevonden door Arno van Os, 

registrator bij Museum Catharijneconvent. 
Graag bedank ik hem hartelijk voor zijn vol-
hardende zoektocht. De cedula wordt in de 
bibliotheek van het museum bewaard en heeft 
derhalve geen inventarisnummer.

 435 Sasbout Vosmeer en Nicolaas Zoesius ken-
den elkaar al langer. In 1602 sloten Vosmeer en 
Zoesius, toen priester en kanunnik in Door-
nik, een contract betreffende de oprichting van 
priestercollege in Leuven: Gerlach 1948, p. 20.

 436 HUA Domkapittel-2505 (1504), f.12v. Brom 
1900, p. 270.

 437 HUA Domkapittel-2148. Bergh-Hoogterp 
1987, p. 511.

 438 Gruting 1992, p. 51-53 en p. 59-71.
 439 Dit concludeer ik door gegevens te combine-

ren. Voor Felix: HUA OKN OBC-854 (1615), 
f.1v nr. 59, kaartje met nr. 35a uit de kaarten-
bak van Lagerwey en het daadwerkelijke sche-

delreliek in compartiment A van het hoofd-
altaar (xls. 273). Voor het Felixreliek is zelfs 
bekend dat vóór Sasbout Adelbertus Eggius 
de beschermer was (zie opschrift op papieren 
wikkel). Voor Plechelmus: HUA OKN OBC-
854 (1615), f.1v nr. 47 [en niet nr. 42 zoals Gru-
ting 1992, p. 82 noot 161 vermeldde], kaartje 
met nr. 176 uit de kaartenbak van Lagerwey en 
het daadwerkelijke ribreliek in compartiment 
A van het hoofdaltaar (xls. 283). NB: Lagerwey 
maakte een schrijffout. Het reliek gaf hij num-
mer 175, maar op het kaartje schreef hij 176. 
Hierdoor is nummer 176 twee keer aanwezig 
in de kaartenbak. Overigens wordt in een kist 
uit compartiment C een documentje bewaard 
dat het ribreliek van Plechelmus noemt en 
verbindt aan redding vanuit Oldenzaal via Van 
Rouveen door Sasbout: xls. 1300.

 440 Knuif – Smeets 1915, p. 343-344. Ook vóór 
zijn aanstelling in verschillende hoge katho-
lieke ambten stond Sasbout bekend als een 
wijs man. Dit wordt althans geïmpliceerd in: 
Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-8, waarin drie dochters van Pieter Pieterss. 
(Aeff, Gierte en Elysebet) verklaren dat licen-
tiaet Sasbout hen in maart 1583 hulp en bijstant 
in versceyden saken heeft verleend, zonder dat 
zij hem daarvoor een vergoeding hoefden te 
geven. Zie ook: Molhuysen 1911-1937, dl. 4, 
kol. 1420-1426.

 441 Gruting 1995, p. 135. Zie ook: Heussen – Rijn 
1725-1726 dl. 1, p. 391-411.

 442 HUA OKN Apostolische vicarissen-18, f.945r-
f.947v. 

 443 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-55: door Sasbout op 18 februari 1582 opge-
stelde relieklijst met voor de meeste relieken 
uitgebreide herkomstgegevens.

 444 Voor de legende rondom het Huis van Loreto, 
zie bijvoorbeeld: Linden 2002, p. 569.

 445 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-55.

 446 xls. 859.
 447 HUA OKN Apostolische vicarissen-440, 

f.387r.
 448 HUA OKN Apostolische vicarissen-440, 

f.411v.
 449 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-41. Deze Goudse relieken kwamen via de 
Keulse verzameling van Sasbout terecht in 
Leuven (de overdracht van Keulen naar Leu-
ven komt hieronder uitvoeriger ter sprake). 
Ze komen althans voor op de relieklijst van 
het Leuvense college van 1627 (HUA OKN 
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OBC-854, voorzijde). Ook Walvis, de Goudse 
geschiedschrijver, moet deze lijst gezien heb-
ben tijdens zijn studies. Hij vermeldde (Wal-
vis 1714, dl. 2, p. 145): d’Aartsbisschop Sasbol-
dus gaf het Hollands Collegie te Keulen in ’t jaar 
1592 eenige overblijfzelen van Heiligen, wel eer ter 
Goude in de Kerke dezer broederen [=Collatie-
broeders] te vinden. Van daar is na het Collegie, 
de Hooge-heuvel te Leuven vervoerd, onder andere 
eenig hoofd-haeyr van de H. Hildegardis: met dit 
opschrift: Capilli S. Hildegardis cum aliis reliquijs. 
Ex Monasterio S. Pauli Gouda accepit Ill. Sasbol-
dus. Ao 1592’.

 450 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-42 en HUA OKN Apostolische vicaris-
sen-18, f.947v. Het meest waarschijnlijk is dat 
1592 het correcte jaartal is.

 451 Met Sleeuhorst wordt het klooster Leeuwen-
horst, ook wel klooster ter Lee of ter Leede, 
te Noordwijkerhout bedoeld. Hierover: Moor 
1994. Dit klooster was een cisterciënzerinnen-
klooster dat was opgericht in 1261 op initia-
tief van Arnoud en Walewijn van Alkemade. 
Het klooster viel in 1571 ten prooi aan plun-
dertochten van de geuzen. De zusters van het 
klooster zochten een veilig onderkomen te 
Leiden. De familie Van Alkemade (ook wel Van 
Sassenheim) is sinds de stichting altijd nauw 
verbonden geweest met de abdij. Mogelijk 
was Margriet/Margaretha van Alkemade een 
betrokken nakomeling van de stichters van het 
klooster. 

 452 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-13: door Margriet van Alkemade zelf ge-
schreven begeleidende brief bij de reliekgift 
die ze doet aan haar beminde neef.

 453 HUA OKN Apostolische vicarissen-441, f.641.
 454 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-2: afschrift van een document uit de vijf-
tiende eeuw van de hand van de bisschop van 
Kamerijk die in opdracht van paus Innocentius 
VIII relieken ontving.

 455 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-29. Het betreft hier een kopie van een brief 
die Sasbout Vosmeer in 1594 schreef. De naam 
van de kopiist valt deels weg door een bescha-
diging aan de onderrand van het document. 
Het enige dat duidelijk leesbaar is gebleven, is 
dat de kopiist pastoor te Arnhem was. Er wordt 
niet vermeld waar het betreffende Agnieten-
klooster gevestigd was en er waren in die tijd 
nogal wat kloosters aan deze heilige gewijd 
(onder andere in Oldenzaal, Delft, Hoorn, 
Rhenen, Utrecht, Gouda, Arnhem, Diepen-

veen, Amsterdam, Kampen, Leiden, Zut-
phen, Elburg, Harderwijk, Emmerik, Maaseik 
en Groningen). Misschien mag uit de profes-
sie van de kopiist van dit document geconclu-
deerd worden dat het het meest waarschijn-
lijk is dat Sasbout de abdis van het Arnhemse 
Agnietenklooster verblijdde met deze reliek-
gift. Bovendien was Sasbout nog geen maand 
na zijn bezoek aan de abdij van Prüm in Arn-
hem.

