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Inleiding
Het lichaam is een deel van de natuur en uit dezelfde elementen samengevat en met gelijk
vervalproces ontworpen. Met de geest en ziel heeft hij echter de mogelijkheid aan de goddelijke
vrijheid deel te nemen; We zijn het evenbeeld van God.1
De dood is een onderdeel van het leven waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt.
Door de eeuwen heen zijn er verschillende visies ontstaan over wat er na de dood met het
lichaam zou gebeuren. Het lange proces van rouw en gevoel van groot verdriet na het verlies van
een dierbare zorgde voor de opkomst van het geloof in het hiernamaals en het geloof in een
opstanding.2 In de middeleeuwen speelde de kerk een rol bij het in stand houden van het geloof
rondom de opstanding.
In de christelijke theologie werd de dood omschreven als een scheiding tussen lichaam en
ziel. Het lichaam bleef na de dood op aarde voortbestaan tot tijdens het Laatste Oordeel de
opstanding van het vlees plaatsvond. De ziel zou dan gekleed worden in het onsterfelijke lichaam
en tot in de eeuwigheid voortleven in hemel of hel.3

Afbeelding 1: Anoniem, Laatste oordeel, begin 13e eeuw, Bourges Kathedraal Westportaal, Frankrijk.
Onderin: opstanding der doden, midden: wegen van de zielen, boven: Christus op de troon.

