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Een verborgen parel in Haspengouw 

Het dertiende-eeuwse reliekschrijn van 
Sint-Odilia1 
  

Jeroen Reyniers

Voor zuster Myriam, 
Kerniel, abdij Mariënlof 

 

1. “Het schijnt echter meer in het buitenland dan bij ons bekend te 
zijn, want geregeld komen kunstkenners uit de hele wereld in Kolen 
aankloppen”2 
 
In de sacristie van de abdij Mariënlof - in de volksmond het klooster van Kolen in Kerniel - 
staat een dertiende-eeuws reliekschrijn (afb. 1) opgesteld in een glazen vitrinekast. Hoewel 
het gebouw nu bewoond wordt door cisterciënzerzusters, was het als een kruisherenkloos-
ter door Maria van Kolen gesticht (omstreeks 1432).3

Alvorens het schrijn zijn huidige bewaarplaats verkreeg, heeft het na de Franse Revolutie 
een tragische geschiedenis gekend. Het staat vast dat het meer dan een eeuw geleden ver-
zaagd is geweest en dat het gedurende lange tijd op een slechte bewaarplaats heeft gestaan 
(zie verder). Het geschilderde kunstvoorwerp is tot op heden gevuld met enkele botten van 
Sint-Odilia, de heilige die behalve door de kruisheren ook door ooglijders wordt vereerd. 
Toch komt deze heilige maar sporadisch in iconografische overzichtswerken voor.4 Zo 
ontbreekt ze in de Legenda Aurea van de Italiaanse hagiogragraaf Jacobus da Voragina, 
die een belangrijk dertiende-eeuws overzichtswerk optekende met de levensbeschrijvin-

 1 Voor de realisatie van dit artikel dank ik graag Katrien Houbey, Guido Awouters en Christine Princen. 
 2 Citaat uit: Albert Dusar, Limburgs kunstbezit van prehistorie tot classicisme. Hasselt, 1970, p. 123.
 3 Andreas F. Marcus, ‘Klooster Mariënlof Kolen-Kerniel’, in: De Tijdspiegel 27 (mei 1972), pp. 4-6; Monas-
ticon belge 6: Province de Limbourg. Luik, 1976, pp. 253-259.
 4 Onder meer: L.M. Pétin, Dictionnaire hagiographique. Dl 2. Parijs, 1850, p. 589; Louis Réau, Iconogra-
phie de l’art chrétien. Iconographie des saints II G-O. Dl 3. Parijs, 1958, pp. 998-999.
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gen van circa 160 heiligen.5 De verklaring voor haar afwezigheid is te wijten aan haar vrij 
lokale devotie, vooral in de provincie Limburg en in de omgeving van Hoei en Luik.6 La-
ter bestond er eveneens een cultus in Diest (Vlaams-Brabant), Hogen (Vlaams-Brabant), 
Vierset (Luxemburg) en Warnant (Nederland).7 Tot op heden wordt in Sint-Odiliënberg 
(Nederland) en in Baarlo (Nederland) de devotie voor deze martelares nog levend gehou-
den.

Louis Réau beschreef Odilia op het reliekschrijn in Kerniel als ‘Odilia van Hoei’.8 De stad 
verwijst naar de belangrijkste cultusplaats van deze heilige, namelijk het kruisherenkloos-
ter in Hoei, waar het schrijn de kloosterkerk sierde. Verder gaf hij aan dat Odilia één van de 
elfduizend maagden was die met de heilige Ursula naar Rome trok en door een marteldood 
in Keulen stierf.  
 
Toen het geschilderde cultusobject afgewerkt was, werd een officieel docu-
ment opgesteld, mogelijk door de prior-generaal van de Hoeise kruisheren, Joan-
nes Ruck de Cuyck. Tot op heden is een kopie van het origineel bewaard, waar-
op het jaartal 1292 vermeld staat.9 Wie het reliekschrijn heeft vervaardigd, blijft in 
het ongewisse, maar het staat als een paal boven water dat het gaat over de oudst 
bewaarde en bovendien gedateerde paneelschildering in de Nederlanden, waar-
door het een bijzondere waarde heeft op cultuurhistorisch en artistiek vlak.10  

 5 Het onderzoek van de Legenda Aurea is met de volgende publicatie uitgevoerd: J.-B. M. Roze, Jacques de 
Voragine. La Légende Dorée. Dl 1 en 2. Parijs, 1967. 
 6 Philippe George verwijst naar het werk van Arnold De Warem (Eburonum Huensium Sacrarium, Eorum-
que Diva Sartensis. Hoei, 1695) met de vermelding dat haast elke kerk in Hoei een reliek van Odilia, Ida en/
of Ima had. Zie: Philippe George, ‘A Saint-Trond un import-export de reliques des onze mille vierges au XIIIe 
siècle’, in: Bulletin de la Société Royale Le Vieux-Liège 12 253 (1991), p. 217. Onderzoek naar Odilia in de om-
geving van Luik: Yves Moreau, ‘Le culte de Sainte Odile en Wallonie, particulièrement à Liège’, in: Enquêtes du 
Musée de la vie Wallonne 52 14 157-160 (1975), pp. 45-73. 
 7 André Ver Elst, Folkloristische tijdspiegel voor België. Brussel, 1962, p. 199.
 8 Réau 1958, pp. 998-999.
 9 Een transcriptie is terug te vinden in: Albert Dusar, Het Sint-Odiliaschrijn. Klooster Kolen (Kerniel). Has-
selt, 1965, p. 57. Emond heeft reeds een studie gewijd aan dit document, alsook de andere oorkonde die eertijds 
in de kist aanwezig was. Zie: L. Emond, ‘De Relikwiekast der H. Odilia’, in: Kruistriomf 5 (1925-1926), pp. 
353-365. Van Lieshout heeft zijn fouten geregeld aangehaald en gecorrigeerd. Zie: H. Van Lieshout, ‘Rond het 
reliekschrijn van Sint Odilia’, in: Verzamelde Opstellen. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Hasselt 11 1 
(1935), pp. 37 en verder. Steinmetz bestudeerde het document opnieuw in 1981, zie: Jaak Steinmetz, ‘Odilia. De 
historie begint in 1292, de legende gaat verder…’, in: Maaslandse Sprokkelingen. Nova Series 4 6 (april 1981), 
pp. 21-25.
 10 Helbig en Paquay benadrukten al eerder dat het schrijn van kunsthistorisch belang is en dat het op de 
miniaturen na de oudste voorstellingen zijn uit de Luikse school. Zie: Jules Helbig, La peinture au Pays de Liège 
et sur les bords de la Meuse. Luik, 1903, pp. 31 en verder; J. Paquay, ‘A propos de la châsse de Sainte Odile à 
Kerniel’, in: Leodium 25 (1932), p. 62.
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Sinds 1863 duikt het Odiliaschrijn geregeld op als onderwerp van verschillende stu-
dies.11 In de bijlage van dit artikel is een aanvullende bibliografie toegevoegd om het 
onderzoek naar het opmerkelijk kunstobject in kaart te brengen (bijlage 1). Daar-
naast vormt dit artikel een geheel aangepaste versie van de beschrijving die in de ten-
toonstellingscatalogus ‘Mystieke vrouwen en patroonheiligen van Borgloon, hun vi-
tae, hun relieken en hun verering’ (Kerniel, Abdij Mariënlof) is te lezen.12 Enkele 
nieuwe bevindingen zijn al eerder voorgesteld op de gouwdag van Heemkunde Lim-
burg.13 De beschrijving in dit artikel heeft tot doel om naast een algemeen overzichts-
werk, een status quaestionis, ook nieuwe objecten, bronnen en beeldmateriaal aan 
te brengen, die nooit eerder met het kunstwerk in verband zijn gebracht.   
 
  
2. Basisbeschrijving 

Het reliekschrijn meet 80 bij 23,5 centimeter en het heeft een hoogte van 34 centimeter. 
Het bestaat uit elf eikenhouten panelen: twee voor de onderkant, twee panelen voor elke 
lange zijde, twee voor de korte zijden en drie voor het dak. Met uitzondering van de onder-
kant zijn er schilderingen op elk paneel aangebracht. Eveneens zijn er stukken stof waar 
te nemen op de plaatsen waar de verflaag onherroepelijk verloren is gegaan, onder meer 
aan de linkerrand van de opgravingscène. Het doet vermoeden dat er op sommige zones 
een textiele ondergrond aanwezig is, maar andere auteurs geloven dan weer in een gehele 
overspanning van doek op paneel.14 

De kunstenaar is onbekend, maar zijn schilderstijl geeft aan dat hij in de omgeving 
van Luik of beter in het diocees van Luik actief was.15 Zijn schildertechniek wordt ge-
kenmerkt door de eenvoud waarmee hij met enkele zwarte lijnen de figuren tot leven 
bracht. Het schilderwerk bestaat uit het bestrijken van verschillende grote kleurvlak-

