Jos Koldeweij

Gezworen op het kruis o f op relieken

In oktober 1549 schreef de magistraat van ’s-Hertogenbosch aan het stadsbe
stuur van M aastricht hoe de B lijde Inkomste van Philips 11 als hertog van B ra
bant drie weken eerder in die Brabantse hoofdstad was verlopen.1 D e M aas
trichtenaren hadden om zo’n relaas gevraagd om zich beter te kunnen voorbe
reiden op het bezoek van de kroonprins, dat daar in juni 1550 zou volgen.2 Na
een imponerende entree van de “ Prinselycke Excellentie” op 22 september te
’ s-Hertogenbosch had op 23 september een plechtige misviering in de SintJanskerk plaatsgevonden, waarna Philips op een podium voor het stadhuis
“ blootshooffs ( ...) opt heylige evangelium den eedt ( ...) gedaen heeft” . D rie
vertegenwoordigers van de stad D en Bosch hebben vervolgens van hun kant
“ den Princhen wederomme den behoirlicken eedt gedaen” .
M eer gedetailleerd staan de Bossche plechtigheden beschreven in de
instructie die in 1595 werd opgesteld met het oog op de Blijde Inkomste van
de aartshertogen Albrecht en Isabella.3 Volgens de traditie stond ook toen het
over en weer zweren van trouw en respect centraal in de ceremoniën. Deze
moesten plaatsvinden op een tijdelijke, fraai versierde stellage, opgericht voor
het stadhuis. D aar zou door “ haere Hoocheden ( ...) worden geknielt in het
doen vanden eedt op het heylige evangelie in seecker schoon missaelboeck, tzy
van m ynen eerw[eerdich]ste heer den bisscop oft andersins” . D e eedformule
werd gelezen met de hand op het opengeslagen boek met de evangelietekst.
Vervolgens was “ den eedt van trouwicheyt” door de stads vertegenwoordiging
“ reciproce te doene, ter presentatie van het boeck” . E n ig ritueel zou volgen,
gejuich “ met luyder stemmen ... Vivent les ducqs!” , trompetgeschal en
muziek van de “ stadt speeluyden ende pijpers” , en felicitaties. “ Daernae het
boeck ewech genomen synde byden cappelaen oft eenigen prelaet oft bisscop
aldaer omtrent” , werden de feestelijkheden voortgezet.
Sinds de instelling van het Brabants landcharter met de fraaie naam ‘Blijde
Inkom ste’ o f ‘Joyeuse Entrée’ door Johanna van Brabant en Wenzel van
Luxem burg in 1356 , werd deze ‘ grondwet’ tot 179 2 telkens weer door de vor
sten en hun onderdanen bij wederkerige eed op het evangelie bekrachtigd.4
Ook in de aangehaalde Bossche voorbeelden uit 1549 en 1559 staat de eed op
het evangelie steeds centraal, waarbij uit de laatste formuleringen blijkt dat het
weliswaar een mooi “ missaelboeck” moest zijn, maar dat zeker niet vast lag

1.
2.
3.
4.

Hermans 1848, 661-664; Pirenne 1960, 77-78.
Koldeweij 1985a, 10, 26 3,270; Geurts 19 9 3,32 7 -32 8 .
Hermans 1848, 7 1 1 - 7 3 1 ; Pirenne 1960, 79-92.
H erm esdorf 1960, 30; Volmuller 19 8 1, 84 (met verdere literatuur).
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i. Kruisigingsminiatuur en het begin van het Johannesevangelie naast de
aanvang van de Blijde Inkomste in het Roode Previlegie-boek, fol. 55V-561·,
gebonden 1580, miniatuur en deze tekst eerste helft vijftiende eeuw.
’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, oudarchief inv. nr A 525.

welk handschrift precies zou worden gebruikt. T e ’s-Hertogenbosch werd
deze plechtige eed volgens overlevering echter niet gezworen op een missaal o f
evangelieboek, maar afgelegd op een compilatie van teksten. Sinds de late zes
tiende eeuw was dit het zogenoemde Roode Previlegie-boek dat nog steeds
door de stad wordt bewaard (afb. i) .5 D it privilegeboek is een in 1580 gebon
den convoluut van merendeels aanzienlijk oudere teksten, zoals afschriften
van voor de stad belangrijke akten, brieven en verslagen van verschillende
Blijde Inkomsten. Deze verzameling werd geleidelijk opgebouwd. H oe dat
gebeurde, valt enigszins te reconstrueren uit vermeldingen in de Bossche
stadsrekeningen. In het jaar 15 1 5 , bijvoorbeeld, betaalde de stad ’s-Hertogen
bosch voor “ die cop[ie] vanden Incompst dair op onse gened[ig]e here gehult
is l x st. N och vo[er] dextract vander nyeuwer Incompst IJ st” .6 Deze 40 en 2
stuivers werden dus uitgekeerd voor werk van scribenten ter voorbereiding
van de Bossche inhuldiging van K arei v als hertog van Brabant. Niet onwaar
schijnlijk is dat ook deze afschriften, naar teksten die uit Brussel werden
gehaald,7 later in het rode privilegeboek zijn samengebonden. Het privilege
boek bevat ook evangelieteksten.

5. ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief, oudarchief inv. nr A 525. Pirenne i960, 51 afb. 2;
Haans 1990.
6. Pirenne i960, 59.
7. Pirenne i960, 55.
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Wanneer de traditionele eed op het evangelie werd gezworen op dit Roode
Previlegie-boek, gebeurde dit op de opengeslagen bladen 55V-561·, waar dan
links een paginagrote Kruisigingsm iniatuur staat naast de aanhef op de rech
terbladzijde van het Johannesevangelie en het begin van de “ Copie vand’ lant
charteren Iohanne by d’ gratien goids hertoghinne van luxembourch, van lot
haringen, van brabant, van lymbourch ende marcgravinne des heilichs rycs” .
Volgens lokale overlevering werd deze voorstelling van de gekruisigde Chris
tus met de treurende M aria en Johannes opzettelijk beschadigd tijdens de
godsdiensttroebelen van de zestiende eeuw. D it is echter hoogst onwaar
schijnlijk; de slechte conditie - o f beter gezegd: de ernstige slijtage - van de
miniatuur is ongetwijfeld veroorzaakt door eedafleggingen met de hand van de
zweerder op de Kruisigingsvoorstelling. N iet alleen tijdens de betrekkelijk
sporadische Blijde Inkomsten gebeurde dit immers, maar ook telkens wanneer
nieuwe leden van de Bossche magistraat hun ambt en verantwoordelijkheden
aanvaardden.8 In de loop van de tijd waren dat flinke aantallen.
H et losse blad met de Kruisigingsm iniatuur is ingelast als fol. 55V. W el
licht bevond dit blad zich eerder naast het huidige fol. 3 v, waarop eveneens het
begin van het Johannesevangelie staat genoteerd voor exact hetzelfde gebruik
als op fol. 5Ór, en waar het wat datering betreft beter bij past. Hoe dan ook, het
eerste deel van het Roode Previlegie-boek (fol. 4-55) zal niet heel lang voor het
midden van de vijftiende eeuw zijn afgeschreven, het tweede deel (fol. 56-91)
ontstond korte tijd later, en in de loop van de latere vijftiende en de zestiende
eeuw werden verdere aanvullingen toegevoegd.9 D e datering van de K ru isi
gingsminiatuur, die uitsluitend op stilistische gronden kan worden gebaseerd,
sluit aan bij een ontstaan nog in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Eerder
werd volledig onjuist een vermoedelijk ontstaan gesuggereerd in het scriptori
um van de wilhelmieten bij ’s-H ertogenbosch.10 D e Kruisigingsvoorstelling
zou namelijk, maar ten onrechte, sterk verwant zijn aan die welke de wilhelmiet Arnoldus Schuylen de Eynde in 15 15 maakte voor een missaal, geschre
ven door pater Georgius van Balen voor hun eigen klooster Baseldonck bij
’ s-Hertogenbosch (afb. 2).11 Ook deze volbladminiatuur is ernstig beschadigd
door intensief, in dit geval zuiver liturgisch gebruik. D e overeenkomst tussen
de twee miniaturen reikt evenwel niet verder dan het meest essentiële in de
iconografie van de uitgesproken stereotiepe voorstelling: de gekruisigde
Christus geflankeerd door de treurende M aria en Johannes. In beide gevallen
zijn zij omkaderd door een alternerend blauw en rood, met wit gehoogde
omlijsting, waarvan op de hoeken en halverwege de vier zijden een gouden
vierkant is geplaatst. M idden onder op de verluchte pagina is in allebei de
gevallen een tot een cirkel uitgewerkt gouden kruisje geplaatst met alterne-

8. Pirenne 1960, 76.
9. Notities Valentijn Paquay, Stadsarchief’s-Hertogenbosch.
10. Haans 1990.
1 1 . Huybergen, Wilhelmietenmuseum, bruikleen van het Bisdom Breda.
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rend rood en blauw tussen de kruisarmen. D it kruisje was bedoeld om de
miniatuur te sparen: hierop moest de
gebruiker van het m anuscript zijn hand
leggen, en niet op de kostbare en fraai als
herkenbaar tafereel uitgevoerde voor
stelling van de K ruisiging. D e vroeg-zestiende-eeuwse Calvarievoorstelling in
het wilhelmietenmissaal is gesitueerd op
een heuvelpartij in een landschappelijk
vergezicht met de stad Jeruzalem op de
achtergrond. D e strakke omlijsting is aan
alle vier de zijden omgeven met een rijk
uitgewerkte randversiering van ranken
met gekleurde bladeren, enkele bloemen
en talloze gouden vruchtjes. In het
Roode Previlegie-boek is de Calvarie
voorstelling geplaatst op een vlakke groe
ne ondergrond tegen een archaïserend
fond van gouden ruitjes, alternerend met
rode en blauwe. Rond de relatief zware
rood-blauw-gouden omlijsting slingeren
2. Kruisigingsminiatuur in een missaal door
fragiele ranken met enkelvoudige rode,
de wilhelmieten Arnoldus Schuylen de Eynde
blauwe en oranje blaadjes, die uitlopen in
(verluchter) en Georgius van Balen (schrijver),
met wit gedetailleerde drielobbige blaad’s-Hertogenbosch, klooster Baseldonck, 1515.
jes van dezelfde kleuren. Opmerkelijk is
Huybergen, Wilhelmietenmuseum, bruikleen
dat de uitgestrekte linkerarm van C hrisBisdom Breda,
tus zo lang is dat zijn hand, evenals het
uiteinde van de dwarse kruisbalk waartegen deze is vastgenageld, niet binnen
het geschilderde kader van de miniatuur blijft maar deze net overlapt, terwijl
dat aan de andere kant niet zo is. D e hele pagina en met name de figuren van de
gekruisigde Christus, M aria en Johannes zijn zwaar beschadigd, en wel zo dat
vanuit het midden van het blad naar de linker benedenhoek alles, ook de
omlijsting en de ranken van de margeversiering, vervaagd en sterk vervuild is
door de daar telkens weer opgelegde linkerhand van de priester dan wel eedaflegger. D e figuur van M aria onder C hristus’ rechterarm, die haar van ver
driet verwrongen gezicht afwendt van haar gedode zoon, werd in later tijd met
pen geaccentueerd. Haar contouren werden opnieuw en slordig aangezet en
met kraslijnen benadrukt, terwijl over haar voor het middel samengevouwen
handen een tweetal niet te ontcijferen woorden lijkt te staan geschreven.
Ook in de andere steden van Brabant legden de hertogen en hun onder
danen wederzijds de eed van trouw a f en zwoeren ter bekrachtiging van de
Blijde Inkomste op de evangeliën; dit laatste was doorgaans als pars pro toto de
begintekst van het Johannesevangelie. In M aastricht, dat tweeherig was en
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verdeeld in een Lu iks en een Brabants deel,12 vond dit ritueel steeds plaats in
de kapittelkerk van Sint-Servatius, uiteraard in het bijzijn van zowel de clerus
van het kapittel als de stedelijke waardigheidsbekleders met de Brabantse bur
gemeester voorop. In De Brabantsche y eesten staat beschreven hoe in 1407
Anton van Bourgondië bij zijn Blijde Inkomste naar de Servaaskerk werd
begeleid, en
daer heft hi
Die Reliquien met grooter lust
Der heileghen weerdichlec ghecust,
Ende sinen behoorliken eet ghedaen
en ook Jan Zonder Vrees ging, in mei 14 17 , “ in St. Servaes kerke ... D aer wert
hi ghehult” .13
U it verschillende bronnen zijn gegevens over deze plechtigheden en vooral
over de afgelegde eden bekend, die onder anderen de Luikse hoogschout van
M aastricht, G odefridus Augustinus de Collette, rond het midden van de acht
tiende eeuw in zijn omvangrijke stadsgeschiedenis verzamelde. Hij schreef
een hele reeks van de eden a f die werden gezworen door bisschoppen, koningen en hertogen, en wel in zijn Oprecht beginsel, voortganck en vergrootinge van
de StadM aestricht, bijvoorbeeld de ‘Eedt van Philippus Hertogh in sijne blijde
incompste Anno 15 5 0 ’, die de hertog aflegde “ voor den hoogen Outaer van S.
Servaes collegiale kercke ( ...) super sanctis E vangelijs” .14 Opnieuw en naar
vast gebruik zwoer de hertog daar trouw aan het Brabantse deel van de stad en
beloofde de oude rechten te respecteren, dit weer met de linkerhand op de
tekst van het evangelie. Bij dit alles zal wellicht ook de hierboven vermelde uit
’s-Hertogenbosch ingewonnen informatie een rol hebben gespeeld; vermoe
delijk betrof dit echter meer de samenstelling van het gezelschap en dergelijke
dan het eigenlijke ritueel van deze M aastrichtse Blijde Inkomste, die immers
een stevige eigen traditie kende.
In 1 5 1 5 , toen de latere keizer K arei v op 15 juli te ’s-Hertogenbosch zijn
eed aflegde “ voir den raethuyse op een stillagie aldaer gemaect, omhangen met
gruynen lakenen” en hunnerzijds ook de Bosschenaren trouw zwoeren aan de
hertog,15 kwam deze niet naar M aastricht. Hij was op 24 januari te Leuven
ingehuldigd als hertog van Brabant, waarbij hij in het Nederlands de eed had
afgelegd, waarna die Blijde Inkomste in vele andere steden werd herhaald.
Stellig met het oog daarop was in M aastricht door de Bossche klokkengieters
W illem en Jaspar M oer op 2 1 juni van dat jaar de grote Servaasklok o f ‘ G ra 
m eer’ (een verbastering van ‘ Grande M ère’) gegoten, gedecoreerd met zowel

