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De H. Hiernoimus schrijft1: "We vereren niet, we 
aanbidden niet, non colimus, non adoramus, uit vrees dat 
we zouden buigen voor de schepselen en niet voor de 
Schepper, maar we eren – honoramus  - de relieken van 
de martelaren omdat we Hem willen vereren waardoor zij 
zover kwamen."

Definitie
De eerste sporen vinden we bij Polycarpus, de martelaar 
in Smyrna2, waar men het verhaal van zijn verbranding 
schrijft. Het rapport vertelt dat men zijn beenderen 
verzamelde, "kostbaarder dan eender wat, meer begeerd 
dan goud. Ze werden naar een gepaste plaats gebracht. De 
Heer zou ons daar laten bijeenkomen. We zouden er in 
staat zijn in vreugde en blijheid de geboortedag te vieren 
van zijn martelaarschap".
Relieken zijn inderdaad overblijfselen (Latijn: reliquiae), 
in het bijzonder overblijfselen die voorwerp van 
religieuze verering zijn. De voorwerpen zelf worden  
'heilig'. Het kunnen middelen zijn die de heilige in zijn 
devotie en/of offerzin gebruikte, marteltuigen, maar ook 
zaken die verwijzen of naar of afkomstig zijn van die 
heilige: kledingstukken, beenderen, organen3.

1 Ad Riparium", i, P. L., XXII, 907.
2 A.D. 156.
3 Het `Manicheïsme` is een oude religie, gesticht door `Mani` (216-
276) in het oude Perzië. Mani was opgegroeid in de joods-christelijke 
sekte van de Elkesaieten, maar ging op grond van eigen 
`openbaringen` zelf een stelsel verkondigen, met een algehele 
tegenstelling tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad, tussen 
ziel en stof: het manicheïsme. In dit gnostisch dualisme zag Mani 
zich als de door Jezus beloofde definitieve openbaarder. Mani vroeg 



Relieken 3

Katholieke specificiteit
Niet katholieke gelovigen zijn niet goed op de hoogte van 
de bindingen met het sacramentele. 'Sacramentum' is een 
Latijns woord dat vaker eng wordt begrepen. Men denkt 
dan enkel aan de 7 sacramenten. In de volkse visie gaat 
een subtiel element verloren.

Het dualisme, Marcion4 en de Manicheeërs5 zijn de 
splijtzwam die een wig hebben geslagen tussen materie 
en bovennatuur. Marcion beweerde dat de God van het 
Eerste Verbond, JHWH, de schepper van het kwaad was 
en dat de God van Jezus Christus helemaal anders is. 

van zijn aanhangers strenge ascese en vegetarisme.
4 De leer van Marcion(Marcion van Sinope was een gnosticus, die 
leefde van ca. 110-160.)was dat Jezus een tot dusver onbekende God 
had geopenbaard. De God van het Oude Testament was de auteur van 
het kwaad, die er alleen was voor de joden. Daar tegenover stond de 
God van het Nieuwe Testament, die vol was van genade en van 
iedereen hield en die zichzelf in Jezus openbaarde. Marcion stelt dat 
Jezus niet geboren is, maar plotseling verscheen in Kapernaüm, rond 
29. Jezus' ervaringen en lijden waren slechts schijn. Marcion zag een 
sterke scheiding tussen geest en materie (dualisme) en aangezien de 
schepping niet door de goede God was gedaan, en de materie dus 
slecht was, geloofde hij niet in de wederopstanding des vlezes.
5 Het Manicheïsme is een oude religie, gesticht door Mani (216-
276) in het oude Perzië. Mani was opgegroeid in de joods-christelijke 
sekte van de Elkesaieten (met een mogelijke maar omstreden 
verwantschap met de Mandaeïsme), maar ging op grond van eigen 
'openbaringen' zelf een stelsel verkondigen, met een algehele 
tegenstelling tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad, tussen 
ziel en stof: het manicheïsme. In dit gnostisch dualisme zag Mani 
zich als de door Jezus beloofde definitieve openbaring. Mani vroeg 
van zijn aanhangers strenge ascese en vegetarisme. Via redelijk 
denken kon de ziel terugkeren naar het licht. Er was een uitgebreide 
mythologie, maar de vraag naar het kwaad werd niet beantwoord.



Relieken 4

Jezus bracht pas de geest in de stof. De 'boze', de 
slechterik is besmet door de stof. Hierin zat de wig. 
Menselijke, stoffelijke voorwerpen passen volgens deze 
dualisten niet in een sacramenteel bestel.
Volgens de katholieke leer kunnen via de sacramenten 
water, wijn, brood, olie en de handoplegging voertuig zijn 
van de genade, bij de sacramentalieën - die de mens 
vatbaarder maken voor de genade -, gaat het meer om 
minder gewone dragers: palmen, heilig water en as.
De theologie over de gemeenschap, de strijdende kerk 
hier op aarde, de 'kerk der zondaren' is een poging om 
theologisch om te gaan met de stoffelijke wereld. De 
'zonde' en de verlossing uit die zonde via het Sacrament: 
Christus, sacramenten en sacramentalieën implementeren 
de geest-stoffelijkheid van de mens. De lijdende en de 
zegepralende kerk, vagevuur en hemel omschrijven de 
finale van de doorbraak van Gods heil.
Items die ons hier bezighouden zijn de relieken van 
heiligen, beenderen, as, kledij of andere bezittingen van 
apostelen of heiligen, vaak verbonden met mirakelen, 
genezingen en/of heilsdaden.
De gehele context van de relieken heeft de katholieken 
toch af en toe ferm in de problemen gebracht.
We stellen vast:
Relieken hebben niet het statuut van sacramenten. 
Sacramenten zijn daarbij niet 'magisch' te interpreteren. 
Sacramenten, evenals sacramentaliën en relieken zijn het 
werk van God maar niet middellijk, via het voorwerp. 
God geeft geen macht aan een voorwerp, dat wij dan nog 
zouden kunnen tegen Hem gebruiken, d.i. 
machtsmisbruik van de gebruiker. Dat is de claim van de 
magie.
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Relieken houden in zich het gevaar van simonie6. 
De leer van de kerk bepaalt dat de wonderkracht van een 
heilige niet aan concrete plaatsen en zaken gebonden is. 
Het gewone volk kon zich daar in het verleden weinig bij 
voorstellen. Het beeldde zich, integendeel, in dat de 
kracht van een eenmaal gestorven heilige overging op 
zijn stoffelijk overschot en op al hetgeen met hem in 
aanraking was geweest. Om wonderdadige kracht te 
genieten moest men het hebben van tastbare relikwieën. 
Geen wonder dus, dat relikwieën een fel begeerd bezit 
waren, waarin stevig gehandeld werd. Bijzondere 
relikwieën werden zelfs het voorwerp van roof en 
vervalsing.
Naarmate in het Westen de volksverheffing vruchten 
afwierp, kon de kerk uitwassen in de relikwieverering aan 
banden leggen. Tegenwoordig is de verering aan vrij 
strenge regels gebonden. Het Directorium over 
Volksvroomheid en Liturgie uit 2003, dringt er bij de 
verantwoordelijken op aan zich van de echtheid van 
relikwieën te vergewissen en een buitensporige 
versplintering ervan te verhinderen. Volgens het 
directorium moeten gelovigen verder vermaand worden 
om zich niet te laten meeslepen door de manie relikwieën 
te verzamelen en moet ieder bedrog, iedere vorm van 
handel en iedere bijgelovige ontaarding vermeden 
worden. (Directorium over Volksvroomheid en Liturgie, 
Bijlage bij het Directorium voor de Nederlands 
Kerkprovincie 2, 237). 

6 Simonie is het verhandelen door middel van koop, verkoop of 
ruilhandel van geestelijke ambten, geestelijke waarden, of 
voorwerpen. Simonie ging vaak gepaard met omkoperij, en kan als 
zodanig gezien worden als een vorm van corruptie, die in de 
geschiedenis van de kerk regelmatig is voorgekomen.
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Alternatieve visie: Maarten Luther
Als nieuw gezinde gelovig stelde Maarten Luther7 de 
vraag. "Hoe de tonnen relieken wel van dat handje vol 
heiligen kon komen? En indien de relieken dan nog echt 
zouden zijn, dan is er geen enkele bijbelse grond om aan 
relieken-'verering' te doen."

De gedachtegang gaat als volgt: 
De bijbel vermaant ons niet te 
lichtgelovig te zijn. In 2 Thess. 
2:9 wordt geschreven dat de 
Antichrist met valse tekenen zal 
komen. 
Haastig vult de commentator 
eraan toe dat de donkere 
middeleeuwen met weinig 
(positief wetenschappelijke) 
kennis de mensen heel veel heeft 
doen "geloven".
Reserve wordt ook verwoord in 
de encyclopedische wijsheid. De 
Katholieke Encyclopedie schrijft 
het volgende: ´van bepaalde 

voorwerpen, m.n. een deel van het lichaam of de kleding, 
dat herinnerde aan een overleden heilige, bestond al 
voor de verbreiding van het Christendom en de 
relikwieënverering is in feite tot op zekere hoogte een 
primitief instinct in vele andere godsdienstige systemen 
naast het Christendom.´ M.a.w. het is wederom een 
heidense gewoonte die gechristianiseerd is. God is Geest 

7 Maarten Luther (Duits: Martin Luther) (Eisleben, 10 november 
1483 – aldaar 18 februari 1546)
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en Hij moet aanbeden worden in Geest en waarheid8. 
Relikwieën behoren niet tot die waarheid. Daarnaast 
maakt Encarta Encyclopedie ook een duidelijke 
vermelding dat relikwieën en de bijbehorende 
aanbiddingen ook in het heidendom voorkomen. Hier 
verwijst de protestant natuurlijk graag naar.

8 Joh. 4:24.
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Verering
Algemene geschiedenis

Graflegging
Jozef van Arimathea kwam tussen bij Pilatus om Jezus' 
lichaam te begraven9. Hij werd begraven in zijn eigen 
nieuw graf10. Nicodemus verzorgde de grafceremonie en 
betaalde ervoor11. Het werd een luxe begrafenis. Na de 
graflegging zorgden de vrome vrouwen voor de verdere 
grafgebruiken12. Dit waren de eerste uitingen van verering 
voor de God-mens.

Het vereren van 
relieken is een 
later fenomeen dat 
stamt uit de 10de 
eeuw.
Boven het graf 
van een heilige 
werd geregeld het 
hoogaltaar in de 
kerk gebouwd. 
Onder het altaar 
waren de 
beenderen van de 
heilige zichtbaar. 

In plaatsen waar geen graven van heiligen waren, werd 

9 Mar. 15:43, Joh. 19:38.
10 Matt. 27:60.
11 Joh. 19:39.
12 Matt. 28:1; Mark 16:1; Luc 24:1.
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dit gecompenseerd door het plaatsen van kostbare 
relikwieën. 
De cultus tot de heiligen is een specifiek uiterlijk gedrag. 
Relieken horen niet bij het initiatieritueel. Relieken zijn 
openbaar. Bij het geheel van de reliekenverering gaat 
men doorgaans de esoterische weg niet op. Die er niet aan 
meedoet wordt vaak door de 'believers' als 'niet vroom' 
bestempeld. De dogmatici zweren niet bij 
reliekenverering. De gelovigen die de relieken wel in ere 
houden doen echter wel beroep op de dogmatische 
hermeneutiek. Ook het ritueel van de kerk wordt in hun 
praktijk doorgetrokken.
Dit kan zijn:

 bijbelteksten
 prediking
 gebeden en psalmen, litanieën
 ikonen
 offers.
 bedevaarten, aalmoezen, kerkbelasting, vasten

De kerk probeert echter ze niet in te passen in het strikte 
kerkelijk ritueel. Ze sluiten aan bij de sacramentalieën.
De eer der altaren
De verering van relikwieën is terug te voeren tot de 
vroeg-christelijke gewoonten om de liturgie te vieren 
boven martelarengraven. In het Romeinse Rijk bestond 
bij de christelijke gemeenschappen een bijzonder 
intensieve martelarenverering. Indien het enigszins 
mogelijk was koos een gemeenschap het graf van een 
martelaar uit om als brandpunt bij de eredienst te dienen. 
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Bovenop of dicht bij het graf werd een Altaar geplaatst, 
en daaromheen werd een Kerkgebouw opgetrokken. 
Wanneer later op dergelijke graven kerken gebouwd 
werden, ontstond de gewoonte om de relikwieën in of 
onder het altaar te plaatsen. Onder het altaar dient zich 
daarom nog altijd een relikwie van een martelaar te 
bevinden.
De regalia13 (koningskroon) werden opgewaardeerd met 
relieken. 
Relieken transport
Al snel werd het gebruik dat gemeenschappen die niet 
over een eigen martelaar beschikten, van elders een 
stoffelijk overschot haalden. Soms moest men zich 
tevreden stellen met grote of kleine fragmenten van een 
overschot. Het Latijnse woord voor 'overschot' is 
'reliquia'; vandaar noemen wij een fragment van het 
stoffelijk overschot van een martelaar of heilige een 
'relikwie'. 
Relieken werden overgebracht naar locaties die op een of 
andere manier beroep erop deden. De verering van die 
relieken kon erin bestaan dat men een processie 
organiseerde.
Het overbrengen van relieken, zoals de stoffelijke resten 
van Petrus of de heilige Theresia van Lisieux, vormt 
aanleiding tot het houden van processies. Voorbeelden 
zijn Heilig-Bloedprocessies, de relikwieprocessie rondom 

13 Regalia zijn o.a. de hand der wet (Frans: Licorne, Louvre), de 
scepter van Dagobert of Karel V, de rin van de koning, symbool van 
de eenheid van volk en koning of de Franse lelie, meer symbool dan 
voorwerp. Ze werd afgebeeld op de wapenstukken van de Franse 
koning, op de mantel van de kroning. Het is ook de bloem van de 
Maagd Maria. De drie bloembladen verwijzen naar de drie-eenheid.
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de heilige Liduina in Schiedam of de waterprocessie 
rondom Sint Nicolaas in Bari.