 11 ‘Découvertes importantes dans le Limbourg belge’, in: Le Beffroi. Arts, Héraldique, Archéologie 1 (1863), 
p. 83. Vervolgens heeft Helbig verscheidene studies over het reliekschrijn gepubliceerd. Voor zijn eerste artikel, 
zie: Jules Helbig, ‘Chasse de Sainte Odile. Peinture liegeoise de l’an MCCXCII’, in: Le Beffroi 2 (1864-1865), 
pp. 31-37.
 12 Deze tentoonstelling vond plaats van 22/04/2012 tot 20/05/2012. Zie: Jozef Breesch, Katrien Houbey, 
Jeroen Reyniers & Christine Princen, Mystieke vrouwen en patroonheiligen van Borgloon, hun vitae, hun relieken 
en hun verering. Borgloon 2012, Loonse schriften, 3, pp. 46-55. 
 13 Gouwdag van Heemkunde Limburg vond plaats op 19 mei 2012 in Dilsen. Zie: Raymond Lambie, 
‘Heemkundigen en ‘vrome vrouwen’ in Dilsen’, in: Heemkunde Limburg. Tijdschrift voor lokale geschiedenis en 
erfgoed (juni 2012), p. 2 en Jeroen Reyniers, ‘Een reliekschrijn voor Sint-Odilia (1292)’, Heemkunde Limburg. 
Tijdschrift voor lokale geschiedenis en erfgoed (september 2012), pp. 9-12.  
 14 M. Colson, ‘Het Sinte Odilia-schrijn van Diest. Een reproduktie van het oude schrijn van Kerniel’, in: De 
Tijdspiegel 6 10 (1951), p. 237; Dusar 1965, p. 7; Jaak Steinmetz, ‘De verering van Odilia in de loop der eeuwen’, 
in: Maaslandse Sprokkelingen. Nova Series 3 6 (april 1980), p. 4.
 15 Judith H. Oliver, Gothic Manuscript Illumination in the Diocese of Liege (ca. 1250- c.1330). Leuven, 
1988, Corpus of Illuminated Manuscripts from the Low Countries, 2, p. 167.
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ken voor de figuren en de voorwerpen. Een oranje of groen pigment werd gebruikt 
voor de achtergrond en de schilder werkte het geheel af met zwartkleurige contouren 
voor de figuren en voorwerpen. De kledij, de achtergrond van elk paneel en de voor-
werpen hebben vaak dezelfde kleuren, wat op een beperkt schilderspalet wijst. Bo-
vendien heeft de schilder geen aandacht voor schaduwnuances en zijn de figuren allen 
tot verschillende scènes gegroepeerd die een plaats krijgen op het voorplan. Ze heb-
ben allen te grote handen en hun gezichten lijken sterk op elkaar, met de typische blo-
zende wangen en vuurrode lippen, waardoor ze karakterloos overkomen.  
 
Het reliekschrijn werd een tijdlang in erbarmelijke toestand bewaard, waardoor restau-
ratie zich opdrong. Dit gebeurde in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
in Brussel van 26 november 1951 tot 25 september 1952.16 Er zijn toen verfmonsters af-
genomen en gefotografeerd, alsook röntgenopnames en infraroodfoto’s aangemaakt. Een 
laatste behandeling vond plaats na de prestigieuze tentoonstelling Rijn en Maas. Kunst en 
Cultuur 800-1400 in 1972.17 
 
 
3. Het rijke verleden van het kunstwerk  
 
Het reliekschrijn heeft een woelige geschiedenis gekend, die begon in het jaar 1292 toen 
het deel uitmaakte van het kruisherenklooster Clairlieu te Hoei.18 Vandaag bestaat het con-
vent niet meer, maar een zeventiende-eeuwse voorstelling van graveur Johann Heinrich 
Löffler Junior, naar een tekening van Johann Schott, geeft een idee van hoe het eruit moet 
gezien hebben.19 Op deze prent is Odilia omgeven door verschillende episodes uit haar 
leven en haar latere overbrenging naar Hoei in 1287. De scènes net onder haar voeten (afb. 
2) beelden de translatie van de relieken en de bijhorende ostensio in de kerk uit. Enkele ou-
dere voorbeelden van de kloosterkerk zijn nog bekend, maar hoe de kerk er in de dertiende 
eeuw uitzag, is niet achterhaalbaar.20 Waarschijnlijk was het een bescheiden gebouw, want 
dankzij de bijdragen van de vele pelgrims kon er onder het bewind van prior-generaal 

 16 Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dossier 2L/43 1952.00837.
 17 Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dossier 2L/43 1952.00837, p. 4.
 18 Jaak Steinmetz heeft het onderzoek naar de pedigree van het schrijn al eerder gevoerd. Ondanks de 
afwezigheid van verwijzingen naar specifieke bronnen, is zijn publicatie toch van belang voor deze studie. Zie: 
Steinmetz 1980.
 19 Robert Zijlma & Fedja Anzelewsky, Hollstein’s German Engravings, Etchings and Woodcuts. Johann 
Leipolt to Melchior Lorch. Dl 22. Amsterdam, 1978, p.154 (nr. 10). Deze prent is nog in een beperkt aantal 
overgeleverd, namelijk in Keulen (Stadtsmuseum), Luik (Sint-Jacobskerk) en Sint-Agatha (Erfgoedcentrum Ne-
derlandse Kloosterleven).
 20 Mogelijk heeft Robert Campin omstreeks 1420 de oudste voorstelling van het klooster in beeld gebracht 
op de achtergrond van een schilderij, zie: Albert Châtelet, Robert Campin. De Meester van Flémalle. Antwerpen, 
1996, pp. 136 en 299. 
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Martinus d’Auvan in 1322 een nieuwe, grotere kerk in Hoei voltooid worden.21 Vanaf dan 
zwijgen de bronnen in alle talen over de houten kist, maar meer dan honderd jaar later, 
in 1440, zou de prior-generaal van de kruisheren, Henricus van Nijmegen (°?-†1451), 
het cultusobject openen om de bewaarde relieken in een nieuwe kist uit Doornik over te 
plaatsen.22 Het lijkt voor de hand liggend dat het oudere schrijn naar de sacristie verhuisde, 
maar waarschijnlijk kreeg het toch een plek toegewezen bij het nieuwe Odilia-altaar in de 
kerk.23

   
In 1482 werd de stad Hoei door de pest geteisterd en de heilige Odilia werd aanroepen om 
een einde te maken aan deze epidemie. Er stierven zestien kruisheren aan deze plaag en 
vier kruisheren droegen de relieken in processie. Er werd voor Odilia gebeden en gezon-
gen tot het gebed werd verhoord.24

   
Ongeveer honderdveertig jaar later, in het jaar 1622, werd het zilveren schrijn van Doornik 
opnieuw plechtig geopend, door prior-generaal Augustinus Neerius (°1570/1571-†1648). 
Hij verplaatste de stoffelijke resten naar een reliekschrijn dat met zilveren bas-reliëfs ver-
sierd was.25 Ook het reliekschrijn van Odilia’s zussen, Ida en Ima werd vernieuwd.26 De 
prior-generaal documenteerde deze gebeurtenis, nu op de keerzijde van Henricus’ oorkon-
de en acht jaar later liet hij wederom een nieuwe kist vervaardigen voor de gebeenten van 
Odilia. Ze was nog rijkelijker vervaardigd, namelijk uit gedreven zilver, ter waarde van 
3350 Brabantse gulden.27 Mélart gaf mee dat er in 1641 op de nok van het Odiliaschrijn 

 21 Steinmetz 1980, pp. 5-6.
 22 Op dat moment kreeg Jan Van Hatten, van de broeders van het gemene leven, de mogelijkheid om een 
deel van Odilia’s arm over te brengen naar Deventer, waar het een plaats kreeg in een zilveren armhouder. Zie: 
L. Heere, ‘Relieken van Sint Odilia te Deventer’, in: Clairlieu. Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der kruis-
heren 11 (1953), pp. 36-39; Steinmetz 1980, p. 6.
 23 Alain Dierkens bevestigde het bestaan van twee reliekschrijnen van dezelfde heilige in één kerk of kloos-
ter. Hij toonde dit in zijn studie aan over het oude schrijn in Aix-la-Chapelle (12de eeuw), Gerpinnes (13de 
eeuw) en het reliekschrijn van Sinte Ode (13de eeuw). Zie: Alain Dierkens, ‘Du bon (et du mauvais) usage des 
reliquaires au Moyen Âge’, in: Edina Bozóky & Anne-Marie Helvétius (red.), Les reliques. Objects, cultes, 
symbols. Actes du colloque international de l’Université du Littoral-Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer) 4-6 sep-
tembre 1997. Turnhout 1999, Hagiologia. Études sur la Sainteté en Occident, 1, pp. 248-249. De informatie over 
het Odilia- altaar in het klooster is beperkt. Maar het is zeker dat Joannes Vinchin (Joannes Blondi) op 17 januari 
1441 was verkozen als de rector van het nieuwe Odilia-altaar. Zie: Jacques Stiennon, ‘Introduction à l’étude des 
scriptoria des Croisiers de Liège et de Huy au XVe siècle’, in: Les manuscrits des Croisiers de Huy, Liège et Cuyk 
au XVe siècle. Luik, 1951, Bibliotheca Universitatis Leodiensis, 5, pp. 47 (nr. 80) en 66.  
 24 Steinmetz 1980, p. 7; Roger Janssen, Oord van helder licht. 800 jaar Orde van het Heilig Kruis 1210-
2010. St.-Agatha, 2010, p. 187.
 25 Steinmetz 1981, p. 27-30; Janssen 2010, p. 188.
 26 Het bestaan van een Ida en Imaschrijn wordt een eerste maal vermeld in de beschrijving van Banelius 
over de processiestoet van 1482. Joannes Banelius, Petit discours de la translation du corps de madame S. Odile, 
vierge et martyre, & patronesse des frères croisiers. Luik, 1616: z.p. (fol. 51r).
 27 Dusar 1965, p. 5; Steinmetz 1981, p. 31-33. 
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zilveren ornamenten aanwezig waren.28 Aan de hand van de verschillende beschrijvin-
gen van de Hoeise kruisherenkerk (bijlage 2) en het gegeven dat Neerius de relieken in 
twee nieuwe schrijnen plaatste, wordt duidelijk dat het hier niet om het dertiende-eeuwse 
schrijn kan gaan, hoewel Didier dat wel eerder beweerde.29

  
Met de Franse Revolutie kwam er op het einde van de achttiende eeuw een einde aan deze 
orde. Onder het generaalschap van de laatste prior-generaal, Jacques Dubois (°1730-†1796), 
zijn alle waardevolle voorwerpen omwille van veiligheidsredenen van het klooster naar vei-
liger oorden overgebracht.30 Net vóór deze overbrenging werden alle botten van Sint-Odi-
lia en de desbetreffende documenten terug in het oude schrijn van 1292 geplaatst en bleef 
het schrijn in het kruisherenklooster achter. De veiligheidsmaatregelen van Dubois hadden 
een averechts effect, waardoor er veel kostbaar materiaal van het klooster verloren gegaan 
is. Hierdoor zijn de nieuwere, zilveren schrijnen van Odilia en haar zussen verdwenen.  
 
