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In de Sint-Odulphuskerk van Borgloon wordt sinds december 2020 het reliekschrijn van de 
heilige Odilia bewaard (afb. 1). Het middeleeuwse schrijn maakte tot voor kort deel uit van de 
nabijgelegen abdij Mariënlof in de deelgemeente Kerniel, de cisterciënzerinnenabdij die het re-
liekschrijn via een omweg in 1933 in eigendom kreeg en onlangs haar deuren definitief sloot.1
 
Het schrijn was oorspronkelijk voor de Orde van het Heilig Kruis gemaakt. Deze orde 
werd aan het begin van de dertiende eeuw door Theodorus de Celles gesticht.2 Het moe-

Afb. 1: Anonieme meester, Het reliekschrijn van Sint-Odilia, 1292. Olieverf op paneel, 80 x 23.5 x 
34 cm. Borgloon, Sint-Odulphuskerk. © KIK-IRPA, Brussel.
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derklooster van deze orde in Hoei, genaamd ‘Clairlieu’, verkreeg in 1287 de relieken van 
Sint-Odilia en groeide al snel uit tot een cultusoord. Odilia leefde in de 5de eeuw en was 
één van de maagden uit de beroemde cultus van Sint-Ursula en de elfduizend maagden. 
Vele pelgrims zakten van heinde en ver naar het klooster in Hoei af, omdat de heilige 
Odilia geneeskrachtige wonderen voor oogziekten zou bewerkstelligen.3 Het duurde niet 
lang alvorens de beenderen een plaats kregen in het beschilderd schrijn dat nu in Borgloon 
wordt bewaard. De datum is gekend dankzij een vijftiende-eeuwse oorkonde waarin het 
jaar 1292 wordt vermeld als het moment waarop de relieken een plaats in de kist kregen.4 
Het schrijn wordt steeds met deze datum in verband gebracht, waardoor het de oudst geda-
teerde schilderingen op paneel van de Lage Landen zijn.

De voorstellingen van de heilige Odilia van Keulen komen in de beeldende kunsten spora-
disch voor en zijn steeds met een klooster van de Orde van het Heilig Kruis in verband te 
brengen. De oudste voorstelling van de heilige is op het dertiende-eeuwse reliekschrijn in 
Borgloon afgebeeld. Het was Jules Helbig die een eerste iconografische beschrijving van 
het schrijn publiceerde.5 Naderhand volgden nog verschillende studies met onder meer 
het belangrijke werk van kruisheer Henri Van Lieshout.6 Elke verschenen studie wijst 
op het probleem dat het schrijn is verzaagd, toen nog aangenomen dat het in de negen-
tiende eeuw plaatsvond, om de kist een plaats te kunnen geven in een altaar.7 De juiste 
betekenis en volgorde van enkele panelen geraakten door deze aanpassing zoek.  

De legende van Sint-Odilia is in verschillende edities overgeleverd, met het werk van Ba-
nelius uit de zeventiende eeuw als de bekendste.8 Banelius was reguliere kanunnik in het 
kruisherenklooster van Hoei en publiceerde zijn werk in het Frans, na een wonderbaarlijke 
genezing dankzij de hulp van Sint-Odilia.9 Naderhand bracht hij dit werk uit in het Latijn 
en het Nederlands.10 De kunsthistorische studies die de iconografische voorstellingen op 
het reliekschrijn probeerden te ontrafelen, zijn steeds geschreven met behulp van Banelius’ 
werk of met de achttiende-eeuwse Histoire de la translation de sainte Odile.11 De Historia 
de translatione beatae virginis et martyris Odiliae in de universiteitsbibliotheek van Luik 
is een oudere, vijftiende-eeuwse levensbeschrijving van deze heilige en is uitzonderlijk 
met het cultusobject in verband gebracht.12 Deze tekst is een kopie naar een oudere tekst 
en is een belangrijke bron voor de nieuwe analyse en interpretatie van de beschilderde 
planken van het schrijn.
 
In deze bijdrage wordt eerst een uiteenzetting en verduidelijking van deze vijftiende-
eeuwse levensbeschrijving gemaakt. Vervolgens wordt aan de hand hiervan een nieuwe 
interpretatie van de afbeeldingen op het schrijn gegeven en de juiste leesvolgorde van de 
panelen uit de doeken gedaan.
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Historia de translatione beatae virginis et martyris Odiliae   

Als gevolg van de Franse Revolutie kwam er een einde aan het bestaan van de kruisheren-
orde en haar moederklooster ‘Clairlieu’ in Hoei.13 Een achttiende-eeuwse inventaris toont 
het belang van hun bibliotheek in Hoei nog aan. Barthélemy Harzé stelde de inboedellijst 
op en vermeldde dat de kloosterbibliotheek uit 3917 volumes bestond, de grootste boe-
kencollectie in de achttiende-eeuwse stad Hoei.14 Een klein deel daarvan verhuisde nog 
voor het slopen van het klooster naar Luik. Dit is tot op heden terug te vinden in het Groot 
Seminarie en een ander deel in de universiteitsbibliotheek van dezelfde stad.15 Eén van die 
overgeleverde manuscripten in de laatstgenoemde instelling bezit de oudste beschrijving 
van Sint-Odilia’s leven en haar translatie in 1287 naar Hoei (Ms. 135C). Dit manuscript 
bestaat uit verschillende teksten en draagt tevens een jaartal: “anno domini MCCCCLX-
VII” (fol. 147r).16 Een aantal indicaties, waaronder de naam “Woltei de Novigio Novio-
mago?” (Wolterus van Nijmegen) op folio 147r, de stempels van het lam op de boekband 
en de zestiende-/zeventiende-eeuwse beschrijving “Conventus Cruciferorum Huj” op de 
eerste folio, verwijzen naar het schrijven, het inbinden en het gebruik in het kruisheren-
klooster van Hoei, de plek waar de cultus voor de heilige Odilia ontstaan was.17

 
De Sint-Odilialegende is op te splitsen in twee delen met elk een aantal ondertitels, aan de 
hand van de rubrieken in het handschrift:

1. Inleiding (Prohemium)
1.1 Het einde van de Trojaanse oorlog
1.2 Cormeus gaat naar Albion (Britannia) 
1.3 Ursula van Britannia, dochter van Dynothus
1.4 Odilia van Britannia, dochter van Maromeus
1.5 De Hunnen in Keulen