Nicolaas van Bari
Over de levensbeschrijving van Nicolaas is maar weinig 
bekend. Hij wordt als zoon van rijke  
ouders, Euphenius en Anna, geboren 
rond 270 in Patara, in de streek Lycië  
in Asia Minor - het huidige Turkije. In  
zijn jeugd zou hij volgens legenden  
getuigen van bijzondere vroomheid.  
Als zuigeling zou hij tijdens de  
vastenperiode de moederborst  
weigeren. Nicolaas kon het niet  
aanzien dat mensen onrechtvaardig  
werden behandeld of mensen onder  
armoede lijden. Zijn ouders verliest  
hij op reeds jonge leeftijd. Zijn oom,  
de aartsbisschop van Myra, ontfermt  
zich over Nicolaas en wijdt hem later  
tot priester. Later volgt Nicolaas zijn  
oom op als bisschop van Myra. De  
legende leert dat zijn benoeming  
bijzonder tot stand kwam. Toen een 
nieuwe bisschop gekozen moest  
worden, kwamen velen in gebed 
bijeen in Myra om tot een goede keuze  
te komen. De voorzitter kreeg in zijn  
slaap een visioen. Een stem sprak hem 
dat hij de volgende morgen naar de  
kerkdeur moest gaan. De eerste man  
die de naam Nicolaas zou dragen,  
moest tot bisschop worden gewijd. Aldus geschiedde. De 
nieuwe bisschop werd bekend om zijn hulp aan de armen, zijn 
voorliefde voor kinderen en zijn zorg over schippers. Onder de  
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Romeinse overheersing werden christenen vervolgd. Ook 
bisschop Nicolaas leed onder de bezetting - hij heeft lange tijd 
gevangen gezeten. Nicolaas overleed op 6 december in het 
jaar 343. Nicolaas werd na zijn dood begraven in Myra (het 
huidige Demre). In zijn tijd leven vooral mohammedaanse 
Turken en Italiaanse christenen in de plaats. In 1087 wordt de 
sarcofaag door Italiaanse kooplieden geroofd. Om verdere 
grafschennis te voorkomen, besloten Italianen uit de plaats 
Bari de beenderen van Nicolaas over te brengen naar deze 
zuid-Italiaanse stad. Op weg naar Bari, verloren ze negental 
beenderen, die nu als relikwieën in Antalya te zien zijn. 
Sint Nicolaas en Spanje 
Hoogstwaarschijnlijk is Nicolaas nimmer in Spanje geweest of  
heeft hij enige band gehad met het land. Vooronderstellingen 
zijn er wel. Kooplieden brachten de verhalen over Nicolaas 
vanuit het zuiden mee naar onze streken. Misschien is Spanje, 
ook zuidelijk gelegen en een belangrijk koninkrijk, beschouwd 
als iets exotisch en mysterieus. Bovendien is de stad Bari een 
tijdje in Spaans bezit geweest (en dus is Nicolaas al snel een 
Spaanse bisschop te noemen). 
Sinds de hervorming van de heiligenkalender van de 
katholieke kerk is de feestdag van Sint Nicolaas 
'gedegradeerd': vanaf dan is de feestdag niet als verplicht 
feest opgenomen.
In de oosterse, orthodoxe kerken is een bijzondere verering 
voor Sint Nicolaas, dat zich uit in prachtige ikonen en 
onnoembaar vele kerken die naar hem zijn vernoemd. 
Patronage 
Nicolaas is schutspatroon van de zeevarenden, kinderen en 
van Rusland, de stad Amsterdam en de streek Lotharingen, 
benevens een flink aantal beroepen. Zijn voorspraak werd 
gevraagd tegen watersnood, ruwe zee en tegen dieven.
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Het verhandelen van de relieken
Zo ontstaat in de Middeleeuwen 
een levendige (ruil)handel in 
relieken en ontstaan de 
reliekaltaren en schatkamers 
waar de heilige resten bewaard 
worden. Relikwieën worden 
prestige-objecten voor kerken en 
gemeenschappen, en behalve 
spiritueel worden ze ook 
commercieel belangrijk. 
Huizinga geeft in 'Herfsttij der 
Middeleeuwen' treffende 
voorbeelden van het enorme 
zelfbewustzijn waarmee de 
middeleeuwse mens heiligheid 
beschouwde. 

Preparaties
Thomas van Aquino werd onmiddellijk na zijn dood 
'ingemaakt', dat wil zeggen: zijn beenderen werden 
schoongekookt, en het hoofd werd apart geprepareerd. 
Dat alles in afwachting van zijn officiële heiligverklaring. 
Ook het lichaam van Elisabeth van Thüringen werd al 
verdeeld terwijl zijn nog 'boven de grond stond'. Haren, 
nagels, en kleding, schrijft Huizinga, werden 
veiliggesteld; haar tepels werden afgesneden. De Franse 
historicus 
Paul Lacroix vertelt hoe een gelovige vrouw het 
opgebaarde lichaam van Franciscus-Xaverius de laatste 
eer kwam bewijzen. Ze kuste niet alleen een dode hand, 
maar beet ook een vinger af, die ze in haar mond mee 
naar buiten smokkelde. 
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Het stoffelijk overschot van Sint-Nicolaas werd uit de 
Turkse stad Myra geroofd door een heuse expeditie van 
commando's uit Venetië en Bari.
Beschermheiligen, patroonheiligen, pestheiligen, 
weerheiligen, veeheiligen, de gewone man heeft ze door 
de eeuwen heen hard nodig gehad. Dat wil niet zeggen 
dat de reliekcultuur uitsluitend een volkscultuur is. Ook 
de groten der aarde hebben zich er volop mee ingelaten. 
Hier veranderen de functies opnieuw. 

In de handen van de overheid
Relieken worden 
instrumenten om volkeren 
te bekeren, om 
belegeringen af te kopen, 
om oorlogen te 
ondernemen, om de 
wereldse leider te 
vereenzelvigen met de 
goddelijke macht. Wás het 
maar bij volksgeloof 
gebleven. 
Als Constantijn de Grote 
zijn legers aanvoerde door 
Klein-Azië droeg hij een 
helm waarin een spijker 
van het kruis van Jezus 
verwerkt was.
Karel de Grote laat een 
stuk van het kruishout in 

zijn standaard aanbrengen. Ook in het bit van zijn paard 
had Constantijn een kruisnagel laten verwerken (dat bit 
wordt nog steeds bewaard in de Franse stad Carpentras).
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De macht van de bisschop
Het bleek dat ook een bisschop wapen-middelen had om 
zijn macht effectief te behouden en te vergroten. Hij kon 
steunen op wonderen van heiligen en relikwieën van 
overleden heiligen. Voordat een heilige of een relikwie 
door de bevolking als heilig erkend werd, moest bewijs 
van echtheid geleverd worden in de vorm van het 
verrichten van wonderen. Echter ook de bisschoppen zelf 
wilden overtuigd worden; Gregorius zelf erkende een 
zijden mantel die eens om het Kruis gewikkeld gezeten 
had pas als relikwie, nadat het water waarin het gewassen 
was genezende kracht bleek te hebben. Wanneer een 
heilige of een relikwie eenmaal door de bevolking en de 
bisschop als heilig erkend was, bezat de bijbehorende 
bisschop een krachtig machtsmiddel.

De hoofdreden dat de bisschop met heiligen en 
relikwieën zo'n grote macht verwierf, was dat in de 
samenleving ten tijde van Gregorius van Tours religie 
invloed uitoefende op alle aspecten van het leven van de 
bevolking. De bisschop kon de macht van wonderen 
gebruiken om mensen te beïnvloeden door ze te wijzen 
op voorgangers die door de heilige gestraft waren; 
“intimidation by a saint could be an important social 
instrument." God treedt, via de heilige, op als wreker 
voor de geestelijkheid; bisschoppen dreigden regelmatig 
met het iudicium Dei, het oordeel van God, en Deo ultio 
of ultio Divina, de wraak van God. De Nie zegt dat dit 
“het enige wapen was voor de ongewapende bisschop in 
een gewelddadige samenleving". Raymond van Dam 
voegt hier aan toe, dat “de cultus rondom relikwieën het 
Christendom hielp zich te consolideren en uit te breiden“. 
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Wonderen werden voorzien van vergelijkbare Bijbelse 
gebeurtenissen, waardoor de wonderen aansloten bij het 
theologische standpunt van de Katholieke kerk
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De macht van een bisschop werd weliswaar door 
overleden heiligen bevorderd, maar de levende heiligen 
waren een bedreiging. Een levende heilige was namelijk 
niet door de bisschop of keizer aangesteld en erkend, 
maar door de bevolking als heilig erkend, als afgezant 
van God. Een voorbeeld van een levende heilige was 
Vulfolaic. Vulfolaic had als kind grote bewondering 
ontwikkeld voor de heilige Martinus. Hij kreeg een 
relikwie in de vorm van stof uit de graftombe van 
Martinus. Het stof droeg hij in een klein doosje om zijn 
nek. Er gebeurde een wonder; het doosje puilde uit, er 
kwam steeds meer stof. Door het wonder geïnspireerd, 
werd Vulfolaic een pilaarheilige=stylliet. Hij kreeg steeds 
meer aanhangers en hij zette de bevolking op om het 
standbeeld naast hem te vernietigen. De lokale 
bisschoppen raakten zo hun macht grotendeels kwijt, 
want zij waren hun lokale heilige kwijt. Vulfolaic schikte 
zich uiteindelijk naar de wil van de bisschoppen en bracht 
het in de kerkelijke hiërarchie uiteindelijk tot deken. De 
kerk probeerde levende heiligen te incorporeren, zodat ze 
dezelfde rol konden gaan spelen als overleden heiligen. 
Wanneer dit niet lukte, werden zij gestraft met 
excommunicatie of als "valse profeet" aangemerkt. 

Lex frisorum
Si quis homo super reliquiis sanctorum falsum 
sacramentum iuraverit, ad partem regis weregildum suum 
componat, et alio weregildo manum suam redimat; de 
coniuratoribus eius unusquisque weregildum suum 
persolvat.
Als een man op de relieken van de heiligen een valse eed 
zweert, boet hij aan de koning zijn weergeld en koopt hij 
met een ander weergeld zijn hand vrij; van zijn 
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medezweerders betaalt ieder afzonderlijk zijn weergeld 
uit.
Reliekhouders: 

Vormen
Het lichaam verwerkt tot reliquair.
Het effect bij het tonen van relieken moet destijds 
hetzelfde enthousiasme hebben veroorzaakt als het 
omhoog houden van de trofee van een voetbalkampioen. 
Maar er was meer. Is een voetbalbeker de prijs voor het 
beste elftal van dat moment, een relikwie was meer. Er 
kon genade uitstralen en genezingen veroorzaken.
Waar het uiterst kleine relieken betrof - soms niet meer 
dan botsnippers, haren, of stukjes kleding van enige 
vierkante millimeters - werden die bewaard in 
monstransvormige objecten.
Het reliek zelf bevindt zich dan meestal achter glas. De 
meest gangbare vorm om relieken te bewaren, was het 
gebruik van het reliquair. Een dergelijke reliekhouder 
kreeg vaak de vorm van het lichaamsdeel dat erin 
bewaard werd14 (buste, arm, voet). 
Grote of belangrijke relieken werden in het verleden 
doorgaans bewaard in rijk geornamenteerde 
relikwiehouders, meestal uitgevoerd in kostbare 
materialen. Gedurende de middeleeuwen, toen de 
relikwieverering een hoogtepunt bereikte, zijn veel van 
de meest fraaie reliekhouders gemaakt.