 456 HUA OKN Apostolische vicarissen-441, f.744: 
brief van Sasbout aan Tilman (7 september 
1594). Bij Gruting 1992, p. 54-55 is een verta-
ling van deze brief opgenomen.

 457 Gruting 1992, p. 55: hier wordt de identiteit 
van Theodorus Lengel uit de doeken gedaan.

 458 Linden 2002, p. 278: Eusebius I en zijn gezel-
len waren christelijke jongemannen die onder 
Commodus gemarteld en omgebracht werden 
vanwege hun geloof. In het midden van de 
vijftiende eeuw kwamen relieken van in ieder 
geval twee van hen terecht in de Eusebiuskerk 
in Arnhem.

 459 Gruting 1992, p. 56: Vosmeer voorzag de man 
in zijn brief niet van een naam, maar dit moet 
Joachim van Eck geweest zijn.

 460 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-46. In de schat bevindt zich een papie-
ren pakketje dat Sasbout aan de buitenkant 
beschreven heeft (xls. 1654): Diverse SS reliquie 
ex Mo(nasterio) Brigittemo in Soest. Aangezien 
geen heiligennamen genoemd worden, zal het 
nooit vaststaan dat deze relieken dezelfde zijn 
als die Sasbout in 1594 ontving, maar aanne-
melijk is het wel.

 461 HUA OKN Apostolische vicarissen-2, f.344. 
Voor de legende over het broodwonder van 
Bonifatius, zie: Nissen 1986.

 462 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-54: een door Sasbout eigenhandig (haastig) 
neergekrabbelde notitie.

 463 HUA OKN Apostolische vicarissen-469. Zie 
voor de transcriptie van deze relieklijst: bijlage 
A.

 464 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 
nr. 2 en 3.

 465 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, nr. 4, 
9, 10 en 12 en xls. 816: notitie aan de binnen-
kant van een papieren reliekomhulsel. Hierin 
wordt gesproken van 1686. Dit moet uiteraard 
1586 zijn. Hoe deze geschiedenis van de wurg-
doek van Cunera gekoppeld moet worden aan 
de eerdere uiteenzetting over dit reliek (zie H4 
‘Wurgdoek van Cunera en albe van Lebuinus’), 
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is mij onduidelijk. De kans is echter groot dat 
het bij de reliekgift van Sollingen ‘slechts’ om 
draadjes uit de doek ging.

 466 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 
nr. 7 en 8. De gift van Cornelia Wilhelmus 
wordt ondersteund door een losse notitie in 
het altaar van de Gertrudiskathedraal: xls. 1213 
(in het handschrift van Tilman). NB: door deze 
vondst worden de reliekcollecties van Sasbout 
en Tilman in Keulen/Leuven en van de Ger-
trudiskathedraal aan elkaar gekoppeld, zie ook 
noot 472.

 467 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, nr. 11.
 468 HUA OKN Apostolische vicarissen-440, 

f.405r.
 469 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, f.1v-

f.2r.
 470 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 

nr. 27 en 28. Een mooi detail is dat Tilman bij 
de gift van de karthuizers vermeldde dat het 
slechts om heel kleine relieken gaat. Hij sprak 
over minimae particulae en over sunt quasi atomi. 
Met kleine stipjes inkt gaf hij aan hoe de relie-
ken, die niet meer geweest kunnen zijn dan 
gruis, eruit zagen.

 471 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, nr. 33 
en 34.

 472 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 
nr. 45 en 91. De enige ongeschoeide Marga-
retha die mij bekend is, is de karmelietes Maria 
Margaretha der Engelen, maar zij moest nog 
geboren worden op het moment dat Tilman 
zijn lijst opstelde. Margaretha’s die in (de buurt 
van) Picenum begraven werden zijn Marga-
retha van Cascia en Margaretha van Cortona, 
maar bij hen beiden is geen reden om over 
‘ongeschoeid’ te spreken. Op welke heilige Til-
man doelde, blijft vooralsnog gissen. NB: ook 
hier is, net als bij de relieken uit noot 466 een 
directe brug te slaan tussen de reliekverzame-
ling die werd samengebracht door Sasbout en 
Tilman en de huidige schat in de kathedraal. In 
de kathedraal is namelijk een reliek waarop in 
het handschrift van Tilman genoteerd staat: Ex 
veste S. Margaretae discalciatae cuius corpus requescit 
Piceni (xls. 1262). Het reliek dat Tilman in 1597 
onderdak bood in Keulen is nu in de Gertru-
diskathedraal.

 473 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 
nr. 75 en 90b.

 474 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 
nr. 92 en 93.

 475 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, resp. 
nr. 13, 14 en 36. Over deze doek correspon-

deerden Sasbout en Tilman een aantal keer in 
1595 en 1596. Hun berichtgeving hierover is 
niet eenduidig, zodat ook hieruit niet duide-
lijk wordt wat de oorspronkelijke bewaarplaats 
was van het stukje stola van Bonifatius. Het 
lijkt er echter wel op dat Adelbertus Eggius 
(zie H5 ‘Adelbertus Eggius’) een rol heeft 
gespeeld in de verwerving voor de gebroeders 
Vosmeer. Voor deze correspondentie, zie: HUA 
OKN Apostolische vicarissen-442, f.825, f.830, 
f.837, f.841, f.844, f.854 en f.1020. In deze brie-
ven werd ook geschreven over schedelrelie-
ken van Bonifatius. Sasbout was daarnaar op 
zoek omdat hij relieken in handen had gekre-
gen die veel kleiner waren dan hij verwacht 
had. Sasbout schreef dat de schedelrelieken die 
hij nu bezat slechts fragmentjes ter grootte van 
erwtjes waren. Bovendien was de schedel van 
Bonifatius niet altijd goed bewaakt geweest, 
waardoor het voor wie dan ook mogelijk was 
geweest om (als ze het reliek met een kus kwa-
men vereren) een stukje gebeente af te bijten 
voor eigen gebruik.

 476 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, nr. 94, 
95 en 96.

 477 HUA OKN Apostolische vicarissen-469, los 
briefje.

 478 HUA OKN Apostolische vicarissen-440, f.411v.
 479 HUA OKN Apostolische vicarissen-440, 

f.427r. HUA OKN Apostolische vicaris-
sen-440, f.439r-f.440v is een brief van Leo-
ninus aan Tilman van 6 juli 1591. Naast aller-
lei andere zaken, vermeldde Leoninus dat er in 
Trier relieken bewaard werden die men wel-
licht wilde delen. Om welke relieken het gaat, 
noteerde Leoninus niet en uit geen enkele 
andere bron blijkt dat Tilman zich ingezet 
heeft de Trierse relieken voor zijn collectie te 
bemachtigen.

 480 idem.
 481 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-18. Deze gift is overigens in verband te 
brengen met een vermelding in de relieklijst: 
HUA OKN Apostolische vicarissen-469, nr. 1.