Na de opheffing van alle kloosters door de Franse Revolutie bracht kruisheer Lambertus 
Hayweghen (°1753-†1835) in 1797 het devotieobject naar Borgloon, de stad in Zuid-Lim-
burg waarvan hij afkomstig was.31 In de wijde omgeving van Borgloon bestond er al jaren 
her en der een interesse voor Ursula, Odilia en de elfduizend maagden. In de dertiende 
eeuw was abt Willem van Rijckel (°1249-†1272), van de benedictijnenabdij van Sint-
Truiden, in het bezit van vele relieken uit Keulen.32 En Elisabeth van Spalbeek (°1247-
†1304/1316) was in staat de echtheid en de herkomst van deze botten te bepalen.33 Ook de 
begijnen van Sint-Truiden moeten een verering voor Odilia hebben gekend, zo getuigt een 
muurschildering ter hoogte van het koor in de Sint-Agneskerk van het begijnhof.34 In de 
vijftiende eeuw en de eeuwen erna bleef er interesse bestaan voor Ursula en haar gevolg in 
de Zuid-Limburgse regio. Zo wordt in het Jubelparkmuseum van de Brusselse Koninklijke 

 28 L. Mélart, L’histoire de la ville et chasteau de Huy et de ses antiquités. Luik, 1641, p. 21, zie bijlage 2.
 29 Robert Didier in: Rijn en Maas. Kunst en cultuur 800-1400, tent. cat. Keulen, Kunsthalle/ Brussel, Ko-
ninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Keulen/Brussel, 1972, p. 423.
 30 Léon Wilmotte, Notice historique sur le Couvent des Croisiers de Huy. Hoei, s.d., pp. 34-41.  
 31 Biografische gegevens zijn terug te vinden in: Van Lieshout 1935, p. 72; Jaak Steinmetz, ‘Odilia. Een 
schrijn uit 1292’, in: Maaslandse Sprokkelingen. Nova Series 5 10 (oktober 1982), p. 21-22; Roger Janssen & Piet 
Winkelmolen, Repertorium Canonicorum Regularium Ordinis Sanctae Crucis 1248-1840. Dl 5. Maaseik, 2002, 
pp. 801-802. 
 32 Ursmer Berlière, ‘Guillaume de Ryckel abbé de Saint-Trond et les reliques des saints de Cologne’, in: 
Revue Bénédictine 16 (1899), pp. 270-277 (geen verwijzing naar de botten van Odilia); George 1991, pp. 209-
228 (pagina 217 en 228 verwijzen naar het Odiliaschrijn).
 33 George 1991, pp. 220-226; Katrien Houbey, Mystiek in de 13de eeuw in het Prinsbisdom Luik, het Graaf-
schap Loon en het Maasland. Een onderzoek naar een woord - beeldrelatie, onuitg. masterproef KU Leuven, 
2010-2011, pp. 72-73.
 34 Anna Bergmans, ‘De muurschilderingen van de begijnhofkerk: functie, betekenis en context’, in: Thomas 
Coomans & Anna Bergmans (red.), In zuiverheid leven. Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden. Het hof, de 
kerk, de muurschilderingen. Brussel, 2008, Relicta Monografieën 2, p. 240; Anna Bergmans, ‘The Murals of 
the Beguinage Church of St Agnes in Sint-Truiden: Function, Meaning and Context’, in: Jaarboek Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 2007 (2009), p. 56.
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Musea voor Kunst en Geschiedenis (Collectie Sculpturen en Meubilair, inv. nr. 2957) het 
voormalige retabel van de Tongerse begijnhofkerk bewaard. Het onderste deel van de kast 
van dit retabel deed dienst om de Keulse relieken uit te stallen, zodat deze zichtbaar waren 
voor de gelovigen.35 Het staat vast dat er in de zeventiende en achttiende eeuw ook in de 
Sint-Odulphuskerk van Borgloon een altaar aan deze martelaressen was gewijd.36 Het is 
niet uit te sluiten dat deze verering daar al langer bestond. In het stadhuis van dezelfde stad 
wordt nog een oude klok bewaard, die aan deze heilige Odilia is gewijd.37 Deze draagt de 
volgende woorden (vertaling uit het Latijn): Ik ben Odilia / naar de naam van ’s konings 
dochter. / Joris Wagenaer heeft mij gegoten / ten jare 1514.38   
 
Hayweghen bewaarde het houten schrijn lange tijd in zijn huis, samen met het reliekschrijn 
van Odilia’s zussen, Ida en Ima, en in december van het jaar 1828 schonk hij beide kisten 
aan de Sint-Pantaleonkerk van Kerniel, waar al langer een verering van Odilia bestond. 
Mgr. Barret, ordinarius van het bisdom Luik, erkende na de schenking de authenticiteit 
van de relieken en schreef voor ze te verdelen over de Sint-Pantaleonkerk van Kerniel 
en de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Hoei.39 De aanwezigheid van de relieken en het hou-
ten schrijn bevorderde de devotie voor Odilia alsmaar meer in Kerniel. Bovendien vloeit 
tussen de abdij Mariënlof en de Sint-Pantaleonkerk een beek, die in de volksmond het 
Odiliabeekje wordt genoemd en waarvan men geloofde dat het water oogziekten genas.40 
Tijdens de feestdag van Odilia (18 juli) werd er in het dorp steeds een Odiliakermis ge-
houden.41 Het schrijn werd in processie gedragen en pelgrims kwamen in grote aantallen 

 35 Ghislaine Derveaux-Van Ussel, ‘Het apostelenretabel uit de voormalige begijnhofkerk van Tongeren’, 
in: Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 40/42 (1968/70), pp. 137-199; Laat-gotische 
beeldsnijkunst uit Limburg en grensland, tent. cat. Sint-Truiden, Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst- Be-
gijnhof, Hasselt, 1990, inv. nr. Suppl. 2 (inventaris III.65, III.66 en III.152); Antoine Huysmans, Beeldhouwkunst 
van de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. 15de en 16de eeuw. Brussel, 1999, p. 60.
 36 Hasselt, Rijksarchief, Archief kapittel Borgloon, 222: Registrum Bonorum reddituum et emolumentorum 
altaris ss. undecim millium virginum in eclesia collegiata beati odulphi oppidi lossiensis fiti et fundati (inkomsten 
van het altaar der elfduizend maagden, 1655-1796).
 37 De andere voorwerpen zijn van een jongere datum. Van Lieshout vermelde al in 1935 dat er in de Sint-
Odulphuskerk van Borgloon een reliekschrijn van Sint-Odilia bestond, waar ook de botten van haar twee zus-
sen een plaats kregen. Het kleine reliekschrijn bestaat nog (zie: Breesch, Houbey, Reyniers & Princen 2012, p. 
59) en Van Lieshout kon de overbrenging van de botten bevestigen met enkele archiefdocumenten, waardoor 
het sinds 1897 deel uitmaakt van de kerk (Van Lieshout 1935, pp. 81-86 en pp. 142-147). Eveneens meldt hij 
de aanwezigheid van een tand van Sint-Odilia, maar deze lijkt thans zoek te zijn (Van Lieshout 1935, p. 83). 
Daarnaast worden er in het museum De Mindere te Sint-Truiden vele reliekhouders bewaard, waaronder enkele 
met botfragmenten van Odilia. De herkomst van deze stukken is niet altijd gekend. In Gotem wordt in de Sint-
Dionysius- en Sint-Nikolaaskerk nog een reliek van deze bijzondere maagd bewaard, alsook in de sacristie van 
de Sint-Pantaleonkerk te Kerniel, waar het in een monstrans zit. De tekst onder het botje van de monstrans leest 
S. Odilia, geschreven door een twintigste-eeuwse hand (zie: Breesch, Houbey, Reyniers & Princen 2012, p. 59).
 38 Vertaling overgenomen uit: Jules Frere, Volkskunde in Limburg. Gent, 1992, p. 206.
 39 Van Lieshout 1935, pp. 140-141; Janssen 2010, p. 305.
 40 A. De Cock, Volksgeneeskunde in Vlaanderen. Gent, 1891, pp. 130-131.
 41 M. Colson, ‘Sinte Odilia-Herinneringen te Kerniel’, in: De Tijdspiegel 6 (1951), p. 33; Steinmetz 1980, 
p. 13.
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naar Kerniel afgezakt om de mis te volgen en Odiliawater te verkrijgen.42 Wanneer deze 
plaatselijke verering precies tot stand kwam, is onduidelijk maar het is zeker dat de kruis-
heren uit het klooster van Kolen een invloed hadden op de parochiekerk van Kerniel, die 
slechts enkele honderden meters van het klooster verwijderd is. In de rechterhoek van de 
Sint-Pantaleonkerk, ter hoogte van het koor, werd een altaar gewijd aan Odilia (afb. 3). 
De priester van de kerk, Wilhelmus Schurmans, wilde het reliekschrijn een nieuwe plaats 
geven in de linkse ovaalvormige nis van de kaarsenbank, echter de kist was te groot voor 
deze ruimte. Dat had het betreurenswaardig gevolg dat de priester in 1829 opdracht gaf aan 
de plaatselijke timmerman Stesmans om het reliekschrijn te verzagen.43 Vanaf dan heeft de 
houten kist geen puntdak meer en werd ze in de lengte en de breedte door Stesmans zwaar 
gehavend.44 