12 . Ubachs 2000, 86,95.
13. Bormans 1869, 25, 287-288; Kroos 1985, 333.
14. M aastricht, Rijksarchief in Lim burg, Handschriftencollectie nr ix , 494-497.
15 . Van Lith-D roogleever Fortuijn, Sanders & Van Synghel 1997, 338.
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3. Kruisigingsminiatuur en het begin van het Johannesevangelie, edenboek
van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, Maastricht, vijftiende eeuw.
Maastricht, Schatkamer van de Sint-Servaaskerk, bruikleen Rijksarchief in
Lim burg, A rchief Kapittel Sint-Servaas, inv. nr 104.

het Bourgondische ordeketen van het G ulden Vlies met de vuurslagen en de
vonkende vuurstenen alsook met het gekroonde schild met de dubbelkoppige
rijksadelaar van keizer M axim iliaan - en nog niet van K arei, gezien de afgebeelde beugelkroon.16 H et zou echter nog ruim v ijf jaar duren voordat deze
grootse klok kon luiden bij gelegenheid van de M aastrichtse inhuldiging van
K arei, die pas op 14 oktober 1520 daar werd ingehaald als hertog van Brabant,
in feite op weg naar Aken om daar zes dagen later tot keizer te worden
gekroond.17
U it het bezit van het Sint-Servaaskapittel bleven twee authentieke edenboeken bew aard.18 Deze komen in hoge mate met elkaar overeen en zullen
gelijktijdig gebruikt zijn in de Sint-Servaaskerk bij de installatieplechtigheden
van de verschillende functionarissen en hoogwaardigheidsbekleders. In beide
boeken staan de eedformules uitgeschreven, in het L atijn en in het N eder
lands, beginnend met de eed van de keizer en die van zijn plaatsvervanger en
opvolger de hertog van Brabant, gevolgd door de eden van proost, deken,
16. Gerits 19 7 0 -19 7 1, 76-77; Koldeweij 1990, 3 7 1-3 7 2 ; Van Loon-van de M oosdijk 2004,
40 1-402 (cat. nr 69).
17 . Schaepkens i860, 2 12 ; Geurts 1993, 98; Soly & Van de W ely 1999, 18.
18. M aastricht, Rijksarchief in Lim burg, A rchief Kapittel Sint-Servaas, inv. nr 104 (in
bruikleen aan de Schatkamer van de Sint-Servaaskerk); ’s-Gravenhage, K o n i n klijke Biblio
theek, ms. 75 F 16. Zie: Koldeweij & Van Vlijm en 1985, 15 0 -15 2 (cat. nr 46, met oudere lite
ratuur).
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kanunniken, kapelaans en voor andere aan het kapittel verbonden ambten en
waardigheden. Een van beide exemplaren bevat bovendien als toevoegingen
uit de zestiende en zeventiende eeuw nog eedformules voor verschillende aan
de kerk en het kapittel verbonden lekenambten, zoals die van gerechtsambte
naren en klokkenluiders.19 In het andere, niet gefolieerde exemplaar is één
paginagrote miniatuur opgenomen met de voorstelling van de gekruisigde
Christus met de treurende M aria en Johannes (afb. 3). Deze miniatuur be
vindt zich tegenover een passage uit wederom het evangelie van Johannes.20
H et is waarschijnlijk dat gewoonlijk dit edenboek met de Kruisigingsm iniatuur werd gebruikt om er de eed op te zweren en niet een afzonderlijk en volle
dig evangeliarium. Gesuggereerd is ook dat dit verluchte exemplaar van het
edenboek bij de meest prestigieuze eedafleggingen werd gepresenteerd in de
‘ gouden boekdoos’ die we aan het slot van dit artikel kort zullen bespreken
(afb. 10 ).21
D e eed werd afgelegd met de hand letterlijk op het evangelie, zoals we con
stateerden naar aanleiding van de materiële conditie van de Bossche miniatuur
(afb. 1) en bijvoorbeeld ook kunnen lezen in de eedformule van de M aastricht
se schatbewaarders:22 “ ...ju ro ad hec sancta D ei evangelia manu mea dextra
corporaliter tacta..
“ Ik zweer bij het heilige evangelie Gods dat ik met mijn
rechterhand lijfelijk aanraak.”
Het zweren op voorwerpen heeft een oude en universele oorsprong, waar
bij het doorgaans om met betekenis beladen o f zelfs bezielde objecten gaat o f
om een godheid achter die voorwerpen. In een christelijke context is dit laatste
uiteraard het geval, via relieken, teksten, afbeeldingen o f direct bij de naam
G o d s.23 D e tekst van de vier evangeliën met het verlossingsverhaal, de kern
van het christelijk geloof, leende zich hiervoor bij uitstek. Zoals reeds opge
merkt, konden in plaats van het volledige evangeliarium slechts de beginwoor
den en andere passages uit de evangeliën volstaan,24 doorgaans het begin van
het evangelie van Johannes. Aan dit evangelie werd een bijzondere kracht toe
gekend, hetgeen overigens al vroeg als misbruik werd bestem peld.25 Uiteraard
werd het Johannesevangelie toch ook in de K erk hoog geschat en vaak als pars
pro toto voor alle vier de evangelieteksten gezien o f als representatie voor het
gehele verlossingsverhaal. Als zodanig werd de proloog van het evangelie van
Johannes aan het slot van de eucharistieviering gelezen, het zogenoemde ‘laat
ste evangelie’ .26 Zo werd in een Utrechts missaal van omstreeks 1480-1490 als
19. ’s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, ms. 75 F 16; zie: Catalogus Bibliothecae Regiae
1922, 298 (nr 905); Vermeeren 1962, 182, 187-188.
20. Kunstschatten St.-Servaas 1976, afb. 129.
2 1 . Koldeweij & Van Vlijmen 1985, 152.
22. ’s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, ms. 75 F 16, fol. 6v; zie: Bock & Wilemsen
i 873 , 47 ·
23. Fehr 1930, 659-672.
24. M üller-Bergström 1930, 1087.
25. M üller-Bergström 1930, 1088.
26. Brouwer 1893, 2 5 1-2 5 5 ; M üller-Bergström 1930, kol. 1088; Jungm ann 1966, dl 2,