 482 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-18: in opdracht van Johan van Kempen, 
doctor van de metropolitane kerk van Keulen 
stelde Adolf Wesselink, zijn secretaris, dit docu-
ment op. De notitie over de gift in 1600 staat 
vermeld op de plica.

 483 HUA OKN Apostolische vicarissen-441, f.557.
 484 HUA OKN Apostolische vicarissen-5, f.855r.
 485 xls. 1071: opschrift op een papieren reliekom-

hulsel.
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 486 xls. 546: document geschreven door Eggius.
 487 xls. 273: opschrift van de hand van Eggius aan 

de binnenzijde van een papieren reliekom-
hulsel en xls. 523: relieklijst van de hand van 
Johannes Trees (zie H4 ‘Johannes Trees’) uit 
1740 waarin hij memoreert aan de reliekgift 
van Sasbout aan Eggius.

 488 HUA OKN Apostolische vicarissen-3, f.416. 
De relieken van de heilige Jeroen en daarbij 
die van de heilige Adelbertus (afkomstig uit de 
abdij van Egmond), waren al eerder onderwerp 
van studie, zie: Graaf 1874. In dit artikel komt 
ook de rol die Eggius en Vosmeer speelden bij 
de redding en bewaring van die relieken ter 
sprake. 

 489 HUA OKN Apostolische vicarissen-3, f.410.
 490 HUA OKN Apostolische vicarissen-5, f.942r.
 491 HUA OKN verzamelde stukken-162. Opval-

lend genoeg wordt een zeventiende-eeuwse 
kopie van ditzelfde document bewaard in 
het hoofdaltaar van de Gertrudiskathedraal, 
document C-58. In zijn geschiedenis van de 
Utrechtse kerk neemt Nicolaas Broedersen 
deze belangrijke inventarisatie op, zie: Broe-
dersen 1729-1763, dl. 1, p. 13-14.

 492 HUA OKN verzamelde stukken-162, f.1r. Een 
transcriptie van dit archiefstuk bij: Asch van 
Wijk 1846, p. 206-213. Hoven van Genderen 
1997, p. 536-537.

 493 HUA OKN verzamelde stukken-162, f.1v. De 
cedulae vermeldden het volgende: Ista est pars 
corporis sanctissimi Martiris Adalarii prout fuit in 
Daventre (dit is een deel van het lichaam van 
de heilige martelaar Adalardus, afkomstig uit 
Deventer) en Hic requiescunt membra sancti Ada-
larii presbiteri et martiris Christi (dit is overblijf-
sel van het lichaam van de heilige Adalardus, 
priester en martelaar van Christus).

 494 HUA OKN verzamelde stukken-162, f.1v-f.2r. 
De cedula luidde: In hac capsula reconditae fuerunt 
de novo, anno domini MCCC nonagesimo nono, 
mensis augusti die sexta, reliquiae preclari martiris 
Eobani quondam huius Ecclesiae Choriepiscopi (dit 
kistje is de nieuwe houder van relieken die op 
6 augustus 1399 in een schrijn geplaatst waren, 
zonder twijfel relieken van de martelaar Eoban, 
ooit koorbisschop in deze kerk). 

 495 HUA OKN verzamelde stukken-162, f.2r. De 
cedula in het vierde kistje vermeldde: Anno 
domini MCCC nonagesimo nono mensis augusti 
die sexta in hac capsa de novo repositae fuerunt 
queadam reliquiae Sociorum Sancti Bonifacii epis-
copi et martiris gloriosi (in dit kistje zitten relie-
ken die op 6 augustus 1399 in een schrijn 

geplaatst waren, relieken van de gezellen van 
de heilige Bonifatius, bisschop en eervolle 
martelaar).

 496 Opvallend is dat in de verder volledig Latijnse 
tekst voor het woord ‘schedel’ cranium gebruikt 
wordt. Dit is geen Latijns woord. In het Grieks 
is schedel echter το κράνιον, in het Italiaans 
cranou.

 497 Hoven van Genderen 1997, p. 537 noemt als 
jaartal 1421, dit is echter onjuist. Zie voor het 
translatiebericht: Asch van Wijk 1846, p. 209.

 498 HUA OKN verzamelde stukken-162, f.3v. 
Asch van Wijk 1846, p. 210.

 499 Deze lijst komt hieronder uitvoeriger aan bod.
 500 HUA OKN Apostolische vicarissen-18, f.946r.
 501 HUA Kapittel Oudmunster-404 (1627).
 502 HUA OKN verzamelde stukken-166, f.2r.
 503 HUA OKN verzamelde stukken-162, f.3r.
 504 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-4: Anno domini 1685, 1 decembris stylo veteri 
novem capsas, in quarum 1. sunt reliquiae Sancti 
Adalarii, in 2. Sancti Eobani in 3, 4, 5, et 6. Sanc-
torum sociorum Sancti Bonifacii, in 7. Sancti Gre-
gorii, in 8. Sancti Frederici, et in 9. Sancti Odulphi 
& quae omnes plurimis annis fuerunt sub custo-
dia Domini Gerardi Vandensteen 17. octobris 1680 
defuncti, et quae deinde translatis sunt ad aedes nos-
tras, vulgo de Hoek.

 505 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-17. Sasbout verwijderde blijkbaar niet alleen 
relieken uit hun oorspronkelijke bewaarplaats, 
maar luisterde ook translaties op met zijn aan-
wezigheid. In één van de houten kisten in 
compartiment C van het hoofdaltaar van de 
Gertrudiskathedraal wordt een strookje papier 
bewaard waarop Sasbout eigenhandig verklaart 
dat hij een op 2 april 1607 getranslateerde rib 
van Plechelmus accepteerde en dat hij deze 
vervolgens aanbood aan Van Rouveen, die 
toen deken was van het Plechelmuskapittel te 
Oldenzaal, en aan de andere clerus. 

 506 xls. 1300. Het ging hier ongetwijfeld om 
dezelfde rib die Sasbout kort daarvoor aan Van 
Rouveen had overhandigd, zie vorige noot.

 507 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-43. Linden 2002, p. 807: de relieken van ten 
minste één van Ursula’s gezellinnen, namelijk 
Sigillindis, waren overgebracht naar het Mak-
kabeeënklooster te Keulen.

 508 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-16.

 509 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-15.

 510  xls. 218.
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 511  Georgius Braun is ook bekend geworden als 
auteur van Civitates orbis terrarum, een cartogra-
fische publicatie uit het eind van de zestiende 
eeuw.

 512  Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-65.

 513  HUA OKN Apostolische vicarissen-11, f.2319r.
 514  Meerdere onderzoekers ondervonden al last 

van Sasbouts manier van schrijven, zo ook 
Gerlach 1957, p. 261 toen hij in de jaren ’50 
onderzoek deed naar de apostolisch vicaris. Hij 
noemt Sasbouts notities al te beknopt en dikwijls, 
ook om hun grammaticale en redactionele aard moei-
lijk begrijpbaar.