2. Relaas over de translatie van de relikwieën van Sint-Odilia (Narratio de translati-
one reliquiarum sanctae Odiliae)

1.1 De tombe van Sint-Odilia in Keulen
1.2 De orde van het Heilig Kruis in Hoei
1.3 Sint-Odilia verschijnt een eerste maal aan Johannes de Eppa
1.4 Sint-Odilia verschijnt een tweede maal aan Johannes de Eppa
1.5 Johannes de Eppa gaat naar Keulen
1.6 De tombe van Sint-Odilia
1.7 Elevatio van de relieken en de processie naar de Dom van Keulen
1.8 Translatio van Keulen naar Hoei en beschrijving van een mirakel
1.9 Processie naar de kruisherenkerk in Hoei en beschrijving van een mirakel
1.10 Vele mirakels en pelgrims in Hoei en bouw van een nieuwe kloosterkerk 
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In de inleiding verwijst de schrijver naar een aantal laat-klassieke schrijvers: “nominatim 
Venerabilis Beda in Nothanhimbria sacerdos et monachus, Gildas quoque et alii plerique 
in suis tradiderunt historiis”.18 De constituties van 1248 van de Orde van het Heilig Kruis 
geven indicaties over het belang van het studeren, lezen, schrijven, kopiëren en het gebruik 
van boeken in de kruisherenkloosters.19 Wanneer een kruisheer een boek uit de bibliotheek 
wilde raadplegen, moest hij daar zorg voor dragen en wanneer hij zijn leeswerk beëindigd 
had, werd van hem verwacht dat hij het terug op de originele plank in de bibliotheek ach-
terliet.20 Daarnaast had elke kruisheer een eigen boekenkist in zijn cel.21 Ze mochten ook 
nieuwe werken neerpennen, maar moesten steeds hun geconsulteerde bronnen in de tekst 
vermelden. Wanneer iemand dat niet deed of vergat, mocht een medebroeder het in de 
marge van de tekst toevoegen.22

 
Het is echter te betreuren dat er geen dertiende- of veertiende-eeuwse manuscripten uit het 
klooster zijn overgeleverd.23 De oudste inventaris van de boekencollectie dateert immers 
van het begin van de vijftiende eeuw, maar hierin staan geen verwijzingen naar de werken 
van de aangehaalde klassieke schrijvers.24 De bibliotheek van de periode vóór 1410 was 
toen merendeels vernietigd, als gevolg van de grote hervorming van de orde in 1410 waar-
bij de orde een belangrijke nadruk wilde leggen op het spirituele leven.25 Dit sluit echter 
niet uit dat de Wolterus van Nijmegen de werken toch in de bibliotheek van het kruishe-
renklooster te Hoei terugvond en ze bijgevolg raadpleegde.

De historische feiten die in de legende zijn aangegeven, bewijzen dat Wolterus de legende 
in 1467 naar een ouder voorbeeld kopieerde. In het laatste deel van de vita gaat de schrij-
ver in op de mirakels die plaatsvonden bij de relieken van Sint-Odilia. Het eindigt met de 
aanwijzing dat de kerk van het kruisherenklooster van Hoei reeds te klein was en dat een 
nieuwe kerk in aanbouw was: “Crescente tandem fidelium devotione, de sectis et quadratis 
lapidibus fabricata est sacrae virgini nova basilica, in qua divino nomini laus canitur conti-
nua, quod est benedictum in secula”.26 De vernieuwing van de kerk was afgerond in 1322 
tijdens het priorschap van Martinus d’Avins (1320-1344), waardoor dit jaartal de terminus 
ante quem vormt.27 Een tweede feit, de beschrijving “Praesidente Leodiensi cathedrae re-
colendae memoriae domno Johanne Flandrensi”, geeft aan dat de legende na de dood van 
Johannes IV van Vlaanderen ontstond.28 Deze prins-bisschop van Luik stierf op 14 oktober 
1291. De schrijver vermeldde de nieuwe bisschop van Luik echter niet en de periode na 
Johannes’ dood tot 24 augustus 1296 ging de geschiedenis in als een lange sedisvacatie, de 
periode zonder verkozen bisschop.29 De datering van de originele bron moet zich hierdoor 
tussen 1291 en 1296 situeren, de periode waarin ook het beschilderde, houten reliekschrijn 
is vervaardigd.
 
De oorkonde van prior-generaal Henricus van Nijmegen (1433-1451), opgetekend in 1440, 
levert een laatste houvast om de datering van de oorspronkelijke tekst te bepalen. In dat 
jaar opende Henricus het reliekschrijn en vond hij de dertiende-eeuwse oorkonde in de kist 
terug. Hoewel deze heden niet meer bestaat, kopieerde hij ze toen wel woord voor woord. 
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Daarin verschijnt de tijdsbepaling wanneer het dertiende-eeuwse schrijn is ingehuldigd: 
“Lan de grasce m.cc.xcij fut mys le corp Sainte Odilie en che fierte per que dieux fist mult 
de miracles. Et che fut en le temp ke le vesque Johan, fils al conte de flandres, fut mors, et 
ke messire Guis, frère al conte de heynau, fut eliet […]”.30 De verkiezing van Guy (‘Guis’) 
van Henegouwen, alias Guy van Avesnes (ca. 1253-1317), vond plaats op 28 november 
1291.31 Omdat deze informatie ontbreekt in het manuscript te Luik, is het niet ondenkbaar 
dat de hagiograaf zijn Sint-Odilialegende voltooide alvorens Guy van Henegouwen ver-
kozen werd en alvorens het reliekschrijn klaar was. Het is hierdoor aannemelijk dat de 
originele legende tussen 14 oktober en 28 november 1291 werd neergepend.

In Banelius’ uitgave van 1621 zijn de vele referenties die hij consulteerde in de marges 
toegevoegd. Zijn studiewerk voor een nieuwe Sint-Odilialegende is voornamelijk op bron-
nenmateriaal gebaseerd dat hij in het klooster kon terugvinden. De Legenda Sanctae Odi-
liae tempore translationis eius reliquaiarum Huyum composita en daarnaast de Historica 
narratio translationis S. Odiliae verschijnen meerdere malen in de marges van zijn tekst. 
Beide werken hebben de tand des tijds niet doorstaan, maar gelukkig meldt Banelius de 
naam van de auteur van de laatstgenoemde legende: Hubertus Dinart. Deze man was aan 
het einde van de dertiende eeuw kruisheer in het klooster te Hoei. De gelijkaardige titel 
van de vijftiende-eeuwse Sint-Odilialegende met die van Dinart in de marge van Banelius’ 
werk doet vermoeden dat de tekst van de dertiende-eeuwse hagiograaf op de schrijftafel 
van Wolterus van Nijmegen lag, wanneer hij deze kopieerde in 1467. Van Rooijen ziet 
hierin een verkorte versie van Dinarts Historia narratio translationis; dit concludeerde hij 
na zijn vergelijkende studie met behulp van Banelius’ verwijzingen naar Dinarts werk.32

 
De originele tekst is mogelijk opgesteld bij de aanvang van de Sint-Odiliaverering 
in het kruisherenklooster te Hoei in het vierde kwart van de dertiende eeuw. De 
naam van de schrijver wijst in de richting van kruisheer Hubertus Dinart die het in 
1291 kan hebben opgesteld. Deze legende vormt een belangrijk hulpmiddel om de 
voorstellingen van het dertiende-eeuwse reliekschrijn beter te begrijpen.  
  