14 Reliek van Adriaan VI, geboren als Adriaan Florenszoon 
Boeyens, ook Adrianus VI, Adriano VI, Hadrian VI, Hadrianus VI, 
Hadriano VI - (Utrecht 2 maart 1459-Rome 14 september 1523
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In het begin zien we enkele eenvoudige kistjes (wel van 
edelmetaal). Vrij snel daarna volgen al grotere en veel 
uitvoeriger bewerkte reservoirs. En weer daarna worden 
de houders origineler. Dan treffen we de 'levende' 
reliekhouders aan, die de vorm hebben van een 
lichaamsdeel, in veel gevallen een arm of voet, minder 
vaak een hoofd/buste. In Utrecht kunt u een klein voetje 
zien, dat botresten moest omhullen van de onnozele 
kinderen, de kinderen die door Herodes werden vermoord 
in zijn jacht op de Messias.

Verbeelding
Twee heiligen met houders spreken tot de verbeelding: 
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Ursula, een Schotse die naar verluidt met 11.000 
maagden op pelgrimstocht ging naar Rome. Op de 
terugweg werden zij bij Keulen beestachtig vermoord.

De H. Cunera, de enige die deze slachting moet hebben 
overleefd. Zij werd gered door een edelman uit Rhenen, 
maar later door diens jaloerse echtgenote alsnog 
vermoord. Beide verhalen tonen aan dat heiligenlevens 
behoorlijk tot de verbeelding kunnen spreken, en dat 
deden ze in de Middeleeuwen dan ook.
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Het mooiste stuk is een Duits reliekkruis. Dit werd in 
opdracht van de abdis gemaakt om een bergkristallen 
vaasje heen, waarin het bloed van Jezus werd bewaard. 
Het bergkristal zorgt samen met de edelstenen en 
natuurlijk het goud in het kruis voor een schittering die je 
bijna dwingt je ogen af te wenden.

De afbeelding hieronder geeft een idee wat reliekkruisen 
nog kunnen zijn.
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Het reliekschrijn is 
vaak een zeer kostbaar 
recipiënt. Het schrijn 
van het Heilig Bloed in 
Brugge is door de 
Brugse goudsmid Jan 
Crabbe in 1617 
vervaardigd van 
ongeveer 30 kilo goud 
en zilver en meer dan 
100 edelstenen. De 

beeldjes in de bovenste torentjes zijn van Sint-Donaas, 
patroonheilige van Brugge, van Christus, van de Maagd 
Maria en van de Heilige Basilius.
Het schrijn (Frans: Châsse) van Sint Bertinus is een van 
de merkwaardigste. Het gaat eigenlijk om het schrijn van 
de Heilige Erkembode. Hij is de 4de opvolger van de H. 



Relieken 23

Bertinus (abbé) et van de H. Audomarus (bisschop). Het 
bisdom Terwaan was uitgestrekt: van Ieper tot de 
Somme. De H. Erkembode was uit op grond. Zo kon hij 
de arme meer dienst bewijzen. Hij werd om zijn vele 
stappen gehandicapt en mankte. Tenslotte stierf hij 
verlamd in 742. Hij werd begraven in het toen nog kleine 
kerkje van Sint Omer. Zijn graf was naast dat van de H. 
Audomarus. Zijn schrijn werd later druk bezocht door 
ouders van zieke kinderen.

Vreemde kronkelwegen
We nemen het voorbeeld van de H. Catharina die 
aanroepen wordt voor wat men in onze streken 
'catharinewielen' noemt. De gelijkenis met haar 

marteltuig is daar niet 
vreemd aan.
De H. Catharina van 
Alexandrië, op een 
andere plaats Catharina 
van Constantinopel 
genoemd.
De eerste heiligen waren 
mensen in het Romeinse 
Rijk die vasthielden aan 
het christelijk geloof, 
ook als ze gemarteld 
werden. Ze stierven dus 
voor hun geloof 
(martelaren). Een van 
hen was de heilige 

Catharina. Ze was een koningsdochter uit de vierde eeuw, 
die bij de Romeinse keizer protesteerde tegen de 
vervolging van de christenen.
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De keizer vond dat christenen gevaarlijke mensen waren 
die zijn macht konden bedreigen. De christenen 
geloofden namelijk niet in de vele goden die in het 
Romeinse Rijk vereerd werden en vonden het geloof van 
de Romeinen maar bijgeloof. Ze vormden dus een 
bedreiging voor de eenheid van het Rijk.
Ook Catharina had zich tot het christendom bekeerd en ze 
wilde dat de keizer op zou houden met het vervolgen van 
de christenen. De keizer wilde haar ook doden, maar gaf 
haar nog een kans. Vijftig geleerden zouden de Romeinse 
goden verdedigen tegen het christelijk geloof om 
Catharina daar van af te brengen . Maar Catharina wist de 

geleerden van haar 
gelijk te overtuigen!
Alle geleerden 
bekeerden zich tot het 
christendom. De keizer 
was woedend en liet ze 
allemaal nog dezelfde 
dag op de brandstapel 
zetten. De keizer liet 
ook Catharina zelf 
martelen op een rad 
met ijzeren punten, 
maar de banden 
waarmee ze was 
vastgebonden op het 

wiel braken Tenslotte werd ze onthoofd. Engelen 
kwamen uit de hemel en brachten haar lichaam naar de 
berg Sinaï in het Heilige Land.
De naamdag van Catharina is 25 november.
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Specifieke relieken

Relieken rond Jezus en Maria
Het spreekt voor zich dat de hoofdfiguren van de 
Christelijke godsdienst die 'met ziel en lichaam' in de 
hemel zijn niet onmiddellijk bij de klassieke relikwieën 
terug te vinden zijn.
In deze werd dus gezocht in de voorwerpen die nog 
konden verbinding geven.
Het Kruis van Christus
De stuarotheek van Byzantium15  bevatte reeds in de 9de 
eeuw relieken van het kruis van Christus.
Geschiedenis

Volgens de overlevering 
ontdekte Helena, de moeder 
van keizer Constantijn16, 
omstreeks het jaar 325 
tijdens een rondreis door 
Palestina een grot waarin ze 
drie houten kruisen aantrof. 
Om onbekende redenen wist 
Helena dat een van de drie 
het kruis was waaraan Jezus 
was gestorven. Om vast te 
stellen welk kruis het Ware 
Kruis was, liet ze een zieke 
vrouw komen die beurtelings 
op elk van de drie kruisen 

15 Koffer met het Heilig Kruis.
16 Flavius Valerius Constantinus (Naissus, tegenwoordig Niš 
(Servië), 27 februari 272? - 22 mei 337), bekend als Constantijn I de 
Grote, was Keizer van Rome. Hij noemde zich vanaf juli 306 keizer, 
maar werd pas vanaf 308 als zodanig erkend.



Relieken 26

ging liggen. Bij de eerste twee gebeurde er niets, maar 
toen de vrouw op het derde kruis ging liggen, bleek ze op 
wonderbaarlijke wijze te genezen. Helena stelde vast dat 
dit het Ware Kruis moest zijn. Helena nam het Ware 
Kruis mee naar Constantinopel waar het hout zich op 
wonderbaarlijke wijze vermenigvuldigde. (Dit zou 
verklaren waarom er op het hoogtepunt van de 
reliekenhandel zo veel kruishout in omloop was.). Helena 
bracht het Ware Kruis tenslotte naar Rome, waar ze het 
bewaarde in haar slaapkamer, in die tijd (en trouwens 
vaak nog steeds) de plaats waar men zijn dierbaarste 
bezittingen bewaarde.
Helena ondernam omstreeks 325 inderdaad een rondreis 
door het Heilige Land. Van die reis is door haar 
reisgenoot Eusebius17 uitgebreid verslag gedaan. Het 
verhaal over het Ware Kruis wordt door hem niet 
vermeld.
Lijkwade van Turijn
Bewijzen zijn vaak absoluut onmogelijk. Wanneer alles 
wijst naar de mogelijkheid dat de lijkwade echt is dan is 
er nog twijfel. De wetenschapper kan niet verder komen 
dan de uitspraak: dit is niet onmogelijk. 

17 Eusebius van Caesarea was een waarschijnlijk uit Palestina 
afkomstige geleerde, en leerling van Pamphilus van Caesarea. Hij 
leefde van circa 260 tot 340. Rond het jaar 313 werd hij bisschop van 
Caesarea, de Romeinse hoofdstad van Palestina. Hij was enige tijd 
raadsman van Constantijn de Grote. In de strijd tussen Arius en 
Athanasius was zijn positie niet eenduidig. Hij schreef de 
Ekklèsiastikè Historia (kerkelijke geschiedenis). Volgens hem 
beheerste God de kosmos en de wereld en regeerde de keizer het 
Romeinse Rijk als de pendant van God op aarde.
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Een man die gemarteld werd is daarin begraven. De 
carboon -14 test kunnen niet bevestigen dat het uit die 
periode is, laat staan dat het in dit land gebeurde. Er 
blijven sowieso knelpunten.
De kerk heeft wijselijk nooit 
bevestigd dat de reliek zeker dit 
ware voorwerp is. Ze 
formuleert telkens in de zin van 
"kan vereerd worden als 
mogelijks authentiek".
Het Heilig Bloed

BRUGGE
Het Heilig Bloed (het Kostbaar 
Bloed) is een reliek met bloed 
van Jezus Christus, dat 
bewaard wordt in de Basiliek 
van Het Heilig Bloed in 
Brugge. Het is een van de 
populairste relieken van België; jaarlijks wordt de reliek 
vereerd door tienduizenden bedevaarders in de 
Bloedprocesie, die uitgaat op Onze-Lieve-Heer 
Hemelvaart.
Het oudste document over de relikwie van het Heilig 
Bloed in Brugge dateert van 125618. Volgens een oude 
overlevering bracht Diederik van de Elzas19, graaf van 

18 Bij de vroegste documenten ook Chronicon Sancti Bertini 
geschreven in 1380 par Jan Delange van Ieper, van de abdij van Sint 
Bertinus in Sint Omer . De eerste verslagen van de transfert staan in 
Commentarii (1538 en 1552 (4 eeuwen na de feiten) door de Brugse 
historicus Jakob De Meyer.
19 Diederik van de Eelzas (° - † Grevelingen 4 januari 1168), was 
graaf van Vlaanderen van 1128 tot aan zijn dood. Hij was een zoon 
van hertog Diederik van Opper-Lotharingen en Gertrudis, de dochter 
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Vlaanderen, na de tweede kruistocht de relikwie van het 
Heilig Bloed mee uit het Heilig Land (1150). Wegens 
zijn uitnemende heldhaftigheid tijdens deze kruistocht 
zou Diederik de relikwie 
gekregen hebben, met 
toestemming van de Patriarch 
van Jeruzalem, uit de handen 
van zijn schoonbroer 
Boudewijn III van Anjou, 
koning van Jeruzalem. Deze 
relikwie maakte deel uit van 
een hele reeks relieken van 
het Lijden van Christus.
De oudste vermelding van de 
processie vindt men terug in 
een keure van het gilde van de pijnders (lossers) uit 1291. 
Daaruit blijkt dat de Brugse gilden en ambachten 
verplicht waren aan de processie deel te nemen. 
Waarschijnlijk bestond er voor 1291 al een toning van het 
Heilig Bloed in de kapel op de Burg. Uit dit gebruik is 
vermoedelijk de ommegang of processie ontstaan. Vanaf 
1310 besliste de Brugse stadsoverheid de feesten rond het 
Heilig Bloed, met de processie (3 mei) en de 
veertiendaagse plechtigheden te laten samenvallen met de 
jaarmarkt (de meifoor van 23 april tot 22 mei). Op die 
manier, en ook door de stadsboden die Vlaanderen 
doorkruisten, groeiden de volkstoeloop en de devotie 
voor het Heilig Bloed. De Edele Confrérie van het Heilig 
Bloed werd kort na 1400 gesticht. Zij heeft tot doel de 
relikwie te bewaren en de verering ervan te bevorderen. 
Zij organiseert onder meer de jaarlijkse processie. De 31 

van graaf Robrecht I de Fries.
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leden moeten in Brugge wonen en zoals een oud 
document het stelt, "lieden van eere zijn". Vroeger waren 
alle leden van adel, vandaag zijn slechts 11 leden nog uit 
de adellijke stand.
Nog vandaag wordt aan de relikwie eer betuigd door de 
prelaten, de geestelijkheid en de burgerlijke overheden in 
naam van de hele bevolking. Iedere vrijdag wordt de 
relikwie van het Heilig Bloed aan de gelovigen voor 
verering aangeboden, voor en tijdens de eucharistie.