 515 HUA OKN Apostolische vicarissen-18. De lijst 
omvat vier pagina’s (f.945r, 945v, 947r en 947v) 
en is geschreven in het handschrift van een 
nog niet benoemde persoon. Onderaan f.947r 
heeft Sasbout op 6 juli 1610 eigenhandig wat 
tekst toegevoegd. Op 26 maart 1611 beschreef 
hij ook f.947v. Bij binding van de documen-
ten in een boek is tussen f.945 en f.947 een 
ongedateerde (waarschijnlijk 1611) door Sas-
bout zelf geschreven relieklijst terechtgeko-
men. Deze lijst moet als een gedeeltelijke aan-
vulling op de lijst op folia 945 en 947 gezien 
worden, maar onderbreekt nu de tekst die van 
f.945v doorloopt op f.947r.

 516  De opsomming is te uitvoerig om hier op te 
nemen, maar zie hiervoor: bijlage B.

 517  HUA OKN Apostolische vicarissen-19, f.1270r. 
Over deze houders: Gruting 1992, p. 69.

 518  Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-61. In Vregt 1880, p. 7 wordt deze Adriaan 
ook Adriaan Theunissen genoemd.

 519  Deze relieken noemde Adriaen ab Oirschot 
al eerder in een brief van januari 1598 (HUA 
OKN Apostolische vicarissen-3, f.461r.) aan 
Sasbout. Pas jaren later zou hij dus tot over-
dracht overgaan.

 520 Wanray 1666, zie voor een samenvatting ook: 
Gorissen 1953, p. 10-12.

 521 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-9.

 522 Knuif – Smeets 1915, p. 391-393 en Vregt 1880, 
p. 1-2.

 523 De in xls. 523 genoemde door Sasbout aan 
Eggius gegeven relieken komen althans voor 
op relieklijsten van het Keulse college.

 524 Knuif – Smeets 1915, p. 395-396.
 525 HUA OKN OBC-854 (1615) en een nage-

noeg gelijk afschrift is te vinden in: HUA 
OKN Apostolische vicarissen-503. Een alfabe-
tisch geordende lijst van alle relieken in deze 

twee archiefbronnen is opgenomen in: Gele-
nius 1645, p. 615-617.

 526 Voor de lotgevallen van enige typisch 
Utrechtse relieken, zie: Kruijf 2009b.

 527 Zonder twijfel betreft het hier het stuk rib dat 
Tilman ontving van Adriaen Anthonisz., zie 
noot 518 en 519.

 528 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-53.

 529 HUA OKN OBC-854 (1627), twee afschriften.
 530 HUA OKN OBC-854 (1627), f.2v. Het is niet 

erg waarschijnlijk dat deze houder zich al in 
het college bevond, aangezien dat nog in de 
beginfase van haar bestaan zat. Vermoedelijk 
werd de houder tussen 1615 en 1627 toege-
voegd aan de collectie.

 531  Gerlach 1948, p. 129-133, Smit – Jacobs 1994, 
p. 44-45, Ackermans 2003, p. 67-72 en Vregt 
1880, p. 12.

 532 In een brief van Balthasar van Wevelinchoven 
(2 mei 1671) werd uitvoerig ingegaan op de 
verhuizing van Keulen naar Leuven, zie: HUA 
OKN Apostolische vicarissen-225, f.1275v. Van 
Wevelinchoven († circa 1694) was secretaris 
van apostolisch vicaris Johannes van Neercas-
sel en tevens van het Utrechtse vicariaat in het 
algemeen.

 533 Smit – Jacobs 1994, p. 47-49. Dit Pauscollege 
was gesticht naar aanleiding van het testament 
van paus Adrianus VI, die daarin beschikte dat 
zijn huis in Leuven een college voor arme stu-
denten moest worden. Het gebouw is inmid-
dels grotendeels herbouwd, maar doet tot op 
de dag van vandaag dienst als studentenwoning.

 534 Smit – Jacobs 1994, p. 54-60 en Jacobs 1981, 
p. 35-43.

 535  HUA OKN OBC-854 (1683), twee afschriften
 536 HUA OKN OBC-697, 08-05-1680.
 537 HUA OKN OBC-697, 04-04-1683, nr. 18. Zie 

ook: Smit – Jacobs 1994, p. 61.
 538 Zie hiervoor ook: HUA Parochie Sint Jaco-

bus-381-104 (uitgebreider hierover, zie H4 
‘Niek van Ditmarsch’).

 539 Vregt 1880, p. 337.
 540 Molhuysen 1911-1937, dl. 3, kol. 320-322.
 541 xls. 375.
 542 xls. 516. Een mededeling over deze reliektrans-

actie is ook te vinden in: xls. 523. Over het 
begijnhof in Diest, zie: Verachtert 1973, 
p. 57-66, waarbij de laatste pagina verhaalt over 
de daar aanwezige besloten hofjes.

 543 xls. 234. Deze Simon de Rijk was priester in 
Haarlem en stierf in 1625, zie hiervoor: Regis-
ter 1893, p. 114.
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 544 xls. 273.
 545 xls. 546.
 546 xls. 523.
 547 HUA OKN Apostolische vicarissen-3, f.416.
 548 HUA OKN Apostolische vicarissen-3, f.418r. 

Het is goed mogelijk dat Eggius in dit schrij-
ven duidde op (één van) de negen kistjes met 
Salvator-relieken die ontstonden na de inven-
tarisatie van de Utrechtse reliekcollectie die 
bewaard werd in Emmerik (zie H4 ‘Sasbout 
en Tilman Vosmeer’). Eggius schreef over een 
ribreliek en een reliek uit de hand en het staat 
vast dat zich in het kistje van Frederik in ieder 
geval die lichaamsdelen bevonden. Het is niet 
ondenkbaar dat Eggius slechts de relieken van 
Frederik van Sasbout ontving (vergezeld van 
een bijschrift) en dat hij er foutief vanuit ging 
dat er ook relieken van Odulphus en Adalardus 
aan hem gegeven waren.

 549 xls. 525.
 550 HUA OKN Apostolische vicarissen-6, f.1216r. 

Een vermakelijk detail is dat Eggius zich tij-
dens zijn bezoek liet vergezellen door Hendrik 
van Vorden (†1629), de latere vicaris-generaal 
van het bisdom Deventer, die moest dienst-
doen als tolk (interprete sine verbi expressore). In 
Molhuysen 1911-1937, dl. 4, kol. 336 staat dat 
Brunesius hardhorend was.

 551  xls. 283 en xls. 1300.
 552 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

B-2. Deze reliekoverdracht is opgetekend door 
ene J. Kuijck. Deze priester komt ook voor in 
een kleine notitie in het hoofdaltaar, eveneens 
betreffende relieken van de martelaren van 
Gorcum (xls. 387), zie H4 ‘Servatius Nieuw-
poort’. 

 553 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-45.

  554 Lommel 1879a, p. 97-102. Voor Werenfridus, 
zie: Burg 1913, p. 171.

 555  Lommel 1879a, p. 97-100 en Gruting 1992, 
p. 59.

 556 Lommel 1879a, p. 105-107.
 557 Lommel 1879a, p. 106.
 558 Lommel 1879a, p. 95-109. Fredericus Eimeren 

bood ook onderdak aan verbrande relieken van 
Werenfridus: incenso residuis, zie hiervoor ook: 
Burg 1913, p. 171-172.