Toen de orde van de kruisheren heropgericht werd in 1840, werden er verschillende stap-
pen ondernomen om het kunstwerk met de relieken terug te krijgen. Het reliekschrijn van 
Odilia wilde pastoor Schurmans niet afgeven, maar wel enkele relieken, die Cornelius Wil-
helmus Aloysius de Bruijn later verdeelde tussen de kruisherenkloosters van Sint-Agatha, 
Diest, Maaseik en Uden.45 Ook de relieken van Ida en Ima verlieten Kerniel.46 Ze bevinden 
zich heden in de Collégiale Notre-Dame van Hoei en rusten in een metalen schrijn met 
versieringen van Jean Duvivier.47 Ondanks de verspreiding van de verschillende botten, 
bleef het authentieke schrijn van Odilia in Kerniel bewaard.48 Maar het werd in de kerk 
verwaarloosd en er was geen besef van de waarde van het voorwerp. De kerk had te kam-
pen met zware vochtproblemen, die een negatieve invloed hadden op de houten kist. De 
toestand van het schrijn verslechterde in die mate dat het Provinciaal Comité voor Monu-

 42 In de kerk mochten de ooglijders hun ogen afvegen aan de witte sluier van Odilia. Een vat met gewijd 
water stond buiten de kerk klaar bij de perenbomen die het kerkhof sierden. De peren werden eveneens geplukt en 
verkocht om de kas te spijzen. Zie: Hasselt, Rijksarchief, Archief kerkfabriek Kerniel. Overdracht 1999, 2: dag- en 
kasboeken 1899-1964 (ondermeer een vermelding op 24 juli 1928); Steinmetz 1980, p. 13; Frere 1992, p. 206.
 43 Dusar 1965, p. 6 en Steinmetz 1980, pp. 12-13.
 44 Ph. Stesmans was geen onbekende in Kerniel. Hij wordt vermeld in een document van 6 juli 1830 samen 
met timmerman Et. (of T.?) Moons en metselaar H. Jans voor de bouw van de nieuwe kerk in Kerniel. Zie: Has-
selt, Rijksarchief, Kerniel. Oud kerkarchief, 5: Stukken over de bouw van de nieuwe kerk (6 juli 1830), fol. 3r.
 45 Van Lieshout 1935, pp. 83-85.
 46 Hasselt, Rijksarchief, Kerkfabriek Kerniel. Overdracht 1999, 16: Inventaris van het roerend patrimonium 
(vóór 1910), fol. 1r. Onderaan het eerste folio wordt er verwezen naar het Ida-Ima reliekschrijn: een groote Kas 
in de Kerk met beenderen van Ida et (sic) Irma (sic), zonder papieren.
 47 H. Demaret, La collegiale Notre-Dame à Huy. Notes et Documents. Hoei, 1924, pp. 65-66; Huy. Trésors 
d’art réligieux, tent. cat. Hoei, Collégiale Notre-Dame, Brussel, 1984, p. 76; Hélène Bloem, ‘Klein reliekschrijn 
van groot allure op Hoeise tentoonstelling’, in: Clairlieu. Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der kruisheren 43 
(1985), pp. 31-36; Mechthild Beilmann-Schöner, Mieke M. van Zanten & Roger Janssen, In cruce salus 1210 - 
2010, in het kruis is ons heil, 800 jaar kloosterleven, tent. cat. Bentlage, kruisherenklooster, Rheine, 2010, p. 308.
 48 Er zijn twee inventarissen bewaard die bevestigen dat het Odiliaschrijn en dat van haar twee zussen nog 
in de kerk waren vóór 1910. Hasselt, Rijksarchief, Oud kerkarchief Kerniel, 7: Inventarium suppelelectilium in 
ecclesia succursali de Kerniel, factum 17 Augusti 1838, fol.4r en Hasselt, Rijksarchief, Kerkfabriek Kerniel. 
Overdracht 1999, 16: Inventaris van het roerend patrimonium (vóór 1910), fol. 1r. 
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mentenzorg in 1910 ijverde om maatregelen te nemen, waardoor het naderhand verhuisde 
naar de pastorie (afb. 4).49 Eveneens werden de Gouverneur van Limburg en de Konink-
lijke Commissie te Brussel ingelicht over een noodzakelijke conservatie- en restauratie-
behandeling, maar deze bleef uit.50 In 1914 opende de cisterciënzergeneraal Amedeus de 
Bie (°1844-†1920) het houten schrijn, pakte hij de botten in en verzegelde hij ze met zijn 
zegel in rode was.51 Hij vereeuwigde deze gebeurtenis door een briefje in de kist achter te 
laten met de vermelding van zijn naam en  datum.52 Een foto van het Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium in Brussel (1925) en de beschrijving van Van Lieshout (1935) 
tonen aan dat het schrijn toen nog overspannen was met een lint dat was vastgehecht aan 
de kist met een stempel.53

   
Omdat het reliekschrijn nog steeds geen optimale bewaarplaats had, verhuisde het kunst-
werk een laatste maal omstreeks 1933, naar het klooster van Kolen. Het schrijn kende 
vanaf dan veel belangstelling, terplekke in de sacristie van het klooster, maar ook bij or-
ganisatoren van tentoonstellingen, zodat het verscheidene malen te zien was in Luik en 
eenmalig in Brussel, Diest, Hasselt, Hoei en Sint-Truiden.54  
 
De prior van Diest bracht in 1948 verschillende bezoeken aan de bisschop van Luik.55 Hij 
bracht de wens van de kruisheren ter sprake om de relieken van Odilia terug te winnen, 
omdat ze in het bezit waren van de cisterciënzerzusters van Kerniel. Zodoende werd een 
groot deel van de inhoud van het schrijn overgebracht naar de kruisherenkerk van Diest 
en op zondag 24 juli 1949 vond een plechtige processie van de relieken plaats in de stad 
Diest.56 Naderhand wilde magister-generaal Wilhelmus Van Hees graag een kopie van de 

 49 Steinmetz 1980, p. 14. Transcripties van de archiefstukken zijn terug te vinden in: Van Lieshout 1935, pp. 
90-92 (voetnoot 55).
 50 M. Daniëls, ‘Province de Limbourg’, in: Bulletin des Commissions Royales d’Art et d’Archéologie 49 
(1910), pp. 286-287; Steinmetz 1980, p. 14.
 51 Van Lieshout 1935, p. 3.
 52 Van Lieshout 1935, pp. 4 en 55; Steinmetz 1981, pp. 33-34.
 53 Foto 1925 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel, cliché nummer: A11329 en Van 
Lieshout 1935, p. 3. Hetzelfde instituut bewaart eveneens twee foto’s van 1944. Ze maken duidelijk dat het lint 
toen definitief verwijderd was. Foto’s 1944 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel, cliché 
nummer: A64609 en A64610.
 54 Catalogue de l’Exposition de l’art de l’ancien pays de Liège et des anciens arts wallons, tent. cat. Luik, 
Palais des Beaux-Arts. Luik, 1930, p. 146 (inv. nr. 750); Kerkschatten in Limburg, Sint-Truiden, Begijnhofkerk, 
1935 [geen catalogus]; Het eeuwfeest der kruisheeren te Diest 1845 - 1945. Feestprogramma. Diest, 1945, p. 16 
(zie eveneens Henri van Rooijen, Sinte Odilia: legende of historie? Diest, 1946, pl. XXIV); Art mosan et arts 
anciens du pays de Liège, tent. cat. Luik, Musées archéologiques Liégeois. Luik, 1951, pp. 109, 136-137 (inv. nr. 
477); 1000 jaar kerkelijke kunst in Limburg, tent. cat. Hasselt, Provincaal Begijnhof. Hasselt, 1961, z.p. (inv. nr. 
21); Rijn en Maas. Kunst en cultuur 800-1400, tent. cat. Keulen, Kunsthalle/ Brussel, Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis. Keulen/Brussel, 1972, pp. 422-423 (inv. nr. Q24); Huy. Trésor d’art réligieux, tent. cat. 
Hoei, Collégiale Notre-Dame. Brussel, 1984, pp. 75-76 (inv. nr. 97).  
 55 Steinmetz 1980, p. 15.
 56 Steinmetz 1980, p. 18; Belang van Limburg (16/07/1949).
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dertiende-eeuwse kist. Kunstenaar Koos van der Horst junior nam deze opdracht op zich 
en streefde naar een voorstelling van de originele dertiende-eeuwse toestand.57 De schilde-
ringen van het nieuwe Odiliaschrijn zijn op oude houten planken geschilderd, die eerder 
deel uitmaakten van de torenspits van de kruisherenkerk.58 In 1951 was de kist afgewerkt 
(afb. 5) en werd deze ingezegend op de feestdag van hun patroonheilige. Volgens van der 
Horst junior benadert de reconstructie de oorspronkelijke grootte, maar het origineel moet 
mijns inziens nog groter zijn geweest. Zo is de koning bij de martelscène maar voor de 
helft op de reconstructie afgebeeld. Op het dertiende-eeuwse werk is er aan de rechterzijde 
geen originele verfboord waar te nemen, een gevolg van de verzaging door Stesmans in 
de negentiende eeuw. Na de voltooiing van de kopie moeten er in dezelfde periode nog 
tweede andere replica’s van het Odiliaschrijn zijn voltooid, waarvan er één zich bevindt in 
Onamia, Minnesota (afb. 6) en een tweede in het klooster Steinhaus in het Duitse Beyen-
burg. Deze laatste is een vrije kopie van het originele en heeft een vierkante vorm.
   