Naarmate het Laatste Oordeel (zie Afbeelding 1) uitbleef, ontstonden verschillende
antwoorden op de vraag wat er ondertussen met het lichaam zou gebeuren. Zo kon het lichaam in
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een slaaptoestand verkeren, zich in de voorhof van hemel of hel bevinden of al aanwezig zijn in
het Paradijs.4 In de twaalfde eeuw ontstond het idee dat er een tijdelijke plaats was waar mensen
beoordeeld werden op hun gedrag en levenswijze, voordat zij hun plaats in de hemel verdiend
zouden hebben; het vagevuur. Het vagevuur werd een plaats van individuele berechting voor de
begane zonden in het leven van een gelovige. De tijd in het vagevuur kon verkort worden met
een vorm van aflaat.5 Biechten, pelgrimage, bidden, naar preken luisteren en het brengen van een
financieel offer zijn hier voorbeelden van.6
Het vereren van heiligen en hun relieken speelden bij de aflaat een belangrijke rol. In de
middeleeuwen werden gelovigen dagelijks geconfronteerd met heiligen en zijn of haar relieken.
Een reliek of relikwie is een door gelovigen vereerd overblijfsel van een heilige of een voorwerp
dat met Christus of met een heilige in aanraking is geweest.7 Elk materiaal, zoals literatuur,
architectuur, kunst en ceremonie, werd gebruikt om de relieken naar voren te schuiven.8 De
heiligenlevens dienden als ideaalbeeld en als rolmodel. Omdat het merendeel van de gelovigen
niet in staat was te lezen werden de verhalen voorgelezen, nagespeeld en verbeeld. Kerken
werden opgebouwd om de gelovigen een plek te geven waar de relieken vereerd konden worden.
Relieken konden aanleiding vormen tot een bedevaart. Als aandenken namen de pelgrims
medailles en insignes mee terug naar hun vaderland. De relieken werden in kisten bewaard,
bekleed met goud en behangen met kostbaarheden en juwelen. Deze kisten, schrijnen genoemd,
waren kunstwerken op zich. Schilderijen en verluchte handschriften verbeeldden de
heiligenlevens voor de gelovigen. Er ontstonden rituelen rondom het opgraven van de
overblijfselen van een heilig verklaarde persoon en het plaatsen van diens relieken in schrijnen.
Speciale missen werden opgedragen en de sterfdatum van heiligen werd aanleiding tot het
organiseren van een festival of feest.
In de middeleeuwen stonden gelovigen en heiligen in contact met elkaar. Er waren
verschillende manieren waarop deze relatie tot stand kwam. Hoe uitte deze relatie zich in de
middeleeuwse kunst? Een antwoord op deze vraag wordt geformuleerd door de relatie op te
splitsen in: gelovigen en heiligen, gelovigen en relieken en heiligen en relieken. Per relatie zal
een theoretisch kader gesteld worden. Daarna zal er gekeken worden of dit ondersteund kan
worden met afbeeldingen die gevonden zijn in de Index of Christian Art (ICA), de Koninklijke
Bibliotheek (KB) en afbeeldingen in boeken tijdens het onderzoek. Verwacht wordt dat de
frequentie van de beschreven objecten overeen komt met de frequentie van de afgebeelde
objecten in de middeleeuwse kunst.
Omdat dit onderzoek binnen de Onderzoekswerkgroep Middeleeuwen valt met als thema:
‘het menselijk lichaam in de middeleeuwse kunst en zijn vele verschijningsvormen,’ zal het
grootste deel op het lichaam gericht zijn. Wanneer gesproken wordt over relieken bestaan er
twee afbeeldingmogelijkheden namelijk, het lichaam van de dode heilige of de reliekschrijn
waarin de overblijfselen van de heilige zich bevinden. In de middeleeuwen is deze scheidingslijn
vaag omdat men de reliekschrijnen ook als de heilige zelf zag en behandeld. Zij werden niet los
van elkaar gezien.
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De relatie tussen gelovigen en heiligen
Hier ligt Martin de bisschop, in heilige gedachtenis, wiens ziel in de hand van God ligt; Maar hij
is volledig hier aanwezig, duidelijk gemaakt door wonderen van elke soort. 9
Heiligen speelden een rol in het dagelijkse leven van de gelovige als bemiddelaar,
beschermer en wonderverrichter. Het feit dat gelovigen elke dag met heiligen en relieken in
aanraking kwamen zorgde voor de opkomst van een cultus. Deze cultus ontwikkelde zich door
de eeuwen heen.
De kerk hield de gelovigen voor dat zij in een zondige wereld leefden. Het vooruitzicht
voor eeuwig in de hel te worden gemarteld en gepijnigd klonk niet aanlokkelijk. Gelovigen
verkozen het Hemelse Paradijs. Om daar terecht te komen had men de genade van God nodig.
De belangrijkste taak van de heilige was om te bemiddelen tussen gelovigen en God.10
Gelovigen vertrouwden erop dat een heilige direct naar de hemel zou gaan. Door in
afzondering een uitermate vroom leven te leiden verdiende de heilige de genade van God en
daarmee een plek naast Hem. Deze, ascetisch vrome, levensstijl werd door de kerk
gepropagandeerd als ideaal rolmodel. Het vereren en bidden tot God en deze heiligen, kon de
gelovigen helpen in een gunstig daglicht bij God te komen staan. Men hoopte hiermee, net als de
heilige, een plek naast Hem in de hemel te bemachtigen.
Er waren verschillende manieren voor de gelovigen om in contact te komen met heiligen
Bidden tot de heiligen en het vereren van hun relieken zijn beide vormen van aflaat. Zo kon men
een levende heilige vragen voor hen te bidden, of zelf bidden tot een dode heilige. In een gebed
kon de gelovige via de heilige de Heer om genade verzoeken. Het korte aanroepen van een
heilige in een noodtoestand, bijvoorbeeld in de vorm van een schietgebed, was waarschijnlijk de
meest voorkomende vorm van gebed. Bepaalde gebeden werden benadrukt door de gelovigen te
vertellen dat deze door heiligen zelf gebeden werden of door hen opgeschreven zijn.11
Naast de functie van bemiddelaar waren er veel meer, vaak persoonlijke redenen waarom
een heilige aangeroepen werd.
In12 1283 heeft Salimbene de Adam (1221-1288), een Franciscaner kroniekschrijver,13
een poging ondernomen in zijn analyse de redenen te benoemen voor de devotie van (nieuwe)
heiligen. Volgens hem hunkerden de zieken naar gezondheid, waren de nieuwsgierigen op zoek
naar nieuwigheden en werden de geestelijken gemotiveerd door hun afgunst tegen de voor hun
moderne religie, namelijk die van de bedelorden. Ook worden de bisschoppen en kanunniken
gemotiveerd door hebzucht en was het de wens van politieke bannelingen om de vredestichtende
functies van de heilige te gebruiken om terug te keren naar huis.
Naast14 deze analyse van mogelijke redenen om een heilige aan te roepen zijn er
persoonlijke verhalen bekend van gelovigen die een heilige aangeroepen hadden in onhoudbare
situaties. Gelovigen die niet in staat waren van hun ziekbed op te staan werden in hun droom
genezen. Mensen worden, na een ernstig ongeluk, op wonderbaarlijke manieren gered uit
benarde, zelfs dodelijke, situaties. Gevangenen smeekten de heilige om bevrijding. De
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gevangenen werden, door de heilige, bevrijd als bleek dat zij oneerlijk behandeld waren.
Wanneer alles faalde en er geen hoop meer was, was het aanroepen van een heilige het laatste
redmiddel.15
Een heilige werd ook gevraagd of verloren goed weer teruggevonden mocht worden, of
de oogst dit jaar niet zou mislukken of voor de bescherming van een stad, beroep of persoon. Er
zullen nog talloze redenen geweest zijn waarom een heilige aangeroepen werd.
Heiligen waren goede beschermers en de bemiddelingen tussen hen en God waren
succesvol. De gemeenschap had heiligen nodig om te kunnen overleven. Maar heiligen hadden
net zo goed de gemeenschap nodig. Deze noodzaak tot elkaars hulp uitte zich in de vorming van
een cultus rondom de heiligen, levend en dood. De heiligencultus veranderde door de
middeleeuwen heen.
In 16 de eerste drie eeuwen werden alleen de martelaren vereerd. Zij vertegenwoordigden
‘ de boodschap van Christus’. Hen was onrecht aangedaan, maar zij verdienden toch een plaats
in de hemel. Vanaf de vierde eeuw werd het martelen van gelovigen zeldzaam. De asceten
werden de opvolgers van de martelaren. Hun uitermate vrome levensstijl, die zij in afzondering
leefden, werden de rolmodellen voor gelovigen
Het17 was de gemeenschap die bepaalde of een persoon in hun ogen de stempel ‘heilige’
verdiende met zijn of haar ‘vrome(re)’ levensstijl en het verrichten van wonderen. De
(toekomstige) heiligen streefden naar deze levensstijl, zichtbaar voor de gemeenschap in de
verandering van gedrag en kleding. Een vorm van zelfkastijding kwam (bijna) altijd voor. Met
deze lichamelijke vorm van lijden identificeerde de persoon zich met de lijdende Christus.18
Soms verkeerden ze in extatische toestanden.
Een heilige bezat bovennatuurlijke krachten waarmee wonderen verricht konden worden.
Deze wonderen moesten van tevoren aangekondigd worden.19 Als het beloofde mislukte, was dat
een bewijs dat de heilige incompetent was. Als een vorm van zelfbescherming hield de heilige
details weg zodat, als God besloten had de heilige niet te steunen, men zich nog uit de situatie
konredden.
Doordat de heilige zijn levensstijl in afzondering leefde moest hij zich bewijzen
tegenover de geloofsgemeenschap. Daarom werden hun levensverhalen en wonderen opgetekend
in schrift. Dit literair genre van heiligenleven en wonderverhalen, hagiografie genaamd, was een
spiegel van de realiteit of een ideaalbeeld voor de gemeenschap waarvoor het geschreven was. 20
De schrijvers prezen de heiligen de hemel in. De christelijke schrijvers zetten de lijdensverhalen
om naar een positieve vorm van leven. Lijden tijdens het leven zou leiden tot verlichting. Iemand
die net zo leed als Christus verdiende een plaats naast alle martelaren, in de hemel naast God. De
heiligenverhalen speelden een rol als model voor een ideaal vroom leven, waarmee de gelovige
een plek in de hemel kon verdienen.
Vanaf de elfde eeuw ontstond een groeiende belangstelling voor heiligen. Er waren veel
nieuwe heiligen, wat men opvatte als bewijs dat God de gelovigen niet de rug toegekeerd had. Ze
konden worden gezien, aangeraakt en geïmiteerd.21
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Wanneer een heilige dood was, kon deze contact leggen met de gelovigen via de, door de
geloofsgemeenschap heilig verklaarde, overblijfselen; de relieken. De eerste wonderen die
beschreven zijn, werden verricht in een droom of op de plaats waar om het wonder gebeden
werd. Na de elfde eeuw veranderde dit. Steeds meer wonderen gebeurden op de plaatsen waar de
relieken zich bevonden. De focus kwam te liggen op de helende wonderen.22 De heilige kon zijn
aanwezigheid alleen maar kenbaar maken door een verbinding te leggen tussen zichzelf en de
gelovige. De aanwezigheid van de heilige en zijn goedkeuring bleken uit het feit dat aan de wens
van de gelovige werd voldaan. De keuze om aanwezig te zijn bij de reliek, was aan de heilige
zelf. De heilige kon de gelovigen negeren of naar een andere gemeenschap vertrekken.23
De24 relieken reflecteerden de macht die de gemeenschap aan de relieken gaf. Daarom
was het noodzakelijk dat hun authenticiteit gewaarborgd bleef. Dit gebeurde met een inscriptie,
iconografische representatie van de heilige of een mondelinge of geschreven document van
authenticiteit. Achter elk reliek diende een gebaar van goede wil en solidariteit te liggen. De
gehele geloofsgemeenschap diende van de krachten van de relieken te profiteren.
De Grieken en Romeinen geloofden dat het dode lichaam onzuiver en ongezond was. Om
lijkvervuiling te voorkomen werden de lichamen buiten de stad begraven. De opkomst van de
reliekencultus bracht hierin verandering.25 Al snel werden de lichamen van heiligen opgegraven,
verplaatst (translatio) binnen de stadsmuren of herbegraven (elevatio) in kerken speciaal
gebouwd om de relieken te huisvesten. De lichamen werden gefragmenteerd en de botten begerig
aangeraakt, gekust en begraven op plaatsen waar ze als levende heilige ongewenst waren.26 Een
graf of deel van de reliek werd de heilige plaats (loca sanctorum) genoemd. In de middeleeuwen
en met de opkomst van de heiligencultus veranderde de gedachte rondom begrafenissen.
Gelovigen wilden voortaan begraven worden op een geconsecreerde plek, het liefst naast de
heilige op de begraafplaats of in de buurt van de relieken. In het volgende hoofdstuk zal verder
ingegaan worden op de relieken.
Vanaf 27de twaalfde eeuw was er een opkomst van ketterse massabewegingen. Het
algemene beeld bestaat dat de paus altijd invloed heeft gehad op de status van heiligen. Hij krijgt
echter pas na de officiële invoering van de canonisatie, in de twaalfde eeuw, blijvende
zeggenschap over heiligverklaringen. In de eerste instantie werden maar weinig aanvragen tot
heiligverklaring ingediend. Nog minder werden er daadwerkelijk toegekend.28 Vanaf 1159,
wanneer paus Alexander III (1159-1181) aan de macht is, ontstond er een onderzoek- en
informatieverzamelingplan waarbij heiligen beoordeeld werden.
Tussen 1198 en 1216 formuleerde paus Innocentius III (1198-1216) dat een heilige pas
authenticiteit zou krijgen, wanneer bewezen kon worden dat deze een goed leven heeft geleid en
wonderen heeft verricht. Dit had een toename van de hagiografie tot gevolg.
In de dertiende eeuw werd de canonisatie een juridisch proces bij de inquisitie. Er
ontstond veel verwarring rondom het geloof en welke economische en politieke belangen daarbij
een rol spelen.
Een officiële evaluatie van de historische geldigheid van bestaande culten moet wachten
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tot de twintigste eeuw. Elke paus maakte zijn eigen voorkeur duidelijk, maar er is nooit een
officieel model gemaakt waarin beschreven staat waar een gemeenschap aan moest voldoen om
iemand heilig te verklaren. De paus heeft zichzelf wel het recht toegekend een cultus te mogen
diskwalificeren als deze een bedreiging vormt.
De hagiografie en de cultus rondom de verering van de relieken zijn het bewijs van de rol
die de heilige in het leven van de gelovigen speelde. Met het voorlezen en naspelen van deze
verhalen werd het verleden in het heden geplaatst.29 Omdat het merendeel van de gelovigen niet
in staat was te lezen werd de kunst een belangrijk didactisch middel om de gelovigen de
heiligenverhalen te laten zien, zodat zij deze binnen hun eigen leven als rolmodel konden
gebruiken. 30
Een heilige was tot 1400 (bijna) altijd te herkennen aan zijn stralenkrans: aureool, nimbus
of halo genoemd. Deze krans was voorbehouden voor heiligen. In de middeleeuwen kreeg deze
de vorm van een groot gouden wiel, geplaatst rondom het hoofd. Eventueel kon in de
stralenkrans de naam van de heilige vermeld worden met letters of symbolen. Een kruisnimbus
werd vaak gekoppeld aan Christus. Ook God werd met deze nimbus afgebeeld. Wanneer een
heilige op het moment van afbeelden nog leefde, werd de nimbus vierkant. 31 Het individu van de
heilige werd vaak uitgebeeld met zijn iconografische attributen. Dit konden objecten of dieren
zijn, die een unieke rol speelden in het leven of dood van de heilige. De hemelse, dus heilige
status kon ook weergegeven worden met een kroon, boek, miskelk of boekrol.32 Een palmtak
was het teken van martelaarschap. Dit gebruik stamt uit de Grieks Romeinse tijd. Op Afbeelding
2 uit circa 1500 zijn de heiligen Catherina van Alexandrië en Barbara afgebeeld met een
stralenkrans, heilige objecten, hun iconografische attributen en een palmtak.
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Afbeelding 2: Anoniem, Gebedenboek Malines (?) KB 71 G 53, fol. 95r, ca. 1500- 1510, Koninklijke
Bibliotheek Den- Haag. Afgebeeld zijn de heilige Catherina van Alexandrië met een kroon als heilig
object, een zwaard en haar rad als iconografische attributen. De heilige Barbara is afgebeeld met een
boek als heilig object, haar toren als iconografisch attribuut en de palmtak als teken van martelaarschap.
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Afbeelding 3: Vincentius van Beauvais, Le miroir Historial vol IV, vertaald uit het Latijn door Jean de Vignay, KB 72
A 24, fol. 312 r, ca. 1400-1410, Koninklijke Bibliotheek Den- Haag. De heilige Dominicus van Caleruja bidt voor het
altaar. Twee mannen staan op uit de dood. Een wonder waar de mensen op de achtergrond getuige van zijn. Dominic
behoort tot de orde der Dominicanen, te zien aan zijn monnikenpij.