 559 Lommel 1879a, p. 109.
 560 Monteiro 1996, p. 215-216.
 561 Hoven van Genderen 1997, p. 537.
 562 Rikhof 1997, p. 746, Lommel 1879a, p. 113 en 

Stam 1995, p. 18. Tweeduizend gulden was voor 
die tijd een groot bedrag. Ter vergelijking: een 

ambachtsman verdiende in de vroege zeven-
tiende eeuw een jaarinkomen van drie- à vier-
honderd gulden. Bij de aankoop van Botter 
werd gesproken over alle relieken (omnes reli-
quiae). Alhoewel er al relieken uit de Domcol-
lectie waren weggenomen, moet de omvang 
van de reliekschat die Botter in handen kreeg, 
groot zijn geweest. 

 563 Miert 1920, p. 253-255.
 564 HUA OKN Apostolische vicarissen-12, f.2686 

en f.2700: het betreft hier twee brieven van 
Adriaen Anthonisz. (ofwel: ab Oirschot) aan 
Sasbout. Anthonisz. omschreef Botter eerst als 
enen burger van hier die genoempt was botter en 
vervolgens als den burger evert b. (f.2686r). Vooral 
vanwege die eerst mededeling moet Everar-
dus Botter wel in (de omgeving van) Everdin-
gen (waar Anthonisz. pastoor was) of Wijk bij 
Duurstede hebben gewoond. Botter werd ove-
rigens, blijkens deze brieven, verdacht van dief-
stal. Ten tijde van zijn reliekactiviteit miste het 
convent namelijk plots enkele kostbare edel-
metalen voorwerpen. Na ondervraging con-
cludeerde men dat Botter niet de dief kon zijn, 
maar dat het dan wel een bezoekster van het 
klooster moest zijn: soe dat syt nu een vrau opleg-
gen die daer int cluester een nacht off 2 geweest 
hadde die geen goede faem en heeff (f.2700r).

 565 Lommel 1879a, p. 141-142. De abdis wordt ook 
genoemd in Buchel circa 1615. Op f.139v en 
op f.140r beschreef Buchel het Oostbroeker 
klooster; hij had daar als kind zelf de resten van 
enkele kooltjes uit de marteling van Laurentius 
gezien.

 566 Lommel 1879a, p. 143-144. Van Afferden schreef 
dat hij al ettelijke jaren angstig was voor zijn 
kostbaarheden vanwege de andere religie. Hij gaf 
aan het kistje terug te willen ontvangen zodra 
het klooster weer veilig genoeg zou zijn. 

 567 Lommel 1879a, p. 145.
 568 Lommel 1879a, p. 145.
 569 Albrecht en Isabella stonden ook in verbinding 

met Jean Baptist Gramaye (1580-1635). Deze 
was kanunnik van het Lambertuskapittel te 
Luik, proost van de Walburgiskerk te Arnhem 
en publicerend historicus (o.a. Gramaye 1610). 
Van Albrecht van Oostenrijk had Gramaye de 
opdracht gekregen om relieken uit de Noor-
delijke Nederlanden te redden en ze onder 
te brengen in Brussel, waarschijnlijk in bewa-
ring van de aartshertog en zijn vrouw. Gra-
maye heeft op grote schaal aan deze opdracht 
voldaan. De resultaten van zijn zoektocht naar 
bedreigde relieken is via een correspondentie 
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deels te reconstrueren, zie hiervoor: Lommel 
1879a, p. 115-141 en Gruting 1995. Uit deze 
documentatie blijkt niet dat Gramaye zich 
ook beziggehouden heeft met de Utrechtse 
relieken. Tevens is er geen reden om aan te 
nemen dat de in Brussel ondergebrachte relie-
ken nu (deels) in de Gertrudiskathedraal lig-
gen. Daarom heb ik vooralsnog de persoon van 
Jean Baptist Gramaye niet nader bestudeerd. 
Voor kennis over de lotgevallen van Noord-
Nederlandse relieken in het algemeen, is een 
uitgebreidere studie naar Gramaye wel nood-
zakelijk. Zie ook: Biographie 1866-1986, dl. 8, 
kol. 179-184, Charité – Schöffer 1979-2001, 
dl. 4, p. 110-111 en Gruting 1992, p. 59.

 570 Lommel 1879a, p. 142-145. Lommel vermeldt 
hier (p. 145, noot 1) dat Botter in 1616 relie-
ken van Clara en Eugenia ter hand stelde aan 
Isabella. De overeenkomst tussen de twee ove-
rige voornamen van de aartshertogin, die vol-
uit Isabella Clara Eugenia heette, lijkt mij te 
groot om toevallig te zijn. Ik vermoed dan ook 
dat Lommel bij de vertaling van het door hem 
gebruikte document een vertaalfout gemaakt 
heeft.

 571 xls. 297.
 572 xls. 351.
 573 Lommel 1879a, p. 113-114 en Elsen 1890, 

p. 34-35. Zie ook: Stam 1995, p. 18.
 574 Lommel 1879a, p. 149-150. Zie ook: Hoven van 

Genderen 1997, p. 537 en Acta Sanctorum 1643-
…, Iunii, dl. II, p. 592.

 575 Ten tijde van de activiteiten van Van Buurlo 
en Botter schreef nuntius Frangipani te Brus-
sel een akte van consent (22 augustus 1604) 
betreffende ornamenten van de Utrechtse 
dom. Dit archiefstuk (HUA OKN Apostoli-
sche vicarissen-58) is zoek en kon derhalve 
niet bestudeerd worden.

 576 Heussen – Rijn 1725-1726, dl. 1, p. 388-389.
 577 HUA Kapittel Oudmunster-404, f.1v.
 578 HUA OKN verzamelde stukken-166. Waar-

schijnlijk bevatte de erfenis niet alleen relieken, 
al wijdde Van den Steen daar wel zijn memo-
rie aan, maar ook liturgisch zilver, paramenten, 
boeken en documenten.

 579 In Buchel circa 1615, f.46v wordt het grafmo-
nument voor de Janskanunnik beschreven.

 580 Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 161.
 581 Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 198.
 582 HUA OKN verzamelde stukken-174. Het 

betreft hier met name boeken, actes, brieven 
en ‘andere scrifturen’ (f.5r).

 583 Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 165. Ter 

vergelijking: voor een verguld Mariabeeldje 
kreeg men bij verkoop tweeëntachtig gulden 
(Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 166 en 
Bergh-Hoogterp 1990, p. 437).

 584 Dodt van Flensburg 1838-1848, p. 198. Theo-
dorus van Esch was een zoon van Arnolds 
broer Dirck van Esch. Hoven van Gende-
ren 1997, p. 534-535 meent dat Arnolds bezit 
terechtkwam bij Dirck, dit is echter niet juist. 
Gerrit van den Steen was een zoon van Theo-
dorus’ zus Lucia, die getrouwd was met Gerrit 
van den Steen senior.