In 1951 verhuisde de dertiende-eeuwse kist naar Brussel voor een noodzakelijke restaura-
tiebehandeling. Het oude documentatiemateriaal maakt het mogelijk om aan te tonen dat er 
tussen 1903 en 1951 veel van de beschilderingen is verloren gegaan. Het is zeker dat er vroe-
ger meer zichtbaar was op de korte zijde, wat de identificatie van de scène vergemakkelijkte 
(afb. 7). De kleur van het hout aan de boven- en onderzijde van dat paneel verschillen. Het 
toont aan dat er na het verzagen in 1829 en vóór het tekenwerk van Helbig in 1903 meer van 
de scène zichtbaar was. Niet alleen de korte zijde had met verfverlies te kampen, hetzelfde 
gebeurde bij de andere panelen. Bij het aanvatten van de restauratie in Brussel werd de idee 
gelanceerd om het schrijn in zijn oorspronkelijke staat, met puntdak, terug te brengen, maar 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en het Provinciaal Comité 
voor Monumenten en Landschappen gaven daarvoor een negatief advies uit, waardoor de 
gouverneur en de pastoor van Kerniel weigerden dit plan te laten uitvoeren.59

   
Ondanks de tragische verzaging en de langdurige verwaarlozing van het bijzondere kunst-
voorwerp is het een troost dat het de tand des tijds heeft overleefd. Zonder de interven-
tie van het Provinciaal Comité voor Monumentenzorg in de beginjaren van de twintigste 
eeuw zou het schrijn zeker verwoest geweest zijn door de brand die de kerk van Sint-
Pantaleon in 1966 teisterde, en waarbij het volledige Odilia-altaar in de vlammen op-
ging (afb. 8). Ook het zeventiende-eeuwse Odiliabeeld van het kruisherenklooster van 
Kolen bleef hierdoor in de brand (afb. 3).60  

 57 Colson 1951, pp. 236-239; Steinmetz 1982, pp. 16-18.
 58 Colson 1951, p. 237.
 59 Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dossier 2L/43 1952.00837: briefwisseling 19 
december 1951, 22 december 1951, 29 december 1951, 1 april 1952 en 2 april 1952.
 60 Tot en met de twintigste eeuw bestond er een nauwe band tussen de parochiekerk en het klooster. Een 
voorbeeld is terug te vinden in het kasboek van de parochiekerk, waarbij de kerk in 1921 hosties aankoopt voor 
het klooster. Zie: Hasselt, Rijksarchief, Archief kerkfabriek Kerniel. Overdracht 1999, 21: dag- en kasboeken 
1899-1964, 1 januari 1922.
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Afb. 2: Interieur (L) en buitenzicht (R) Clairlieu Hoei. © KIK-IRPA, Brussel.

4. De legende van de heilige Odilia
 
De legende van Odilia is nauw verbonden met deze van Ursula. Beide levensverhalen zijn 
gelijklopend en vatten aan tussen 300 en 400 na Christus met de vraag van een heidense 
heerser aan Ursula om zijn echtgenote te worden.61 Ursula accepteerde het aanzoek op 
voorwaarde dat ze drie jaar vrijheid kreeg. Daarom trok ze samen met andere maagden, 
waaronder ook Odilia, met de boot over zee. Een sterke wind blies hen de Rijn op en hun 
eerste stop was Keulen. Naderhand zetten ze voet aan wal in Basel waar ze hun tocht te 
voet verderzetten naar Rome. Daar kregen ze de zegening van paus Cyriacus en Ursula 
vertelde hem de voorspelling die een engel haar in Keulen had gedaan. De engel verwit-
tigde haar namelijk dat ze de dood onder ogen zou zien, wanneer ze huiswaarts zou keren, 

 61 Voor een goede uitgebreide beschrijving over het leven van Ursula en haar tocht naar Rome zie: Scott B. 
Montgomery, St. Ursula and the Eleven Thousand Virgins of Cologne: relics, reliquaries and the visual culture 
of group sanctity in late medieval Europe. Bern, 2010.
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Afb. 3: Voormalig Odilia-
altaar in de Sint-Panta-

leonkerk te Kerniel. Uit Van 
Lieshout 1935, afb. 1.

op het moment dat zij in Keulen zou arriveren. Daar zou ze vermoord worden, samen 
met haar gezellinnen. Paus Cyriacus aarzelde niet om de maagden te vergezellen bij hun 
terugreis die ze kort erna planden. Op dat moment was Keulen bezet door de Hunnen en 
toen zij aanmeerden, vroeg de Hunnenkoning Ursula ten huwelijk, maar op dat aanzoek 
weigerde ze in te gaan. Dit had tot gevolg dat de voorspelling bewaarheid werd en alle 
maagden, inclusief Odilia, gemarteld en gedood werden. Er bestaan ook overgeleverde 
legenden van Odilia die aangeven dat de Hunnenkoning niet Ursula ten huwelijk vroeg 
maar Odilia, waardoor er een duidelijke versmelting bestaat van de vitae van deze twee 
maagden.62  

 62 Dusar 1965, p. 13.
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Tot 1287 bleef het graf van Odilia nabij de Gereonkerk in Keulen ongeschonden. Dan ver-
scheen Odilia voor Johannes van Eppa, een broeder uit het kruisherenklooster van Parijs.63 
Hij was een ongeletterde man, die al een jaar eerder naar Keulen trok om de botten van de 
heilige Basilia, Christina en Ima op te graven.64 Odilia beval hem om terug naar dezelfde 
stad te keren en er ditmaal haar botten op te graven. Hij kreeg echter geen toestemming 
om het klooster te verlaten, waardoor Odilia tot drie maal toe aan Johannes verscheen. 
Nadat hij de nodige toelating verkreeg, vertrok hij samen met zijn medebroeder Louis 
Deschamps (of Ludovicus a Campis) naar de laatste rustplaats van de maagden.65 Johannes 
vond de botten en stoffelijke resten van Odilia en haar zus Ida probleemloos terug, want 
deze waren in de tuin van Arnulphus onder een perenboom begraven.66 Op een strookje 
papier bij de urn van Odilia stond geschreven: Odilia Maromaei minoris Britanniae Regis 

 63 Histoire de la translation de sainte Odile, vierge et martyre. Luik, 1765, p. 81.
 64 Histoire de la translation de sainte Odile, vierge et martyre. Luik, 1765, p. 80; Dusar 1965, p. 13.
 65 Voor een uitgebreide beschrijving van de legende, zie ook: van Rooijen 1946, pp. 51-129.
 66 Van Lieshout 1935, p. 11.

Afb. 4: Plattegrond Kerniel. © Rijksarchief Hasselt.
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Filia (Odilia, de dochter van Maromaeus die koning is van Bretagne).67 Dat het lichaam 
van Odilia geneeskrachtige wonderen kon bewerkstelligen, werd meteen duidelijk toen de 
buurman van Arnulphus genas na een aanraking van het skelet. Een tweede wonder vond 
plaats tijdens de translatie van de stoffelijke resten naar Hoei, meer bepaald in het cister-
ciënzerinnenklooster Vetus Vinetum in Vivegnis.

In 1292 was het schrijn voltooid en Odilia werd geleidelijk aan als patroonheilige van de 
kruisheren naar voren geschoven. Vanaf het einde van de vijftiende eeuw kreeg ze de of-
ficiële erkenning door de gehele orde.68 Voordien was enkel de heilige Helena de patrones 
van de kruisheren, omdat zij de heilige was die het Ware Kruis van Christus had terug-
gevonden.69 Odilia is de nicht van Helena en beide heiligen zijn wel vaker met het Ware 
Kruis geassocieerd, zo getuigen nog verschillende overgebleven kunstwerken.70 In België 

 67 Citaat uit: Histoire de la translation de sainte Odile, vierge et martyre. Luik, 1765, p. 91.
 68 Janssen 2010, pp. 44 en 96.
 69 Janssen 2010, pp. 95-96.
 70 Beide heiligen vormen samen met Augustinus en Quiriacus de buitenluiken van het zestiende-eeuwse 
Hoornretabel, dat gedeeltelijk is bewaard gebleven. Het centrale deel binnenin het retabel verbeeldde de kruisi-
ging van Christus. Zie: Mieke M. van Zanten, ‘De kruisherencultuur in beeld. Iconografie van een kloosterorde’, 

Afb. 7: Vergelijking foto 1903 (links) en 1951 (rechts). Uit Helbig 1903, pl. 2 en © KIK-IRPA, 
Brussel.
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Afb. 8: Binnenzicht van de kerk van Kerniel na de brand van 1966 (toestand 1975). 
© KIK-IRPA, Brussel.
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Afb. 10: Terugreis met de boot. © KIK-IRPA, Brussel.  
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Afb. 11: Odilia, Ida en Ima. © KIK-IRPA, Brussel.
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Afb. 12: Bovenzijde van het reliekschrijn. © KIK-
IRPA, Brussel.
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is het verband tussen beiden met het Ware Kruis terug te vinden op de achttiende-eeuwse 
calvarietriptiek in de Sint-Laurentiuskerk van Overrepen.71 De zijpanelen zijn beschilderd 
met heraldisch rechts Helena en heraldisch links Odilia. Hun verband met het Ware Kruis 
is gevisualiseerd op het centrale paneel, waar de kruisdood is afgebeeld in aanwezigheid 
van Johannes en Maria.
   
Odilia is tot op heden de patrones van de kruisheren. Het reliekschrijn en de heilige kennen 
sinds de dertiende eeuw een belangrijke interesse en devotie, waarbij de houten kist met de 
botten destijds een belangrijke plaats kreeg in het moederklooster van de kruisheren te Hoei. 
De belangrijkste momenten uit het levensverhaal van Odilia zijn op de kist van 1292 afgebeeld. 

5. Iconografische beschrijving van het schrijn

Het dertiende-eeuwse schrijn is aan elke zijde beschilderd, met de bedoeling om er als 
gelovige rond te wandelen en de scènes één voor één te zien en te begrijpen. Dat gegeven 
is niet altijd van toepassing voor zulke objecten. Zo is er van het pre-Eyckiaanse schrijn 
van Sint-Mauritius in het Musée provincial des arts anciens du namurois, collection so-
ciété archéologique de Namur (inv. nr. 150) slechts één langwerpige en één korte plank 
beschilderd. Mogelijk werd dit reliekschrijn op die manier vervaardigd om in een nis te 
plaatsen waardoor een scène op de achterzijde zinloos was.72 In de dertiende eeuw werden 
geregeld kostbare reliekschrijnen vervaardigd voor heiligen met daarop voorstellingen uit 
hun leven, maar meestal waren deze objecten van metaal. Een verklaring voor het houten 
reliekschrijn van Hoei kan te maken hebben met het beperkte budget dat de kruisheren 
eraan wilden spenderen. Bovendien was het maar een bescheiden klooster, waardoor een 
kostelijk metalen schrijn ongepast was.
  