350-352.
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canonplaat een volbladminiatuur met de beeltenis van de schrijvende evange
list Johannes aangebracht, in plaats van de gebruikelijke voorstelling van de
gekruisigde C hristus.27 In de ondermarge is hier, even gebruikelijk bij de
canonplaat als bij de m iniatuurpagina’s waarop de eden werden gezworen, een
klein kruisje geschilderd. D e priester werd geacht bij de aan vang van de
canon, het hooggebed met daarin de consecratie —het centrale en belangrijkste
deel van de m isviering als brood en wijn veranderen in lichaam en bloed van
Christus —, de afbeelding van het kruis te kussen.28 Deze dus letterlijk margi
nale kruisjes dienden om te voorkomen dat de kostbare m iniatuurschilderingen zouden beschadigen door frequente aanraking, in de edenboeken met de
hand van de zweerder, in de missalen met de mond van de celebrant.
Telkens weer kunnen we lezen, zeker sinds de late M iddeleeuwen, dat
eden moeten worden afgelegd op het evangelieboek. D e jurist Jean le Boutillier (ca. 13 4 0 -13 9 5 ) legde dit vast in zijn compilatie van het gewoonterecht in
de Noordfranse en Zuidnederlandse streken, de Somme rurale, op basis waar
van ook weer ruime verspreiding van het gebruik plaatsvond.29 Ook de voor
stelling van de oordelende dan wel de gekruisigde Christus o f alleen het kruis
kon het christelijk geloof representeren, al was de combinatie met de evange
lietekst o f met relieken overtuigender. In zijn mooie artikel “ Bürgereidkristall
und Schw urlade” uit 1978 en in het door hem verzorgde onderdeel “ D er E id
a u f das H eiligtum ” in de tentoonstelling en bijbehorende catalogus Stadt im
Wandel stelde H orst A ppuhn dit aan de orde en identificeerde een aantal
reliekkistjes en -schrijnen op verrassende wijze als eedobjecten.30 Z ijn voor
beelden zijn met een schier eindeloze reeks uit te breiden: elke laat-middeleeuwse stad en zeer veel instellingen beschikten immers over dergelijke voor
werpen. In de eerste plaats kan dan worden genoemd het Schwurkreuz uit de
Schat van de Orde van het Gulden Vlies, dat met het bewaarde originele foe
draal dateert van omstreeks 1400.31 Andere voorbeelden zijn uit heel W est-

27. M éhu 2003, 12 3 -12 5 .
28. Voorbeelden van canonvoorstellingen met een doublerend kruisje in de ondermarge zijn
er dan ook te over. Enkele voorbeelden: Kortew eg 1983, 9, 16 -18 (cat. nrs 16-22); Golden age
ofDittch manuscriptpainting 1989, 41-4 2 (cat. nr 1, 9), 82-83 (cat· nr 1 1 1 , 23), 106 -107 (cat· nr
IV, 32a), 19 2 -19 3 (cat. nr v u , 56b); Sm eyers & Van der Stock 19 9 6 ,13 8 -13 9 (cat. nr 19,
door R . Van Doorn), 17 6 -17 7 (cat. nr 27 door B. Bousmanne), 18 0 -18 1 (cat. nr 29 door M .
Sm eyers en B. Baert); Glaube und Wissen im Mittelalter 1998, 464-468 (cat. nr 93, door A.
Odenthal en J . C. Gummlich), 5 15 -5 18 (cat. nr 1 0 1 , door J . C. Gummlich); Gouden eeuw
van Gelre 2001, 195-203 (cat. nrs 13 , 19, 2 1 , door R. Dückers).
29. H erm esdorf 1980, 4, 82. Hermesdorfs duiding op pp. 82-83 van de “ vancheyligen” in de
landbrief van Zuid-H olland (130 3) als relieken, is minder waarschijnlijk; de landbrief stelt
expliciet dat onder bepaalde omstandigheden ook een eed kan worden afgelegd “ sonder vancheyligen” , “ zonder evangelieboek” .
30. Appuhn 1978; Appuhn 1985; zie ook: Gute Regierung 2000, 28-29 (cat· nr I0 >door H iltrud Westermann-Angerhausen).
31. Wenen, Schatz des Ordens vom Goldenen Vlies (bruikleen aan de Weltliche Schatzkammer, Wenen; Kunsthistorisches M useum , inv. nr Dep. Prot. 1). Zie: Fillitz 1988, 22-23,
nr i (met oudere literatuur).
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4. Kruisigingsminiatuur en motto naast twee eedformules, edenboek van
de rederijkerskamer ‘Den Boeck’ te Brussel, Brussel, zestiende eeuw.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert i, ms. 21377.