  585 Heukelum 1877, p. 2, Hoven van Genderen 
1997, p. 535, Dodt van Flensburg 1838-1848, 
p. 198.

 586 HUA OKN verzamelde stukken-208. Op f.26r 
noemt Van Esch bijvoorbeeld de alba manipulo 
stola cingulo barnoldi epi(scopis) fundatoris n(ost)ri.

 587 HUA OKN verzamelde stukken-206. Zie ook: 
Hoven van Genderen 1997, p. 536, Dodt van 
Flensburg 1838-1848, dl. 1, p.199-201 en Heu-
kelum 1877, p. 2.

 588 Regelmatig vermeldde Gerrit van den Steen 
details van de opgesomde voorwerpen, zoals 
(f.1v) een andere silveren overgulde kelck toebe-
hoorende een sekere broderschap waervan die memorie 
die boven op die kelck is gespelt, is halff vande muysen  
opgegeten of (f.1r) dry roode camelotte dalmatice 
voor die chorailen maer gelapt en heel versleeten.

 589 HUA OKN verzamelde stukken-206, f.1r. 
Museum Catharijneconvent bewaart deze 
albe van Bernold (inv.nr. OKM t91, cat.nr. 10) 
en de twee singels (inv.nr. OKM t93a/b, cat.
nr. 17). De stola en manipel zijn in de periode 
1974-1979 verloren gegaan. De beschrijving 
van deze objecten in Cat.tent.Keulen 1985, 
dl. 2, p. 441 kan dus nooit gebaseerd zijn 
geweest op eigen waarneming. Uit beschrij-
vingen is af te leiden dat zowel de stola als de 
manipel rijkelijk versierd waren met in goud-
draad geborduurde voorstellingen van onder 
andere de Annunciatie, Geboorte, Kruisiging 
en Hemelvaart. Schematische voorstellingen 
ervan zijn opgenomen in het artikel van Heu-
kelum 1877.

 590 HUA OKN verzamelde stukken-206, f.3r-f.4r. 
Zie ook: Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 1, 
p. 201-202.

 591 HUA OKN verzamelde stukken-206, f.4v.
 592 Voor het belang van Van den Steen voor het 

behoud van het Kleed des Heren (zie H4 
‘Kleed des Heren’), zie meer specifiek: Vijvers 
1991, p. 14. Alle in deze zin opgesomde relie-
ken waren voorheen bewaard geweest in het 
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ivoren kistje (zie H4 ‘Het ivoren kistje’). Van 
den Steen had dat leeggemaakt om het terug 
te kunnen geven aan het kapittel van Sint-Sal-
vator. De relieken bewaarde hij zelf.

 593 HUA OKN verzamelde stukken-166. Zie 
ook: Visser 1933, p. 207-210. Hoven van Gen-
deren 1997, p. 646 noot 19, waarin verschei-
dene heiligen genoemd worden die moge-
lijk in aanmerking komen om door Van den 
Steen ‘Hermmanni’ genoemd te worden. Er is 
naar mijn weten slechts één heilig verklaarde 
bisschop met de naam Hermannus, name-
lijk Hermannus van Luik (die kort genoemd 
wordt in het Diarium van Aernout van Buchel, 
zie: Brom – Langeraad 1907, p. 277), dus bij 
deze voeg ik deze plausibele kandidaat toe aan 
de inmiddels geopperde namen.

 594 HUA OKN verzamelde stukken-380. Zie ook: 
Dodt van Flensburg 1838-1848, dl. 3, p. 196-
197.

 595 HUA Kapittel Oudmunster-404. Zie ook: 
Brom 1901, p. 395-398.

 596 Voor de vermelding van de coppen, zie: HUA 
Kapittel Oudmunster-404, f.1v. Voor het kruis-
reliek, zie: HUA OKN verzamelde stukken- 
165, f.2v.

 597 Visser 1934g, p. 201.
 598 HUA OKN verzamelde stukken-165, f.3r. Van 

de goederen die het kapittel sinds 1637 weer in 
beheer had, is een aantal in het midden van de 
zeventiende eeuw aangewend om wat financi-
ele verlichting te brengen. Zo werden de pel-
len uitgebrand, wat inhield dat de gouddraden 
eruit gesmolten werden om er munten van te 
slaan, zie hiervoor: Visser 1934g, p. 202. Ook 
de armreliekhouder die Gerrit in bezit kreeg, 
bestaat niet meer. Wellicht was dit object het-
zelfde lot beschoren. 

 599 Staal 2000, p. 178. Staal vermeldt hier in navol-
ging van Visser als jaartal 1657, dit moet echter 
1637 zijn. Zie ook: Visser 1933, p. 162.

 600 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-1, C-28, C-32 en C-51.

 601 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-57.

 602 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-1, C-28, C-32, C-51, C-57 en C-69. In 
document C-51 staat dat het onduidelijk was 
of Van der Plaet deze toestemming mondeling 
of schriftelijk had verkregen. Filips van Rou-
veen schreef onder zijn schuilnaam Johan-
nes Lavalle een levensbeschrijving van Anto-
nius van der Plaet. Deze beschrijving is gede-
tailleerd en bij vlagen erg vermakelijk: HUA 

OKN OBC-768-1/2, zonder foliëring.
 603 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-31.
 604 Heussen – Rijn 1725-1726, dl. 1, p. 83 en Ver-

heij 1979, p. 83.
 605 Monteiro 1996, p. 61.
 606 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-12.
 607 Verheij 1967, p. 130-133 en 182. Aangezien het 

crucifix in 1672 het altaar van de Domkerk 
sierde, toen voor korte tijd de katholieke reli-
gie gerestaureerd was, moet het zilveren object 
voor die tijd besteld en vervaardigd zijn. Onder 
de parochianen van de Gertrudiskathedraal 
doet het verhaal de ronde dat Van Brienen eens 
een stukje van het kruishout aan iemand ten 
geschenke gaf. De holte die dit reliek in het 
crucifix achterliet zou op miraculeuze wijze 
dichtgegroeid zijn met puur goud. Vooralsnog is 
geen bron gevonden waarop dit verhaal steunt.

 608 HUA OKN verzamelde stukken-165, los 
briefje.

 609 xls. 884.
 610 xls. 888.
 611 xls. 919.
 612 Heussen – Rijn 1725-1726, dl. 2, p. 83-84. 

Nieuwpoort wordt hier omschreven als een 
godvruchtig man, een tweede Job. Hij was 
streng voor zichzelf, maar mild voor anderen. 
Wanneer hij zijn voetreizen naar de verschil-
lende gasthuizen maakte, droeg hij op straat 
een toegemaeckte baard, zodat hij niet herken-
baar was voor de andersgezinden. Hieruit valt 
af te leiden dat de spanningen tussen katholie-
ken en protestanten ook na het midden van de 
zeventiende eeuw nog voelbaar waren. Hij was 
zowel door Jacobus de la Torre als door Johan-
nes van Neercassel – beiden apostolisch vicaris 
– geprezen als een man van grote deugd. Zie 
ook: Ackermans 2003, p. 407 (nr. 0409).

