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“De vereering van de Overblijfselen der Heiligen is zoo oud als de Kerk
zelve. De geloovigen, zoo leert het Concilie van Trente, moeten de
lichamen der Martelaren en der andere Heiligen, die met Jezus Christus
leven, vereeren, daar deze lichamen de levende ledematen van Jezus
Christus en de tempels des H. Geestes geweest zijn, daar zij eensdaags
door Hem tot het eeuwig leven opgewekt en met glorie bekleed zullen
worden en God door dezelve aan de menschen vele weldaden bewijst.
Zij, derhalve, die beweren dat men aan de Relieken der Heiligen geene
vereering verschuldigd is, of dat dezelve en andere gewijde
gedenkstukken door de geloovigen nutteloos geeerd worden, en dat
men te vergeefs de aan de Heiligen gewijde plaatsen bezoekt om hun
bijstand te verwerven, moeten volstrekt veroordeeld worden, gelijk de
Kerk hen reeds vroeger heeft veroordeeld en ook nu veroordeelt.”

M.A.H. Willemsen, oud-schatbewaarder van St. Servaas, 1902. Links: gordel van Maria 
(detail toningsformulier relieken van de OLV kerk te Maastricht) 
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De eerste bewijzen van de heiligdomsvaarten naar Aken
en Maastricht zijn uit de 14e eeuw afkomstig. In Aken
(afbeelding links) worden aantoonbaar vanaf 1322
relieken van de Dom vanaf de torengalerij aan de
pelgrims op de Katschhof getoond. Vanaf 1349
ontwikkelde zich daaruit de zeven-jaarlijkse Akense
heiligdomsvaart. Veel van de pelgrims die voor de
Heiligdomsvaart naar Aken reisden bezochten ook
Maastricht, waar de relieken van St. Servaas vanaf de
dwerggalerij van de Servaasbasiliek aan de pelgrims op
het Vrijthof getoond werden. Voor beide steden is
aannemelijk dat zeven-jaarlijkse heiligdomsvaarten vanaf
1349 plaatsvinden.
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In Maastricht werden de hoofdrelieken in vier groepen 
aan de pelgrims getoond: 

1) De lijkwade en bisschopsstaf van St. Servaas;

2) Het rood kleed met pelgrims- of reisstaf van St. 
Servaas;

3) Het wit kleed met kelk en pateen van St. Servaas 
(zie links);

4) Het hoofd van St. Servaas, de rechterarm van St. 
Thomas en het Kruis van Lucas.
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Elke toning van relieken werd vanaf de
dwerggalerij luid aangekondigd: “men zal u
tonen [...]”. Na elke toning volgde een
gezamenlijk gebed van de pelgrims. De hout-
sneden van het 15e-eeuwse blokboek van St.
Servaas laten zien hoe de toning plaatsvond.
Tijdens de Akense Heiligdomsvaart worden de
heilige doeken nog steeds met deze
aankondiging aan pelgrims getoond.
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Bij het tonen van de relieken luidden de kerk-
klokken, werd door de stadsmuzikanten op 
bazuinen geblazen en bliezen de op het Vrijthof 
verzamelde pelgrims op hun pelgrimshoorns. Met 
spiegeltjes probeerden ze een glimp van de 
relieken op te vangen, die ze in hun pelgrimstas 
samen met pelgrimsinsignes mee naar huis namen.
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Na de toning van de relieken werden de
pelgrims uitgenodigd om de andere relieken
in de kerk te eren. Ze werden dan geleid naar
het graf van St. Servaas in de crypte, naar het
priesterkoor met de Noodkist en naar de
schatkamer waar souvenirs aan de pelgrims
werden aangeboden.
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Veel van de Middeleeuwse relieken zijn in de loop 
der tijd verloren gegaan, zoals in de 18e eeuw de 
Einhardsboog. Van deze boog is in de Bibliotheque
Nationale in Parijs een tekening bewaard 
gebleven. De opdracht voor het maken van de 
boog is mogelijk door Einhard zelf gegeven in de 
tijd van Karel de Grote, toen Einhard abt was van 
het St Servaasklooster in Maastricht. 
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Aangenomen wordt dat de drie in Maastricht
getoonde doeken verloren zijn gegaan toen
ze in 1579 verborgen moesten worden bij het
beleg van Maastricht door de Spanjaarden.
Ook werd toen het 15e-eeuwse borstbeeld
van St. Servaas met schedelreliek zwaar
beschadigd en grotendeels vernieuwd. Dit dit
borstbeeld, de 9e-eeuwse pelgrimsstaf van St.
Servaas, de rechterarm van St. Thomas en vele
andere bijzondere relieken worden nog in de
schatkamer van St. Servaas bewaard.