Europa te kiezen, uiteenlopend van de Eidtafel van het Breslauer slagersgilde32 tot de Brugse eedkruizen van de ‘cultensteckers’ (goud- en zilverborduurders) uit 156 2 en van de stoeldraaiers uit 1 6 1 3 .33 In deze reeks kunnen
ook vele Kruisigingsvoorstellingen op perkament worden genoemd waarop
eden werden gezworen, veelal met de kleine gebruikskruisjes in de ondermar
ge.34 H ier volgt een vijftal voorbeelden.
H et evangeliarium uit de Schatkamer van de Sint-Am elbergakerk te Susteren illustreert opnieuw een grote continuïteit: aan het elfde-eeuwse evangelie
boek met miniaturen van de evangelisten werden in 1 17 4 een dedicatieminia
tuur en een bladgrote Kruisigingsm iniatuur toegevoegd (fol. 1 1 v), op de keer
zijde van het blad met de evangelist M atteüs. Deze M aaslandse miniatuur
werd zo zwaar beschadigd door het gebruik als eedvoorstelling dat rond het
midden van de vijftiende eeuw een tweede, vermoedelijk Gelderse K ru isigingsvoorstelling in het boek werd opgenomen (fol. 14 1), in het evangelie van
Lu cas, die op zijn beurt door de aanrakingen vervuilde en schade opliep. N og
32. Een plankje met bronzen corpus Christi, daterend van na 13 3 5 , met foedraal, zie: Gall
1965, 26-27, nr 19.
33. Brugge, Gruuthusemuseum, inv. nr 0.60.x (‘cultenstecker’-kruis) en 0 .14 5.x (stoeldraaierskruis), zie: Marechal 1993, 365 (cat. nrs 478-479).
34. Als voorbeeld naast de hier behandelde eed-Kruisigingsvoorstellingen: Gutenberg,
Aventur und Kunst 2000, 530 -531 (cat. nr l m 15 , door Uw e Gast).
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in de zeventiende en achttiende eeuw,
tenslotte, werd een zestal eedformules in
het evangeliarium zelf afgeschreven.35
Het Eidbuch van de stad Keulen,
139 8-140 0 , is gesierd met een miniatuur,
de Kruisigingsvoorstelling, waarop ge
zworen moest worden. D e omranding
met de vier evangelistensymbolen in de
hoeken en het Keulse wapen met de drie
kronen, zowel links als rechts, maken
duidelijk dat de eed trouw en respect
impliceerde, aan en voor zowel evangelie
als stad.30 D at deze Keulse miniatuur
slechts licht beschadigd door gebruik de
tand des tijds doorstond, is wellicht
te danken aan het flinterdunne en zeer
fijne zijden beschermdoekje van moge
lijk eveneens K eulse oorsprong.
Ook in een wat later K euls edenboek,
van ca. 1450, bleef een Kruisigingsm iniatuur bewaard en uit de Keulse stads
rekeningen is bekend dat de schilder
W ilhelm op 9 augustus 1370 betaald
werd voor een, niet bewaard gebleven,
m iniatuur in het edenboek van 13 7 0 .37
Tenslotte noem ik twee late Zuidnederlandse voorbeelden uit deze schier
eindeloos uit te breiden reeks. H et privi
legeboek van de Brusselse kamer van
retorica, genaamd ‘D en Boeck’ en ook

5. De gekruisigde Christus en de eedformule
voor het vrijmeesterschap van de edelsmeden,

Ordonnantiën ende Placcaerten aangaande de
Goud en Silversmeden Natie binnen Antwerpen,
Antwerpen 157 5-157 6 , schoolmeester Felix
van de Sande (calligrafie) en Hans Collaert I
(tekening). Antwerpen, Gemeente-archief,
ga

4487, Rekenboek, fol. 147.

bekend als ‘Tijtelooskens’, bevat de teksten van de eden en de belangrijkste
privileges, ledenlijsten en verslagen van dit gezelschap. B ij het afleggen van de
toegangseed werd dit boek opengelegd op fol. 6v-7r, waarbij rechts ‘D e eedt
vanden gehmeynen broeders’ en ‘D en eedt vanden prince’ te lezen is, terwijl
links een fraaie paginagrote miniatuur prijkt van de Calvarievoorstelling.
Daaronder is het motto van de kamer “ Om beeters W ille” te lezen, op een
banderol bij de in beeld gebrachte naam van het gezelschap: een geopend boek
en een drietal narcissen die in het M iddelnederlands ook ‘tijtelooskens’ wer-

35. Roozen 1960, 1 1 - 7 1 , 42-56 over de eedformules en de Kruisigingsminiaturen; Van
Cauteren 1985, 10 0 -10 4 (cat. nr 17).
36. Zehnder, Sm ith & Czymmek 1977, 1 1 2 - 1 1 3 ; Steuer 1982, 265 (cat. nr 214); Gute
Regierung 2000, 33 (cat. nr 16, door M anfred Huiskes).
37. Gute Regierung 2000, 33 (cat. nr 16, door M anfred Huiskes).
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6. Harold zweert trouw aan Willem van Normandië op relieken en op het
evangelie, borduurwerk op linnen, Tapis de Bayeux, detail, Zuid-Engeland
o f Normandië, ca. 1070. Bayeux, Musée de la Tapisserie de Bayeux.

den genoemd (afb. 4).38 In het register Ordonnantiën ende Placcaerten aangaan
de de Gouden Silversmeden Natie binnen Antwerpen (15 2 4 -17 30 ) gaat de eedformule voor het vrijmeesterschap van de edelsmeden vergezeld van een voor
stelling van de gekruisigde Christus: boven de in 15 7 5 -15 7 6 gecalligrafeerde
eed, door schoolmeester F elix van de Sande, tekende de graveur Hans Collaert 1 in een wijds landschap een eenzaam kruis op de berg Golgotha (afb. 5).39
Eden werden, als gezegd, niet alleen op het kruis en in het verlengde daarvan
op een crucifix o f Calvarievoorstelling afgelegd. Ridder Eike van Repgow be
schreef in zijn rechtsboek Sachsenspiegel ook alleen met handgebaar afgelegde
eden of, beladener en meer gebruikelijk, op relieken en dus op reliekhouders
gezworen eden. In de verluchte afschriften zijn beide varianten, waarbij zowel
de linker- als de rechterhand kon worden gebruikt, frequent afgebeeld.40
H orst A ppuhn interpreteert de oudste bekende voorstelling van het zweren
van een eed, die op het laat-elfde-eeuwse T ap is de Bayeux, als een eedaf
legging, tegelijkertijd op een reliekschrijn en op het evangelieboek (afb. 6).41
H et gepolychromeerde zogenoemde eedreliëf in mergelsteen in de Onze-

38.
39.
40.
4 1.

Sm eyers & Van der Stock 1996, 19 6 -19 7 (cat. nr 36, door B ert Cardon).
Schlugleit 1969, 7 ,1 4 ; Baudouin, Claessens-Peré & Van Hemeldonck 1988, 18.
Von Repgow 1984, passim; Van Hoek 1982, passim.
Appuhn 1978, 13 -14 .
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Lieve-Vrouw ekerk te M aastricht dateert
uit het derde kwart van de twaalfde eeuw
(afb. 7).42 N og niet uitgemaakt is o f hier
door de geknielde figuur op met textiel
bedekte relieken, op een doekreliek dan
wel op zijn eigen mantel wordt gezworen
en evenmin is bekend voor welke locatie
dit intrigerende reliëf oorspronkelijk was
bestemd. V anaf de veertiende eeuw is
de eed op relieken nagenoeg geheel ver
drongen door de eed op het evangelie, in
woord dus dikwijls de aanvangspassage
van het evangelie van Johannes en in
beeld doorgaans uitgekristalliseerd in de
voorstelling van het kruis.43
Van groot belang is dat A ppuhn in
zijn bijdragen uit 1978 en 1985 bena
drukte, in navolging van Stephan Beissel
7. Eed afgelegd ten overstaan van een vorst
(1892), dat het ‘H eiligtum Unserer L ie (de Duitse keizer), gepolychromeerde mergel,
ben F rau ’ in de domschat van H ildeshoogte ca. 86 cm, breedte ca. 87 cm, Maastricht,
heim lang als eedreliquiarium in gebruik
ca. lí5 0 - 11 7 5 . Maastricht, Onze-LieveVrouwekerk.
was.44 D e merkwaardige, omgekeerd ge
plaatste zilveren kom met ovale opening
werd in 1989 door M ichael Brandt herkend als Karolingisch en vroeg-negende-eeuws.4S D e rol die deze reliekhouder speelde bij eedafleggingen van bis
schoppen, kanunniken en anderen verklaart, precies als bij de ‘beschadigde’
miniaturen, de extreem sleetse toestand van de zware gegoten zilveren en met
vergulding, niëllo en reliëfwerk gedecoreerde kom. Ook maakt deze beladen
functie duidelijk waarom al sinds de twaalfde eeuw een reeks van kopieën van
deze Karolingische houder in zijn latere monstransvormige vatting werd ver
vaardigd.46 Bovendien komt de markante vorm van de halfronde houder op
ovaalvormige grondslag terug in een aantal opmerkelijk forse bergkristallen
cabochons. Deze functioneerden alle in Nedersaksen, vermoedelijk gaat het
steeds om bergkristal uit de Harz en slijpwerk uit H ildesheim .47
Van een drietal specimina, die gemonteerd zijn op een draagaltaarvormig