VOORMEZELE

Het heilig Bloed wordt eveneens vermeldt in de streek en 
wordt in processie eveneens rondgedragen in 
Voormezeele.

Het was Isaac (1123-1169), de tweede proost van de 
proosdij (latere abdij) die, op één van z'n reizen naar 
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Rome, de kostbare relikwie van het "Heilig Bloed van 
onze Heer Jezus Christus" meebracht.
"De Jaerboeken van Yper" verhalen dat: "Het Bloed 
Onzes Heren van Rome naar Ieper overgebracht door abt 
Isaac, op 29 juni 1152, stoetsgewijze van deze stad naar 
de abdij van Voormezeele werd overgedragen, alwaar het 
sedert dien tijd hetzelfde vereerd is geweest tot nu toe, 
gedurende de achtdaagse kerkplechtigheid van het H. 
Sacramentsfeest".
Meerdere malen werd de relikwie naar zijn echtheid 
onderzocht, dit op bevel van de kerkelijke overheid. De 
relikwie zelf heeft de grootte van een gewone kleine noot 
en is gewikkeld in een perkamenten band met de Latijnse 
vermelding: "van stof (zand) doortrokken met bloed van 
Christus".
Tot aan de Geuzentijd was de relikwie een huiselijke 
schat van de Voormezeelse kloostergemeenschap. Maar 
vanaf 1580 treffen we in de oude archiefstukken aan hoe 
de relikwie door de kloosterlingen en door de 
bedevaarders werd vereerd. Uit de hele streek, ook Frans-
Vlaanderen, kwamen heel wat mensen naar Voormezeele 
om de H. Bloedprocessie bij te wonen. De noveen begint 
nu op de zaterdag voor Pinksteren en wordt afgesloten op 
de zondag na Pinksteren: H. Drievuldigheidszondag met 
de H. Bloedprocessie.

H. BLOED VAN FéCAMP (SEINE-
MARITIME)

In de abdijkerk van de drie-eenheid in Fécam zou 
eveneens H. Bloed bewaard zijn die ook via Jozef van 
Arimathea daar belandde. De druppels bloed zouden via 
een stam van een vijgenboom via de stroom in een 
kokertje aangeland zijn in Fécamp.
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Ze zouden er zich in de abdij hebben om bekommerd. 
Ieder jaar toonde  men de reliek in de abdij.

HET H. BLOED IN LA SAINTE-
CHAPELLE, PARIS 

Louis IX heeft relieken opgestapeld in de Sainte 
Chapelle. Het H. Bloed is verbonden met de 
doornenkroon (gekocht 1239 aan de Venetieërs), het 
Kruis, de Nagels, de Lans, de Spons en het zweetdoek, 
het purperen kleed en het overwinningskruis (gekocht in 
1241 van keizer Boudewijn II20). Zoals meerdere van die 
relieken is het H. Bloed daar verdwenen.

20 Boudewijn II van Courtenay, geboren in 1217, overleden 1273, 
laatste Latijnse keizer in Constantinopel (1228-1261), markgraaf van 
Namen (1237-1256)
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 doornenkroon
 spijkers
 lans
 kruis
 geselkolom
 spotmantel
 dobbelstenen

 de doek van 
Veronica

 emmer (voor 
azijn)

 hamer
 nijptang
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 De relieken van het heilig Bloed in Boxtel en 
Boxmeer in Nederland.

De Heilige Graal
De Heilige Graal zou de schaal of beker zijn waarin het 
bloed van Christus is opgevangen bij zijn kruisiging, in 
andere verhalen is het de beker die gebruikt werd bij het 

Laatste Avondmaal. Waarschijnlijk baseert de mythe van 
de graal zich op fictie, want de eerste maal dat de Heilige 
Graal werd genoemd was in de 12e eeuw in de 
ridderroman Parcifal van Chrétien de Troyes.
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Volgens de (apocriefe) overlevering zou de graal door 
Jozef van Arimathea in veiligheid zijn gebracht, al weet 
niemand waar. Sommigen beweren dat de graal door 
Jozef naar Glastonbury in Engeland werd gebracht, wat 
echter een uitloper zou kunnen zijn van de klassieke 
Keltische mythe over een pot of ketel die eeuwig leven 
geeft/magische krachten heeft (een thema dat we ook 
terugvinden in de stripreeks Asterix). Deze mythe heeft 
aanleiding gegeven tot verscheidene verhalen zoals van 
de queeste van Koning Arthur en Parsifal. Volgens de 
legende was Galahad de enige ridder die de Graal kon 
vinden.
Anderen menen dat de Heilige Graal naar het zuiden van 
Frankrijk werd gebracht, naar de Languedoc. Hier zou het 
katharisme, een gnostische religie, tot bloei komen, die 
door een kruistocht werd uitgeroeid. Was dit om de 
Heilige Graal? Niemand weet het, maar gedacht wordt 
dat de Graal zich bevond in de burcht van Montsegur, de 
laatste vesting van de katharen. De legende wordt enkel 
versterkt doordat er vlak voor de val van de burcht enkele 
leiders ontsnapten uit de burcht. Droegen zij de Graal met 
zich mee?
Anderen beweren weer dat de Heilige Graal, of San 
Greal, een verbastering is van Sang Real, koninklijk 
bloed, een aanduiding voor de nakomelingen van Jezus 
Christus. Volgens sommigen zou Jezus een dochter, 
genaamd Sarah, verwekt hebben bij Maria Magdalena. 
Sarah's afstammelingen zouden de Merovingers (door een 
huwelijk tussen een afstammeling van Jozef van 
Arimatea en een afstammeling van Jezus) zijn, en zelfs 
Koning Arthur; Arthurs vader, koning Aedan 
MacGabran, was een afstammeling van Jozef van 
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Arimatea, en Arthurs moeder, Ygerna del Acqs, was een 
afstammeling van de Merovingers (afstammelingen van 
Jezus), Arthurs broer, Eochaid Buide, zou de voorvader 
zijn van Alpin, de eerste koning der Schotten, waarvan 
Duncan I en Macbeth afstammelingen van zouden zijn. 
Uit de familielijn van Duncan I zouden honderd jaar later 
de eerste Stewarts (Stuarts) geboren worden
Andere groep van onderzoekers vindt een Scythisch 
Iraanse oorsprong voor deze verhalen. (Zie: Scott 
Littleton, C.: From Scythia to Camelot, New York 2000).
Nog anderen beweren dat het bij de zoektocht naar de 
Heilige Graal enkel gaat om de zoektocht naar het 
goddelijke in ons. Gezien de bronnen en de thematiek zou 
het hier vooral gaan om een gnostisch tafereel.
Sedert 18 maart 1437 zou de H. Kelk van het Laatste 
Avondmaal berusten in de kathedraal van Valencia.
De Heilige Lans
Met Heilige Lans wordt meestal de speer bedoeld 
waarmee de soldaat Longinus na de dood van Jezus op 
het Kruis diens zijde opende. Toen Longinus de zijde van 
Christus doorboorde, stroomden er bloed en water uit.
Dat de lans bewaard bleef werd voor het eerst (in 570) 
vermeld door de heilige Antonius van Piacenza. Hij 
mocht het reliek aanschouwen in de basiliek van het 
heilig graf. Er worden op dit moment op verschillende 
plaatsen in de wereld voorwerpen bewaard die aanspraak 
maken op de titel "Heilige Lans."

DE HEILIGE LANS (ROME)
De Heilige Lans die onder de koepel van de Sint-Pieter 
wordt bewaard zou de lans zijn geweest waarmee de 
heilige Longinus de zijde van Christus zou hebben 
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doorboord nadat deze gestorven was. De lans in Rome 
heeft een veelbewogen geschiedenis.
De heilige Antonius van Piacenza zag in 570 in 
Jeruzalem een heilige lans in de basiliek van het heilig 
graf. Dit zal waarschijnlijk het exemplaar zijn geweest 
dat nu in het Vaticaan berust. In 615 werd Jeruzalem 
ingenomen door een aanvoerder van de legers van 
Chosroës, de koning 
van Perzië. De lans 
werd met de andere 
relieken van het 
lijden van Christus 
meegenomen door 
de heidenen. Of het 
wapen bij die 
gelegenheid in 
tweeën is gebroken, 
of dat dat al eerder 
gebeurd was, is niet 
bekend. Zeker is dat 
de punt ervan nog in 
hetzelfde jaar ten 
geschenke werd 
gegeven aan ene 
Nicetas in 
Constantinopel. 
Voor de lotgevallen 
van dat reliek zie: Parijs.
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Nadat het machtsevenwicht tussen Byzantium en Perzië 
weer eens was verschoven bracht keizer Heraclius van 
Byzantium het overgebleven deel van de lans terug naar 
Jeruzalem. Daar werd het in ieder geval in 570 gezien 
door de pelgrim Arculphus, waarna we er in de 

geschreven bronnen over Jeruzalem verder niets meer 
over horen. Ook in de pelgrimsverslagen van de heilige 
Willibald van Eichstätt wordt er met geen woord over 
gerept. Waarschijnlijk is het door de keizer naar 
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Constantinopel gehaald, (met de doornenkroon?) want 
vooral in een aantal verslagen van Russische bezoekers 
wordt gesproken over een dergelijk reliek, dat duidelijk te 
onderscheiden is van de punt (die immers ook in 
Constantinopel was!.) In 1453 werd de stad ingenomen 
door de Ottomaanse Turken en vielen alle relieken daar 
aanwezig in handen van de sultans, die ze enthousiast 

gebruikten om de diplomatieke 
betrekkingen met het Westen te 
beïnvloeden. (Het kan niet 
uitgesloten worden dat er in die tijd 
ook het nodige is vervalst!) Precies 
op die manier werd de heilige lans 
door sultan Bayezit II aan paus 
Innocentius VIII21 geschonken om 
deze gunstig te stemmen. De paus 
hield namelijk op dat moment de 
broer van de sultan gevangen. 

Innocentius had overigens grote twijfels over de 
authenticiteit van de lans, met in het achterhoofd de 
claims van de lansen van Parijs, Neuremberg, Kraków en 
vooral die van Antiochië, waarvan nu wordt gedacht dat 
het waarschijnlijk die van Ejmiatsin is geweest. Toch 
kreeg de lans een plaatsje bij het graf van Petrus, en daar 
is hij nu nog, als hij tenminste niet in Wenen, Kraków, 
Ejmiatsin of ergens onder een stapel boeken of in een 
vergeten werkkast in Parijs is.

21 Innocentius VIII (als Jean-Baptiste Cibo geboren 1432 te Genua 
- gestorven Rome, 25 juli 1492) werd op 29 augustus 1484 tot paus 
gekroond.
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DE HEILIGE LANS (PARIJS) 
(VERDWENEN TIJDENS DE FRANSE 

REVOLUTIE)
Tijdens de Franse Revolutie te Parijs verdween de lans. 
Het zou de punt zijn geweest van de lans die onder de 
koepel van de Sint-Pieter wordt bewaard. De lans 
waarmee de heilige Longinus de zijde van Christus zou 

hebben doorboord nadat Deze gestorven was.
Nicetas  voornoemd plaatste de lans  in de Hagia Sophia, 
de grootste kerk van de stad,  tegenwoordig een moskee. 
Daar was het ook dat de lanspunt in een rijkversierde 
icoon werd verwerkt, zoals in het Oosterse christendom 
gebruikelijk was. Na de verovering van Constantinopel 
door de kruisvaarders in 1204 bleef de stad tot 1261 in 
Latijnse handen, en het was de kruisriddervorst 
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Boudewijn die het reliek in 1244 ten geschenke gaf aan 
de heilige Lodewijk IX22 van Frankrijk. Deze plaatste de 
punt van de heilige lans met de doornenkroon in één 
schrijn in de Sainte Chapelle23, die hij speciaal voor het 
bewaren van de relieken van het lijden van Christus had 
laten bouwen. Tijdens de Franse Revolutie werden al 
deze relieken overgebracht naar de bibliotheque 
Nationale. De doornenkroon is bewaard gebleven, de 
lanspunt is, zoals al eerder vermeld, verdwenen.
Er zou nog een tekening van de lanspunt bestaan in het 
Vaticaan, gemaakt voor paus Innocentius VIII om de 
echtheid van het lemmet in de Sint-Pieter te bewijzen 
door de breuklijnen aan beide relieken te vergelijken, 
maar veel historici geloven niet in het bestaan van deze 
tekening.