HEILIGDOMSVAART 
AKEN EN 
KORNELIMUNSTER

In Aken werden de relieken vanaf een
galerij van de Dom getoond. In Aken zijn de
belangrijkste relieken de vier doeken: de
babywindselen van Jezus, de lendendoek
van Jezus, het kleed van Maria en de
onthoofdingsdoek van Johannes de Doper.
In Kornelimünster gaat het om drie doeken
die vanaf een daarvoor gebouwde galerij
van de kapittelkerk getoond worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Doper
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De huidige Servaasbasiliek is
gebouwd boven het graf van de
heilige Servaas en is in 1039
ingewijd. Het hoogaltaar met daarop
de Noodkist met de relieken van St.
Servaas was de eindbestemming
van de Heiligdomsvaart. Rechts:
reconstructie van het hoogaltaar*
met de Noodkist (1), Einhardsboog
(2) en panelen van Rainald van
Dassel en Christian van Buch (3).

* Reconstructie door Fred Ahsmann, in
“Order and Confusion”, 2017, Clavis.
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De 12e-eeuwse Noodkist is een afbeelding van 
het Hemelse Jeruzalem waarin aarde en het rijk 
der hemelen samenkomen. Aan de ene zijde 
viert St. Servaas als priester de hemelse en 
aardse liturgie. Aan de andere zijde Christus als 
poort naar het Hemelse Jeruzalem. De panelen 
bovenop de kist tonen dat voor de uitverko-
renen de poorten naar het Hemelse Jeruzalem 
geopend worden. De Noodkist verbeeldt ook 
zelf als gouden huis het Hemelse Jeruzalem, 
waar God eeuwig heerst. 



HEILIGDOMSVAART 
MAASTRICHT

De Noodkist met daarin relieken van St. Servaas 
en andere bisschoppen van Maastricht wordt 
tijdens de Heiligdomsvaart in een ommegang 
door de stad gedragen.  Ook in tijden van grote 
nood wordt de kist door de stad gedragen (voor 
het eerst in 1409 bij een belegering door 
Luikenaren). Vandaar de naam Noodkist. De kist 
staat tegenwoordig niet meer op het hoogaltaar 
maar in de Schatkamer van de Servaasbasiliek. 
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Tot de typische souvenirs die tijdens de

Middeleeuwse Heiligdomsvaarten werden ver-

kocht, behoorden pelgrimsinsignes (zoals het

insigne rechts van de Akense Heiligdomsvaart) en

spiegels. De 4 ogen van het insigne werden

gebruikt om het aan de kleding van de pelgrim te

bevestigen. Nadat de heilige doeken in Aken door

pelgrims niet meer aangeraakt mochten worden,

werden spiegeltjes gebruikt om hun magie bij de

toning als het ware te vangen. Soms zat er een

spiegeltje in het insigne. Ook in Maastricht

werden dergelijke souvenirs massaal verkocht.
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Tot de pelgrimssouvenirs behoorden ook de
heiligdomsboekjes. Er is een gekleurde
houtsnede uit ca. 1468 met een tekst voor de
heiligdomsvaarten van Aken, Maastricht en
Kornelimunster (bij Aken). Voor Aken is er
een blokboek uit 1520 en voor Maastricht
een blokboek van ca. 1460. Achtergrond:
toning van het hoofd van St. Servaas, prent
uit het Maastrichtse blokboek van ca. 1460.



HEILIGDOMSVAART 
MAASTRICHT

Het blokboek is samengesteld aan de 
hand van houtsnedes. Uit de 15e eeuw 
zijn ongeveer 30 van dergelijke 
blokboeken bekend, waarvan het 
grootste deel afkomstig is uit de 
Nederlanden. De oudste boeken zijn 
gedrukt met inkt op waterbasis. Aan 
het einde van de 15e eeuw heeft de 
blokboektechniek het tegen de 
boekdrukkunst moeten afleggen. 
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Het blokboek van St. Servaas bestaat
uit 24 papieren bladzijden. Op elke
bladzijde is een houtsnede afgedrukt
met een inkt op waterbasis. Met verf
op waterbasis zijn de houtsneden
ingekleurd. Onder elke houtsnede is
een Franse tekst geschreven.
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De eerste 20 houtsneden beschrijven de 
legende van St. Servaas. De laatste 4 
houtsneden gaan over de reliekentoning
vanaf de dwerggalerij van de Servaas-
basiliek tijdens de zevenjaarlijkse
Heiligdomsvaart. Het blokboek is rond 
1460, waarschijnlijk in Wallonie, gedrukt. 



HEILIGDOMSVAART
MAASTRICHT

In 2025 vindt de eerst-
volgende Heiligdomsvaart
van Maastricht plaats. De
volgende Heiligdomsvaart
van Aken en Korneli-
munster is in 2023.