Net zoals de levensgeschiedenis van Odilia, zijn de voorstellingen op het schrijn vervloch-
ten met die van Sint-Ursula. Elk paneel verhaalt een belangrijke episode uit de levens-

in: In cruce salus 1210 - 2010, in het kruis is ons heil, 800 jaar kloosterleven, tent. cat., Bentlage, kruisheren-
klooster, Rheine, 2010, pp. 39-41; Kerry Paul Boeye & Mieke van Zanten, ‘The Hoorn Altarpiece. An Early Six-
teenth-Century Altarpiece for the Order of the Holy Cross’, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch. Jahrbuch für Kunst-
geschichte 71 (2010), pp. 95-122. De vier heiligen zijn eveneens aanwezig op de zestiende-eeuwse monstrans 
uit het kruisherenklooster van Venlo (Nederland), thans in het klooster van St.-Agatha. Voor een afbeelding, zie: 
Janssen 2010, p. 229. 
 71 Onbekende kunstenaar, Calvarietriptiek, 1700-1800. Olieverf op doek, 110 x 180 cm. Overrepen, Sint-
Laurentiuskerk. Foto 1968 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel, cliché nummer: M26196. 
Benoit Geukens, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton 
Tongeren. Brussel, 1976, p. 29.
 72 Famke Peters, Cyriel Stroo & Dominique Vanwijnsberghe, La châsse-reliquaire de Saint Maurice. 
Namen, 2008, Les Guide du visiteur. Musée provincial des Arts anciens du Namurois 13, p. 20; Dominique De-
neffe, Famke Peters & Wim Fremout, Pre-Eyckian Panel Painting in the Low Countries. Leuven, 2009, Contri-
butions to Fifteenth-Century Painting in the Southern Netherlands and the Principality of Liège, 9, pp. 358-384. 
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beschrijving, startend op het schuine dak. In 1829 verkleinde timmerman Stesmans het 
schrijn, waardoor de beginscène in twee stukken is verdeeld en deze over de twee zijden 
van het dak zijn geplaatst (afb. 1 en 9). Daris en Van Lieshout veronderstellen dat op het 
verzaagde paneel de maagden rechts in Keulen aankomen, waarbij prinses Sigillindis met 
de vaas in de hand hen ontvangt.73 Aan de linkerkant, argumenteren zij, gaat het verhaal 
chronologisch verder, waar de maagden in Rome arriveren en de zegen van de paus ont-
vangen. Paus Cyriacus houdt de rechterhand van Odilia vast en achter hem staan de twee 
bisschoppen Pontius en Vincentius afgebeeld. Helbig, Emond en van Zanten beweerden 
echter dat de persoon die de zegening krijgt niet Odilia is, maar Ursula.74 Het is niet uit te 
sluiten dat de panelen op het dak Ursula uitbeelden en Odilia pas bij de volgende scènes als 
hoofdfiguur voorkomt, uitgaande van hun beider klederdracht. Het attribuut van de vrouw 
op het dakpaneel verschilt eveneens met wat is afgebeeld bij de marteldood. De vrouw 
achter Ursula moet Odilia zijn, omdat ze steeds in een rood gewaad voorkomt. Eveneens 
worden beiden geciteerd in het levensverhaal van Odilia bij de aankomst in Rome.75 Per-
drizet en Didier zagen een redeneringfout in de beschrijving van Daris en Van Lieshout en 
schoven een andere leesrichting naar voren, ditmaal van links naar rechts.76 Hierbij gaven 
ze aan dat links Odilia en haar gezellinnen Rome verlaten en rechts de inscheping voor 
Keulen plaatsvindt. Toch lijkt het eerder om Ursula te gaan die de zegening krijgt en rechts 
haar terugreis huiswaarts start.
  
Het verhaal gaat verder op de korte zijde (afb. 10), waar de paus de maagden vergezelt. 
Dat ze allen in een boot zitten, is niet meer duidelijk. Dusar en van Zanten achtten het on-
mogelijk om de scène in haar huidige staat te identificeren.77 Toch geven de negentiende-
eeuwse tekeningen van Jules Helbig aan dat de bruine lijn onder de centrale figuur de 
boord van het schip voorstelt (afb. 7), waarin centraal een frontaal afgebeelde paus staat.78 
De maagden hebben Rome verlaten en een engel had Ursula eerder verkondigd dat ze bij 
haar terugkeer in Keulen gemarteld zou worden. De lange zijde beeldt deze aankomst van 
de maagden in Keulen uit (afb.1) en verderop het paneel zijn twee soldaten inmiddels be-
gonnen met de massamoord. Odilia is hier in de boot afgebeeld met een kroon op het hoofd 
en het kruis in haar hand, als haar kenmerkende attributen. De vrouw net vóór het schip 

 73 Jos Daris, Notices historique sur les églises du diocèse de Liège. Dl 1, Luik, 1867, pp. 393 en verder; Van 
Lieshout 1935, pp. 93-94.
 74 Jules Helbig, ‘Châsse de Sainte Odile. Peinture liègeoise de l’an XCCXCII’, in: Le Beffroi. Arts, Héraldi-
que, Archéologie 2 (1864-65), p. 35; Emond 1925-1926, p. 360, Beilmann-Schöner, van Zanten & Janssen 2010, 
p. 308 en van Zanten in Janssen 2010, pp. 42 en 376. 
 75 Histoire de la translation de sainte Odile, vierge et martyre. Luik, 1765, pp. 69-71.
 76 Paul Perdrizet, La vierge de miséricorde. Etude d’un thème iconographique. Parijs, 1908, p. 229 en Didier 
in Keulen/Brussel 1972 p. 423. Steinmetz haalde in 1982 wederom de leesrichting van rechts naar links aan. Zie: 
Steinmetz 1982, p. 12.
 77 Dusar 1965, p. 8; Beilmann-Schöner, van Zanten & Janssen 2010, p. 308; van Zanten in Janssen 2010, pp. 
42 en 376.
 78 Helbig 1864-65, pp. 31-37.
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lijkt te willen ontkomen. Zij is Cordula, die het gruwelijke gebeuren wist te ontlopen, maar 
zich naderhand terug aanmeldde bij de Hunnen. Aan de rechterzijde wordt het einde van 
Odilia’s leven gevisualiseerd. Een soldaat houdt het zwaard klaar en Odilia maakt een dui-
delijk gebaar waarmee ze de hand van koning Africanus weigert. Hans Memling zou en-
kele eeuwen later Sint-Ursula op een gelijkaardige manier afbeelden op zijn Ursulaschrijn 
voor het Sint-Janshospitaal van Brugge.79 Tenslotte worden in het midden van het paneel 
de zielen van drie maagden door engelen naar de hemel gebracht. Dit is weergegeven op 
de gebruikelijke manier die in de middeleeuwse beeldende kunst van toepassing was. Ze 
zijn steeds geïdentificeerd als Odilia en haar twee zussen Ida en Ima.
  
De andere korte zijde (afb. 11) is vermoedelijk de voorzijde van het schrijn, die als eerste 
te zien was tijdens de processies. Er zijn drie vrouwen op uitgebeeld, waarvan er twee 
bescherming vinden onder de mantel van de centrale figuur.80 Door het ontbreken van 
het hoofd van de grootste persoon op de kist, bestaat er op het eerste zicht geen evidentie 
om een uitspraak te doen over haar identiteit. Recent nog werd er beweerd dat ze Ursula 
voorstelt die enerzijds Odilia en anderzijds Ida of Ima onder haar mantel houdt.81 Een 
argument dat het om Odilia en Ida gaat onder de mantel, kan verklaard worden door het 
feit dat Johannes de Eppa in 1287 de relieken van deze twee heiligen heeft opgegraven 
in Keulen.82 Colson gaf in zijn artikel over het twintigste-eeuwse Odiliaschrijn aan dat de 
centrale figuur Odilia is, die haar twee zussen onder haar mantel houdt.83 In de begijnhof-
kerk van Sint-Truiden is een zestiende-eeuwse muurschildering bewaard waarop Odilia 
staat afgebeeld.84 Verschillende personen zijn onder de mantel van Odilia afgebeeld, wat 
aantoont dat ze ook als mantelheilige gekend was. Op dezelfde pilaster in de kerk is ook 
Ursula geschilderd en er is een iconografische link waar te nemen. De frontale voorstel-
ling van Ursula is een typisch kenmerk, dat ook op het reliekschrijn voorkomt. Henricus 
van Nijmegen heeft in 1440 naast de botten van Odilia nog andere relieken in het schrijn 
gevonden, die hij identificeerde als die van Odilia’s zusters: transposuimus […] patronae 
nostrae Odiliae reliquias […] una cum ceteris reliquiis venerandis in eaden antiqua capsa 
seorsum involutis repertis, quas de iam dictae virginis Odiliae sororibus fuisse non dubi-

 79 Dirk De Vos, Hans Memling. Het volledige oeuvre. Antwerpen, 1994, pp. 296-303. 
 80 Deze voorstelling leunt sterk aan bij de iconografie van de heilige Waldetrudis die op dezelfde manier 
wordt voorgesteld, hetzij frontaal en met haar twee dochters onder haar mantel. Ze is een belangrijke heilige voor 
de stad Bergen, maar een verband tussen Waldetrudis en Odilia is twijfelachtig.
 81 Beilmann-Schöner, van Zanten in Janssen 2010, p. 308; Janssen 2010, pp. 42 en 376.
 82 Van Rooijen 1946, pp. 117-118.
 83 Colson 1951, pp. 238-239.
 84 Ze moet een belangrijke heilige zijn geweest, omdat ze op een prominente plaats in het schip is ge-
schilderd, dichtbij het koor. Eveneens is de schildering in de tweede helft van de zestiende eeuw, samen met de 
voorstelling van Ursula, afgekapt en opnieuw geschilderd, wat wijst op de blijvende verering voor beide heiligen. 
Marjan Buyle, ‘De muurschilderingen in de begijnhofkerk van Sint-Truiden (13de tot 17de eeuw)’, in: Archivum 
Artis Lovaniense. Bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden. Opgedragen aan Prof. Em. Dr. 
J.K. Steppe. Leuven, 1981, pp. 10-11; Bergmans 2008, p. 240; Bergmans 2009, p. 56. Ik dank Marjan Buyle voor 
ons gesprek over de voorstelling van de heilige Odilia in de begijnhofkerk van Sint-Truiden.
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tamus.85 Net zoals andere dertiende-eeuwse reliekschrijnen wordt steeds de heilige van wie 
de botten in de kist liggen, afgebeeld op één zijde van het schrijn. Odilia, Ima en Ida zijn 
immers de drie heiligen van wie relikwieën in het bezit waren van de kruisheren. Aange-
zien Ida en Ima ook in de levensbeschrijving van Odilia voorkomen, is het aannemelijk om 
de twee personen naast Odilia als haar zussen te identificeren.86 De vrouw op het schrijn 
lijkt in haar hand eerder een kruisstaf dan een pijl te dragen, wat eveneens aangeeft dat 
het om het kenmerkende attribuut van Odilia gaat. Het is hetzelfde voorwerp dat de figuur 
uiterst links bij de martelscène in Keulen in de hand houdt (afb. 1). Bovendien is de kleur 
van hun klederdracht hetzelfde.
   