De Heilige Lans (Ejmiatsin)
De Heilige Lans van Ejmiatsin zou de lans zijn geweest 
waarmee de heilige Longinus de zijde van Christus 
doorboorde na diens dood. Andere lansen van Longinus 
zijn opgedoken in Rome, Parijs, Krakow en Wenen.
Het gaat dan ook in Ejmiatsin waarschijnlijk om een 
totaal ander reliek dat te maken heeft met een typisch 
middeleeuws wonder. Het gaat om een vaandelbekroning 
(en dus niet om een echte lans) waarmee een groep Joden 
een crucifix zouden hebben vernield, dat daarop zou 
hebben gebloed. Dit soort verhalen werd wel eens als 
22 Louis IX (1215-1270) zoon van VIII le Lion, 8ste koning (heilig 
verklaard 1297), overleden op de 8ste kruistocht.
23 De Sainte-Chapelle in Parijs is door Lodewijk IX gebouwd met als 
enig doel de doornenkroon te huisvesten, die hij met veel moeite 
voor Frankrijk gewonnen had. Hij droeg de kroon zelf de stad in, 
barrevoets. Dat waren nog eens politieke leiders met hart voor hun 
volk. Lodewijk is ervoor beloond: hij werd zelf heilig verklaard.
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excuus voor jodenvervolgingen gebruikt (in onze eigen 
streken is het sacramentswonder van Brussel 
vergelijkbaar.)
De Armeense Kerk verwerpt dit verhaal en gelooft dat de 
lans de echte longinuslans is.
Het zou ook deze "heilige lans" zijn geweest die in 1098 
onder mysterieuze omstandigheden werd ontdekt in 
Antiochië.

DE HEILIGE LANS (KRAKOW)

Vinden we geen beschrijving van. 

DE HEILIGE LANS (WENEN)

In Wenen is een van de wapens waarvan gedacht werd 
dat het de lans van Longinus zou kunnen zijn, de soldaat 
die de zijde van Jezus doorboorde toen die was gestorven 
aan het kruis.
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De speer, die tegenwoordig in het Kunsthistorisches 
Museum in Wenen bij de regalia van de Habsburgse 
dubbelmonarchie wordt bewaard, bestaat uit 
verschillende lagen en elementen waarvan de basis zou 
zijn een van de spijkers waarmee Christus aan het kruis 
werd genageld. Uit onderzoek is gebleken dat de spijker 
uit het juiste tijdperk stamt en dus in ieder geval 
authentiek zou kunnen zijn.
 Om de spijker heen zijn elementen van latere tijden 
toegevoegd. Op de speer zijn terug te vinden woorden die 
weergeven wat het is, schijnbaar staat erop dat hij van 
Mauritius is. Deze inscriptie heeft een ander licht op de 
zaak geworpen. Een verklaring zou kunnen zijn dat het 
hier om reliekenverwisseling gaat. De lans zou een 
authentiek reliek zijn, maar van een andere heilige: 
Maurits van Agaunum, een soldaat in het Thebaanse 
legioen (dit was een grote groep soldaten die zich tot het 
christendom bekeerde ten tijde van de vervolging door de 
Romeinen, en allemaal de marteldood vonden). De lans 
zou dan later met opzet of per ongeluk tot longinuslans 
gepromoveerd zijn.
Karel V is in het bezit geweest van de speer tijdens het 
bouwen van zijn imperium. Adolf Hitler had de speer 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en zou naar zeggen vlak 
nadat hij hem kwijtraakte (aan de Amerikanen) de oorlog 
hebben verloren. Nummer 29 van de Rode Ridder 
gebruikt ook de titel: De heilige Lans.
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De Heilige granaat

Deze verwijzing is een toepassing van het fenomeen van 
de lans op de huidige digitale en gameworl24. 

De Heilige Handgranaat van Antiochië (Engels: The 
Holy Hand Grenade of Antioch) is een fictief wapen uit 
de komische film Monty Python and the Holy Grail.
De handgranaat vertoont sterke overeenkomsten met de 
rijksappel van het Verenigd Koninkrijk, en lijkt te zijn 
geïnspireerd door de Heilige Lans van Antiochië.
In de hele film komt de handgranaat even kort voor 
wanneer Koning Arthur en zijn ridders hem gebruiken 
om een bloeddorstig konijn te doden, maar desondanks is 
de granaat een van de bekendste elementen uit de film, en 
van Monty Python in zijn geheel geworden. In veel 
computerspellen, tv-series en andere films zijn referenties 
naar dit wapen opgenomen.
De Heilige Handgranaat van Antiochië is een visuele 
satire op de koninklijke regalia genaamd de Rijksappel, 
vooral de Sovereign's Orb van het Verenigd Koninkrijk. 
Het middenstuk van de granaat lijkt te zijn gemaakt van 
een kokosnoot, die eveneens de bron is van een 
regelmatig terugkerende grap in de film.
De fictive Heilige Handgranaat is een referentie naar de 
“echte” Heilige lans van Antiochië.
De Heilige Handgranaat van Antiochië is in de film een 
“heilig relikwie”, gedragen door een Cisterciënzer 
monnik genaamd Brother Maynard, en wordt door de 
ridders gebruikt om het gevreesde bloeddorstige konijn 

24 http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Handgranaat_van_Antiochi
%C3%AB.
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dat de weg verspert te doden. Hoewel de granaat er 
ongewoon uitziet, werkt hij als elke gewone handgranaat- 
pin uittrekken en weggooien (bij voorkeur in de richting 
van de tegenstander...)
Bijgeleverd bij de Granaat zit de gebruiksaanwijzing 
waarin nadrukkelijk wordt uitgelegd dat men tot drie 
dient te tellen alvorens te gooien (iets wat toch bijna 
mislukt door het feit dat Arthur moeite heeft met tellen). 
De volledige beschrijving staat in het fictieve "Boek der 
Bewapeningen" (Book of Armaments) (Hoofdstuk 2, 
verzen 9-21) en luidt als volgt (vertaald):
…En de heilige Atilla hield de handgranaat omhoog en 
sprak “O Heer, zegen deze handgranaat opdat hij uw 
vijanden tot kleine stukjes zal opblazen in uw genade”. 
De Heer deed dit, waarop het volk feestte met lammeren 
en Tweevingerige luiaarden en karpers en ansjovis en 
orang-oetangs en ontbijtgranen en fruitvleermuizen en… 
(op dit punt wordt Brother Maynard even onderbroken en 
verzocht een stuk over te slaan). En de Heer sprak: ”Eerst 
zult gij de heilige pin uit de granaat trekken. Daarna zult 
gij tellen tot drie, niet meer en niet minder. Drie is het 
getal tot waar u zult tellen, en het eindgetal van de telling 
zal drie zijn. Tot vier zult gij niet tellen, noch zult gij 
tellen tot twee, behalve als de twee wordt gevolgd door 
de drie. Tot vijf tellen is helemaal uit den boze. Zodra het 
getal drie wordt bereikt, zult gij de Heilige Handgranaat 
van Antiochië naar uw vijand gooien, wie in mijn uitzicht 
zijnd, het zal bekopen. Amen."
Wanneer Arthur de granaat gooit, is op de achtergrond 
kerkelijke muziek te horen, gevolgd door de ontploffing. 
Aangenomen wordt dat het konijn dit inderdaad niet heeft 
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overleefd aangezien de ridders hun tocht ongestoord 
voortzetten.
De H. Doornenkroon

In 1239 kocht Louis IX van 
Frankrijk voor 135 000 
ponden de doornenkroon. Hij 
bracht die eveneens onder in 
de la Sainte Chapelle. Ze 
werd naderhand overgebracht 
naar het aartsbisdom in Parijs 
in 1804 en is nog altijd 
toegevoegd aan de 
kunstschatten van de 
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Cathédrale Notre-
Dame de Paris.
Ook in Brugge 
rust een doorn uit 
de kroon. Zie 
afbeelding van 
beide: Parijs is 
een ringvormige 
houder, Brugge is 
kelkvormig.
Het doek van 
Veronica
Sint-Veronica of 
Berenice was 

volgens de Acta Santorum een christen uit Jeruzalem, die 
Jezus Christus een doek aanbood om het zweet van zijn 
gezicht te vegen terwijl hij zijn kruis de Golgotha 
opdroeg. Haar naamdag is op Vastenavond, de dinsdag 
voor Aswoensdag. Volgens de overlevering werd bij het 
afvegen het gelaat van Christus op miraculeuze wijze op 
de doek ingeprent. Haar naam is een samenstelling van 
vera en icon hetgeen waar beeld betekent. In het 
katholicisme gaat men ervan uit dat Veronica met haar 
doek keizer Tiberius van het Romeinse Rijk van een 
slepende ziekte genas, waarop de keizer Pontius Pilatus in 
ballingschap stuurde.
Dit doek - een belangrijk relikwie in de katholieke kerk - 
bevindt zich momenteel in het beeld van de Heilige 
Veronica in de Sint Pietersbasiliek in Rome. Kerken in 
Milaan, Jaén (Spanje) en Manoppello (Abruzzen) 
beweren echter ook de doek in hun bezit te hebben.
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De sandalen van Christus
Sandales van Christ zijn opnieuw een reliek van de 
middeleeuwen. Ze berusten in de basiliek van Prüm. De 
reliek is opgedoken in de periode van Pepij de Korte25. 

25 Pepijn III, beter gekend als Pepijn de Korte. Hij zal uiteraard klein 
van gestalte geweest zijn. Hij werd geboren rond  715 à Jupille (nij 
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Paus Stefanus II en de 
stichting van de pauselijke 
staten hebben met deze 
omstandigheden te maken. 
Ook de abdij van Prüm 
(Eifel) werd begiftigd met 
gronden en werd zo een van 
de belangrijkste uit de 
Karolingische periode. De 
kerk van Prüm kreeg de 
naam van de Verlosser. De 
strijd om de relieken laaide 
op en Trier met de H. Rok 
leek het te winnen op de H. 
Sandalen (Partikel der Sandalen).
Stukken van het H. Kruis
Zoals  boven is gesignaleerd werd het gevonden kruis 
opgedeeld om de bekende redenen. Zo vinden we stukken 
in de basiliek van het H. Kruis te Jeruzalem en te Rome, 
en de Sainte-Chapelle te Parijs.
De nagels van het kruis
Delen van de spijkers kwamen via de abdijen van Saint-
Denis en Saint-Germain-des-Prés in de Notre-Dame van 
Parijs terecht. De toenmalige aartsbisschop van Parijs 
stelde vast dat het delen van echte kruisnagels waren: hij 
had immers kruishout bij de hand en bemerkte dat aan 
een van de nageldelen nog een minuscuul stukje hout zat 
dat precies op dat van het kruis zelf geleek. In 
Draguignan bezit men een bijzondere en zelfs 

Luik, residentie van de Merovingers en de eerste Karolingers), + 24 
septembre 768 in Saint-Denis (Noord-Parijs). Jongste zoon van Karel 
Martel en Rotrudis van Trier.
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wonderbaarlijke spijker die wellicht kan verklaren 
waarom Jezus niet met vier maar met drie spijkers 
gekruisigd werd. In Draguignan wil men dat de spijker 
brak en dus niet meer gebruikt kon worden. Waarna Jezus 
de voeten over elkaar moest leggen. Een vrijwel 

onbekend 
specimen wordt 
bewaard in het 
Italiaanse Colle. 
Circa 1200 zou de 
paus deze 
kruisnagel aan een 
Franse kardinaal 
gegeven hebben. 
Onderweg naar 
Frankrijk werd de 

kardinaal ziek en hij overleed in Viterbo. Een priester uit 
Bibbiano, die hem vergezelde, nam de spijker mee en 
bewaarde die in een rietstengel. Toen ook hij zijn einde 
voelde naderen, nam hij zijn moeder in vertrouwen en 
stelde haar het volgende plan voor. De reliek zou ten 
geschenke worden gegeven aan de bevolking van Colle 
of die van Cimignano. Het nieuws zou in beide plaatsen 
tegelijkertijd bekend worden gemaakt en de 
bevolkingsgroep die zich het eerst in Bibbiano meldde, 
zou de eigenaar van de nagel worden. Die uit Colle 
arriveerden het eerst. De relikwie werd vervolgens 
opnieuw in de rietstengel verpakt, en in een verguld 
houten kastje in een bronzen tabernakel achter slot en 
grendel geborgen. De kathedraal van Colle opent dit 
tabernakel eens in de drie jaar.
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Een van de door zijn moeder gevonden nagels van het 
kruis werd door Constantijn verwerkt in de kroon die hij 
droeg als hij ten strijde trok. Een andere liet hij inbouwen 
in het bit van zijn paard. Volgens Gregorius van Tours 
bestond dat bit zelfs uit twee spijkers. Constantijn dacht 
daardoor onoverwinnelijk te worden tijdens zijn 
veldtochten. Al eerder, nog voordat het kruis door zijn 
moeder gevonden was, had hij voor zijn leger vaandels 
laten maken met het kruis erin, zoals hij het gezien had in 
een visioen. Volgens sommige legenden zou Helena ook 
een helm voor haar zoon hebben laten maken met daarin 
een spijker. Deze spijker zou weer aan paus Sylvester 
geschonken zijn en via hem in Monza terechtgekomen 
zijn, waar hij verwerkt werd in een kroon voor de 
koningen van Lombardije. Godfried van Bouillon wordt 
soms afgebeeld met een helm waarop de 