Tot de veertiende eeuw droegen heiligen lange, tijdloze gewaden. Wanneer een heilige
tot een bepaalde orde of gemeenschap behoorde was hij te herkennen aan de kleding, zoals men
in Afbeelding 3 de heilige Dominicus kan identificeren als een Domenicaanse monnik. Vanaf de
veertiende eeuw kregen de heiligen een menselijk gezicht en konden ze van elkaar
onderscheiden worden. Vanaf die tijd werd de nimbus niet altijd meer afgebeeld.33
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Afbeelding 4: Augustinus, De stad God’s vol. I vertaald uit het latijn door Raoul
de Presles, RMMW 10 A 11, fol. 309v, ca. 1475, Koninklijke Bibliotheek DenHaag. Afgebeeld: God als de gever van geluk en het eeuwige leven. De heiligen
staan naast Christus in de hemel. Op aarde worden de zielen van drie mensen
die heidense goden aanbidden door duivels naar de verdoemenis van de hel
getrokken. Drie zielen die God aanbidden stijgen op naar de hemel.
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In Afbeelding 4 uit De stad God’s van Augustinus uit circa 1475 wordt de didactische
functie van kunst gebruikt. Deze afbeelding leerde de ongeletterde gelovigen dat diegenen die
God en de heiligen aanbidden in de hemel terecht zullen komen. Zij die andere goden aanbidden
zullen voor eeuwig verdoemd in de hel vast komen zitten. Met dit soort afbeeldingen wilde de
kerk het geloof bekend maken en mensen aansporen een goed, religieus leven te leiden. 34
Er bestond (bijna) altijd een duidelijke scheiding tussen hemel en aarde, die op
verschillende wijze afgebeeld kon worden. Op (Afbeelding 4) bestaat deze scheiding uit een
wolkendek, in (Afbeelding 11) is dit er duidelijke scheidingslijn in de vorm van een
gedecoreerde rand.
Afbeeldingen van God of een door God gezonden engel, die een geestelijke heilige een
attribuut kwam brengen die behoorde bij een hoge functie binnen de kerk of binnen het
stadsbestuur, zoals de aartsbisschopstaf op Afbeelding 5, moesten de machtspositie van de
geestelijke leiders binnen de gemeenschap versterken.

Afbeelding 5: Beeldbijbel, KB 76 F 5, fol. 37v sc. 2B, 1190-1200, Koninklijke Bibliotheek Den- Haag. De
heilige Servatius krijgt de bisschopsstaf van Tongeren van een engel.

Gebed speelde een belangrijke rol bij het contact tussen heiligen en gelovigen. Op de afbeelding
van Sano di Pietro (Afbeelding 6) is duidelijk gemaakt door de grootte van afbeelden van de
personages wie de belangrijkste rol heeft binnen deze scene. Op de achtergrond bidt de gelovige
tot de heilige. Hun verschil in rang wordt ook duidelijk doordat zij knielt. Christus en God staan
boven de heiligen. Het midden van de compositie wordt in beslag genomen door de
hoofdrolspeler. Hoe verder weg van de hoofdrolspeler, hoe minder de status van die persoon.
Chronologisch wordt een afbeelding van boven naar beneden geplaatst.35
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Afbeelding 6: Detail van de Scrofiano polyptiek; Sano di Pietro, De heilige Blasius van Sebaste commandeert
de wolf het varken terug te geven aan de arme vrouwSaint, 1406-81, Pinacoteca Nazionale, Siena. De gelovige,
die de hoofdrol heeft binnen dit verhaal en daarom groot is afgebeeld, bidt op de achtergrond tot de heilige en
krijgt hiermee haar varken terug. De gelovigen staat in rang onder de heilige. De heilige zelf staat weer lager
in rang dan God en Christus. Deze waardehiërarchie is in veel middeleeuwse afbeeldingen terug te vinden.
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Afbeelding 7: Gautier de Coinci, Miracles de Nostre Dame, KB 71 A 24, fol. 2v 1327
Koninklijke Bibliotheek Den- Haag. In sommige gevallen wordt ook afgebeeld tot
wie de gelovige bidt. Hier is de monnik Theophilus aan het bidden tot een afbeelding
van de heilige maagd Maria met kind.

Bidden is te herkennen aan een specifieke houding. Twee vormen van gebed worden
herhaaldelijk afgebeeld. Ten eerste is er de staande vorm, waarbij de persoon in gebed rechtop
staat met de handen tegen elkaar voor de borst zoals Gautier de Coinci op Afbeelding 7 heeft
weergegeven, of met de handpalmen naar boven zoals op de afbeelding de heilige als
bemiddelaar (Afbeelding 11), ten tweede op de knieën met de handen gevouwen voor de borst.
Veelal wordt de blik naar boven gericht.
De36 vormen van gebed zijn onder andere zichtbaar gemaakt in gebedenboeken, zoals de
afbeeldingen Allerzielen ( Afbeelding 10). Deze boeken werden op speciaal verzoek gemaakt en
kunnen ons persoonlijke informatie verschaffen. De heiligen die afgebeeld werden, waren van
belang voor de opdrachtgever en kunnen iets vertellen over zijn naam, beroep en woonplaats.
Rijk verluchte gebedenboeken waren kostbaar en maar weinig gelovigen konden het zich
permitteren ze te laten vervaardigen. De boeken beschrijven specifieke voorbeelden van adellijke
gelovigen die konden lezen.
Binnen de driehoeksrelatie gelovigen, heiligen en relieken kunnen drie soorten
afbeeldingen gevonden worden: gelovigen die tot heiligen bidden (Sano di Pietro Afbeelding 6),
heiligen die tot heiligen bidden (Filippo Lippi Afbeelding 8) en gelovigen die tot relieken bidden
(Glasraam Bourges Cathedraal Afbeelding 9).

14

Afbeelding 8: Deel van een altaarstuk; Filippo Lippi, De heilige Benedictus beveelt de heilige Maurus om de
heilige Placidus te redden, 1406-69, tempera op panel, National Gallery of Art Washington.
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Afbeelding 9: Detail: Anoniem, De heilige Stefanus: Uitvinding van de relieken; Verering van de relieken, 12011215, glasraam Bourges Cathedraal raam 2 scene 10-11. Hier zijn zowel de gelovigen, als de heiligen
afgebeeld bidden voor reliekschrijn.
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Afbeelding 10: Anoniem, Christus en Maria getroond in de hemel met heiligen (Allerheiligen), KB 74 G 37a,
Fol. 83r, zj. Koninklijke Bibliotheek Den- Haag. In een Afbeelding in een gebedenboek kan de opdrachtgever
weergegeven worden, biddend, binnen een algemene scene zoals hier de Afbeelding voor Allerheiligen. Hij
bevindt zich tussen de heiligen en richt zijn gebed tot Christus. Ook hier is de waardehiërarchie tussen
Christus en heiligen verbeeld. Het bidden tot heiligen en Christenen door de gelovige had als doel een plaats
in de hemel te bereiken.

Op37 Afbeelding 11 wordt de heilige Apollinaris als bemiddelaar afgebeeld. Hij bevindt
zich zowel in de hemel als op aarde, de plaats die de gelovige in de middeleeuwen aan de heilige
gaf. Een heilige werd tussen hemel en aarde afgebeeld, of zowel op aarde als in de hemel.
Gelovigen zien hem als tussenpersoon tussen hen en God. Een heilige als bemiddelaar werd
(bijna) altijd in gebedshouding afgebeeld om de link tussen de heilige en God te bevestigen.
Soms werd de rol van de heilige als bemiddelaar letterlijk afgebeeld, zoals in Afbeelding
12 uit het evangelie van St. Egmond waarbij de connectie tussen God en de heilige en tussen
heiligen en gelovige zichtbaar gemaakt is.
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Afbeelding 11: Anoniem, De heilige als bemiddelaar, ca. 550, apsis en mozaïek decoratie San Apollinare
in Classe, Ravenna. De heilige staat onder een groot kruis bezet met juwelen, het embleem van
overwinning op zonde en dood. De lammeren refereren aan de incarnatie van de goddelijkheid
beschreven in Matteüs 17: 1-6. De lammeren zijn uniek voor een afbeelding met een heilige als
bemiddelaar. Apollinaris staat boven de vroege bisschoppen van Ravenna afgebeeld tussen de ramen en
boven de gelovigen die deze afbeelding bezichtigen, maar onder Christus, afgebeeld tussen de symbolen
van de vier evangelisten.