42. Tim m ers 1 9 7 1 , 2 7 3 -2 7 4 ; M ekking 19 7 3 , 10 9 - 1 5 5 ; D en H artog 2002, 464; Den Hartog
2003, 1 0 4 - 1 1 7 .

43. Appuhn 19 78.
44. Beissel 19 7 6 , 94; Appuhn 19 7 8 , 20; Appuhn 19 8 5 , 934.
45. Hildesheim, Hohe Domkirche, inv. nr d s 1 , zie: Brandt 1989, 10 -2 0 .
46. Elbern & Reuther 19 6 9 , 1 0 - 1 1 , 1 5 - 1 6 cat. nrs 1-2 ) ; Appuhn 19 8 5 , 934; Fritz 1988,
1 1 5 - 1 1 7 (cat. nr 39); Brandt 19 89 , 10 -2 0 (kopie in de Hildesheimer Domschatz,
inv. nr DS 2).

47. Fritz 19 88 , 1 1 6 , die hier deze mening van M ichael Brandt geeft.
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8a-b. Cabochonreliquiar, bergkristal waarin relieken en miniaturen op perka
ment, 17 x 17,4 cm, Rijngebied en Saksen (?), tweede kwart dertiende eeuw.
Kopenhagen, Danmarks Nationalmuseet, inv. nr 9082.

onderstuk,48 lijkt de oorspronkelijke functie als eedreliekhouder evident.49
Voor een tweetal andere soortgelijke geslepen stukken bergkristal50 is dit
eveneens te veronderstellen.51 D ezelfde functie als eedreliekhouder, tegelij
kertijd eedkruis en eedsteen, verklaart de verwante vorm van het in dit ver
band meest spectaculaire bergkristal: het door Hahnloser als Cabochonreli
quiar omschreven grote bergkristal in Kopenhagen (afb. 8).52 D e kruisvorm ig
uitgeholde steen is gevuld met relieken, die schuilgaan achter een kruisvorm i
ge miniatuur op perkament. Aan de ene zijde is centraal de gekruisigde C hris
tus op de berg Golgotha afgebeeld met onder meer de treurende M aria en
Johannes. Op de kruisbalken zijn de marteldood van Stefanus - links, ter
rechterhand van Christus - en van Laurentius - rechts, ter linkerhand van
Christus - voorgesteld, evenals twee zittende profeten onder en boven, terwijl
linksonder aan de kruisvoet een geknielde stichter met gouden kroon en de
titel “ r e x ” is weergegeven. D e keerzijde toont in het midden de M aiestas
D om ini met de evangelistensymbolen en, verdeeld over de kruisbalken, de

48. Hildesheim, Domschatz; Stift Enger, H erford / Berlijn, Kunstgewerbemuseum; Sig
maringen, Fürstlich Hohenzollernsche Sammlungen / veiling Sammlung R. von Hirsch,
Londen; zie: Elbern & Reuther 1969, 32-33 (cat. nr 20); Hahnloser & Brugger-Koch 1985,
13 9 -14 0 (cat. nr 184-186).
49. Appuhn 1985, 934.
50. Hildesheim, Sankt Godehard; Osnabrück, Domschatz (in gebruik als kruisvoet; reliek?;
opening aan de bovenzijde). Zie: Hahnloser & B rugger-K och 1 9 8 5 ,1 4 1 - 1 4 2 (cat. nr 190);
Fritz 1988, 1 1 5 - 1 1 7 .
5 1. Hahnloser & Brugger-Koch 1985, 14 1-14 2 .
52. Danmarks Nationalmuseet, inv. nr 9082.
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apostelen. Geslepen kristal en miniatuur worden doorgaans in het eerste o f het
vroege tweede kwart van de dertiende eeuw gedateerd. H et kostbare stuk is
afkomstig uit de D eense koninklijke verzamelingen en werd naar overlevering
door een Zw eedse soldaat buitgemaakt tijdens de D ertigjarige Oorlog in de
(N oord-)D uitse gebieden.53 Van een metalen montuur rest geen spoor en
zowel naar de hoofdvorm van het bergkristal als wat iconografie betreft past
het in de reeks van eed voorwerpen.
H et beeld van de gekruisigde Christus was, zoals we zagen, bij uitstek
geschikt om een eed op a f te leggen. Bij vrijstaande voorwerpen, die veelal
gelijkwaardig o f bijna gelijkwaardig aan voor- en keerzijden werden gedeco
reerd, zien we meestal een crucifix o f Calvarievoorstelling aan de ene kant en
de oordelende Christus o f de M aiestas D om ini met de evangelistensymbolen
o f apocalyptische wezens aan de andere zijde.54 Apostelen, heiligen en profe
ten, die de wereldrechter vergezellen, kunnen daarbij de iconografische bete
kenis onderstrepen o f verbreden, zoals ook gebeurt bij de m iniatuurschilderingen in het Kopenhaagse kristal. Een poging tot identificatie van de oor
spronkelijke plaats van herkomst van dit opvallende en uitzonderlijk kostbare
object, dat vermoedelijk pas in de eerste helft van de zeventiende eeuw op drift
raakte, zal misschien leiden tot de vondst van bronnenmateriaal dat meer hel
derheid geeft over zijn oorspronkelijke functie.
T egen de achtergrond van deze eedvoorwerpen is het verleidelijk een
soortgelijke oorspronkelijke betekenis en functie te suggereren voor het tot
nog toe naar functie volstrekt onbevredigend geduide zogenaamde Scheibenreliquiar o f ‘reisretabel’ uit de domschat te Fritzlar (afb.9).55 Een ‘reisretabel’ is
een niet bestaand liturgisch voorwerp en zeker in de twaalfde eeuw een onmo
gelijkheid. Een schijfvorm ige reliekhouder van deze vorm is eveneens onver
toond. Op een draagaltaarachtig voetstuk is een halfronde opstand geconstru
eerd, die wordt bekroond met een gegoten bronzen ornamentrand waarop een
smallere en oudere bronzen kam met dierenkoppen en een centraal kruis
staan. In gedreven zilver is in een mandorla Christus als rechter bij het Laatste
Oordeel afgebeeld tussen twee engelen, daaronder in been gesneden de twaalf
apostelen. D e centrale tekstband verwijst ook naar het Laatste Oordeel bij de
wederkomst van Christus. D e achterkant van het geheel, in vernis-brun-tech
niek, is kennelijk eveneens als zichtzijde zorgvuldig en rijk gedecoreerd. D e
meest recente visie is dat het object als één geheel te Keulen werd gemaakt in
de tweede helft van de twaalfde eeuw, met uitzondering van de bekronende
Karolingische kam die uit de achtste eeuw dateert en oorspronkelijk de nok
van een kleine reliekschrijn zal zijn geweest.56 Hoofdvorm , iconografie en de
53. Hahnloser & B rugger-Koch 1985, 14 1 (cat. nr 189); Legner 1985, 14 3 -14 4 (cat. nr H 48);
Gundestrup 19 9 1, dl 2, 18 1 (cat. nr 830/99).
54. Appuhn 1985, 934-940, geeft een reeks van voorbeelden.
55. Kötzsche 1977, 440-442 (cat. nr 5 7 1, met oudere literatuur); Springer 1985, 470; M iller
Ï997, 36 (kleurafb. 12, in spiegelbeeld afgedrukt), 83-86 (cat. nr p), 17 6 -18 1 (cat. nr 34).
56. M iller 1997, 84.