martelwerktuigen van Jezus 
bevestigd zijn, om aan te 
geven dat de veldheer in 
naam van God de ketters 
kwam slaan.
De Geselzuil
De zuil, of kolom, waaraan 
Jezus werd vastgebonden om 
gegeseld te worden, werd 
eveneens bewaard. In 1223 
werd hij naar Rome 
getransporteerd door 
kardinaal Giovanni Colonna. 
Hij is van grijs marmer dat 
een paarsachtige gloed heeft. 
Vroeger stond in de San 
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Marco blijkbaar een complete zuil met een ijzeren ring 
waaraan de te flagelleren personen werden vastgebonden. 
De schatkamer toont nu nog slechts een ongeveer dertig 
centimeter hoge sokkel als reliekhouder met daarop een 
vuistgroot stuk van de zuil. Het betreft hier een 
zogenaamde "sprekende reliekhouder": aan de zuil is een 
Jezusfiguur vastgebonden, terzijde staan twee beulen met 
opgeheven handen. De karwatsen ontbreken. Een 
reliekenkruis in het Rijksmuseum Twenthe bevat naast 
andere relieken ook deeltjes van de zuil. In tijden waarin 
meerdere steden, onder andere Jeruzalem, een complete 
zuil etaleerden, bedacht Johannes Chrysostomos de 
volgende verklaring: Jezus werd tweemaal gegeseld, eerst 
bij Pilatus, later bij de hogepriester Kajafas. Fragmenten 
kwamen voor in: Nola, Sankt-Gallen, Münschmünster, 
Grandmont, Brussel, Moskou, Kopenhagen, Monza, 
Fulda, en Maastricht.
De gesel werd onder meer bewaard door de benedictijnen 
van de Sacro Speco bij Subiaco in Italië, in Bern, en in 
Durham.
De Kledij van Jezus
De ontkleding van Jezus heeft aanleiding gegeven tot een 
grote verspreiding van kledingrelieken. Heel veel 
schedula (bijschriften) of notities in inventarislijsten van 
schatkamers kunnen echter niet meer duidelijk maken 
welke kleding het betreft. Er bestond echter een duidelijk 
onderscheid tussen jeugdkleding en de kleding die hij 
tijdens zijn lijdensweg droeg. De aanduidingen zijn 
"hemd", "tuniek", "mantel" of "pallium". Wellicht dat de 
laatste twee betrekking hebben op de purperrode mantel. 
In Granson luidde de aanduiding "kledingstuk dat 
Herodus aan Christus gegeven heeft", een idee dat niet 
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door de evangelisten bevestigd wordt. Dat interpretatie 
van de evangeliën lang een graadmeter voor het 
aanvaarden van relieken geweest is, blijkt uit het bestaan 
van fragmenten van zowel de sandalen als de gordelriem. 
In Aken bevindt zich een lederen gordel. De uiteinden 
zijn aan elkaar gesmeed met het zegel van Constantijn de 
Grote. Daarnaast in Siegburg, Bamberg, en Clairvaux. De 
sandalen werden in 975 teruggevonden in Gabaon door 
een zekere Jean Tzimiscès. Ze bevinden zich momenteel 
in de abdij van Prüm. Van de rode of purperen mantel 
telde ik een twintigtal fragmenten, waaronder 
Halberstadt, Venetië, Toledo, Vézelay, Chartres, Sienna, 
Florence, Moskou en Rhodos. In inventarislijsten wordt 
het gewaad soms "Chlamydes" genoemd, zoals op de 
Berg Athos en in Clairvaux. Het lijkt erop dat de 
purperen mantel pas na het eerste millennium als reliek 
populair is geworden.
De H. Tunica

DIT IS BLIJKBAAR NIET 
DE H. ROK.
Heel veel reliekschatten 
melden een tunica; ik geef 
hier slechts die plaatsen die 
ook duidelijk naar dit 
bijzondere kledingstuk 
verwijzen: Constantinopel, 
Château-Ponsac, Florence, 
Bamberg, en Clairvaux. 
Van de volgende steden 
weten we zeker dat ze het 

gehele kleed claimen. Argenteuil, Treviso, Rome - zelfs 
twee kerken - Moskou. De cultus rond de kleding van 
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Christus staat in verband met het idee dat hij naakt werd 
gekruisigd en dat de soldaten die hem terechtstelden alle 
kleding die hij nog droeg na de marteling, hebben 
verdeeld. De controverse rond de twee bekendste 
onderkleden (de lijfrok), die van Treviso en Argenteuil, is 
in balans gebracht door de stelling dat Treviso het 
onderkleed bezat, en Argenteuil het bovenkleed, 
aangezien bijbelpassages doen vermoeden dat in Jezus' 
tijd twee kleden verplicht waren.
Het kleed van Argenteuil was een geschenk van keizerin 
Irene, die het verpakte in een koffer met op het deksel een 
reliëf dat Maria voorstelde terwijl zij het kleed 
vervaardigt. De koffer is tijdens de revolutie geroofd; het 
kleed bestaat nog. Gregorius van Tours26 schrijft dat er in 
de kerk van de Aartsengelen in de nabijheid van Constant 
een kleed bewaard werd in "een zeer diepe grot." Ook in 
Bremen werd een kleed van Jezus bewaard. Het zou uit 
de hemel naar die stad gebracht zijn. Nadere details zijn 
niet bekend, want toen de bisschop van de stad in 1217 
verbannen werd, nam hij het kleed mee. Verder worden 
als bewaarplaatsen genoemd Etchmiadzin in Armenië en 
Mtsketha in Georgië. De koningen van Georgië droegen 
een afbeelding van het kleed in hun wapenschild. Ook het 
Spaanse San Salvador zou een tunica gehad hebben.
De H. Rok in Triër
De eerste verwijzingen naar de H. Rok gaan terug naar 1 
mei 1196. Legenden verwijzen weer naar de H. Helena, 
de Moeder van Constantijn, die de Rok naar Trier bracht. 
We noteren met het woord 'legenden' zoals ook de 
officiele stadfolder van Trier het schrijft. De Rok was het 
eerst getoond in de 16de eeuw. Dit gebeurde ter 

26 De Gloria Martyrum.
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gelegenheid van de 
dienst te rnagedachtenis 
van de vrouw van Keizer 
Maximiliaan27 3 mei 
1512.
De bedevaarten zijn dan 
begonnen. De mystica 
Maria van Agreda 
verzette zich tegen het 
idee van de naaktheid 
aan het kruis. In haar 
omstreden visioenen28. 
We citeren: 
"Men kleedde onze 

aanbiddelijke Heiland tijdens zijn lijden viermaal uit. De 
eerste maal om hem te geselen... de tweede maal om hem 
de purperen mantel om te hangen en te bespotten; ten 
derden male toen men hem die [mantel] uitdeed om hem 
de tunica aan te doen; ten vierde op Calvarië waarna men 
hem zo liet... Een van zijn grote kwellingen was dat hij 
naakt zou zijn ten aanschouwe van zijn zeer heilige 
moeder... Door zijn goddelijke macht behield hij slechts 
de broek die zijn moeder hem in Egypte had aangedaan 
en die zijn beulen hem niet konden uittrekken, toen zij 
hem geselden niet, noch toen zij hem kruisigden, en dus 
droeg hij hem ook toen hij in het graf werd gelegd; en dat 
heeft hij mij meerdere malen gezegd [in haar visioenen]. 
Het is waar dat de Heiland graag gestorven zou zijn in de 
grootste armoede, naakt en zonder zijn onderbroek... 
maar zijn zeer heilige moeder vroeg hem niet toe te staan 

27 °1493-+ 1519.
28 Révélations sur la vie de la très sainte Vierge Marie Mère de Dieu.
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dat men hem uittrok; en de Heer stond haar die wens 
toe..."
Evangelische bron
In Johannes 19, vers 23 en 24 staat geschreven:

Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, 
namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier 
delen, voor iedere 
soldaat één deel, en zijn  
onderkleed. Dit kleed nu 
was zonder naad, aan 
één stuk geweven. Zij  
zeiden dan tot elkander:  
Laten wij dit niet  
scheuren, maar erom 
loten, voor wie het zijn  
zal; zodat het  
schriftwoord vervuld  
werd: Zij hebben mijn  
klederen onder elkander verdeeld en over mijn 
kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben 
dan de soldaten gedaan.
(Het “schriftwoord” waarnaar verwezen wordt is: 
Psalm 22:19)

Het (onder-)kleed zonder naad, waarvan in het Johannes-
evangelie sprake is - ook wel: de rok, of de tuniek - werd 
niet verdeeld.
Momenteel stelt men: bepalend is niet de echtheidsvraag, 
maar het feit dat de Heilige Rok een beeld van Jezus 
Christus is. De verering ervan geldt – net zoals bij het 
Heilige Kruis – niet het voorwerp als zodanig, maar het 
erachter staande oorspronkelijke beeld van Christus.
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De Heilige Rok was oorspronkelijk ingemetseld in de 
Dom van Trier. Bij de komst van de Franse troepen werd 
de Heilige Rok weggeborgen. In 1810 kwam hij terug in 
Trier en sindsdien is hij vijf maal tentoongesteld: in 1844, 
1891, 1933, 1959 en 1996.
Sedert de grote bedevaart van 1959 naar dit relikwie 
bidden vele mensen het volgende gebed, dat is 
geïnspireerd door de gedachte dat de Heilige Tuniek een 
symbool van de eenheid der christenen is:

Jezus Christus, Heiland en verlosser,
Heb medelijden met ons
en met de hele wereld.
Gedenk uw christenen
en breng tezamen wat verdeeld is.

Tegenwoordig is de kans dat de Heilige Rok nogmaals 
getoond wordt zeer klein: de lichtinval zou erg slecht zijn 
voor het weefsel.
De eerstkomende bedevaart is aangekondigd voor 2012, 
ter gelegenheid van het 500-jarige jubileum van de 

allereerste bedevaart naar de 
Heilige Rok in 1512.
De H. Breidel van Constantijn
De H. nagels werden 
omgesmeed tot een breidel voor 
de paarden. Dit voorwerp wordt 
vereerd in de kathedraal Saint 
Siffrein van Carpentras29.
Het H. toom van Constantijn 
was een geschenk van zijn 
moeder Helena. De H. 

29 Carpentras is een Franse gemeente in het departement Vaucluse 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur).
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Helenaomwoelde de gehele Calvarieberg om te zoeken 
naar relieken. Ze zou een nagele gevonden hebben en 
deze laten omsmeden.
Aanvankelijk werd dit bewaard in de Haya Sophia van 
Constantinople. Bij de plundering van de 4de kruistocht 
( 1202-1204) verdween de reliek. Ze dook weer terug op 
1226 in het wapen van de bisschop van bisschop Isnard 
van Carpentras.
In 1260 werd het het wapen van de stad. (Goud op rood). 
Vandaag de dag is de reliek opgesteld in de Chapelle du 
Saint Clou.
De Heilige tranen
De Heilige Tranen zijn sporen van Jezus stappen op 
aarde. In de kerk van de drie-eenheid te van Vendôme 
bewaart men een traan die Jezus plengde op Lazarus. Een 
engel heeft die traan opgevangen en overhandigd aan 
Maria Magdalena. De traan wordt vereerd om te smeken 
om regen en het gezicht terug te geven aan de slecht 
zienden. Het lijkt een stuk kristal waarin een druppel te 
zien is.
Ook te Sélincourt (Somme), Thiers (Puy-de-Dôme), 
Chemillé, église St-Léonard (Maine-et-Loire), 
Fontcarmot, Saint-Maximin (Var), Orléans (St-Pierre-du-
Puellier in 998 was een beeld van Christus dat weende. In 
de geuzentijd verdween de reliek.
Op de flanken van de Vesuvius wordt een beroemde wijn 
gewonnnen: de Lacryma Christi. Volgens de traditie zag 
God dat in de golf van Napels een stuk van de hemel was 
naar beneden gekomen toen Lucifer uit de hemel werd 
geworpen. God weende erom en een traan viel op aarde; 
daar ontstonden de wijngaarden van de Lacryma Christi.
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De Heilige Spons
De Heilige Spons werd gebruikt om de pijn van de Heer 
te verzachten30. Hij riep: "Ik heb dorst". Spottend werd 
hem de spons aangereikt. We zullen zien of Elie Hem zal 
helpen.  Matteüs zegt het concreter, men drenkte een 
spons en reikte het Hem met een rietstengel aan. 