De wonderen werden afgebeeld met herkenningspunten voor de gelovigen om de heilige
en zijn krachten te herkennen, te zien op Afbeelding 13. Op dit gedeelte van een altaarstuk uit
1332 van Ambrogio Lorenzetti is geprobeerd het hele wonder in één afbeelding te verbeelden.
Wanneer een verhaal bekend genoeg was voor de gelovigen kon worden volstaan met één scene
of afbeelding uit het verhaal. De wonderen van Christus waren bij iedereen bekend. Een vrouw
afgebeeld knielend bij Christus, die probeert de zoom van zijn gewaad aan te raken waarbij
Christus al dan niet zijn zegen geeft, werd bijvoorbeeld altijd herkend als het wonder van de
bloedvloeiende vrouw (zie Afbeelding 14).
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Afbeelding 12: Anoniem, Evangelie (‘Egmonds evangelie’), KB 76 F 1, fol. 215r, ca. 900, Koninklijke
Bibliotheek Den- Haag. Ook hier is de heilige als bemiddelaar afgebeeld. Echter hier is de connectie tussen
gelovigen die bidden voor een heilige en de heilige die contact opneemt met God letterlijk weergegeven.

De38 hagiografie werd gebruikt om de gelovigen aan te zetten tot berouw. Door de
verhalen uit de hagiografie zo gruwelijk mogelijk af te beelden, zoals het martelaarschap van de
heilige Apollonaris op afbeelding 15, moest de ziel in actie komen en zich bekeren. Er bestonden
vele heiligen, zodat het altijd mogelijk was voor de gelovige zich met een heilige te identificeren.
Het was niet de bedoeling het leven van de heiligen te kopiëren, maar de onderdelen die voor de
persoon noodzakelijk waren eruit te destilleren en te plaatsen in de tegenwoordige tijd.
Een van de bekendste middeleeuwse verzameling van heiligenverhalen is de Legenda
Aurea van Jacobus de Voragene (1230-1298). De hagiografie was een ideale manier om de
geschiedenis van het Christendom aan de eenvoudige gelovigen te verkondigen. Het waren
concrete verhalen die een grote inspiratie waren voor de kunstenaars. Ook de elementen van
drama die toegevoegd werden door de liturgie waren een grote bron van inspiratie. Met het
verplaatsen van de dramaspelen van binnen naar buiten de kerk werden vele toneelattributen,
zoals de palmezel op afbeelding 16, vervaardigd om de mysteriespelen te ondersteunen.39
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Afbeelding 13: Detail altaarstuk: Ambrogio Lorenzetti, Verrijzenis van de jongen, 1332, tempera op hout,
Uffizi, Florence. Het wonder gaat over een vader die elk jaar het feest van de heilige Nicolaas viert en tot hem
bidt. Op een dag geeft hij een groot feest. Er verschijnt een pelgrim aan de deur en de vader vraagt zijn zoon
deze een donatie voor zijn reis te geven. Echter, de pelgrim die eigenlijk een vermomde duivel is, grijpt de
jongen en wurgt hem. In het verdriet over de dood van zijn zoon vraagt de vader of dit de beloning is voor de
jaren van devotie die hij aan de heilige Nicolaas gegeven heeft. Terwijl hij rouwt, opent zijn zoon de ogen
alsof hij ontwaakt uit een diepe slaap. Het bidden tot een heilige kan zelfs de doden doen opstaan.
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Afbeelding 14: Anoniem, de bloedvloeiende vrouw, ca. 550, mozaïek decoratie onderdeel cyclus van Christus,
San Apollinare in Classe, Ravenna. Afgebeeld wordt het wonder van de bloedvloeiende vrouw gebaseerd op
Matteüs 9:20-22 - "plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze
raakte de zoom van zijn bovenkleed aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal
ik al genezen worden. Jezus draaide zich om en bij het zien van de vrouw zei hij: ‘Wees gerust, uw geloof
heeft u gered.’ En vanaf dat moment was de vrouw genezen." Het afbeelden van een vrouw die (probeert) de
zoom van Christus aan te raken is genoeg om dit wonder af te beelden.

Afbeelding 15: Jean Fouquet, martelaarschap van heilige Apollonia, 1452-60 musée Condé, Chantilly. De
meest vreselijke taferelen werden uitgebeeld om de gelovigen aan te zetten tot berouw. De heilige Apollonia
werden haar tanden uit haar mond gerukt.
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Afbeelding 16: Anoniem, Palm ezel gebruikt als attribuut voor dramaspelen, ca. 1500-1510, Museum
Schnütgen, Keulen, Duitsland.

Alle middelen werden gebruikt om de heilige en zijn leven als rolmodel voor de gelovigen naar
voren te schuiven. Toch lijkt de dode heilige een grotere rol te spelen dan de levende heiligen in
het dagelijks leven van de middeleeuwse gelovige.
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De relatie tussen gelovigen en relieken van een heilige
Ze huiverde bij de aanblik van zoveel wonderbaarlijke gebeurtenissen. Het geluid van brullende
demonen die verschillende kwellingen doormaakte kwam haar tegemoet, en voor het graf van de
heiligen, zag ze mannen huilen als wolven, blaffen als honden, brullen als leeuwen, sissen als
slangen, loeien als stieren, sommigen draaiden met hun hoofden om de aarde te raken door hun
lichamen naar achteren te buigen; vrouwen hingen ondersteboven in de lucht, maar hun rokken
vielen niet naar beneden over hun hoofd. 40
Het Grieks-Romeinse geloof in lijkvervuiling, dat het contact met een dood lichaam als
gevaarlijk en onzuiver zag, werd door de heiligencultus weggevaagd. De waarde die gelovigen
hechtten aan de relieken kon bewonderd worden in de aankleding van reliekschrijnen. De relatie
tussen gelovigen en relieken werd vrij fysiek beschreven en afgebeeld.
De 41gelovigen vereerden de overblijfselen van de heiligen, ook wel relieken of
relikwieën genoemd, waarvan er drie soorten waren. Ten eerste waren er de primaire relieken; de
lichamelijke overblijfselen van heiligen zoals botten, tanden, haren, nagels en bloed. Ten tweede
waren er de secundaire relieken; overblijfselen van objecten en attributen die tijdens het leven
van een heilige met hem of haar in aanraking waren gekomen zoals martelwerktuigen en kleding.
Ten derde waren er de tertiaire relieken; voorwerpen die in contact waren gekomen met de
relieken van de heilige, zoals kaarsen die boven het graf hadden gehangen of munten die bij de
heilige overblijfselen in de kist hadden gelegen. De relieken waren van grote waarde voor de
gelovigen. Binnen het waardeoordeel van de gelovigen bestond een rangorde gebaseerd op de
status van de heilige. Relieken werden in kostbaar textiel gewikkeld en samen met een document
van authenticiteit geplaatst in kostbare omhulsels; het reliekschrijn. De plaats waar de reliek zich
bevond was uniek.42 Het was een plaats waar men wonderen kon verwachten.
Relieken 43 en hun schrijnen hadden een fundamentele plaats in het leven van een
gelovige. Elke zondag tijdens de kerkdienst was het schrijn te zien. Wanneer men in de
rechtbank een eed af moest leggen moest men zweren op de reliek van de heilige. Wanneer de
relieken tijdens een slagveld werden veroverd, was dit een zware slag voor de gemeenschap. De
tegenpartij veroverde de beschermende en helende krachten van de relieken waardoor de
gemeenschap niet meer beschermd was. Relieken konden ook als politiek machtsmiddel dienen,
bijvoorbeeld om vrede te stichten tussen twee partijen. De relieken zijn een object van
herinnering aan een persoon. De relieken waren een medium waarmee de dode met de levende
communiceert en het bewijs dat wonderen echt bestaan.44
‘Historici hebben tot voor kort de devotie van relieken geminimaliseerd tot de minder
geschoolde en de reliekhouders zelf geclassificeerd als antiquaire curiosa’45 De ontwikkeling van
de kostbare aankleding van relieken en hun schrijnen getuigt van een toename in waarde die door
de gelovigen aan de relieken toegeschreven werd.
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Vanaf 46 de vierde eeuw werden relieken een vast onderdeel van de liturgie in de kerk.
Oorspronkelijk werden zij onder het altaar geplaatst, maar met de opkomst van de reliekencultus
verdienden zij een plaats op het altaar, zichtbaar voor alle gelovigen, of een altaar speciaal aan
de heilige gewijd. In 359 tijdens de zesde synode van Carthago werd besloten dat elk altaar een
reliek moest hebben.47 Deze regel werd in 787 in het concilie van Nicea bevestigd. 48 Het besluit
van deze kerkvergaderingen zorgde voor een grote vraag naar relieken welke zorgde voor ruil,
handel, diefstal en vervalsing. Tot de negende eeuw werd weinig tot geen toestemming gegeven
de graven van heiligen te openen. Deze waren heilig. Echter, om in de bloei van de cultus aan de
grote vraag naar relieken te kunnen voldoen, werden graven herhaaldelijk geopend.
De49 reliekschrijnen konden van een bepaald metaal zijn, zoals goud, zilver, brons, lood
of tin, maar ze konden ook bestaan uit beschilderde houten kisten of werden gemaakt van klei,
marmer, ivoor, steen, kristal of glas. Ze werden gedecoreerd met kostbare stenen, parels en
kleurrijke juwelen ( Afbeelding 17 voorbeeld van een rijk versierd altaar met schrijn). De
heiligen, die hun aardse lichamen verlaten hadden, konden in de schrijnen binnendringen en zo
op aarde aanwezig zijn. De relieken werden op het altaar gezet, gedragen tijdens processies of
vereerd tijdens een feest. Reliekschrijnen waren op zichzelf staande kunstwerken.