Tenslotte verbeeldt de laatste lange zijde (afb. 9) de vondst van de botten in Keulen. De 
boom links is de perenboom, waaronder het graf van Odilia jarenlang verborgen lag. Jo-
hannes van Eppa reikt de opgegraven botten aan Arnulphus en zijn vrouw; en achter Jo-
hannes houdt Louis Deschamps een bot vast.87 Verderop start de volgende scène, met de 
overbrenging van de relieken naar het moederklooster van de kruisheren in Hoei. Het is 
nog deels zichtbaar dat er onder het geschilderde witte schrijn een wonder plaatsvindt, 
waarbij een vrouw van haar verlamming geneest. De twee dragers van de kist hadden 
oorspronkelijk ronde hoofddeksels, want deze schijnen door de bestaande verflaag. Ze 
zijn naderhand gewijzigd naar een hoekig hoofddeksel, een almutium.88 De twee mannen 
die voor het schrijn lopen zijn twee kruisheren, die met hun kenmerkend symbool zijn 
afgebeeld, een kruis in de rode en witte kleur.89 Hetzelfde kruis is nog maar gedeeltelijk 
zichtbaar op de mantel van Johannes van Eppa, die de botten opgraaft.  

In de bestaande literatuur kreeg het bovenstuk van het schrijn zelden een vermelding (afb. 
12).90 Er zijn een dertiental figuren waar te nemen, verdeeld in drie groepen met respectie-
velijk zeven links, twee of drie in het midden en drie rechts. Net als het andere dakpaneel 
heeft deze scène een oranjekleurige achtergrond. Aan de randen van deze plank zijn rode 

 85 de Tervarent geeft aan dat Odilia’s zussen niet Ida en Ima, maar wel Julia en Ursicia zijn. Zehnder 
verwijst hierbij naar de Offenbarungen von 1183/87. Zie: Guy de Tervarent, La légende de Sainte Ursule dans la 
littérature et l’art du Moyen Age. Dl 1. Parijs, 1931, pp. 111 en 114; Frank G. Zehnder, Sankt Ursula. Legende, 
Verehrung, Bilderwelt. Keulen, 1985, p. 180.
 86 Histoire de la translation de sainte Odile, vierge et martyre. Luik, 1765, p. 72.
 87 Dassy en Steinmetz identificeerden hem. Donkers beweerde dat het om een vrouw gaat. Zie: Jan Donkers, 
Het reliekschrijn van de H. Odilia. Onuitgegeven doctoraalscriptie Radboud Universiteit Nijmegen, 1966, p. 31; 
Carine Dassy, La châsse de Sainte Odile à Kerniel. Etude iconographique, technologique et stylique. Onuitgege-
ven licenciaatsverhandeling Université Catholique de Louvain, 1979, p. 13, Steinmetz 1982, p. 15.
 88 Over de functie van dit hoofddeksel bij de kruisheren, zie: L. Heere, ‘Het kloosterkleed van de Kruishe-
ren’, in: Cruciferana. Nova Series 20 (1955), pp. 16-18.
 89 Voor een beschrijving van het ordekleed bij de kruisheren doorheen de geschiedenis, dus ook bij de voor-
stellingen op het Odiliaschrijn, zie: G. Reijners, ‘De ordeskleding van de kruisbroeders/kruisheren’, in: Clairlieu. 
Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der kruisheren 59 (2001), pp. 267-283.
 90 Van Lieshout beschreef het zeer beknopt, omdat hij de scène niet kon identificeren. Dusar negeert deze 
voorstelling, zie: Van Lieshout 1935, pp. 97-98; Dusar 1965, pp. 7-14.
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zegels waar te nemen, waarvan er één verbroken is. Een foto van 1951 in het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium geeft aan dat er vroeger andere zegels aanwezig wa-
ren.91 Dassy suggereerde en Didier beweerde dat dit paneel de aankomst van de maagden 
in Rome afbeeldt.92 De lange kleding van de maagden accentueert de leesrichting van de 
scène. Het is duidelijk dat Ursula, Odilia en de andere maagden zich van links naar rechts 
verplaatsen, in de richting van de stilstaande geestelijken in het midden van het paneel. Het 
is niet uit te sluiten dat de scène van links naar rechts leest en hier de aankomst in Rome 
visualiseert, zoals de levensgeschiedenis van Odilia ook meedeelt.93 Omdat deze scène, 
maar ook al de andere, een leesrichting van links naar rechts hebben, blijkt dat de andere 
scène van het puntdak (afb. 1 en 9) door Daris en Van Lieshout foutief is geïnterpreteerd.94 
De uiteinden van de kledij op dat tweede, verzaagde paneel verduidelijken eveneens dat 
de maagden zich van links naar rechts verplaatsen. Ursula krijgt hierdoor de zegening van 
de paus en de maagden achter haar verplaatsen zich richting de boot. Aan de rechterzijde 
start hun terugreis van Basel naar Keulen. De schilder heeft op een subtiele manier de lees-
richting met de gezichten doen overvloeien door de houding van de tweede maagd achter 
Ursula aan te passen. Zij is frontaal weergegeven en ze vormt een visuele brug tussen de 
twee kijkrichtingen van de maagden. De boot uiterst rechts leidt dus de volgende scène in, 
die de tocht over het water uitbeeldt (afb. 10).
 
Op die manier kan een nieuwe chronologische leesrichting van het reliekschrijn worden 
voorgelegd. De pelgrim in Hoei moest tot twee maal toe rond het schrijn wandelen om de 
gehele levensbeschrijving van Odilia te begrijpen. Er kan met behulp van fotobewerkings-
software een mogelijke originele voorstelling gereconstrueerd worden (afb. 13 en 14). De 
eerste scène is de aankomst van de maagden in Rome (afb. 12) die de ene zijde van het 
puntdak inneemt. Om een chronologische leesrichting te garanderen, moest deze plank 
boven de martelscène te Keulen zijn opgesteld. De tweede scène is de zegening van de 
paus in Rome, samen met het vertrek van de maagden naar Keulen (afb. 1 en 9). De korte 
zijde visualiseert de boottocht (afb. 10), die wordt vervolgd met de aankomst in Keulen 
(afb. 1). Ook hier vormt de boot een visueel element die de vorige scène met de aankomst 
in Keulen verbindt. De laatste twee planken brachten de drie maagden (afb. 11) en de 
opgraving van 1287 in beeld (afb. 9). De randen van het schrijn waren in de dertiende 
eeuw hoogstwaarschijnlijk versierd met metaal en de top van het dak was afgewerkt met 
twee bolvormige ornamenten, zoals ook bij andere dertiende-eeuwse en Maaslandse re-
liekschrijnen gebruikelijk was. 

  

 91 Foto’s 1951 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel, cliché nummer: B30463.
 92 Dassy 1979, pp. 16-17; Didier in Keulen/Brussel 1972, p. 423.
 93 Histoire de la translation de sainte Odile, vierge et martyre. Luik, 1765, p. 72.  
 94 Daris 1867, pp. 393 en verder; Van Lieshout 1935, pp. 93-94.

Een verborgen parel in Haspengouw. Het dertiende-eeuwse reliekschrijn van Sint-Odilia

LOLL 20132.indd   185 25/11/2013   22:02:31



186 Limburg-Het Oude Land van Loon 92 (2013)

6. Besluit  

De zusters van de abdij Mariënlof bezitten een zeer kostbaar werk met een rijk verleden en 
een bijzondere iconografie. Toch is over dit kostbaar kunstobject het laatste woord nog niet 
geschreven. Uit dit onderzoek bleek al dat de leesrichting van het schrijn geregeld foutief 
werd geïnterpreteerd. Een zekere meerwaarde voor toekomstig onderzoek is het doorplui-
zen van de archieven. Daarnaast kan een nieuwe technische studie elementen opleveren, 
met meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van het object.95 Het onderzoek naar 
de panelen kan een meerwaarde bieden voor de studie van de oudste gedateerde paneel-
schilderingen van de Nederlanden. De dendrochronologie is de methode die de panelen tot 
op enkele jaren juist kan dateren en geografisch situeren. Deze studie kan weerleggen of 
bevestigen dat het schrijn omstreeks 1292 is gemaakt. Verder kan de studie van de verf-
monsters informatie bieden over de gebruikte pigmenten van de kunstenaar. Tenslotte kan 
onderzoek van de inhoud, de stoffelijke resten, tegenwoordig bewaard in het kruisheren-
klooster te Maaseik (voorheen Diest), in het koolstofdateringslaboratorium meer vertellen 
over de persoon of personen voor wie dit reliekschrijn is vervaardigd.
 