Johannes vermeldt de feiten 
eveneens. 
Sofronius van Jeruzalem zal er 
rond 600 in Palestina over 
schrijven. Een stuk van deze 
spons wordt bewaard in de 
aartsbasiliek van Sint Jan van 
Lateranen.
Deze reliek is niet de verwarren 
met het bloed van de 23 
martelaren dat opgevangen 
werd in de spons van de H. 
Praxedis dat ook in de kerk van 
Sint Jan van Lateranen is 
bewaard en begraven in de 
vloer van de basiliek.
In de kapel van het H. Kruis in 
Jeruzalem is een ander 
vindplaats van de H. Spons. 
Elders in Rome spreekt men 
van de spons in de basiliek van  
à la basilique Sancta-Maria-
Majore, in  Sancta-Maria in 

Trastevere en nog in Sancta-Maria in Campitelli.

30 Mathieu 15:36-27:48 ; Marc 15:36 et Jean 19:29.
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In de 7e eeuw ondernam Nicétas de verovering van 
Egypte voor Flavius Phocas Augustus en werd 
gouverneur. Hij werd beroemd omdat hij de H. Spons en 
de H. Lans meebracht naar Constantinopel van Palestina 
in 612, in 619 tot 628 of 629 zou hij exarch van Afrika 
geweest zijn. De spons bleef in Constantinopel totdat 
Boudewijn II die aan Louis IX kwijt kon. Ze kwam dan 
in la Sainte-Chapelle te Parijs. De revolutie heeft veel 
vernietigd. Wat kon gered worden was gevlucht naar de 
Bibliothèque nationale, maar er was toch het een en het 
ander zoek. Hetgeen gered werd is achteraf gerestitueerd 
aan de Notre-Dame de Paris.
Er is – naar men zegt – nog een deel van de de H. Spons 
in de kerk van de H. Jacobus in Compiègne. Er wordt ook 
geschreven dat Karel de Grote ee stuk in bezit zou 
hebben gehad. Dit wordt vereerd in Aix-la-Chapelle.
De Heilige Navelstreng
De Franse litteratuur 
spreekt van "Le Saint 
Ombilic (appelé aussi 
Saint Nombril)". Het 
is een reliek van 
eerste orde, want het 
betreft het lichaam 
van de betrokkene. 
Zoals de Heilige 
voorhuid, het Heilig 
Bloed, haar, 
melktanden.. zijn het 
fysische bestanddelen 
van de persoon van 
Jezus.



Relieken 60

Jezus' lichaam is ten hemel opgevaren. Er kan dus weinig 
over zijn.
En toch.

In 1305-14, liet Clément V de navelstreng in drie delen 
knippen: een deel voor Constantinopel, een deel voor Sint 
Jan van Lateranen en een ander deel voor de Notre-
Dame-en-Vaux. Clermont-Ferrand beweert de gehele 
navelstreng te hebben.

De Heilige Voorhuid 
van Jezus van Nazareth
De besnijdenis van 
Jezus maakt het 
mogelijk dat er een 
reliek kan zijn van het 
lichaam van Jezus. De 
afbeelding hiernaast is 
de reproductie van een 

miniatuur uit de 12de eeuw. Zoals iedere jood werd Jezus 
de 8ste dag besneden31.c, II, 21). Het is de apostel Paulus 
die bedong dat we als niet-joden de besnijden niet in onze 
godsdienstige gebruiken hebben geïncorporeerd. 
In de Middeleeuwen waren er 14 kerken waar de 
voorhuid van Christus werd vereerd. 
De eerste sporen ervan worden 
vernoemd bij Leo III en Karel de 
Grote bij zijn kroning in 800. Een 
engel zou die gebracht hebben toen 
hij op het Heilig Graf aan het bidden 
was. Een andere overlevering verteld 

31 Luc. 2:21.
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dat hij die reliek cadeau kreeg als huwelijksgeschenk van 
een Byzantijnse keizerin, Irene van Athene32. De paus 
plaatste die in het Sancta santorum van de Basiliek van 
Lateranen te Rome. Andere kathedralen zijn: Puy-en-
Velay, Jacobus van Compostella, Antwerpen, Coulombs 
in het bisdom Chartres, Chartres zelf, de kerken van 
Besançon, Metz, Hildesheim, Charroux, Conques, 
Langres, Fécamp, Calcata, en twee kerken in Auvergne. 
De Franse Revolutie en de reformatie hebben de meeste 
van die relieken doen 
verdwijnen. 
Het dorpje Calcata moet wel 
speciaal worden vernoemd. Tot 
in 1983 was eren processie 
waarin men de verering levendig 
hield op 1 januari. Diefstal heeft 
hier een einde aan gemaakt. Er is 
niets meer van de kleurrijke 
traditie overgebleven.
Er wordt gerapporteerd dat 
Catherina van Valois toen ze 
zwanger was in 1421 haar man, 
Hendrik V, deed om de H. Voorhuid gaan naar. 
Coulombs pour quérir le Saint Prépuce. Volgens de 
legende was dat zo succesrijk dat de reliek niet 
terugkeerde. Het kind dat toen geboren werd was).
De Heilige Wieg
Zoals zovele van de relieken in deze aard is die als eneige 
verwijzing te vindne in de basiliek van Sancta Maria 
Majore.

32 Irene van Athene, impératrice byzantine de 797 à 802, ° Athene 
en +  803 op het eiland Lesbos.
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Relieken van andere Heiligen.
Jacobus de Meerdere
De relieken van Jacobus de Meerdere, vernoemd als zoon 
van Zebedeus en Maria Salomé in het Tweede verbond, 
kreeg die titel omdat hij de oudste was. Hij was de broer 
van Johannes de evangelist. Samen zijn ze de 
donderzonen genoemd33.
De andere Jacobus was de zoon van Alpheus. Hij was 
getuige van de bijzonderste gebeurtenissen samen met 
Petrus en Johannes. Hij is de enige waar de dood van is 

vernoemd in het Tweede 
Verbond34.
De brieven van Jacobus 
zijn wellicht niet van zijn 
hand. De Middeleeuwen 
hadden niet zo'n kritische 
studiegeest en hebben 
nogal wat gemixt.

Volgens de traditie zou 
hij dus begraven zijn in 
Compostella. Dit is 
echter nu niet meer zo 
zeker. Hij zou in Spanje 
hebben gepredikt en 
tenslotte in Jeruzalem 
onthoofd zijn. Zijn 
stoffelijke resten zouden 

achteraf in Compostella zijn terecht gekomen. In de 9de 
eeuw kreeg een eremiet, Pelayo (Pelagius) in zijn slaap 

33 Matth. 4:21-22.
34 Hand. 12:2.
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een visioen. Théodomir, bisschop van Ira-Flavia (nu 
Padrón) herkende de grafsteen en verklaarde dat het het 
graf was van de H. Jacobus. Koning  Alphons35 liet er een 
kerk bouwen. Paus Leo XIII bevestigde officieel dat het 
het graf van Jacobus was in 1884.

De bedevaarten van de Middeleeuwen zijn bekend. 
Rustplaatsen en haltes zijn toeristisch nu nog gegeerd. De 
st.-Jacobsschelpen getuigen van de 
bekendheid. Bij de herovering op de 
Moren zou hij verscenen zijn en de 
naam Matamoros, 'Morendoder' 
hebben gekregen.
Hij kreeg een militaire klooster-orde, 
de orde van Santiago.
De H. Jacobus als veroveraar.
De reliek van de Heilige Marcus
De relieken van de H. Marcus, de 
evangelist, berusten in de basiliek van 
de H. Marcus in Venetië. Hij is 
geboren onder de naam Joannes. De 
Grieken hebben hem Marcus genoemd.
Als een van de eerste bekeerlingen van 
Petrus heeft hij opgetreden als zijn 
woordvoerder (Papias van Hiéropolis).
Hij was tevens medereiziger van 
Paulus die hij met zijn kozijn Barnabas 
begeleidde.
Hij heeft zo ook met Petrus en Lucas 
het Romeinse Imperium 
geëvangeliseerd.

35 Alphons II van Asturie (760-842) de Zuivere, koning 791 tot 842.
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Later heeft hij met Petrus ook bij de joden gemissioneerd.
Hij kwam in Rome onder Tiberius Claudius Caesar 
Augustus Germanicus. Daar ondersteunde hij Petrus. Hij 
schreef voor de Romeinen zijn evangelie.
Hij werd bisschop in Alexandrië (Egypte) waar hij de 
eerste paus werd. Hij stierf als martelaar in 67.
Zijn relieken worden bewaard in een kleine kapel van de 
visserhaven van Bucoles (bij Alexandrië).

In 828 werden de relieken uiteindelijk overgebracht naar 
Venetië om de Heilige Theodorus te vervangen en te 
concurreren tegen Petrus in Rome. Die relieken werden 
geroofd door twee handelaars. Zo werden ze gekoppeld 
aan de leeuw, symbool van de stad Venetië.

De tuniek van Maria in de Kathedraal van Notre-Dame 
de Chartres
De kathedraal is zoals alle 
grote heiligdommen 
inderdaad er even sterk op 
uit geweest om relieken te 
verzamelen. 
De schedel van sainte Foy à  
Conques
Onder de Romeinse 
overheersing in Gallië en de 
vervolgingen van de 3e 

eeuw. Ze werd geboren in 
Agen in Gallo-Romeinse 
tijd.
Ze werd geroosterd en 
onthoofd en bleef geloven. 
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Toen was ze dertien jaar. Dacianus was toen Romeinse 
proconsul in opdracht van Diocletianus (303). In dezelfde 
vervolging stierf haar zus Alberte, de Heilige Caprias, 
e.a..
Ook haar relieken werden gestolen door een monnik van 
Conque, in 866 te Rouergue. Avariscius bracht ze naar de 
abdij. De dief logeerde tien ajar in Agen om alle 
wantrouwen uit te sluiten. Anderen vertellen dat de 
relieken in Conque werden gebracht opdat ze veilig 
zouden zijn tegen de invallen van de Noormannen, die de 
streek van de Garonne onveilig maakten in 800.
De Heilige bracht heel wat pelgrims in 
de stad. De bedevaarders naar 
Compostella kwamen er voorbij.
Het bloed van de heilige Januarius
Het bloed van San Gennaro is nu in de 
kathedraal van Napels en het wordt 
vloeibaar telkens begin meo et de 19 
september. Indien het mirakel niet 
gebeurt dan komt er pas ongeluk over 
Napels.
Het schrijn met het gemummificeerd  
lichaam van de Heilige Rita
De H. Rita (°1381 - + 22 mai 1457) 
nam het kloosterkleed aan bij de 
Augustinessen. Ze is geboren in 
Roccaperona bij Cascia in het bisdom 
Spolète in Italië. Wellicht is Rita het 
verkleinwoord voor Margareta.
In Laarne bij Gent vind men de H. 
Rita met de bijen. Toen ze als baby 
een zwerm bijen rond haar hoofdje 
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had aanzag men dat als een voorafbeelding van haar 
zaligverklaring door Urbanus VIII.
In Frankrijk was er oorlog: Armagnacs iegen 
Bourguignons. In Italië boterde het niet tussen de 
partisanen van de paus en de keizer (Guelfes en 
Gibelins). Er was grote verdeeldheid. Door haar ouders 
werd aangezet om overeen te komen. Rita huwde met een 
rijke heer en kreeg een tweeling: Jacques-Antoine et 
Paul-Marie. Haar man werd vermoord en haar twee zonen 
stierven. Rita trad binnen bij de augustinessen in het 
klooster van Sainte Marie-Madeleine te Cascia en leefde 
nog 40 jaar. De beide kinderen stierven aan de pesten 
waren bekeerd van hun wraaklust.
Ze mocht uiteindelijk maar op een voorwaarde het 
klooster intreden nl. dat d efamilies niet meer in ruzie 
waren. Dat was niet makkelijk, maar ze slaagde erin.
Haar lichaam rust in Lucques in een praalgraf.
De relieken die in de 4de kruistocht waren meegedaan
Uit Constantinopel bracht men kruishout, H. Bloed, de 
avondmaal kelk, het hoofd van Philippus, de arm van 
Jacobus de Meerdere en het gehele lichaam van de H. 
Helena. Deze relieken verhuisden naar Troyes en Garnier 
de Trainel.
De H. slof van Maria
In de kerk van Saint-Zacharie (H. Zacharias, de vader van 
Joannes de Doper) in de Var bezit de "San Sabatoun", het 
schoeisel van Maria.
De gebeenten van de heilige apostelen Petrus en Paulus 
in Rome
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Het niet vergane lichaam van de heilige Bernadette van 
Lourdes in Nevers

De relieken van de heilige Theresia van Lisieux in 
Lisieux

Het lichaam van de 
Pastoor van Ars
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Het gebeente van de heilige 
Hildgard van Bingen in 
Eibingen

Catherine Labouré, 
gecanoniseerd door Pius XII 27 
juli 1947 

De relikwieën van de Drie 
Koningen in Keulen
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De relieken van Petrus Canisius36 die worden bewaard in  
de kerk aan de Molenstraat in Nijmegen
Het schedeldak van Bonifatius37 in Dokkum
De relieken van de heilige Martelaren van Gorcum38 in 
Den Briel
De relieken van de heilige Servatius39 in Maastricht

36 De heilige Petrus Canisius (Nijmegen, 8 mei 1521 – Fribourg 21 
december 1597) was een Nijmeegse theoloog en de eerste 
Nederlandse Jezuïet.
37 De heilige Bonifatius, ook wel Bonifacius, van geboorte: Wynfreth 
(Winfried), geboren in omgeving van Exeter in Zuidwest-Engeland, 
in 672 of 675 - vermoord waarschijnlijk bij Dokkum op 5 juni 754 of 
misschien in 755, was een van de belangrijkste missionarissen en 
kerkhervormers in het Frankische rijk, bisschop en martelaar. Hij 
wordt ook de Apostel van de Duitsers en zelfs de Grondlegger van 
Europa genoemd, zoals de Nederlandse titel van een bekend Frans 
werk over hem luidt
38 Met de Martelaren van Gorcum worden negentien katholieke 
religieuzen en wereldheren aangeduid die omwille van hun geloof 
door de Watergeuzen zijn vermoord in Den Briel.