Afbeelding 17: Anoniem, Hoofdaltaar van de heilige Apollinaris, 14e eeuw, Sankt Servatius, Siegberg.
Commentaar Bernardus van Clairvaux in zijn Apologia ad Guillelem abbatem (pl 182kol.915);
‘De ogen worden verblind door de vergulde relikwieën en de beurzen worden geopend. Men toont een
wondermooie afbeelding van de een of andere heilige en die wordt des te heiliger geacht naarmate hij
feller gekleurd is.’ (…) ‘De mensen haasten zich om de relikwieën te kussen, worden uitgenodigd mild te
zijn en bewonderen al het moois meer dan dat ze de heiligen vereren.’
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De 50 eerste reliekschrijnen bestonden uit ronde of rechthoekige kisten,
eventueel met een dekplaat. Tussen 565-578 vond men de eerste voorbeelden van
een reliek in de vorm van een kruis. Het Crux Vaticana wordt als eerste voorbeeld
genoemd van een reliekschrijn die de aard van de reliek representeert. Deze
kruisreliek bevat een deel van het kruis waaraan
Christus gestorven is. 51 Vanaf de tiende eeuw
veranderde de kruisvorm naar een Latijns kruis. 52
Van de negende tot de dertiende eeuw waren koffers
met openschuivende deksels populair. Tussen de vijfde en tiende
eeuw waren er verschillende vormen van reliekschrijnen.
Crux Vaticana voor en na restauratie
Heiligen trokken pelgrims aan en er ontstonden
pelgrimswegen. Pelgrims zorgden er met hun reizen voor dat de (lokale) heiligen bekendheid
kreeg. 53Door de opkomst van pelgrimstochten werden vele medailles ontworpen. Een pelgrim
droeg de relieken, die hij meenam uit het heilige land, in smalle zakjes om de
nek. Deze medailles waren in contact met de relieken geweest en
bezaten miraculeuze krachten. De afbeelding versterkte het effect.
Ook ontstonden er ‘bursa’ relieken; relieken in de vorm van
beurzen. Een andere, in vele verschillende vormen en maten
voorkomende manier om relieken te vervoeren, was het draagbare
‘Reliekbursa’
altaar.
Tussen de elfde en de dertiende eeuw ontwikkelde de vorm van de reliek houden zich
weer verder. Vanaf eind tiende eeuw ontstonden de ‘sprekende relieken’ in de vorm
van standbeelden, bustes of arm-, voet- of vingerrelieken. De buitenkant maakte
‘Sprekende’ reliek
duidelijk wat zich binnenin bevond. Dit was niet alleen met lichaamsdelen, maar
ook met objecten. Deze vormen werden steeds monumentaler.
Vanaf de twaalfde eeuw wilden de gelovigen de relieken ook kunnen aanschouwen. Dit
had tot gevolg dat de relieken binnen de schrijnen achter glas terecht kwamen. De
vormen die er omheen werden gemaakt breidden zich steeds verder uit. Ze werden
steeds opvallender. Het moest mooier, grootser en duurder dan de al bekende
relieken die over de hele wereld verspreid waren. Vanaf de dertiende en veertiende
eeuw werd ook de ostensoria en monstransvorm gangbaar.
Reliekkist

Monstrance
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Het door de gelovigen in contact komen met relieken was een lichamelijke ervaring
waarbij alle zintuigen gebruikt werden. 54 De reliek werd door de gelovigen als de heilige zelf
gezien. gelovigen gaven alle relieken een mooie uitdossing. Hoe rijker de aankleding met goud,
zilver, marmer en edelstenen en hoe meer de heilige het gevoel had vereerd te worden, hoe beter
deze zijn best ging doen voor de gelovigen die tot hen baden. De relieken behoorden tot de rijkst
versierde objecten in de kerk, en moesten voor iedere aanwezige gelovige zichtbaar zijn. Het
aanschouwen van een reliek was voldoende om de kracht van de reliek en de heilige te voelen en
gebruiken. Rondom een reliek was het nooit stil. Gebeden werden opgezegd, missen werden
voorgedragen, verhalen werden voorgelezen en er werden liederen voor de heilige gezongen.
Gelovigen konden de heiligen bij hun naam roepen. Bij de schrijnen werden demonen
uitgedreven waarbij de heiligen zogenaamd in gesprek gingen met de demonen. Gelovigen wilde
de relieken graag aanraken, omdat ze wilden voelen hoe de kracht van de reliek door hun
lichaam stroomde. Het aanraken van relieken bracht geluk. Naast de devotie voor heiligen en hun
relieken ontwikkelde zich de devotie van de geconsecreerde hostie. Het lichaam van Christus en
zijn bloed werden in de vorm van een hostie en miswijn gevoed aan de gelovigen. De relieken
roken bij aanraking lekker. Als de kist (jaren later) geopend werd, verspreidde zich de geur van
bloemen. Dit was een teken voor de gelovigen dat de heilige zich in het Paradijs bevond.
Wanneer de relieken omhelsd werden, omhelsde de gelovigen als het ware het hele lichaam. De
heilige werd geacht aanwezig te zijn bij de reliek. Voor de relieken staan werd ervaren als voor
de heilige zelf staan. Daardoor konden gelovigen hun gebeden persoonlijk tot de heilige richten.
Kerken55 waren gebouwen waar de gelovigen bij elkaar konden komen om de relieken te
vereren en samen de mis te volgen. Een kerk was vaak gewijd aan een heilige die een belangrijke
rol binnen de gemeenschap speelde. Diens relieken kregen dan ook een speciale plek in de kerk.
In eerste instantie werden de relieken onder het altaar geplaatst. Met de opkomst van de
populaire reliekencultus kwam hier verandering in. De relieken werden op het altaar geplaatst of
kregen een eigen kapel, gedecoreerd met schilderingen en glasramen die het levensverhaal van
de heiligen verbeeldde. Deze dienden als beeldverhaal voor de ongeletterde gelovigen.
Om56 de gelovigen meer bij de verering van relieken te betrekken werden
heiligenverhalen voorgelezen en nagespeeld. Festivals werden georganiseerd ter ere van de
heilige op diens sterfdag. Daarbij werden de relieken in processie mee naar buiten genomen. Alle
gelovigen konden de relieken zien en vereren als deze door de straten van de gemeenschap
gedragen werden. Op deze wijze konden gelovigen een beeld vormen van de heilige waarbij zij
het gevoel hadden dat de heilige zich in hun midden bevond.
Gelovigen57 aarzelden niet om de relieken te bezoeken en eventueel de heilige om een
gunst te vragen. Men geloofde namelijk dat de bovennatuurlijke krachten die de heilige tijdens
het leven bezat, overgedragen waren op de relieken. Deze krachten manifesteerden zich ook in
een klein gedeelte van de reliek. Daardoor was het mogelijk om in relieken of delen hiervan te
handelen en ze over de hele wereld te verspreiden. De relieken speelden een grote economische
rol binnen de gemeenschap. Relieken werden over de hele wereld verdeeld omdat iedereen de
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miraculeuze krachten van een reliek wilde bezitten. Er werden kerken gebouwd en rijkelijk
versierd om maar zoveel mogelijk pelgrims aan te sporen de relieken te komen bezoeken. Er
ontstond echter kritiek, voornamelijk van de Cisterciënzers en Kartuizers, op de manier waarop
kerken de relieken gebruikten om gelovigen te laten betalen voor de aankleding van het
kerkgebouw en de bekleding van de relieken (zie onderschrift Afbeelding 17).58 Wanneer
gelovigen als pelgrim een reliek bezocht hadden wilde men toch een aandenken mee
terugnemen. Dit aandenken moest de kracht van de reliek representeren. Aan deze wens werd
voldaan met de vervaardiging van pelgrimsinsignes.
De kracht die de levende heilige bezat was nog steeds aanwezig bij diens relieken. De
wonderen verplaatsten zich van de plek waar om een mirakel gebeden werd naar de plaats waar
een reliek zich bevond. Vanaf de elfde eeuw kwam de essentie te liggen op de helende
wonderen. Tijdens het leven was de heilige in staat met de kracht van God mensen te genezen.
Wanneer deze kracht zich uitte voelde de heilige de kracht uit het lichaam stromen.
Naast59 de miraculeuze helende wonderen werd ook een therapeutische functie aan
relieken toegekend. Deze werd gebaseerd op de kern van de leer van de Imago Dei. Deze leer
bestond uit de gedachte dat men vervuild werd door de dagelijkse beelden van zonden, men werd
beïnvloed van buitenaf. Door te kijken naar, bidden voor en aanraken van de heiligenbeelden en
reliekschrijnen konden deze onreine verbeeldingen van de mens uit de gedachte van gelovigen
verbannen worden.
Wanneer60 een heilige niet voldeed aan de verwachtingen van de gemeenschap werden
zijn relieken vernederd. De relieken werden ‘lichamelijk’ onteerd door de geloofsgemeenschap
waarin ze zich bevonden. Ze werden op de grond gezet en bedekt met doornen. De kaarsen in de
kerk, die brandden voor de heilige, werden gedoofd. Daar moesten de relieken blijven, vernederd
en verlaten, tot de heilige zijn fouten herstelde. De druk op de heilige en zijn gemeenschap
volhardde totdat een compromis werd gesloten en het probleem waardoor de heilige zo
vernederd moest worden, werd opgelost.
Er zijn twee soorten afbeeldingen van relieken: het dode lichaam van de heilige en de
reliekschrijnen.
Binnen de Index of Christian Art lijken twee soorten afbeeldingen met regelmaat terug te
keren, namelijk
‘invention of relics’ en ‘translation of relics’. Bij de ‘uitvinding van de relieken’ worden
geestelijken verbeeld die de resten van de overleden heiligen (terug)vinden, zoals de relieken van
de heilige Marcus de evangelist (Afbeelding 18). Wanneer de lichamelijke overblijfselen van
heiligen teruggevonden werden, bleken ze nog intact. Er werden schone skeletten gevonden,
zoals de botten van de heilige Nicolaas (Afbeelding 19) of het onvergane lichaam, zoals de
relieken van de heilige Catharina (Afbeelding 20). Waarom deze botten niet gereflecteerd
worden als een afzichtelijk lijk zal verder in hoofdstuk drie besproken worden.
Het verplaatsen van de relieken van een begraafplaats buiten de stad, naar een speciaal
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voor de reliek opgerichte plaats of een nieuw graf in een kerk, ook wel translatio (‘translation of
relics’) genoemd, wordt frequent afgebeeld. Op deze afbeeldingen worden de relieken van een
heilige, met toestemming van God, naar hun laatste rustplaats gedragen. Op Afbeelding 21 heeft
een monnik de relieken van een heilige op de kar liggen. De heilige zelf is niet te zien en zijn
relieken liggen onder een doek. Relieken in een kist overdekt met een doek kwamen geregeld
voor in middeleeuwse afbeeldingen. Op Afbeelding 22 wordt het heiligenlichaam van Petrus de
martelaar door gelovigen gedragen en vereerd met trompetgeschal. Op Afbeelding 23 wordt de
heilige Magnus van Agnani, in een open kist ondersteund door een aantal geestelijken, op een
draagtafel vervoerd. Er zijn verschillende manieren van dragen, maar dit soort draagtafels lijken
regelmatig terug te keren in de middeleeuwse kunst. Niet alleen de lichamen, maar ook de
relieken of de grafkist zelf werden zo vervoerd.