 613 xls. 239. Paus Innocentius XI is nooit heilig 
verklaard en werd pas in 1956 zalig verklaard. 
Het is hierom onwaarschijnlijk dat Nieuw-
poort een reliek van hem bezat. Waarschijnlij-
ker is het dat hij de beschikking had over een 
door Innocentius XI gewijd agnus dei.

 614 xls. 245 en xls. 246.
 615 De drie nootjes worden tot op de dag van 

vandaag in de Gertrudiskathedraal bewaard:  
xls. 1494. Zie: Linden 2002, p. 36. Alena van 
Vorst wordt ook wel Alena van Dilbeek 
genoemd.

 616 Margry – Caspers 1997-2004, dl. 1, p. 235 en 
El-Fers 2005, dl. G.
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 617 xls. 387. In dit documentje wordt Pieter Ger-
rits bij zijn Latijnse naam Petrus Gerardus 
genoemd. Door het consciëntieuze onderzoek 
naar (de beeldvorming van) de martelaren van 
Gorcum van Roy Tepe, is duidelijk geworden 
dat het mogelijk is een zorgvuldige geschie-
denis van de opgraving van de beenderen van 
de martelaren van Gorcum te reconstrueren. 
Bij deze opgraving waren naast Pieter Ger-
rits onder anderen ook Filips van Rouveen, 
Everardus Botter, paus Paulus V en het aarts-
hertogelijk paar betrokken. Priester J. Kuijk is 
zeer waarschijnlijk dezelfde als Joannes Cau-
chius, plebaan van Utrecht. Voor nadere infor-
matie, zie: Bootz 1894, p. 64 ev. en Kronen-
burg 1902, dl. 1, p. 113-118. Alle informatie in 
deze noot is afkomstig van Roy Tepe, die ik bij 
deze hartelijk dank voor zijn bereidwilligheid 
onderzoeksgegevens te delen. De daadwerke-
lijke publicatie van de opgravingsgeschiedenis 
laat ik graag aan hem zelf over.

 618 Jacob van Hoven moet wel jonker Jacob van 
Hove van Zijll zijn die in verscheidene archief-
stukken (bijv. HUA OKN verzamelde stuk-
ken-644, 645 en 646) heer van Amelisweerd 
wordt genoemd.

 619 HUA OKN Apostolische vicarissen-345, f.15r-
f.21v.

 620 xls. 609. 
 621 xls. 1527.
 622 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

B-4.
 623 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-10.
 624 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-47. Met een ander document van Servatius 
Nieuwpoort zou door middel van handschrift-
vergelijking de identiteit van de auteur van de 
relieklijst kunnen worden vastgesteld. 

 625 xls. 239.
 626 xls. 239, xls. 245 en xls. 246. Deze aanname 

wordt gesteund door het feit dat de relieken 
die Nieuwpoort bewaarde nu nog allemaal in 
het altaar van de Gertrudiskathedraal bewaard 
worden.

 627 xls. 1537.
 628 xls. 1534.
 629 Molhuysen 1911-1937, dl. 4, kol. 1019-1023. 
 630 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-44 en C-67.
 631 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-68.
 632 xls. 538.
 633 Respectievelijk HUA OKN Apostolische vica-

rissen-225 f.1266r-f.1268v en HUA OKN 
Apostolische vicarissen-226, f.1526r.

 634 HUA OKN Apostolische vicarissen-225, 
f.1276r.

 635 Voor een nauwkeurig overzicht van de 
gebeurtenissen tijdens het Rampjaar en de 
nasleep ervan, zie: Israel 1995, p. 877 ev. Voor 
Van Neercassels handelen in die tijd, zie: Brom 
1893.

 636 Dit was niet geheel onterecht. In 1672 werd 
de katholieke eredienst (voor korte tijd) in ere 
hersteld. In de ‘verprotestantste’ Domkerk werd 
de mis opgedragen, waarbij het kruis van Van 
Brienen (zie H4 ‘Abraham van Brienen’) het 
hoofdaltaar sierde.

 637 Visser 1934g, p. 203-204.
 638 HUA OKN Apostolische vicarissen-226, 

f.1572r-f.1577v.
 639 Deze opdracht zou kunnen zijn voortgeko-

men uit angst. In de zomer van 1672 waren 
de Franse troepen van Lodewijk XIV gevaar-
lijk dichtbij gekomen. Zwolle was ook inge-
nomen. De troepen waren weliswaar katholiek 
– en dus welbeschouwd geen bedreiging voor 
katholiek erfgoed –, maar er ging in die tijd in 
het gedruis toch veel kostbaar materiaal verlo-
ren. Mogelijk wilde Maximiliaan met de trans-
latie de relieken proberen veilig te stellen.

 640 Verder neemt Waeijer een hele lijst van ken-
merken op waarin bevestiging werd gevonden 
voor de identificatie van het lijk als Thomas 
van Kempen. Hieronder bevinden zich enkele 
vermakelijke kenmerken, zoals het feit dat uit 
de enkel van de heilige een plant met kleurige 
bloemetjes groeide, terwijl het graf altijd zon-
licht ontbeerd had (een wonder dus, f.1574v). 
Zijn getuigenis bevat meer details: zo moest 
één van de paters die als getuige bij de opgra-
ving aanwezig zou zijn vervangen worden 
omdat hij flauw was geworden (f.1576r).

 641 HUA OKN Apostolische vicarissen-230, 
f.3116r-f.3116v. Naast de verslaglegging van de 
overdracht van relieken, gebruikte Pontchateau 
deze brief om Van Neercassel te vragen om 
een Franse vertaling van de vita van de marte-
laren van Gorcum en het leven van de heilige 
Barbara.

 642 HUA OKN Apostolische vicarissen-231, 
f.3922r-f.3923v.

 643 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-40.

 644 Respectievelijk: Smit – Jacobs 1994, p. 46, p. 49 
en p. 54-61. Zie ook: Vregt 1880, p. 14.

 645 Vregt 1880, p. 14 en p. 266, Gruting 1992, p. 71 
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en Smit – Jacobs 1994, p. 93.
 646 HUA OKN OBC-697 (08-05-1680), f.1r.
 647 HUA OKN OBC-697 (04-04-1683), f.1r.
 648 HUA OKN Apostolische vicarissen-255 

(02-09-1683). Zie ook: Gruting 1992, p. 71. 
‘Disponeeren van’ betekent in de eerste plaats 
‘zich ontdoen van’ en komt verder sporadisch 
voor in de betekenis van ‘een beschikking tref-
fen over’.

 649 HUA OKN verzamelde stukken-165, los 
briefje. Door deze handeling zijn toch alle 
relieken die eens bewaard werden door Gerrit 
van den Steen beland in bezit van de Gertru-
disparochie.

 650 Deze Gerard Reumpst ofwel Rumptsius is 
vooralsnog een schimmige persoon. Het enige 
dat mij bekend is, is dat hij een kennis was van 
Aernout van Buchel (1565-1641), zie hiervoor: 
Pollmann 2000, p. 98.