Op 26 juni 1572 namen de geuzen de stad Gorinchem (ook: 
Gorcum of Gorkum) in. Hoewel geloofsvrijheid door de bezetters - 
die in alliantie met Willem van Oranje stonden - was toegezegd, 
werden de zeventien priesters, zowel seculieren als regulieren, 
alsmede twee lekenbroeders gevangen genomen en gefolterd. Op 9 
juli 1572 werden zij bij Den Briel opgehangen in een turfschuur die 
aan een vernietigd klooster toebehoorde; vervolgens werden hun 
lichamen op gruwelijke wijze verminkt. 
39 Servatius van Maastricht of Servaas (ook gespeld Servaes) was 
bisschop van Tongeren, Atuatuca Tongrorum in het Latijn, de 
hoofdstad van de stam van de Tungri. Servaas is de beschermheilige 
van Maastricht en een van de IJsheiligen, zijn naamdag is op 13 mei. 
Servatius zou volgens de legende in de 4e eeuw zijn geboren in 
Armenië en Joodse ouders hebben, zelfs zou hij verwant zijn aan 
Johannes de Doper en Jezus Christus. Servatius was een van de 
belangrijkste tegenstanders van het arianisme en maakte als 
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De relieken van de heilige Lidwina in Schiedam40

De relieken van de 
heilige Thomas van 
Kempen41 in Zwolle.
De relieken van 
Werenfridus42 in Elst,  
deels vernietigd.

diplomaat veel reizen en woonde veel synodes bij.
40 Liduina van Schiedam (18 maart 1380, Schiedam – 14 april 1433, 
Schiedam), vaker Sint-Liduina, ook Lidwina of Liedewij genoemd, 
is een rooms-katholieke heilige, patrones van de chronisch zieken en 
de bekendste Nederlandse heilige. Haar feestdag is op 14 juni. Op 14 
maart 1890 werd Lidwina door Paus Leo XIII heilig verklaard.
41 Thomas a Kempis (eigenlijk Thomas van Kempen of Thomas 
Hemerken ("hamertje"); Kempen, ca. 1380 - Zwolle, 25 juli 1472) 
was een middeleeuwse augustijner kanunnik, kopiist, schrijver en 
mysticus. Hij was lid van de spirituele beweging van de Moderne 
Devotie en een volgeling van Geert Grote en Floris Radewijnsz, de 
stichters van de Broeders des Gemenen Levens.
42 De Heilige Werenfried van Elst of Sint-Werenfridus was een Ierse 
prediker en de patroonheilige van Elst, die in de 7e en 8e eeuw na 
Christus in het huidige West-Friesland en de Betuwe het christendom 
predikte.
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De relieken van de andere godsdiensten
Boeddha
De UNO kreeg van de boedhistische gelovigen om hun 
feestdag ook internationaal te 
kunnen vieren uit Vesak, 
Thailand, Sri Lanka en Myanmar 
12 beentjes van Boeddha die op 
de zetel van de UNO berusten.
Mohamed
In Istanbul in het palais van 
Topkapi zijn er relieken van de 
Moslim. Er is een zwaard van 
Mohamet. In een zaal van de harem hangt aan de faïence 
van de 18de eeuw een mantel van de profeet. Er is een 
tand en een haartje uit zijn baard, zijn wapens, zelfs twee 
gouden wapens met edelstenen.
 Er is een replica van zijn hand en voetafdrukken. De 

moslim hebben ook 
een hand van Joannes 
de Doper afkomstig 
uit het klooster van 
Saint-Jean-de-
Stoudion van 
Constantinopel in 
Turkije.
In Konya in het 
Mausoleum Mevlana 
wordt dat haartje van 
Mohammed in een 
koffertje bewaard.
Binnen sommige 

stromingen van de islam worden ook relikwieën vereerd. 
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Dit geldt met name voor het sjiisme waar de graven van 
de verschillende sjiitische imams als heilige plekken 
beschouwd worden. Een goede sjiiet heeft als religieuze 
plicht om alle twaalf graven van de imams te bezoeken.
Andere stromingen, zoals de puriteinse Wahabieten en 
salafisten, verbieden dit gebruik echter rigoreus. Zij 
beschouwen dit als afgoderij. In het wahabietische 
Saoedi-Arabië is het graf van Mohammed zelfs door de 
autoriteiten vernietigd en onzichtbaar gemaakt, zodat het 
geen bedevaarders kan trekken.
Opmerkelijk is verder dat in de Omajjadenmoskee in 
Damascus een relikwie van Johannes de Doper wordt 
bewaard. Hij wordt in de islam als één van de profeten 
gezien.

Vervreemding

Zucht naar sensatie
Concrete vormen
Het verlangen naar concrete wegen om met het 
goddelijke om te gaan, het geloof in het geïncarneerd zijn 
van de mens, hield de weg open om de creatiefste vormen 
van reliekenverering 'vervreemdingen' gestalte te geven.
Toen christenen relikwieën ook voor individuele 
vroomheidsoefeningen wilden gaan gebruiken, werd de 
relikwieënvoorraad op een handige manier vergroot. 
Voortaan golden alle mogelijke voorwerpen die met een 
martelaar of heilige, met zijn graf, of met een van zijn 
lichamelijke overblijfselen in aanraking waren geweest, 
als volwaardige relikwieën. Het ging dan bijvoorbeeld 
om de doeken die een heilige in zijn graf hadden omhuld, 
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of om de werktuigen waarmee een martelaar gepijnigd 
was. Soms ging men hiertoe de sensationele toer op.
Wildgroei
In de late middeleeuwen dreigde de relikwieverering 
volledig uit de hand te lopen. Er was sprake van een 
heuse wildgroei in het aantal in omloop zijnde 
relikwieën, en allerlei bijgelovige praktijken 
verduisterden de officiële leer van de kerk. De 
overdreven relikwieverering was dan ook een dankbaar 
thema voor de reformatoren, die misstanden aan de kaak 
wilden stellen. Het Concilie van Trente, dat in veel 
kwesties de reformatoren helder van repliek diende, 
besteedde opvallend genoeg maar weinig woorden aan 
de relikwieverering.
Gaandeweg werden relieken bijzonder populair, wat twee 
gevolgen had. In de eerste plaats kon de kerk niet meer 
aan de vraag naar relieken voldoen. Er worden nu 
verspreid over Europa dertien voorhuiden van Jezus 
bewaard43, evenals een groot aantal navelstrengen. En als 
je alle stukjes hout van het kruis bij elkaar voegt kan er 
een heel veld met kruizen worden gevuld. In de tweede 
plaats werd de verpakking, de reliekhouder, steeds 
kostbaarder, origineler en verfijnder.
Moderne tijden
Naarmate in het Westen de volksverheffing vruchten 
afwierp, kon de kerk uitwassen in de relikwieverering aan 
banden leggen. Tegenwoordig is de verering aan vrij 

43 Er is één uitzondering op de lichamelijke restanten van Maria en 
Jezus: de voorhuid van Jezus. Ook Jezus is immers na zijn geboorte 
besneden. Die voorhuid is, blijkbaar, teruggevonden, want in de late 
Middeleeuwen en Renaissance worden er op minstens vierentwintig 
plaatsen in Europa snippers van bewaard en vereerd, waarvan 
Antwerpen de voor Nederlanders dichtstbijzijnde bewaarplaats is.
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strenge regels gebonden. Het Directorium over 
Volksvroomheid en Liturgie uit 2003, dringt er bij de 
verantwoordelijken op aan zich van de echtheid van 
relikwieën te vergewissen en een buitensporige 
versplintering ervan te verhinderen. Volgens het 
directorium moeten gelovigen verder vermaand worden 
om zich niet te laten meeslepen door de manie relikwieën 
te verzamelen en moet ieder bedrog, iedere vorm van 
handel en iedere bijgelovige ontaarding vermeden 
worden. (Directorium over Volksvroomheid en Liturgie, 
Bijlage bij het Directorium voor de Nederlands 
Kerkprovincie 2, 237). 
Zoveel vraag! Er waren simpelweg niet genoeg heiligen!

Specifieke 'monsters'
In de Allerheiligenkerk Wittenberg is er een stuk van de 
Ark van Noah, een stuk van de kribbe van Jezus van 
Nazareth, een haar van de baard van Sint Christoffel44 en 
19.000 andere relieken. In een kathedraal in Schaffhausen 
ligt brood van de H. Jozef. Het kwam er via Nicodemus. 
In Wurttemberg ligt een pluk van een vleugel van de H. 
Engel Michaël. In een kathedraal van Lima (Zuid 
America) vinden we de wenende Maagd, haar hoofd 
beweegt, haar ogen tranen op bepaalde dagen in de 
week…

44 Wat zoal mogelijk is kun je ook nalezen op 
http://www.britannia.com/history/berks/abrelic.html.
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Astrologische geurkaars 
gewijd aan de engel Haziël

Dat is ver van huis. 
Dichterbij werd Loreto 
gezegend met het Heilig 
huisje waar Maria werd 
geboren en opgroeide, nota 
bene waar de boodschap 
van de engel gebeurde. Het 
verhuisde in de lucht van 
Nazareth in Palestine naar 
Tersatto in Dalmatia, en 
vandaar naar Loreto in 

Italië. In de kerk van St. 
Prassede, Italië, is een 
heus museum van 
relieken, tanden van 
Petrus,een tand van 
Paulus, het hemd van 
Maria en de gordel van 
Jezus zelf, de staf van 
Mozes en.. de hoofden 
van Petrus en Paulus, de 
handdoek warmee Jezus 
de voeten van de 
farizeeën waste. Ze 
beweren ook de 
zwachtels van Jezus 
kribbe, en drie doornen 
uit zijn kroon te bezitten. 
De steen waarmee 
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Stefanus werd gedood en 4 ware stukken van het kruis 
liggen er ten toon gesteld.
Bij de opvallendste kostbaarheden zijn: de moedermelk 
van Maria45.
Achteraf bleken vele botten van zogenaamde heiligen 
botten van dieren te zijn. In een kathedraal in Spanje 
werd eens een veer tentoongesteld. En die veer zou van 
Gabriël geweest zijn. Bij nader onderzoek bleek het een 
struisvogelveer geweest te zijn. De Katholieke 
Encyclopedie erkent ook dat vele relikwieën twijfelachtig 
zijn. Ze noemt het vals of sterk verdacht. Maar dezelfde 
encyclopedie probeert het allemaal wel goed en glad te 
praten door te zeggen dat valse of sterk verdachte 
relikwieën geen schande naar God toe is. Ze noemt het 
een dwaling

Orde van belangrijkheid
1. Eerste graad: Lichaamsdeel van een heilige. Vb 

botfragmenten
2. Tweede graad: Kledingstuk van een heilige. Vb 

de zweetdoek van Ovieda
3. Derde graad: Voorwerp dat met een heilige in 

contact is geweest. Vb de lans van Wenen

45 Over de gehele christelijke (later katholieke) wereld werden en 
worden delen en snippers bewaard van haar kleding, haar schoenen, 
de gordel die zij droeg toen zij zwanger was (aanraking voorkwam 
een moeilijke bevalling), en haar haren (blond). Sommige flarden van 
haar onderkleed zijn extra interessant omdat daarin duidelijk vlekken 
van haar moedermelk te bespeuren zijn.
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