 
Iconografie van het schrijn 

In 1952 werd het schrijn naar het Centraal Laboratorium der Belgische Musea (CAL) 
gestuurd, waaruit later het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) 
ontstond, voor een noodzakelijke restauratie.33 Tijdens deze behandeling werden eveneens 
röntgenopnames van de kist gemaakt.34 Uit dit onderzoek bleek dat de zichtbare schil-
deringen niet van de dertiende eeuw kunnen zijn, omdat ze overschilderd zijn met een 
haast identieke kopie naar het origineel. Didier dateerde de gehele overschildering op zijn 
vroegst van de vijftiende eeuw, zonder verdere argumentatie.35 De slechte toestand waarin 
het schrijn op een niet nader gekend moment in het verleden verkeerde, waarbij de verf van 
verschillende gezichten was afgevallen en in een periode van een aanhoudende waardering 
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voor de heilige Odilia, moet de reden zijn geweest om het schrijn geheel te herstellen/
herschilderen. Aan de hand van de zichtbare overschilderingen en gebruik makend van de 
röntgenopnames kan alsnog de iconografische opstelling van het originele schrijn achter-
haald worden. Enkele opmerkelijke verschillen tussen de dertiende- en vijftiende-eeuwse 
schilderingen zullen bij de toelichting van elk paneel aangehaald worden.

De kunstenaar heeft de belangrijkste momenten uit Sint-Odilia’s leven in zes scènes uitge-
beeld. Het dertiende-eeuwse schrijn is aan elke zijde beschilderd, met de bedoeling om de 
levensloop van Sint-Odilia aan de gelovigen te tonen. Met behulp van de oudste levensbe-
schrijving van Sint-Odilia in Luik wordt duidelijk dat elk paneel van links naar rechts leest 
en de beweging van de lange kleding van de maagden dit extra benadrukt. Op die manier 
kan de oorspronkelijke, correcte leesrichting van het reliekschrijn worden voorgelegd. De 
pelgrims in Hoei moesten niet eenmaal, maar tweemaal rond het schrijn wandelen om het 
gehele levensverhaal van Sint-Odilia te begrijpen (afb. 2). Bij een eerste rondgang werden 
de beide dakpanelen gelezen, om dan bij de tweede rondgang de vier onderste planken 
te aanschouwen. Wat volgt is de beschrijving van elk paneel dat op basis van het Luikse 
handschrift over het leven van Sint-Odilia wordt geanalyseerd en afgetoetst met interpre-
taties van vorige onderzoekers.

Afb. 2: Het traject dat een 
pelgrim aflegde om het levens-

verhaal van Sint-Odilia chro-
nologisch te kunnen bekijken. 

Tekening Jeroen Reyniers.

Paneel 1: De aankomst van de maagden in Rome  

Het schrijn vertelt het verhaal van Sint-Odilia’s leven, geschilderd op zeven planken. Toen 
het schrijn na de Franse Revolutie naar Borgloon verhuisde en vervolgens in 1828 door 
Lambertus Hayweghen (1751-1835), voormalig kruisheer in Hoei, het aan de Sint-Panta-
leonkerk van Kerniel schonk, werd de kist volgens Daris in het tweede kwart van de ne-
gentiende eeuw door schrijnwerker Stesmans in het laatstgenoemde dorp verzaagd.36 Deze 
aanpassing moet noodzakelijk zijn geweest om het schrijn een plaats te kunnen bieden in 
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het Sint-Odilia altaar van de kerk. De omgekeerde V-vorm van het zadeldak zou toen zijn 
gewijzigd. Uit een recente analyse van de panelen blijkt dat deze aanpassing niet in de 
negentiende eeuw plaatsvond, maar eerder in de zeventiende eeuw.37 De beide dakpanelen 
zijn toen in twee verzaagd. De ene verzaagde plank werd aan weerszijden als dakpaneel 
geplaatst en de holte daartussen werd vervolgens met een plank van het andere dakpaneel 
opgevuld. Het vierde deel dat van het originele dakpaneel overbleef, is niet meer gebruikt 
en is verloren gegaan.
   
De halve plank, die tegenwoordig de bovenkant van het schrijn vormt (afb. 3), beeldt de 
eerste scène van de legende uit, waar zeven figuren aan de linkerzijde zijn geschilderd. 
Verder zijn twee of drie personen centraal aanwezig en drie figuren rechts. Een klein frag-
ment van de kerk is zichtbaar aan de rechterzijde van de plank, hetzelfde gebouw dat 
eveneens op het tweede paneel voorkomt (zie verder).

Afb. 3: Paneel 1: De aankomst van de maagden in Rome. © KIK-IRPA, Brussel.

Colson en Dusar negeerden dit paneel in hun beschrijving van het schrijn.38 Helbig, Emond, 
Van Lieshout en Steinmetz meldden het bestaan van het paneel, maar waren niet in staat de 
scène te identificeren.39 Donkers, Dassy en Didier wezen erop dat het de aankomst van de 
maagden in Rome uitbeeldt.40

De identificatie van het geschilderde paneel is mogelijk dankzij de hoger beschreven legende 
van Sint-Odilia in Luik, waarin geschreven staat dat Sint-Ursula haar reis van Engeland naar 
Rome aanvatte met tien andere maagden, waarbij elke maagd van de groep nog eens 1000 
maagden meenam. Zij passeerden Bazel en Keulen alvorens zij Rome bereikten. De kledij 
van de linkse dames benadrukt hun bewegingen van links naar rechts naar de stilstaande 
figuren die voor de Sint-Pieterskerk in Rome staan. In de Revelaties van 1183 en 1187, een 
Sint-Ursulalegende met daarin een lijst met de namen van 769 maagden, en in de legende te 
Luik is Sint-Odilia beschreven als het hoofd van een groep van duizend maagden en als de 
belangrijkste geassocieerde na Sint-Ursula.41 De vrouw in het groen stelt Sint-Ursula voor 
met haar kruisstaf in de hand en de tweede persoon is Sint-Odilia. Naar alle waarschijnlijk-



Limburg-Het Oude Land van Loon 100  (2021) 217

De beschilderde voorstellingen op het Sint-Odiliaschrijn (1292) in Borgloon: nieuwe 
inzichten

heid sloten negen maagden zich achter Sint-Odilia aan, maar de slechte toestand waarin het 
schrijn zich een lange tijd bevond en de verzaging van het paneel brengen slechts vijf van 
hen in beeld. Vervolgens zijn rechts nog enkele personen – vermoedelijk priesters – in een 
wit gewaad afgebeeld met daarachter, dat kan worden geconcludeerd op basis van het vol-
gende paneel, de paus en twee kardinalen uiterst rechts voor de Sint-Pieterskerk.  
 