Afbeelding 18: Anoniem, Marcus de evangelist; Uitvinding van de relieken; Ontdekking van de relieken, 14e
eeuw mozaïek Zuidelijk transept West Portaal, San Marco church, Venice. De relieken van de heiligen
worden gevonden in een zuil in de kerk.
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Afbeelding 19: Vincent de Beauvais, Le miroir Historial vol IV, vertaald uit het Latijn door Jean de Vignay,
KB 72 A 24, fol. 38r, ca. 1400-1410, Koninklijke Bibliotheek Den- Haag. Geestelijken halen de relieken van de
heilige Nicolaas uit de grafkist. De botten zijn in perfecte staat en mooi schoon.

Afbeelding 20: Misboek van de broederschap van de heilige Catharina, KB 76 E 18, fol. 95r 1400-1410,
Koninklijke Bibliotheek Den-Haag. De heilige Catharina wordt opgegraven. Haar lichaam nog intact en haar
schoonheid behouden.
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Afbeelding 21: Vita Edmundi, Relics on a Narrow bridge, M. 736, fol. 20v, 1130, Morgan Library, New York.
De monnik neemt de relieken van de heilige Edmund mee over een smalle brug. Hij heeft de toestemming van
God, afgebeeld met de hand van God.

Afbeelding 22: Anoniem, Arca di San Pietro Martire, 14e eeuw marmer onderdeel tombe, Church S.
Eustorgio, Milaan. De translatie van de relieken van de heilige Peter de martelaar. Gelovigen bidden tot hem
en hij wordt geëerd met trompetgeschal.
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Afbeelding 23: Anoniem, Magnus van Trani; translatie van de relieken, 13e eeuw, fresco crypte Oostelijke
muur Kathedraal S. Maria, Anagni. Heilige lichaam zichtbaar tijdens translatie.

Afbeelding 24: Hubert le Prevost, Vie de St. Hubert, KB 76 F 10, fol. 59v, 1463, Koninklijke Bibliotheek DenHaag. Translatie reliek Hubert van Luik naar de abdij van Andage in een schrijn.
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Bij het aanbidden van relieken werden alle zintuigen gebruikt. Ze waren te zien achter glas,
missen werden opgedragen en gelovigen wilden de relieken aanraken om hun kracht door het
lichaam te voelen stromen. Het aanraken van reliekschrijnen is in de middeleeuwse kunst
afgebeeld, meestal in combinatie met de zieken die hierdoor genazen, zoals op Afbeelding 25.
Het dode lichaam van een heilige lijkt niet aangeraakt te worden. Wel worden (bijna) altijd
biddende mensen erbij afgebeeld.( De vele verschillende afbeeldingen van de communie, waarbij
het lichaam van Christus in de vorm van een hostie gevoed werd aan de gelovigen, is te
uitgebreid om binnen dit onderzoek te vermelden.) Afbeeldingen waarop de geur van relieken
uitgebeeld wordt zijn binnen het onderzoek niet naar voren gekomen. Misschien waren er
afbeeldingen waarop de geur die vrijkwam bij relieken verbeeld werd met elementen die
verwijzen naar het Paradijs, maar omdat er hoe dan ook een connectie tussen heiligen en het
Paradijs bestond, kan dit niet met zekerheid gezegd worden. Afbeelding 26 zou een voorbeeld
kunnen zijn, maar dit is niet bewezen middels een bron.

Afbeelding 25: Gentile da Fabriano, De kreupelen en de zieken genezen bij de tombe van Sint Nicolaas, 13701427, tempera op panel, 35.5x 35.5, Collectie Samuel H. Krees. De zieken voelen aan de relieken in de schrijn
en genezen van allerlei ziektes.
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De middeleeuwse glaskunstenaars maakten voornamelijk kleine voorstellingen in ronde,
vierkante of ovale kaders.61 Daarom konden zij in de gotische kerken ontzettend veel
afbeeldingen kwijt. Het uiterste voorbeeld van dit scenario is de Sainte Chapelle in Parijs,
afgebeeld op Afbeelding 27 en Afbeelding 28. Dit werk is eigenlijk een grote vorm van een
reliekschrijn. Louis IX van Frankrijk liet deze kerk bouwen, zodat hij zijn relieken kon
huisvesten, een fragment van het echte kruis en de doornenkroon.62

Afbeelding 26: Yolande de Soissons Psalter- Hours, M. 729, fol. 3r, 14e eeuw, Morgan Library, New York. De
‘uitvinding van de relieken’ van Firminus van Amiens. Drie stralen uit de hemel dalen neer op de relieken
van de heilige. Planten groeien bij zijn graf. Duiden deze planten op de connectie tussen heiligen en het
paradijs of wijzen zij op de geur van de heilige?
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Afbeelding 27: Exterieur Sainte Chapelle, 1214-1270, Ile de la Cité, Parijs, Frankrijk.

Afbeelding 28: Interieur Sainte Chapelle, 1214- 1270, Ile de la Cité, Parijs, Frankrijk. Deze kapel was
hofkapel van het koninklijk paleis van Lodewijk IX. Het is gebouwd om de relieken die deze koning
bemachtigd had te huisvesten. Een stuk van het kruis en van de doornenkroon behoren tot de meest
waardevolle van de relieken.
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Aangezien het altaar de belangrijkste plaats in de kerk innam werd deze rijk versierd.
Rondom het altaar werden decoraties en schilderingen aangebracht in de vorm van een
altaarretabel. Deze kon eventueel een reliek bevatten. Het is echter niet mogelijk om te zeggen of
een reliek afgebeeld wordt als het zich in de altaarretabel bevindt en het retabel niet
geïdentificeerd kan worden (Afbeelding 29).

Afbeelding 29: Getijdenboek, M. 815, fol. 53r, 1471-1480, Morgan Library, New York. Achter de priester
wordt een altaarretabel afgebeeld. Het is niet duidelijk welk retabel dit is. Daarom kan niet met zekerheid
gezegd worden dat dit retabel ook echt een reliek bevat.

Heiligen werden verbeeld op alle hoeken van de straat, ook op de zuilen in de kerk.
Enkele voorbeelden van reliekschrijnen zijn te vinden op de kapitelen van kerken, zoals in de St.
Trophime (Afbeelding 30). Op de kapitelen zijn echter geen ontzielde lichamen van heiligen
verbeeld.
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Afbeelding 30: Kapiteel met verbeelding van een reliekschrijn gedragen door een aantal gelovigen, 14de
eeuw, Zuid galerij kloosterkerk St. Trophime, Arles.

Afbeeldingen van processies, zoals de ivoren plaat met de translatie van relieken
(Afbeelding 31) en het dragen van de relieken door paus Gregorius (Afbeelding 32).
Reliekschrijnen worden namelijk bij dit soort evenementen vaak gebruikt, maar niet altijd. De
afbeeldingen kunnen onduidelijk zijn omdat de focus op de processie lag en niet op de reliek.
Wanneer een processie afgebeeld werd in een gehistoriseerd initiaal, zoals op Afbeelding 33 en
Afbeelding 34 lijkt het reliekschrijn het middelpunt van de afbeelding te vormen.