   
Bijlage 1
 
De volgende lijst vult het bibliografisch overzicht van Colson (in Dusar 1965, pp. 58-59), 
de tentoonstellingscatalogus Brussel/Keulen (1972, p. 423) en de tentoonstellingscatalo-
gus van Hoei (1984, p. 76) aan.
 
Henri Bouchot, Les Primitifs Français. Parijs, 1904, p. 53.
 
Paul Perdrizet, La Vierge de miséricorde. Etude d’un thème iconographique. Parijs, 1908, 
pp. 222 en 229.
 
Vera Sussmann, ‘Maria mit dem Schutzmantel’, in: Marburger Jahrbuch für Kunstwis-
senschaft 5 (1929), p. 290.
 
Jan Donkers, Het reliekschrijn van de H. Odilia. Onuitgegeven doctoraalscriptie Radboud 
Universiteit Nijmegen, 1966.
 
Albert Dusar, Limburgs kunstbezit van prehistorie tot classicisme. Hasselt, 1970, p. 123, 
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Bijlage 2  

In deze bijlage zijn enkele beschrijvingen van de Hoeise kruisherenkerk tus-
sen 1641 en 1858 samengebracht. Deze lijst streeft geen volledigheid na.   
 
Laurent Mélart, L’Histoire de la ville et chasteau de Huy et de ses antiquités. Luik, 1641, 
p. 21.
   Celuy de saincte Odile, l’vne des plus notable des onze mille vierges est ausdit Croi-

siers enchassé en argent, lequel on a illec transporté, au temps de Iean de Flandre 
Euesque de Liege, sçauoir l’an 1285, qui le fit venir de Coulogne, où il auoit reposé 
l’espace de 1044. ans.

  
Ambrosium de Warem, Eburonum Hvensivm Sacrarivm, Eorvmqve Diva Sartensis. Hoei, 
1659, p. 115.
 Caput S. Odiliae V. & M. in capite argenteo, inaurato, gemmato, ac forma pretio, & 

opere insignissimo afferuatum. Reliquum S. Odiliae V. & M. corpus scrinio ex solido 
argento inaurato striatis & simbriatis extremitatibus, emblematibus, & internodiis 
artificosissimè concinnato reconditum. Duo corpora SS. Idae, & Immae Sororum S. 
Odiliae in simili Capsâ ex puto argento, auro sparsim obducto, metalli candorem mire 
aspectantibus repraesentante, penitiusque eos delectante quiescentia.

Adam Boussingault, La guide universelle de tous le Pays-Bas ou les dix-sept provinces. 
Parijs, 1672, pp. 71-72.  Zonder enige aanpassingen over het kruisherenklooster opnieuw 
gepubliceerd in 1677 (pp. 71-72).
 […] c’est la maison & Convent de l’Ordre de sainte Croix, qui est le chef & le premier 

dudit Ordre, où fait sa residence ordinaire le General, c’est aussi la plus magnifique 
Eglise, & la plus belle maison de la Ville. Elle est bâtie sur une éminence ou montagne, 
voila pourquoy on la voit de fort loin ; elle est fort grande & ample, son Jubé est mag-
nifique, & est tout de marbre, & les deux Autels aussi en entrant au Chœur sous le Jubé. 
Derriere le grand Autel on voit la Chasse de Sainte Odile une des onze mille Vierges, 
& la Patrone de tout l’Ordre de sainte Croix, qui est toute d’argent doré, & fort bien 
travaillée autour de sa Chasse, où sont representées son histoire & son apparition ; 
dans ladite chasse sont tout les ossemens, hormis son chef qui se void à part dans la 
Sacri- // stie dans un fort riche reliquaire tout d’argent, orné de medailles d’or & de 
pierreries. Une autre grande Chasse est au méme lieu où sont enclos les ossemens des 
sœurs de sainte Odile, Ida & Ima. Elle est aussi toute d’argent doré. […]  

Thomas Corneille, Dictionnaire universel, geographique et historique contenant la des-
cription.... Dl 2, Parijs, 1708, p. 312.
 […]    Son Eglise est fort grande & ample, & son Jubé tout de marbre, ainsi que 

les deux Autels qui sont dessous en entrant au Chœur. Derriere le grand Autel est la 
Chasse de Sainte Odile, Patrone de tout l’Ordre. Elle est toute d’argent doré, & fort 
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bien travaillée tout à l’entour. Tous les Ossemens y font, excepté son Chef qu’on voit 
dans la Sacristie en un fort beau Reliquaire, orné de Médailles d’or & de pierreries. 
Les Ossemens des Sœurs de Sainte Odile, Ida & Ima, sont au même lieu, dans une autre 
grande Chasse d’argent doré. […]

 
Louis Moréri, Le Grand dictionnaire historique ou le Mélange curieux de l’histoire sacrée 
et profane, qui contient en abrégé l’histoire fabuleuse…. Dl 3, Parijs, 1718, p. 606.
Met enkele aanpassingen van hoofdletters, punten en komma’s op dezelfde manier uitge-
bracht in 1725 (deel 4, p. 694). De versie van 1732 is zonder enige aanpassingen opnieuw 
verschenen (deel 4, p. 610). De publicatie van 1740 en 1759 verschillen slechts in enkele 
hoofdletters (1740, deel 4, p. 610; 1759, deel 6, p. 145).
 […] Son Eglise est fort grande & ample, & son Jubé tout de marbre, ainsi que les deux 

Autels qui sont dessous en entrant au Chœur. Derriere le grand Autel est la Chasse 
de sainte Odile, Patrone de tout l’Ordre. Elle est toute d’argent doré, & fort bien tra-
vaillée tout à l’entour. Tous les Ossemens y font, excepté son Chef qu’on voit dans la 
Sacristie en un fort beau Reliquaire, orné de Médailles d’or & de pierreries. Les osse-
mens des sœurs de sainte Odile, Ida & Ima, sont au même lieu, dans une autre grande 
Chasse d’argent doré. […]

 
Jean Nicolas de Parival, Description du Pays-Bas: contenant toutes les villes des dix-sept 
provinces. Leur Origines, leurs Situations des Duchez, & Comtez. nouvelle edition. Pa-
rijs, 1720, p. 286.
 […] Son Eglise est fort ample, & son Jubé tout de marbre, ainsi que les deux Autels 

qui sont dessous en entrant au Chœur. Derriere le grand Autel est la Chasse de Sainte 
Odile, Patrone de tout l’Ordre. Elle est toute d’argent doré, & fort bien travaillée tout à 
l’entour. Tous les Ossemens y font, excepté son Chef qu’on voit dans la Sacristie en un 
fort beau Reliquaire, orné de Médailles d’or & de Pierreries. Les Ossemens des Sœurs 
de Sainte Odile, Ida & Ima, sont au même lieu, dans une autre grande Chasse d’argent 
doré. […]

 
Pierre-Lambert de Saumery, Les delices du Pais de Liège ou description historique, geo-
graphique, topographique et chorographique des monumens sacrés et profanes de cet 
evêché-principauté et de la comte de Namur. Dl 2, Luik, 1740, p. 62. 
Herdrukt in het jaar 1769 (p. 60).
 On voit sur cet Autel deux magnifiques Chasses enrichies de bas Reliefs d’argent, où 

sont conservées les précieuses Reliques de Ste Odile & de ses deux Sœurs Vierges & 
martires. La sacristie où est renfermé le sacré Trésor, est une piéces des plus magni-
fiques. C’est une grande Sale voutée, boisée de bois de noier choisi, dont l’ouvrage 
délicat est surmonté d’une Galerie ornée de douze Pilastres, sur chacun desquels est 
posée la figure d’un Apôtre. Il y a beaucoup de Chasses de Vermeil & d’Argent où sont 
renfermées plusieurs précieuses Reliques; un morceau considérable de la vraie Croix, 
& beaucoup de Vaisseaux d’Argent & d’Or destinés au Service de l’Autel.
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Jean Joseph Expilly, La topographie de l’univers. Dl 1, Parijs, 1758, p. 483.
 […] L’Eglise est grande & très-bien entretenue : son Jubé est magnifique ; il est tout de 

marbre. On montre aux étrangers, derrière le grand Autel, la chasse de Sainte-Odile, 
Vierge & Maryre, Patrone de tout l’Ordre de Sainte-Croix. Cette chasse, qui est toute 
d’argent doré & fort bien travaillée en relief, renferme tout les ossemens de la Sainte, 
à l’exception de son chef que l’on voit à part dans la Sacristie, dans une autre chasse 
également toute d’argent, & ornée de quantité de médailles d’or é de Pierreries. Les 
ossemens des deux sœurs de Sainte-Odile, Ida & Ima, sont dans une troisième chasse, 
qui est encore tout d’argent doré. Clair-Lieu est la résidence ordinaire du Supérieur 
général de la Congrégation de Sainte-Croix. 

 
Cornelius Rudolphus Hermans, Henricus van den Wijmelenberg, Annales canonicorum 
regularium S. Augustini ordinis S. Crucis. Dl 2, Silvae-Ducis, 1858, p. 462.
 […] On voit sur cet autel deux magnifiques châsses, enrichies de bas-reliefs d’argent, 

où sont conservées les précieuses reliques de Ste. Odile et des ses deux sœurs, vierges 
et martyres. La sacristie où est renfermé le sacré Trésor, est une pièce des plus mag-
nifiques. C’est une grande salle voutée, boisée de bois de noyer choisi, dont l’ouvrage 
délicat est surmonté d’une galerie de douze pilastres, sur chacun desquels est posé 
la figure d’un apôtre. Il y a beaucoup de châsses de vermeil et d’argent, où sont ren-
fermées plusieurs précieuses reliques, un morceau considerable de la vraie croix, et 
beaucoup de vaisseaux d’argent et d’or, destinés au service de l’autel. […]

Adres van de auteur:
Narcisstraat 14
2170 Merksem
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