I7 I

JOS KO LDEW EIJ

9a-b. Scheibenreliquiar, brons, koper, zilver, vergulding en vernis-brun, been,
47,5 x 45,3 cm, Keulen, tweede helft twaalfde eeuw, bekroning achtste eeuw.
Fritzlar, Dom Sankt Peter, Domschatz.

tweezijdige afwerking die op een vrijstaande plaatsing wijst, maken een oor
spronkelijk gebruik in de hiervoor geschetste traditie heel wel mogelijk. Als
eed voorwerp krijgt het Scheibenreliquiar een bij zijn vorm passende functie die
bovendien een context heeft van andere, in grote lijnen vergelijkbare objecten
uit ongeveer dezelfde ontstaansperiode en grofweg dezelfde regio. B ij de eed
afleggingen moet de zweerder dan met zijn hand de Karolingische, verguldbronzen kam hebben beroerd, het beduidend oudere ornament dat inderdaad
als een sacrosanct element bovenop het geheel is geplaatst. In een latere lokale
overlevering kreeg deze kam in de andere betekenis van het woord ‘kam’ devo
tioneel belang als reliek van de heilige Bonifatius ( f 754), stichter van de benedictijnenabij Sankt Peter te Fritzlar.
H orst Appuhn voegde in Stadt im Wandel aan zijn reeks Eidreliquiare en
Schwurblocke suggestief en als laatste een eikehouten kistje toe,57 waarover hij
net niet zegt dat het tot de eedvoorwerpen behoort. D eze platte en bijna vier
kante doos is rondom met identieke verguld-tinnen reliëfs beslagen en heeft
een opvallend gedecoreerd deksel. D e bovenzijde toont, in laagreliëf, Christus
in een mandorla als wereldrechter, omringd door achterglasschilderingen op
brilleglazen van de vier evangelistensymbolen. Aan de binnenzijde zijn de
gekruisigde Christus met de treurende M aria en Johannes geschilderd in een
mandorla, waaromheen opnieuw de vier apocalyptische wezens zijn te zien.
Hoogst opmerkelijk is, zoals ook A ppuhn observeerde, dat bij opening van het
57. Lüneburg, ca. 1330 , zie: Appuhn 1985, 940-942 (cat. nr 840).
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deksel beide voorstellingen rechtop staan. D it kistje werd in 1849 in het raad
huis van Lü nebu rg teruggevonden en een Biirgermeisterwahlkasten genoemd.
A ppuhn ontkracht deze duiding en oppert dat het kistje gemaakt werd als
Buchlade voor het, niet bewaard gebleven, Stadtbuch, een privilegeboek dat
Lü n ebu rg in 1 3 3 1 liet samenstellen met als inhoud de privileges, rechten en
vrijheden die de stad in de loop van de jaren had verkregen van de W elfenhertogen. D it Stadtbuch was in feite dus direct vergelijkbaar met het ’s-H ertogenbossche Roode Previlegie-boek; een gebruik van het Lüneburger Stadtbuch
om er eden op te zweren is voor de hand liggend. D it zal dan gebeurd zijn op
het Stadtbuch liggend in de geopende Buchlade, waarvan het opstaande deksel
het evangelie symboliseerde en dat voor zweerder en toeschouwers goed zicht
baar maakte.
D eze Lüneburger situatie doet denken aan de in de M aastrichtse S in t-S ervaas gedocumenteerde combinatie van een kostbare boekdoos en de edenboeken met de verschillende eedform ules.58 Vroeg in de negentiende eeuw
schreef de M aastrichtse oudheidkundige M . J . van H eylerh off (177 6 -18 5 4 ) in
zijn Notice historique sur l ’église de Sain t Servais à Maestricht dat de D uitse kei
zers en de hertogen van Brabant bij hun plechtige inkomsten te M aastricht
een eed aflegden in de Servaaskerk:
.. .les empereurs et ducs de Brabant à leur solemnelle inauguration dans
cette ville ... ils juraient sur un ancien livre des evangiles écrit sur Parche
min orné d’une couverture en lames d’or et Pierres precieuses. Ce livre ne
servais à aucun autre usage et fut gardé jusque aux derniers Temps à la
trésorie du chapitre.59
Helemaal probleemloos is deze voorstelling van zaken niet. Van H eylerh off
bedoelde met het kostbare boek de in 179 4 -179 5 door de Franse revolutionaire
bezettingsmacht in beslag genomen en naar Parijs overgebrachte kostbare
boekdoos uit de kerkschat van het Sint-Servaaskapittel (afb. 10). Op ‘ 18 ger
minal an i n ’ werd deze aldaar in het Musée des Arts ondubbelzinnig beschre
ven als “ la boite couverte d’une feuille d’or (ou vermeil) renfermant la formu
le du serment des D ucs de Brabant” , “ de doos bedekt met goud (of verguld)
plaatwerk die de eedformule van de hertogen van Brabant bevat” . Deze ‘ gou
den boekdoos’, waarvan het deksel dateert uit het tweede kwart van de elfde
eeuw, bevindt zich nog altijd als een van de topstukken van de middeleeuwse
collectie in de vaste opstelling van het M usée du L o u vre.60
Op de grootse “ Exhibition o f French art, 12 0 0 -19 0 0 ” , georganiseerd in
19 32 door de Royal Academ y o f A rts in het Burlington House te Londen,