Afbeelding 31: Anoniem, Translation of Relics, 5de-6de eeuw, Ivoren plaat onderdeel reliekenkist, schatkist
Kathedraal, Trier.
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Afbeelding 32: Gebroeders Limbourg, Les Très Riches Heures du Duc de Berry, MS 65, fol. 71v, 1416 Musée
Condé Chantilly Frankrijk. Reliekschrijn gedragen in processie, met Gregorius de Grote voorop, om de stad
Rome van de pest te bevrijden.
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Afbeelding 33: Getijdenboek, M. 157, fol. 172v
1440, Morgan Library, New York.
Gehistoriseerd initiaal met processie.

Afbeelding 34: Gezangenboek, M. 682, fol. 1r,
Morgan Library, New York. Gehistoriseerd
initiaal met processie.

Van de 296 religieuze insignes gevonden in Dordrecht en onderzocht en vermeld in
Heilig en Profaan 2, 1200 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties 63
(Afbeelding 35) is het grootste gedeelte, namelijk vierentwintig procent, een afbeelding van de
heilige maagd Maria. Zes procent is een afbeelding van Christus. Op de andere insignes zijn
verschillende heiligen afgebeeld. Of het dode lichaam van een heilige vaker dan eens op insignes
afgebeeld is, zoals op het insigne van de bisschop van Canterbury, zal uit verder onderzoek
moeten blijken. Wel bestonden er insignes waar de reliekschrijnen van heiligen op afgebeeld zijn
of de relieken zelf. Zo zijn er in Dordrecht insignes gevonden met ampullen van de heilige traan,
het bloedwonder van Boxtel en het hostiewonder van Kranenburg. Of dit voorbeeld alleen geldig
is te Dordrecht of als algemeen gesteld kan worden, zal uit verder onderzoek moeten blijken.
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Afbeelding 35: Pelgriminsignes met v.l.n.r : Bisschop Canterbury, Heilige Tunica van Maria en heiligen en
reliekschrijnen afgebeeld in Heilig en profaan 2.

Relieken lijken in eerste instantie altijd weergegeven binnen de context van een verhaal. Vanaf
de veertiende eeuw is een verandering zichtbaar. De reliekschrijnen worden dan zelfstandig
afgebeeld, vaak met een tekst. De concurrentie tussen pelgrimsoorden die zich bekwaamden in
de belangrijke rol van aflaat, lijkt tot een reclamewedstrijd te voeren, waarin reliekfolders een rol
gaan spelen.
Met64 de opkomst van de drukpers werd het voor de kerk van belang om de verhalen over
relieken en hun wonderen over de hele wereld te verspreiden en daarmee macht op te eisen.
Tekst en beeld samen werden belangrijk. Vanaf de veertiende eeuw ontstonden een soort
reclamebladen en folders waar de relieken een belangrijke en zelfstandige rol in gingen spelen.
Men wilde propaganda maken met heiligenlevens, wonderberichten, geschiedeniskronieken van
kerk en reliekenschat, heildomsregisters (met of zonder afbeeldingen), aflaatbeelden, brieven en
registers. Gedrukte folders, zoals op Afbeelding 36 hadden niet dezelfde functies als fresco’s,
geschilderde altaren of handschriften. Hun functie kan alleen binnen de eigen context beschreven
worden. Een grote versie werd vaak op de wand van een kerk of privéruimte aangebracht en
diende als reclame. Als de reliekafbeeldingen in boeken geplaatst werden speelde ook de
geschiedenis van hoe de relieken verkregen zijn een rol. Deze werden daar dan ook bij vermeld.
Elk boek leek het voorgaande exemplaar te overtreffen. 65
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Afbeelding 36: Folder, Aachen, In Kornelimünster en Maastricht getoonde objecten, 1468 of 1475.

Het vereren van heiligen en het veren van relieken kan niet los van elkaar gezien worden. De
aanwezigheid van de heilige zelf bij zijn relieken wordt minder afgebeeld dan verwacht zou
kunnen worden naar aanleiding van de geschreven bronnen.
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De relatie tussen heiligen en hun relieken
<< Onmiddellijk bij de eerste grafopening vonden ze, wonderlijk waar, het hele lichaam intact
(totum corpus ita integrum), zoals zij hem elf jaar geleden begraven hadden. Het lichaam had
niet het resultaat van een verwelkte en verouderde huid of ingedroogde pezen die stram
gespannen of stijf waren, maar de ledematen waren levendig en volledig daar en naar alle
kanten te bewegen. De hals onder het hoofd en de knieën in de benen waren als die van een
levende man. Ze tilden hem uit het graf en konden hem buigen zoals zij wilden. Ook al zijn
kleding en de schoenen, die aan zijn lichaam hingen, waren niet vergaan. Als je de zweetdoek,
waarin zijn ogen gehuld waren, wegnam, behield hij dezelfde schoonheid van zijn vroegere
glorie, en de nieuwe schoenen, die hij aanhad worden als bewijs tot vandaag in onze basilica
tegenover de relieken getoond.>> 66
Als men spreekt over de aanwezigheid van de heilige bij zijn of haar relieken, wordt dit
niet metaforisch bedoeld.67 De overblijfselen van de heilige staan boven plaats en tijd. Bij hun
graven werd de eeuwigheid van het paradijs verenigd met de eerste aanraking van opstanding in
de tegenwoordige tijd.
De opstanding was de toekomstige integratie van vlees en ziel. Volgens de gelovigen
bevond de onaangetaste ziel van de heilige zich in de hemel. De lichamen van de heiligen
vertoonden vaak, zelfs na jaren of eeuwen begraven te zijn, geen sporen van verval of verrotting.
Tijdens het leven werd het lichaam van een heilige al gedomineerd door de heilige geest. Dit had
tot gevolg dat het niet kon worden aangevreten door wormen of in verval kon raken, aldus de
theorie van Theodorus van Echternach in 1104.68 Wat een rottend, tot as vergaand, stinkend en
wegterend lijk zou moeten zijn, kwam uit het graf als een skelet met gave, intacte, schone botten,
of als een mensenlichaam, uit zichzelf gemummificeerd. Dit werd symbolisch opgevat als een
triomf over de ineenstorting van het lichaam na de dood.
Op69 of onder elk altaar zou zich een reliek moeten bevinden. Omdat delen van een reliek
de kracht van het geheel bezaten, konden fragmenten van relieken zich over de hele wereld
verspreiden. God was de enige die daar toestemming voor kon geven. Ook kon een heilige
weigeren gefragmenteerd te worden. Dit werd duidelijk als een gedeelte van een reliek niet
werkte. Een andere mogelijkheid was dat het lichaam zich gewoonweg niet uit elkaar liet halen.
Zo zou koning Edmund (870) doorboord met pijlen en onthoofd teruggevonden zijn in zijn kist,
volledig intact met alleen een rode lijn rond de hals. Met alle krachten die men bezat heeft men
geprobeerd het hoofd van de romp te verwijderen. Dit is echter niet gelukt. Triomferen over
fragmentatie, vertering en verrotting was triomferen over het natuurlijke proces zelf. Het is dan
ook geen wonder dat de gelovigen het lichaam van de heilige als het opstandinglichaam gingen
zien en ook zo afbeeldden.
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De70 relieken functioneerden als een soort tussenruimte vanwaar de heilige vanuit het
Paradijs kon werken voor de mensen op aarde. De plaats waar het reliek zich bevond werd de
plaats waar de goede macht en kracht van de heilige zich manifesteerden in de rol van genezing,
exorcisme en rechtvaardigheid.
De krachten die een heilige tijdens het leven bezat, werden overgedragen op de reliek.
Dezelfde krachten die aan een hele reliek werden toegeschreven manifesteerde zich ook in een
(klein) gedeelte van een reliek. Om de krachten van verschillende heiligen te bundelen was het
mogelijk op één plek meerdere relieken van verschillenden heiligen te bewaren. De relieken
werden in kostbare schrijnen geplaatst. De macht die God tijdens het leven aan de heilige
gegeven had, continueerden bij het graf. De krachten van de relieken werden ook zichtbaar
wanneer er een ongeluk met de relieken gebeurde. Er ontstond een bonte verzameling van
mirakelverhalen over bloedende, vuurbestendige, onbederfelijke en lichtuitstralende relieken.71

De meest voorkomende afbeelding van een dode heilige is die van een heilige, liggend in
een open kist, gedragen door een aantal geestelijken (Afbeelding 23). Gelovigen kunnen de
heilige zien, herkennen of constantere binnen de context wie er afgebeeld wordt. De lichamen
waren intact en vertoonden geen verschijnselen van verrotting of fragmentatie. De heilige
Catharina van Bologna zit al eeuwen te wachten op haar stoel (Afbeelding 40) en de heilige
Agatha geeft haar zege vanuit een graf (Afbeelding 41).