 651 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-35. Zie voor Van Heussen: Molhuysen 1911-
1937, dl. 1, kol. 1102-1103.

 652 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-5.

 653 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-11.

 654 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-3.

 655 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-7. In compartiment C van het hoofdal-
taar wordt een schedel in rode zijde bewaard. 
Aan de zijkant van het hoofd zijn duidelijk 
vier knoopsgaten in het textiel te zien, waar-
door wel zeker is dat de stof ooit onderdeel 
uitmaakte van een gewaad. Bovenop zijn ook 
nog duidelijk resten van stiksels te zien waar-
mee een langwerpige cedula aan de zijde beves-
tigd was. Het briefje zelf is er helaas niet meer. 
Deze kenmerken komen wel erg overeen met 
de door Codde gegeven beschrijving van het 
schedelreliek van de heilige Kilian van Würz-
burg. Daar komt nog bij dat deze schedel 
bewaard wordt in een doos waarin ook een 
akte van translatie te vinden is. In deze akte 
(xls. 822) staat genoteerd dat de relieken in 
deze kartonnen doos op 1 juni 1977 vanuit de 
Barbara- en Antoniuskerk te Culemborg naar 
de Gertrudiskathedraal verplaatst zijn. Ervan 
uitgaande dat de door Codde beschreven sche-
del in rode zijde dezelfde is als de schedel in 
het hoofdaltaar, blijven er slechts twee sce-
nario’s over. Ofwel Johannes Wachtelaer had 
voorafgaand aan zijn reliekgift bepaald dat de 
‘geschonken’ relieken in veiliger tijden weer 

terug gegeven moesten worden aan de Culem-
borgse kerk. Zo kon onder andere de sche-
del in 1977 feitelijk voor de tweede keer aan 
Utrecht geschonken worden. Ofwel de schedel 
in rode zijde is altijd in het bezit van de Ger-
trudisparochie gebleven en hij werd in 1977 
toegevoegd aan de doos met andere Culem-
borgse relieken.

 656 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-34. In het altaar bevindt zich momenteel 
maar één rood zijden zakje met botfragmentjes 
(xls. 1182), maar het is niet zeker dat het hier 
het door Codde samengestelde pakket betreft. 
Buchel circa 1615, f.117r vermeldt de afbraak 
van het Utrechtse minderbroederklooster.

 657 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-59.

 658 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-48.

 659 Ackermans 2003, p. 329 (nr. 0073) en p. 475 
(nr. 0702) noemt een Maria (van) Rijt, die op 
4 januari 1665 trouwde met Cornelis Thomasz 
van Wijckersloot.

 660 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-4.

 661 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-20.

 662 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
B-3.

 663 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-33. Mogelijk gaat het hier wederom om 
de reliekgift die Codde ontving via Gerardus 
Reumpst, zie: noot 650.

 664 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-49.

 665 Verheij 1979, p. 45 en p. 83.
 666 xls. 530.
 667 Anoniem 1934e, p. 331 en Eck 1994, p. 42 en 

p. 45.
 668 xls. 570.
 669 HUA OKN Apostolische vicarissen-335, f.81r-

f.82v. Voor uitgebreide informatie over J.C. van 
Erckel, zie: Jacobs 1981.

 670 HUA OKN Apostolische vicarissen-335, f.84r-
f.85r.

 671  HUA OKN Apostolische vicarissen-345, 
f.62r en f.63r. Naast de door Codde 
eigenhandig geschreven verklaring zijn 
er twee wat betreft tekst nagenoeg gelijke 
verklaringen door twee andere auteurs. Deze 
zijn in bundel HUA OKN Apostolische 
vicarissen-345 bevestigd tussen de folia 62 
en 63. Van deze twee is er in ieder geval één 
geschreven door Matthias Oosterling, notaris 
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van apostolisch vicaris Codde. De versie van 
Oosterling is de enige die ondertekend is. 
Zie ook: Heussen – Rijn 1725-1726, dl. 1, 
p. 171.

 672 Codde heeft het verhaal over Joanna Tib-
bels genezing verlevendigd met vermakelijke 
details. Zo wist hij te vermelden dat de hoest 
Joanna zonder ophouden dag en nacht kwelde 
en dat de hoest zo hard was dat niet alleen haar 
huisgenoten maar ook de buren er behoorlijk 
last van hadden. Mensen die niet wisten waar 
het geluid vandaan kwam, vroegen regelmatig 
welk dier het geluid voortbracht.

 673 Na het wonder werd verschillende artsen om 
hun mening gevraagd. Zij noemden het een 
bovennatuurlijke genezing. Eén van de medi-
cijnmannen, Cornelis van Beest, was zelfs 
bereid de verklaring van Codde over het won-
der te ondertekenen.

 674 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-21.

 675 HUA Collectie Rijsenburg-249. Snelting 1909, 
p. 206.

 676 xls. 244.
 677 xls. 988 en xls. 1031. Codde moet hiermee 

haast wel doelen op de bekende Eusebiushou-
der die tot op de dag van vandaag bewaard 
wordt in de Walburgiskerk te Arnhem, zie bij-
voorbeeld: Poel 1988.

 678 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-14.

 679 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-36.

 680 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 
C-38.

 681 Ackermans 2003, p. 361 (nr. 0203) noemt een 
Geertruid Gael. Ook bij Schulte van Kessel 
1980, p. 30 komen we Geertruid Gael tegen. 
Zij is de moeder van Hugo Gael, een neef van 
Hugo van Heussen.

 682 xls. 1418.
 683 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-22.
 684 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-56.
 685 Hoofdaltaar Gertrudiskathedraal, document 

C-52.
 686 Verheij 1979, p. 16 en digitale inventaris bij 

archief HUA OKN Apostolische vicarissen.
 687 xls. 265.
 688 xls. 287.
 689 xls. 322. Hand. 19:11-12 (vertaling Groot 

Nieuws Bijbel): “God deed door Paulus onge-
woon machtige daden. Men kwam er toe 

hoofd- en halsdoeken die hij gedragen had, 
naar de zieken te brengen; dan verdwenen hun 
kwalen en gingen de duivelse geesten uit hen 
weg.” 

 690 Verheij 1979, p. 52 en p. 65.
 691 Verheij 1979, p. 7, p. 52, p. 60, p. 84 en p. 97.
 692 xls. tussen 522-523. Voor François de Paris, zie 

onder andere: Schoon 2004, p. 184-185.
 693 xls. 523: Trees beschreef de relieken redelijk 

uitvoerig. Zo vermeldde hij geregeld wie het 
opschrift op een reliek geschreven had of wie 
de relieken geauthenticeerd had. De cedula bij 
de relieken van Lebuinus was geschreven door 
zijn voorganger Petrus Lobs, die van 1693 tot 
1727 pastoor in de Annaparochie te Haarlem 
was. De opschriften op de relieken van de ver-
schillende plaatsen in het Heilig Land waren 
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