Paneel 2: Het vertrek in Rome  

Op het tweede dakpaneel is het verdere verloop van het verhaal afgebeeld. De reeds be-
sproken aanpassing in hoogte van de kist brengt met zich mee dat deze plank in twee delen 
is overgeleverd, die aan beide zijden van het dak zijn terug te vinden. De figuren op deze 
scène (afb. 4) zijn in drie groepen opgedeeld. Aan de linkerkant staan drie mannen voor 
een kerk en in het midden zijn twaalf vrouwen afgebeeld waarvan er één gekroond is. De 
laatste groep bestaat uit vier vrouwen in een boot met dezelfde gekroonde figuur als daar-
net uiterst rechts.

Afb. 4: Paneel 2: Het vertrek in Rome. Foto-opname tijdens de plechtige opening van het reliek-
schrijn in 2016. © KIK-IRPA, Brussel.

Daris ging ervan uit dat de scène een voorstelling is van Sint-Ursula bij de kerk van Keu-
len, terwijl Stiennon veronderstelde dat het verhaal aan de kathedraal van Bazel plaats-
vindt.42 Gelet op het vorige paneel, moet dit echter de kerk van Sint-Pieter te Rome voor-
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stellen. Voor deze afgebeelde kerk staat paus Cyriacus met een tiara op het hoofd en in een 
rood gewaad gekleed. Het röntgenonderzoek maakt duidelijk dat de paus oorspronkelijk 
een mijter droeg, maar bij de latere overschildering is dit religieus hoofddeksel naar ei-
gentijdse gebruiken aangepast. Hij is vergezeld van twee kardinalen, die volgens de Sint-
Ursulalegende Pontius en Vincentius zijn.43 De identificatie van dit paneel en de figuren 
zijn meerdere malen in vraag gesteld. Helbig, Daris, Van Lieshout en Steinmetz schreven 
een leesrichting van rechts naar links voor en bepaalden dat het de eerste voorstelling van 
het verhaal weergeeft, zonder dieper in te gaan op de bovenste plank van het schrijn.44 Zij 
identificeerden hier de aankomst van de maagden in Keulen, waar Sigillindis, de vrouw 
met de kruik, en haar hofdames aan de oever van de Rijn de maagden opwachtten. Vervol-
gens namen de auteurs aan dat links de aankomst van de maagden te Rome is afgebeeld. 
De eerste dame met de kroon krijgt de zegening van de paus en Perdrizet en Didier zagen 
in deze figuur Sint-Odilia die met kroon en kruis is afgebeeld.45 Voor anderen, onder wie 
Helbig, Emond, Dassy en Steinmetz, stelde ze Sint-Ursula voor.46 De kroon op het hoofd 
geeft haar koninklijke herkomst weer en het groene kleed benadrukt haar als een buiten-
gewoon persoon in de groep. Het detail aan de bovenrand van het paneel (afb. 5) geeft aan 
dat deze vrouw met een vaandel in de linkerhand is afgebeeld en het benadrukt, samen met 
het groene kleed, haar voorkomen als aanvoerster van de groep. Zij, Sint-Ursula, krijgt de 
zegening van de paus en is vergezeld door haar groep maagden.47 De kruisstaf met wimpel 
onderlijnt symbolisch de rol van Sint-Ursula als een aardse en hemelse aanvoerster.48 De 
dame achter haar kijkt op naar de top van Sint-Ursula’s attribuut en reikt haar rechterhand 
naar de paus.49 Deze figuur stelt Sint-Odilia voor, die de belangrijkste heilige was uit de 
groep ná Sint-Ursula (“velut specialissima consodalis beatae fuit Ursulae contubernio soci-
ata, et inter ductrices sacras primaria […] Ego sum de Britanneis virginibus sacrae Ursulae 
sodalibus una clarissima, regis Angliae, sponsi beatae Ursulae, consobrina, Maromei regis 
tunc temporis filia, nomen habens Odilia”).50 Daarnaast verklaart de Sint-Odilialegende in 
Luik waarom haar blik naar het vaandel is gericht. Toen Sint-Odilia in 1287 voor de eerste 
maal in een visioen aan Johannes de Eppa verscheen, vertelde zij hem dat ze constant aan 
het Heilig Kruis dacht (“Et quia sacrosanctae crucis amatrix semper fui in vita, idcirco in 
primario sanctae Crucis coenobio, in Hoyensi oppido, per tuum volo ministerium transfer-
ri”).51 Sint-Odilia kijkt naar het kruis, dat op het vaandel was afgebeeld, om haar interesse 
voor het Heilig Kruis te benadrukken. De voorstelling van Sint-Ursula met het vaandel in 
de hand is geen gebruikelijke afbeelding in de schilderkunst van de Lage Landen, maar 
eerder van toepassing in de Keulse en Italiaanse iconografie. Het vormt hierdoor de oudste 
afbeelding van deze weergave op paneel in de Zuidelijke Nederlanden.52 
  
De bewegingen die de jurken van de maagden onderaan de plank maken, benadrukken net 
als bij het vorige paneel de leesrichting van links naar rechts. Het röntgenonderzoek wijst 
uit dat de beweging van deze klederdracht bij de dertiende-eeuwse schilderingen nog ster-
ker was benadrukt. De schilder had als doel Sint-Ursula af te beelden die de zegening van 
paus Cyriacus krijgt. De persoon achter Sint-Odilia is frontaal naar de toeschouwer gericht. 
Deze dame vormt de scheiding van de linkse en de middelste scène van het paneel, waarbij 
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de eerste figuren naar links keren, terwijl de anderen naar rechts kijken. Het tweede, mid-
delste gedeelte van het paneel stelt het vertrek van de maagden van Rome naar Bazel voor. 
Uiterst rechts zijn ze in Bazel aangekomen en schepen ze in voor hun reis naar Engeland, 
via Keulen. Hoewel de dame met de kruik in eerdere studies als Sigillindis is omschreven, 
komt geen enkele beschrijving van deze vrouw in de oudste legende voor. Mogelijk geeft het 
louter een maagd of een dame weer die de zegening voor een goede reis geeft.  