Afbeelding 37: Anoniem, Reliekschrijn van de heilige Thomas van Becket, 1195-1200, houten kern verguld
met koper, 22.1x18x8 cm. Meseum Catharijneconvent, Utrecht. Thomas Becket wordt vermoord voor het
altaar, zijn ziel wordt naar boven gedragen in een mandje door engelen.
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Wanneer de relieken van de heiligen worden afgebeeld zien we ook vaak de ziel van de heilige,
vormgegeven als een lichaam, ‘opstijgend naar de hemel,’ zoals afgebeeld op het reliekschrijn
van Thomas van Becket ( Afbeelding 37). Bovenin de hoek van een afbeelding wordt de ziel
opgehaald door Christus en/of heiligen (Afbeelding 39) of engelen (Afbeelding 38). God geeft
zijn zegen of toont zijn Goddelijke kracht vormgegeven door Zijn hand uit de wolk of
lichtstralen. De ziel van de heilige draagt een nimbus. De engelen worden verondersteld door
God gezonden te zijn. Deze opstijging van de ziel en het verhaal hoe de relieken op de plaats van
bestemming aan gekomen zijn, werd regelmatig afgebeeld op de reliekschrijnen zelf.

Afbeelding 38: Beeldbijbel, KB 76 F 5, fol. 40 r cs. 1A+2A, 1190-1200, Koninklijke Bibliotheek Den- Haag. De
heilige Catharina van Alexandrië wordt onthoofd. Engelen dragen haar ziel naar de hemel.
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Afbeelding 39: Deel van een altaarstuk: Taddeo Gaddi, Hemelvaart van de heilige Johannes de evangelist,
1300-1366, tempera op hout, Fondazione Cini, Venice. Het lichaam van de heilige Johannes wordt door
heiligen mee naar de hemel genomen.

Omdat het lichaam van de heilige opgewassen was tegen verval en verrotting, werd het
heiligenlichaam ook wel gezien als het opstandingslichaam. Vanaf de twaalfde eeuw werd deze
ook als zodanig afgebeeld. De ongeschonden lichamen die tijdens het Laatste Oordeel uit de
graftombes omhoog klimmen, werden op dezelfde wijze weergegeven als het heiligenlichaam
dat naar de hemel opsteeg. Vergelijk Afbeelding 42 en Afbeelding 43. Het opstandinglichaam en
de reliek worden visueel hetzelfde verbeeld. Beide lichamen zijn bleek, schoon en intact. Het
verschil is dat het heiligenlichaam, met nimbus, naar de hemel werd gedragen of begeleid. De
opstandinglichamen hadden geen nimbus en moeten zelfstandig uit het graf klimmen.
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Afbeelding 40: Reliek Catherina van Bologna, (sinds) 1463, Kerk van de Clarissen, Bologna

Afbeelding 41: Misboek, RMMW 10A 14, fol. 151r, 1350-1336, Koninklijke Bibliotheek, Den – Haag. De
heilige Lucy en haar moeder bidden bij het graf van de heilige Agatha en krijgen haar zegen.
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Afbeelding 42: Huntingfield Psalter, M.43, fol. 25v, 1210-1220, Morgan Library New York. Johannes de
evangelist zijn ziel wordt in de vorm van een naakt lichaam door Christus meegenomen.

Afbeelding 43: Augustinus, La Cité de Dieu (voll II.) vertaald uit het Latijn door Raoul de Presles, RMMW
10 A 12, fol. 261v, Koninklijke Bibliotheek Den- Haag. Het Laatste Oordeel; Christus op een regenboog wekt
de doden op in het bijzijn van Maria en Johannes de Doper.
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Hoewel het lichaam van heiligen zich, in stukken verdeeld, over de hele wereld
bevonden, bezat elk afzonderlijk stuk de miraculeuze krachten van het volledige lichaam. In de
kunst wordt het heiligenlichaam echter altijd, met uitzondering van de heilige Dionysius die juist
te herkennen is aan zijn afgehakte hoofd, volledig afgebeeld, zelfs als de heilige tijdens het
martelen onderdelen van het heiligenlichaam heeft verloren. Omdat deze lichaamsdelen een rol
speelde in het (herkenbare) leven van de heilige kunnen ze als attribuut gebruikt worden.
Ondanks het feit dat bij de heilige Lucia op Afbeelding 44 de ogen uitgestoken zouden zijn,
wordt ze zowel met ogen in haar hoofd als ogen op stokje als iconografisch attribuut
weergegeven.
De krachten die de heilige tijdens het leven bezat, zoals de helende krachten van de schaduw van
de heilige Petrus (Afbeelding 45) continueerden bij de relieken. Ook de relieken hadden een
helende werking zoals het schrijn van de heilige Nicolaas (Afbeelding 25) en van Catharina van
Alexandrië (Afbeelding 46).

Afbeelding 44: Francesco del Cossa, De heilige Lucia, 1435-1477, National Gallery of Art in Washington
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Afbeelding 45: Massacio, De heilige Petrus heelt de zieken met zijn schaduw, 1401-1428, Fresco Brancacci
kapel, Santa Maria del Carmine, Florence. Heilige Petrus heelt met zijn schaduw de zieken.

Afbeelding 46: Anoniem, Begrafenis scene heilige Catherina van Alexandrië, 1300 Fresco toren Parochiekerk,
Pürgg, Oostenrijk. Catharina wordt begraven door engelen, gelovigen vangen haar lichaamsvocht op en
bidden tot haar voor het genezen van ziektes.
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Tot besluit
In de middeleeuwen stonden gelovigen en heiligen in contact met elkaar. Er waren verschillende
manieren waarop deze relatie tot stand kwam. Hoe uitte deze relatie zich in de middeleeuwse
kunst?
De relatie tussen gelovigen en heiligen uitte zich in de vorming van een cultus rondom levende
en vooral dode heiligen. Deze cultus is uitvoerig beschreven en hoewel men de geschreven
bronnen kan ondersteunen met afbeeldingen komen sommige verwachtingen niet uit. Delen die
het meest beschreven zijn, zijn niet altijd het vaakst afgebeeld.
Gebaseerd op geschreven en afgebeeld materiaal kan gesteld worden dat de dode heilige een
belangrijkere rol speelt in het leven van de gelovigen, dan een levende heilige. De kerk kon
alleen de beschreven versies van de levensverhalen en de wonderen die een levende heilige
tijdens hun leven in afzondering hebben laten optekenen gebruiken als didactisch middel. Door
de martelverhalen zo gruwelijk mogelijk af te beelden probeerde men de gelovigen tot berouw en
bekering te verplichten. De afbeeldingen van wonderen benadrukken de kwaliteiten van een
heilige. Alle middelen werden gebruikt om de heilige naar voren te schuiven. De verering van
relieken en de cultus die om het graf van een heilige ontstond, wijzen erop dat het aansporen van
gelovigen om in heiligen te geloven toch gewerkt heeft.
De meest voorkomende manieren om in contact te komen met heiligen waren tot de heilige
bidden en het vereren van diens relieken. Alle vormen van gebed tussen gelovigen, heiligen en
Christus/God worden verbeeld in de middeleeuwse kunst. De belangrijkste taak van een heilige
is om als bemiddelaar te dienen tussen gelovigen en God, maar aan de hand van de frequentie
van afbeeldingen van de heilige als bemiddelaar was dit niet zijn belangrijkste functie. In plaats
van een bemiddelende functie heeft hij een door de kerk toegewezen didactische functie
gekregen.
Er bestaan twee verschillende soorten afbeeldingen van relieken: het dode lichaam van de heilige
en de reliekschrijnen afgebeeld in de kunst. Het heiligenlichaam wordt in verschillende bronnen
vergeleken met het opstandinglichaam. Het is echter de ziel die de meeste overeenkomsten
vertoont met de afbeeldingen van opstandinglichamen in het Laatste Oordeel. Het dode lichaam
wordt afgebeeld, volledig intact of als een schoon skelet en meestal ook nog biddend of sprekend
vanuit het graf. Het zijn de geestelijken en de zieken die meestal in combinatie met het
heiligenlichaam afgebeeld worden. Wanneer er gelovigen bij de lichamelijke relieken afgebeeld
worden zijn deze in gebed. Twee onderdelen, namelijk de translatio van de relieken en de
uitvinding van de relieken, lijken als zelfstandig onderwerp afgebeeld binnen de ICA. Vreemd is
dat niet, omdat deze twee zaken een belangrijk onderdeel vormden voor de opkomst van de
cultus van de relieken en de plaats die de kerk voor de relieken in gedachte had.
De waarde die de gelovigen aan de relieken van heiligen gaven werd gereflecteerd door de
kostbare bekleding van de relieken. Het vereren van heiligen en het vereren van diens relieken
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kon niet los van elkaar gezien worden. Binnen geschreven bronnen wordt gesteld dat men de
relieken als de heilige zelf ziet en zo behandelt. Verwacht zou worden dat de heilige altijd
aanwezig zou zijn op afbeeldingen van zijn of haar reliekschrijn. De enige aanwezigheid die
wordt afgebeeld is die van God of de goddelijke krachten, in de vorm van een hand uit de
wolken of stralen. Wel blijkt de krachten van een reliek uit afbeeldingen van zieken die genezen
bij het aanraken van een schrijn.
Het contact tussen gelovigen en relieken wordt op een zeer fysieke manier beschreven. Niet alles
daarvan is te ondersteunen met de gevonden afbeeldingen. Geur en geluid zijn nou eenmaal
moeilijk uit te beelden. Ook het vernederen van relieken is niet afgebeeld terwijl ook dit een zeer
specifieke manier van behandeling van reliek als de heilige zelf is. Het vereren van relieken
wordt wel op verschillende manieren afgebeeld. Daarin lijkt de biddende gelovige een hoofdrol
te spelen.
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