58. Koldeweij 1985b, 15 0 -15 2 .
59. Maastricht, Gemeente-archief, ms. 229, 14.

60. Section d ’Objets d’A rt (inv. nr Orf. 13), zie: Steenbock 1965, 14 1- 14 3 (met oudere lite
ratuur); Kroos 1985,46-47.
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bevond de boekdoos zich in de Central
Hall, en werd de gouden boite d'évangéliare gepresenteerd als afkomstig uit de
meest prestigieuze kerkschat denkbaar,
die van Saint-D enis. D eze oorsprong was
in 1867 voor het eerst gesuggereerd door
A lfred D arcel en sedertdien algemeen
als zekerheid overgenomen, tot graaf de
M ontesquiou-Fézensac naar aanleiding
van die Londense tentoonstelling de
M aastrichtse herkomst feilloos determi
neerde.61 L ater werd de boekdoos dan
ook door het Lo u vre nog uitgeleend voor
een tweetal exposities in Nederland, in
19 52 “ K u n st der M aasvallei” te Rotter
dam en in 1962 “ Van pen tot pers” te
M aastricht.62 Op de tentoonstelling te
M aastricht werd geconstateerd dat beide
reeds genoemde edenboeken van het
10. Deksel van de ‘gouden boekdoos’, afkomstig
Sint-Servaaskapittel samen precies in de
uit de kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te
boekdoos van 39,2 x 32 cm passen. D e
Maastricht, zilver, filigrain, vergulding, niëllo,
email, (half)edelstenen, parels, 39,2 x 32 cm,
overlevering dat de boekdoos diende ter
bewaring van deze manuscripten zou dus
tweede kwart elfde eeuw. Parijs, Musée du
kunnen kloppen, evenals een soortgelijk
Louvre, inv. nr Orf. 13.
gebruik van de Lüneburger Buchlade,63
D e grote reeks inventarissen van de Sint-Servaaskerk spreekt echter niet
over een ‘boekdoos’ , maar zoals we ook bij Van H eylerh off lazen, over een
kostbaar evangeliarium waarop de hertogen van Brabant en de rooms-koningen hun eden zwoeren. Representatief voor een twintigtal dergelijke inventarisvermeldingen is de tekst zoals deken Lipsen deze in 1677 formuleerde en
die in 1873 door kanunnik F . Bock uit Aken en de M aastrichtse schatbewaarder-kapelaan van de Sint-Servaaskerk M . W illemsen werd uitgegeven:64
“ ...textu s solemnis Evangeliorum , super quibus inaugurati Reges Romanorum ac Brabantiae D uces praestare solebant huic ecclesiae fidelitatis iuramentum ” , . .plechtige evangelietekst, waarop de Room s-Koningen en de Herto
gen van Brabant gewoon waren de eden van trouw aan deze kerk a f te leggen” .
D e schatkamerinventarissen zijn behoorlijk nauwkeurig, zeker ook omdat
deze bij de wisseling van het beheer werden opgemaakt. Hoogst onwaarschijn
lijk is dan ook dat in de hier geciteerde lijst een doos werd bedoeld maar een

6 1.
62.
63.
64.

De Montesquiou-Fézensac 1932, 426 -431.
Kunst der M aasvallei 1952, cat. nr 49.
Bericht in de Volkskrant, 6 oktober 1962: “ Schrijn voor oude ‘eedboeken’” .
Bock & Willemsen 1873, appendices, l x v i i .
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boek werd beschreven. Lipsen beschreef een evangeliarium en bedoelde dat
ook. In de kapittelbesluiten werd één verm elding aangetroffen die dat beves
tigt: op 8 mei 1598 werd door de kanunniken van Sint-Servaas besloten om op
de feesten van de hoogste rang de vergulde ampullen te gebruiken en het “ textum evangelium aureo” , “ het evangeliarium met goud” .6s Ook nauwkeurige
observatie van de boekdoos en het kostbare deksel leidt tot de conclusie dat het
hier om een relatief late constructie gaat.66 D e conclusie ligt voor de hand: in
de loop van de achttiende eeuw moet het kostbare voorplat van het oude evan
geliarium zijn verwijderd en hergebruikt als deksel van de houten doos. Deze
doos is aan de onderzijde bekleed met linnen waar overheen een fijn zijden
weefsel werd bevestigd - omranding rood met gouddraad, groen omboord, en
het centrum wit met gouddraad. D e binnenzijde is bekleed met een hardpaarsrode zijde. Zeker niet onwaarschijnlijk is dat dit gebeurde onmiddellijk
voorafgaand aan de gedocumenteerde gebeurtenissen van 179 4 -17 9 5 , toen de
kostbaarste stukken uit de kerkschat door de Fransen werden geconfisqueerd.
Verm oedelijk werd besloten het evangelieboek te redden voor betere tijden en
werd ‘slechts’ het kostbare elfde-eeuwse voorplat uit handen gegeven, zoals
ook reliekhouders van de relieken werden ontdaan. W anneer dit inderdaad zo
gebeurde, is lang niet uitgesloten dat het niet aan de Franse bezetter over ge
dragen evangeliarium nog ergens, maar onherkend, wordt bewaard. Achter
het kostbare en uiterst prestigieuze elfde-eeuwse voorplat, waarop zelfs de
naam van de schenkster, “ b e a t r i x ” , staat vermeld, moet immers een even
representatief m anuscript gebonden zijn geweest. H et was een handschrift als
het Susterse evangeliarium-edenboek, daterend uit de eerste helft van de elfde
eeuw met latere toevoegingen voor het specifieke gebruik.67
Ongeveer dertig jaar geleden werd in Utrecht het onderzoeksproject ‘D e
kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te M aastricht’ geëntameerd. Om dit
project werkelijk te kunnen afronden, zou er dus alsnog een zoektocht moeten
worden ondernomen naar een prestigieus handschrift:
Gezocht: evangeliarium, mogelijk met latere toevoegingen, vermoede
lijk M aaslands, eerste helft elfde eeuw, ca. 38 x 30 cm.

65. Maastricht, Rijksarchief in Lim burg, A rchief Kapittel Sint-Servaas, inv. nr 3, fol. 84.V.
M et dank aan drs Rob Dückers, die me bij het kritisch doorlezen van mijn tekst deze aan
vulling bezorgde.
66. Op i december 1987 kon de boekdoos nauwkeurig worden bekeken; ook Danielle Gaborit-Chopin, ‘conservateur général au département des objets d’art au musée du L ou vre’ , gaf
te kennen de mening te delen dat de doos jonger moet zijn dan het deksel.
67. Z ie noot 35.
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