 
Paneel 3: De reis naar Keulen  

Het vervolg van het verhaal voltrekt zich op het smalle paneel van het schrijn (afb. 6). De 
huidige toestand van deze afbeelding bemoeilijkt de identificatie. Dankzij de tekeningen 
van Jules Helbig (1864-1865) is de oorspronkelijke voorstelling wel herkenbaar (afb. 7), 
waarbij een frontaal afgebeelde man is omgeven door zes vrouwen in een boot.53

Afb. 5: Sint-Ursula ontvangt de zegening van de paus, met achter haar Sint-Odilia. © KIK-IRPA, 
Brussel.
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Het paneel verhaalt een spe-
cifieke scène die Elisabeth 
van Schönau (1128/9-1164/5) 
aan de bestaande Sint-Ur-
sulalegende toevoegde.54 De 
oorzaak van deze aanpassing 
was de vinding van een groot 
aantal mannelijke beenderen 
op de begraafplaats van de 
maagden in Keulen. Maagd 
Verena, één van de elfdui-
zend maagden, lichtte Eli-
sabeth in een visioen toe dat 
zij door een aantal mannen 
werd vergezeld tijdens de te-
rugreis, waaronder paus Cy-
riacus.55 Dankzij dat visioen 
kon Elisabeth het bestaande 
probleem van de mannelijke 
relieken verklaren en op-
lossen. Het nieuwe verhaal 
meldt dat Sint-Ursula bij haar 
aankomst in Rome haar vi-
sioen te Keulen aan de paus 
beschreef. Paus Cyriacus was 
aangeslagen door de bood-
schap van haar nakende dood 
in Keulen. Hierdoor besloot 
hij de maagden op hun terug-
reis te vergezellen, maar deze 

Afb. 6: Paneel 3: De reis naar Keulen. © KIK-IRPA, Brussel.

beslissing had de schrapping van zijn naam uit de pauselijke lijst tot gevolg.
   
Bij dit paneel is paus Cyriacus frontaal afgebeeld, in de aanwezigheid van zes maagden. 
De röntgenopname van dit paneel geeft weer dat er bij de dertiende-eeuwse voorstelling 
eveneens een groot kruis ter hoogte van de paus zijn buik zichtbaar was en dat hij eerst een 
mijter droeg. Bij de overschildering is het kruis niet opnieuw aangebracht en is zijn mijter 
vervangen door een tiara.
 
Indien het werkelijk gaat om de paus die in de boot richting Keulen is afgebeeld, dan vormt deze 
scène de oudste bestaande voorstelling hiervan in de Sint-Ursula iconografie.56  
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Paneel 4: De moord in Keulen  

Na de vorige, kleine afbeelding zet het verhaal zich voort op de lange plank, gelokaliseerd 
rechts van de vorige. Deze voorstelling (afb. 8) speelt zich af aan de oever van het water 
waar twee boten aan de kade aanmeren. De schildering beeldt negen maagden uit waarvan 
één gekroond is, zes soldaten waarvan drie in maliënkolder en een koning op zijn troon 
uiterst rechts. In het midden verschijnen twee engelen die drie zielen in een wit doek naar 
de hemel dragen. 

Afb. 7: Voorstelling van paneel 
3 door Jules Helbig. Uit: Helbig 

1864-1865.

Afb. 8: Paneel 4: De moord in Keulen. © KIK-IRPA, Brussel.
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De aankomst van de maagden in Keulen is in beeld gebracht. Geen enkele auteur heeft 
deze identificatie in vraag gesteld, maar Helbig onderscheidde Sint-Odilia twee maal op 
het tafereel, terwijl Emond en Didier ze drie keer aanduidden.57 Helbig identificeerde haar 
als de eerste, linkse figuur met de kroon op het hoofd en het kruis in de hand en een tweede 
keer voor de Hunnenkoning uiterst rechts. De twee andere auteurs wezen erop dat Sint-
Odilia een derde keer in het midden voorkomt, op het moment dat ze vermoord wordt. 
Didier schreef een tegendraadse interpretatiewijze van deze plank neer. Hij meende dat het 
verhaal links aan de oever aanvat, dat het vervolgens verder gaat aan de rechterkant met 
Sint-Odilia voor de Hunnenkoning en het tenslotte eindigt in het midden met de moord van 
Sint-Odilia. Haar ziel, samen met die van haar zussen Ida en Imma, worden naderhand in 
een doek naar de hemel gedragen. Het is opmerkelijk dat in voorgaande studies steeds op 
het bestaan van de twee zussen van Sint-Odilia wordt gewezen, terwijl ze niet voorkomen 
in de legende van Sint-Odilia in Luik en ze verder ook niet duidelijk op dit paneel zijn af-
gebeeld. Het röntgenonderzoek wijst uit dat in deze doek oorspronkelijk vijf figuren waren 
voorzien (afb. 9), een voorstelling van de zielen van de maagden die naar de hemel varen. 
Bij de latere overschildering is dit aangepast naar slechts drie figuren. 

Toen de maagden in Keulen aankwamen, zagen zij de dood voor ogen.58 Aan de linkerkant 
zijn de Hunnen als soldaten in klederdracht van het einde van de dertiende/begin veer-
tiende eeuw afgebeeld. Ze zijn reeds gestart met de moordpartij op de maagden en zijn 
als afstotelijke en gevoelloze vijanden voorgesteld. De eerste soldaat draagt een bruine 
wapenrok en een dolk in de hand. De tweede heeft een zwaard en is gekleed in een blauwe 
mantel. Ze dragen beiden een witte schedelkap of ‘coif de Mailles’. De maagd in het rood 
en met kroon en kruis stelt Sint-Odilia voor, afgebeeld vooraan het tweede schip als de 
leidster van een groep maagden. Verder zit achter de tweede soldaat een maagd op haar 
knieën. Met haar hand maakt ze het gebaar om te vluchten. De legende in Luik geeft 
geen informatie over haar identiteit, maar in voorgaande studies is ze steeds als Cordula 
geïdentificeerd, die als enige de kans zag om de moordpartij in Keulen te ontlopen, maar 
ze kwam de volgende dag terug waarna ook zij haar noodlot onderging.59 Verderop, aan de 
rechterkant verschijnt Sint-Odilia in een rode ‘cote’ voor de Hunnenkoning.60 Deze man 
zit op een witte, stenen troon en vraagt Sint-Odilia ten huwelijk. Oorspronkelijk was deze 
heerser duidelijk zichtbaar, maar door de verkleining van de panelen in de zeventiende 
eeuw is hij slechts voor de helft zichtbaar. Het gebaar dat Sint-Odilia met haar hand maakt, 
geeft blijk dat ze het aanzoek afwijst. Het vervolg op het verhaal is reeds zichtbaar. De 
soldaat met de bruine wapenrok houdt het zwaard klaar om net als bij de andere maagden 
haar het leven te ontnemen.
 
Na het vertrek van de Hunnen uit Keulen begroeven de inwoners van die stad, met de toe-
stemming van aartsbisschop Aquilinus van Keulen, de dode lichamen van de maagden.61 
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Afb. 9: Enkele personen in een lendendoek op paneel 4. Macrofoto en röntgenopname. © KIK-
IRPA, Brussel.
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Paneel 5: Odilia met twee maagden

Het tweede, kleine paneel, de andere kopse kant van het schrijn, stelt drie vrouwen voor 
(afb. 10). De centrale figuur draagt een groen kledingstuk en houdt een rode staf in haar 
linkerhand. Ze opent haar mantel die aan de binnenkant met een patroon is gevoerd. Hier-
mee biedt ze bescherming aan twee dames die kleiner van gestalte zijn. Boven de linker-
arm van de centrale figuur verschijnt nog een fleur-de-lis, het motief dat oorspronkelijk de 
gehele achtergrond van het paneel versierde.
   
Het verlies van het bovenstuk van dit paneel bemoeilijkt de identificatie van de centrale 
dame. Ze is steeds geïdentificeerd als Sint-Odilia die haar twee zussen Ida en Imma om-

Afb. 10: Paneel 5: Odilia met twee maagden. © KIK-IRPA, 
Brussel.

armt. Bij twee recentere uit-
gaven die kort op het Sint-
Odiliaschrijn ingaan, werd de 
centrale figuur als Sint-Ursula 
geïdentificeerd, samen met 
Sint-Odilia en Ida (of Imma).62 
De voorstelling van de cen-
trale figuur neigt inderdaad 
naar een afbeelding van Sint-
Ursula, die geregeld als een 
frontale figuur met een open 
mantel haar medemaagden 
beschermt. Haar geopende 
mantel is gevoerd met herme-
lijn, waardoor ze nog altijd als 
koningsdochter te herkennen 
is. Bovendien houdt ze ook 
hier weer in haar linkerhand 
de kruisstaf. Het is een icono-
grafie die haar origine vindt in 
de ‘schutzmantelmadonna’-
iconografie die in de dertiende 
eeuw werd geïntroduceerd.63 
Twee muurschilderingen in 
de begijnhofkerk van Sint-
Truiden verduidelijken echter 
de identificatie van de beide 
heiligen op het schrijn. Tegen 
de pilaster nabij het koor zijn 
Sint-Ursula en Sint-Odilia 
(afb. 11-12) voorgesteld op 
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Afb. 11: Muurschildering met de voorstelling 
van Sint-Ursula, 16de eeuw. Sint-Truiden, Be-

gijnhofkerk. © KIK-IRPA, Brussel.

Afb. 12: Muurschildering met de voorstel-
ling van Sint-Odilia, 16de eeuw. Sint-Trui-
den, Begijnhofkerk. © KIK-IRPA, Brussel.
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twee zijden van dezelfde, vierkante kolom. De schilderingen dateren van de zestiende eeuw, 
maar zijn allicht gekopieerd naar oudere, bestaande voorstellingen die eerder op de pilaster 
aanwezig waren.64 De aanleiding van deze vernieuwing is de mogelijk slechte toestand van 
de vorige voorbeelden en de steeds blijvende belangstelling voor deze heiligen. De afbeel-
ding van Sint-Odilia staat in nauw verband met deze van Sint-Ursula. In haar handen en op 
haar hoofd draagt ze haar kenmerkende attributen, namelijk de palm, een kruisvaandel en 
een kroon. De kruisstaf zonder vlag komt eveneens voor op het korte paneel van het Sint-
Odiliaschrijn. Het is opmerkelijk dat Sint-Odilia op het schrijn is afgebeeld samen met twee 
dames, hoewel zij niet in de Historia de translatione van Sint-Odilia voorkomen.65 Geregeld 
zijn ze als Ida en Imma geïdentificeerd, de zussen van Sint-Odilia en waarvan sinds 1482 ge-
gevens voor handen zijn dat hun relieken in een apart reliekschrijn in het kruisherenklooster 
van Hoei werden bewaard.66 De röntgenopname van dit paneel is moeilijk te interpreteren. 
Het is onduidelijk of Sint-Odilia oorspronkelijk niet als enige dame op dit paneel was ge-
schilderd en bij de overschildering is gewijzigd naar een groep van drie personen. Op het 
schrijn houdt Sint-Odilia haar rode kleed open. Haar onderkleed is groen van kleur wat een 
duidelijk verband wil aantonen met Sint-Ursula, die met dezelfde kleur van gewaad op de 
voorgaande panelen voorkomt. Dit paneel vormde de voorzijde van het schrijn. Het was de 
eerste scène die de kruisheren en de pelgrims zagen wanneer ze het koor betraden van het 
kruisherenklooster in Hoei of wanneer het schrijn in processie werd rondgedragen. 
 

Paneel 6: De elevatio en translatio van Sint-Odilia’s relieken  

De voorstellingen op de andere lange zijde van het schrijn (afb. 13) zijn opgedeeld in 
twee groepen. Aan de linkerkant vindt een monnik beenderen in een tombe onder een 
boom, in aanwezigheid van drie personen. De tweede groep beeldt een processie uit met 
negen kloosterlingen voor, en vijf figuren achter een witte kist, die door twee in het wit 
geklede figuren wordt gedragen. Een gesluierde vrouw is nog gedeeltelijk zichtbaar onder 

Afb. 13: Paneel 6: De elevatio en translatio van Sint-Odilia’s relieken. © KIK-IRPA, Brussel.
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het schrijn. In tegenstelling tot het legendarische verhaal van Sint-Odilia op de voorgaande 
panelen, beeldt deze plank de historische gebeurtenis uit van de translatie van haar relie-
ken. De volgende beschrijving is geheel op de oudste legende van Sint-Odilia gebaseerd.67 
De legende verhaalt dat Sint-Odilia op een nacht aan Johannes de Eppa verscheen, een 
lekenbroeder bij de Orde van het Heilig Kruis in Parijs.68 Ze droeg een kroon van edel-
stenen en op haar kleed was het kruis ter hoogte van haar borst zichtbaar. Johannes was 
een ongeletterde monnik die de taak kreeg om in Keulen de relieken van Sint-Odilia, die 
onder een perenboom in de tuin van heer Arnulphus rustten, op te graven. De volgende dag 
beschreef hij zijn visioen aan de rector van het convent, maar deze man stond hem niet toe 
het klooster te verlaten. Pas na een tweede visioen werd hem deze toestemming wel ver-
leend.69 Samen met zijn compagnon (“adjuncto sibi collega, viarum conscio, cujus cordi 
par desiderium insederat”) reisde Johannes de Eppa van Parijs naar Keulen.70 De naam van 
de gezel wordt niet genoemd en komt pas in de zeventiende-eeuwse legende van Banelius 
als Ludovicus a Campis voor.71

Het was 15 juni wanneer zij aankwamen en de kerk van Sint-Gereon betraden. De hagio-
graaf heeft geprobeerd om verschillende subtiele linken tussen de translatie van Sint-Odi-
lia en de Orde van het Heilig Kruis in de legende te verwerken. Zo meldt de schrijver dat 
de resten van Sint-Odilia niet op de gebruikelijke plek, waar de elfduizend maagden waren 
begraven, zijn terug te vinden. De rustplaats van Odilia’s relieken lag in de buurt van de 
Sint-Gereonkerk te Keulen. Vermoedelijk werd deze kerk gekozen omdat Sint-Helena deze 
kerk stichtte en zij de allereerste patroonheilige van de kruisherenorde was.72 Naderhand 
begaven de twee broeders zich naar het huis van Arnulphus nabij de kerk. Ze vroegen hem 
toestemming om de kist van Sint-Odilia op te graven in zijn tuin, maar de eigenaar wei-
gerde om op hun verzoek in te gaan. Het was Arnulphus’ vrouw die haar echtgenoot wist te 
overtuigen om de kruisheren de tuin te laten betreden: “Experire dumtaxat, et sub piro nos-
tra foveam fiery permitte, tibique polliceor de proprio dotalitio virgultorum damna recom-
pensare”.73 Toen Johannes en zijn compagnon het graafwerk startten, stuitten ze al snel op 
een marmeren tombe. Vervolgens begaven Johannes en Arnulphus zich naar het bisschop-
pelijk paleis om het goede nieuws te verkondigen. Aartsbisschop Sifredus (1275-1297) 
was verheugd en trommelde de clerici en devote inwoners op om in litanie naar de tuin van 
Arnulphus te vertrekken. Zij wandelden in processie naar de graafplaats bij de perenboom 
en vervolgens werd de tombe geopend, waarbij er een zoete geur vrijkwam en alle zieken 
en zwakken in de buurt genazen. Dit was meteen het eerste wonder en het bewijs van Sint-
Odilia’s heiligheid. Een zieke die in een naburig huis te bed lag, genas door de onverwachte 
geur. Ze kreeg dadelijk kracht en rende naar de vindplaats van de relieken. Daar vertelde ze 
iedereen de grote daden van God en bracht ze oneindig veel dank uit aan God en de heilige 
maagd Odilia. Vervolgens nam de aartsbisschop de relieken en bracht hij ze over in een hou-
ten schrijn, dat nadien naar de Dom, gewijd aan Sint-Pieter, overgebracht werd.   
 
Aan de linkerkant van deze beschilderde zijde van de kist is de laatstgenoemde gebeurtenis 
afgebeeld, namelijk Johannes de Eppa die de relieken van Sint-Odilia onder de perenboom 
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vindt. Johannes is identificeerbaar aan zijn tonsuur en kruisherengewaad, bestaande uit 
een wit habijt (‘tunica’) en een zwart scapulier met kap (‘cappa’). Zijn wit kleed wordt 
samengehouden door een riem (‘cingel’). Op zijn borst is het kruis van de orde zichtbaar. 
Het bestaat uit een rode en witte kleur waarbij de armen identieke afmetingen hebben, 
gelijkend op het Maltezer kruis. Met zijn linkerhand reikt Johannes een bot aan Arnulp-
hus en in zijn andere hand houdt hij een pikhouweel vast. De vrouw van Arnulphus kijkt 
verbaasd naar het been dat ze in haar hand kreeg toegestopt. Achter Johannes is een an-
dere persoon afgebeeld. De identificatie van deze persoon is door de klederdracht be-
moeilijkt. Dassy en Donkers identificeerden deze figuur als een vrouw.74 Dit moet echter 
Johannes’ kompaan zijn, die hem vergezelde tijdens zijn reis naar Keulen.   
 
Het tweede deel van het verhaal speelt zich achter Arnulphus af en toont de translatie 

Afb. 14: Drager van de relieken op paneel 6. © KIK-IRPA, 
Brussel.

van de relieken, een aantal 
dagen na de ‘elevatio’ er-
van. Op de eerste juli 1287 
‘s nachts vatte Johannes zijn 
terugreis aan en hield hij halt 
bij de cisterciënzerzusters in 
het klooster ‘Vetus Vinetum’ 
in Vivegnis (provincie Luik). 
Door de aanwezigheid van 
Sint-Odilia’s relieken vond 
daar een mirakel plaats: een 
verlamde non genas na het 
aanraken van de houten kist 
met de relieken.
   
De volgende dag zetten Jo-
hannes en zijn kompaan de 
terugreis verder. Ze pas-
seerden Luik en kwamen 
tenslotte in Hoei aan. Voor 
een nacht bleef de kist in de 
Sint-Pieterskerk net buiten de 
omwalling van de stad achter. 
De volgende dag kwamen de 
kruisheren naar de kerk met 
kandelaren en licht en zongen 
zij het ‘Alleluia’. Deze religi-
euzen droegen het schrijn van 
de Sint-Pieterskerk naar hun 
klooster.
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Op het schrijn van 1292 is deze processie en het mirakel tussen de Sint-Pieterskerk en de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Hoei uitgebeeld.75 De eerste rij van de processie bestaat uit 
vier mannen, gekleed in het wit en met een tonsuur. Zij zijn novicen of broeders van de 
monastieke gemeenschap die gevolgd worden door vijf kruisheren. Eén van die kruisheren 
houdt een processiekruis in de hand. Sint-Odilia’s stoffelijke resten rusten in een met go-
tische motieven gedecoreerde witte kist. De voorstelling verschilt met wat er in de oudste 
legende van Sint-Odilia is neergeschreven. Deze deelt mee dat de relieken in een houten 
schrijn lagen en dat ze met een rood lint werden omwikkeld (“Involvit deinde dictus con-
versus capsam in bysso rubea quae de filo cerico fuerat contexta”).76 Op dit witte schrijn 
komt slechts één voorstelling voor, namelijk op de kopse zijde en dat is vermoedelijk een 
afbeelding van Sint-Odilia. De witte kist wordt door twee kanunniken gedragen. Het vier-
kante hoofddeksel dat zij dragen stelt een almuis of almutium voor (afb. 14). Het hoofd-
deksel dat kanunniken beschermde tegen de kou tijdens de lange misvieringen. In de mees-
te gevallen bestond het uit schapenvel of was het gevoerd met bont. De almuis valt neer 

Afb. 15: Mirakel bij de relieken van Sint-Odilia op paneel 6. 
© KIK-IRPA, Brussel.

in twee punten, waaraan de 
staarten hangen van eek-
hoorns of van hermelijnen, 
dieren waaruit het hoofd-
deksel is vervaardigd.77 Deze 
hoofddeksels zijn later aan 
de compositie toegevoegd, 
aangezien onder het geschil-
derde oppervlak de contouren 
van een kleiner hoofddeksel 
nog tevoorschijn komen. On-
der het afgebeelde schrijn is 
het mirakel weergegeven dat 
tussen de Sint-Pieters- en de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk van 
Hoei plaatsvond. Een vrouw 
werd naar het schrijn gedra-
gen, omdat haar verzwakte 
toestand het niet toeliet om 
het schrijn te bereiken. Wan-
neer zij het schrijn aanraakte, 
genas ze onmiddellijk. Op 
het schrijn van 1292 is deze 
dame verschillend dan in de 
legende afgebeeld (afb. 15). 
Zij is voorgesteld als een 
gesluierde dame met een 
looprek. Bovendien is deze 
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afbeelding beschadigd door een aantal verticale krassen. Doorheen de jaren hebben vele 
pelgrims stukjes verf van de kist afgekrabd, vanuit de overtuiging en het geloof dat de 
genezingskracht in de verflaag lag.78 De tekeningen van Helbig tonen aan dat nieuwe be-
schadigingen nog tussen 1864/1865 en 1944 zijn aangebracht.79

  
De processie sluit af met een groep religieuzen. De kleren die zij dragen maken het moge-
lijk om enkelen te identificeren als dominicanen en minderbroeders. Volgens de legende 
passeerde deze processie naderhand de Onze-Lieve-Vrouwekerk en kwam de stoet ten-
slotte in het kruisherenklooster aan dat juist buiten de stadsomwalling ten zuiden van 
de stad Hoei lag. Het is op deze plek waar het schrijn tot het einde van de achttiende 
eeuw bleef, waarna het later in Kerniel, en sinds kort in Borgloon, belandde.  

  
De originele opstelling  

Reliekschrijnen met de uitbeelding van het leven van een heilige bestonden al langer, 
waarbij Braun op een aantal twaalfde-eeuwse voorbeelden wees.80 De oorsprong van deze 
verhalende traditie kan gezocht worden bij de reliekschrijnen die in Limoges zijn ver-
vaardigd.81 De iconografische studie naar het Sint-Odiliaschrijn heeft aangetoond dat elk 
paneel een fragment uit het leven van Sint-Odilia uitbeeldt en dat ze allemaal een leesrich-

Fig. 16: Reconstructie van het Sint-Odiliaschrijn vóór de verzaging in de zeventiende eeuw. Foto 
Jeroen Reyniers.
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ting van links naar rechts hebben. Dit bracht met zich mee dat een pelgrim of gelovige in 
de dertiende eeuw de mogelijkheid kreeg om het leven van Sint-Odilia chronologisch te 
vatten door tweemaal rond het schrijn te wandelen (afb. 2). De eerste voorstelling (paneel 
1), nu aan de bovenzijde van het schrijn, stond oorspronkelijk boven de moordscène in 
Keulen (paneel 4) opgesteld (afb. 16). Het tweede paneel waar Sint-Ursula de zegening 
ontvangt, was boven de ontgraving en de translatie van de Sint-Odilia relieken geplaatst 
(paneel 6) (afb. 17).

Fig. 17: Reconstructie van het Sint-Odiliaschrijn vóór de verzaging in de zeventiende eeuw. Foto 
Jeroen Reyniers.

De chronologische opbouw bij het Sint-Odiliaschrijn is eerder uitzonderlijk in vergelijking 
met andere dertiende-eeuwse Maaslandse reliekschrijnen.82 Bijna elk schrijn uit de Rijn-
Maasvallei bevat scènes uit het leven van Christus, maar in de traditie van de Maaslandse 
kunst verschijnt dat verhalende aspect van een heilige ten vroegste bij het reliekschrijn van 
Sint-Hadelinus (1130-1150) in Visé.83 Het was Nicolas van Verdun die in 1205 het verhaal 
van Maria en haar Kind zowel op het onderste deel als de dakvlakken van het Onze-Lieve-
Vrouweschrijn chronologisch afbeeldde.84 De eerste scène van het Mariaschrijn start on-
deraan en leest chronologisch van links naar rechts. Het verhaal eindigt bovenaan op het 
dak. Bij het Sint-Odiliaschrijn veranderde de kunstenaar de chronologische volgorde door 
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de eerste scène aan het dak te doen starten en onderaan te eindigen.

Het narratief concept, waarbij het verhaal aan één kant start en eindigt aan de andere zijde 
was mogelijk ook gekozen in functie van de kloosterkerk waarin het schrijn geplaatst 
werd. Het Hoeise kruisherenklooster was mogelijk eerst een hospitaalklooster waar vele 
zieken en pelgrims naartoe kwamen.85 In de middeleeuwen bestond een traditie waarbij 
gelovigen een pelgrimskerk bezochten door de noordelijke zijde van het schip te wandelen 
en zo langs de linkerkant het koor te betreden.86 Het schrijn moest in het koor zijn geplaatst 
en het levensverhaal van Sint-Odilia kon begrepen worden door er rond te wandelen. Ver-
volgens kon de gelovige het koor en het schip langs de zuidelijke kant verlaten. Deze 
traditie van reliekschrijnen met een leespatroon bleef ook eeuwen nadien in gebruik. Een 
jonger voorbeeld is in Brugge terug te vinden, waar in de vijftiende eeuw Hans Memling 
een soortgelijk programma voor het Sint-Ursulaschrijn uitwerkte.87 Het verhalende aspect 
op de schrijnen blijft daarna doorleven met als een van de jongste voorbeelden het reliek-
schrijn van de Zalige Fiere Margriet (1902) in de Sint-Pieterskerk van Leuven.

 
Conclusie
 
Ondanks de verkleining van het schrijn, is het alsnog mogelijk om elk paneel te analyseren 
en zijn originele opstelling te reconstrueren. De oudste overlevering van de legende van 
Sint-Odilia die van de vijftiende eeuw dateert, is waarschijnlijk een kopie naar een voor-
beeld van 1291, opgesteld door kruisheer Hubertus Dinart. Ze moet zijn geschreven bij de 
aanvang van de Sint-Odiliaverering in het kruisherenklooster te Hoei. Deze haast vergeten 
legende in de bestaande studies over het Sint-Odiliaschrijn heeft de kans geboden om elk 
paneel opnieuw te bestuderen en de iconografie te herbekijken. Daaruit blijkt dat het ver-
minkte paneel bovenaan het schrijn de aankomst van de maagden in Rome uitbeeldt. Ver-
der is de voorstelling van Sint-Ursula met een vaandel op het dakpaneel een uitzonderlijk 
voorbeeld in de paneelschilderkunst van de Lage Landen. Daarnaast toont het schrijn de 
oudste voorstelling van de paus in een boot, in de traditie van de devotie van Sint-Ursula 
met de elfduizend maagden. Eveneens kon deze studie aantonen dat elk paneel van links 
naar rechts moet gelezen worden, en zo in een chronologische volgorde was opgesteld om 
het schrijn te bekijken. Hierbij moest een pelgrim tot tweemaal toe rond het schrijn wan-
delen om het verhaal over de heilige Odilia op een goede manier te bekijken, te beginnen 
bij het dakpaneel, een iconografische opstelling die in de traditie van de Maaslandse kunst 
eerder uniek is.   

1 Het bestaan van een cisterciënzergemeenschap in deze abdij is in 2020 gestopt. De gebouwen zijn verkocht 
en sinds juli 2020 is het reliekschrijn eigendom geworden van het Bisdom Hasselt. Het bisdom gaf het on-
langs in langdurige bruikleen aan de Sint-Odulphuskerk van Borgloon. Over de hele geschiedenis van het 
schrijn zie ook: J. Reyniers, M. Boudin, K. Quintelier en M. Van Strydonck, ‘The Relics of Saint Odilia 
in Abbey Mariënlof’, in M. Van Strydonck, J. Reyniers en F. Van Cleven (red.), Relics @ the Lab. An 
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