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Introductie 

Deze les geeft leerlingen een inzicht in de geschiedenis van de Heilige Sint 

Servaas, de Noodkist en de Heiligdomsvaart te Maastricht. Leerlingen lezen 

over het ontstaan van de Noodkistverering uit 1218 vanuit verschillende 

perspectieven.  

Het perspectief van een jonge pelgrim van 16 jaar uit 1218, een kanunnik 

(geloofsgeleerde). En daarnaast een onderzoeker uit deze tijd, die de    

Schatkist van Servaas onderzoekt.  

Na het lezen van een perspectief zijn er vragen om te beantwoorden.  

Afsluitend is er een verwerkingsopdracht. 

 
Afb. Sleutel van Sint-Servatius, Servatiussleutel,  
begin 9e eeuw, verguld zilver, Schatkamer van  
de Sint-Servaaskerk in Maastricht. 
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1. De jonge pelgrim 

Stel je voor: je bent 16 jaar in 1218. Het hele jaar door werk je bij de werkplaats van je vader. Deze is 

molenaar en maalt het meel. Van zonsopgang tot zonsondergang ben je bezig. Dat vind je ergens ook 

fijn, want zo heb je niet veel tijd over om te piekeren over het leven en de dood. Je twee jaar jongere 

zusje is op haar 8ste doodgegaan aan de pest. Dat was een akelig gezicht. Vaak ga je nog na het werk 

nog even naar haar graf om haar niet te vergeten.  

Dit jaar is speciaal, dat weet je van je broer. Het jaar van de Heiligdomsvaart. Eindelijke weer eens 

wat te doen in de stad! De kerk opent haar deuren om het heiligdom van Servaas te tonen, de    

Noodkist. Dat wordt een spektakel. Overal kaarsen en blinkend goud en edelstenen. Zoveel rijkdom, 

het lijkt de hemel wel.  

En daarnaast alle mensen die dan naar de stad komen. Pelgrims van ver die de oude botten van     

Servaas komen eren. Zij brengen spullen mee uit verre streken, misschien lukt het je wel om dit keer 

iets te kopen. Het is wel oppassen voor de zakkenrollers, want ook die komen op de feestelijkheden 

af. En dit keer zal iemand vanuit het kapittel een dief vrijpleiten van zijn zonden. Man, dat is me wat! 

Je hoopt maar dat vader je die dag wat eerder vrijaf geeft.  

 

Opdracht 1. Het twaalfde-eeuwse oostkoor 

De Noodkist werd in de middeleeuwen niet in de kerkschat bewaard waar deze nu staat, maar stond 

in een vaste opstelling op het hoofdaltaar in het oostkoor van de Sint-Servaaskerk. Door nieuw    

onderzoek weten we dat dit een metershoog podium moet zijn geweest (afb. 1).  

 

Afb. 1 Noodkist in vaste opstelling op het hoofdaltaar in het oostkoor van de Sint-Servaaskerk. 
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Een houten kap overdekte de Noodkist gedeeltelijk en deuren konden de kopse kanten van de kist 

bovendien aan het oog onttrekken. Alleen bij bijzondere feestdagen was de Noodkist geheel of       

gedeeltelijk zichtbaar. Dit maakte deze gebeurtenis tot een bijzonder spektakel, met allemaal      

kaarsen die de gouden reliekschrijn flonkerend belichtten. 

 

Het is voor ons moeilijker voor te stellen dat je de vertoning van de Noodkist als iets feestelijks          

ervaart. Voor de middeleeuwse mens was het een waar spektakel. Met al dat kaarslicht en de mooie 

spullen eromheen. Om een idee te geven wat dit moet zijn geweest wordt er wel eens een link gelegd 

naar festivals.  

Ga jij wel eens naar een festival?  

Wat wil je daar beleven? Wat kom je tegen op een festival? 

 

 
2. Het kapittel 

‘Oooo zoveel te doen’, volgende week zal het volk het heiligdom komen aanschouwen. Duizenden 

mensen komen van heinde en ver om kijken en te bidden bij de Noodkist.  

Vorige week nog had je een goed gesprek met een mede-kanunnik van het kapittel, over ’Memento 

Mori’, gedenk te sterven. Leef iedere dag in de aanwezigheid van God en het hiernamaals. Dit leven is 

slechts een tussenstop.  

Als je door de stad loopt zie je overal de armoede en de verleidingen bij de mens, zij kunnen hun zon-

dige verlangens niet bedwingen. De mens moet zijn eigen sterfelijkheid inzien. En leven volgens Gods 

regels, de 10 geboden. Je kent ze uit je hart?  

Misschien dat de Noodkist van Servaas de gewone sterveling nog kan redden. Het geeft hun in ieder 

geval de moed en de kracht om de ontberingen van het leven aan te kunnen. Hoe vaak zie je niet dat 

moeders bidden bij het graf van Sint-Servaas voor hun zieke kinderen. De arme stakkers.  

Het kapittel is bepaald niet arm, integendeel! Tijdens de Servaas-dagen zal al het goud worden        

opgepoetst, zodat het nog meer zal blinken en pelgrims vanuit de hele regio naar Maastricht komen 

om deze openbaring van het goddelijke te zien.  

Je hebt gehoord van broeders uit Clairvaux die zich verzetten tegen alle pracht en praal. Terug naar 

de soberheid! Samen met een medekanunnik heb je geprobeerd deze gedachtegang te volgen. De 

mensen willen zich juist verwonderen over al dat moois, dat bedoeld is als eerbetoon aan God? En de 

beelden helpen juist om ze te leren over de geschriften uit de bijbel. 

 

  



 

4 
Lesbrief VO CKV - De Schatkamer en de Noodkist van Sint-Servaas 

Opdracht 2 De Schatkamer 

De huidige Schatkamer van Sint Servaas gaat terug op de middeleeuwse kerkschat. Dit was een     

verzameling relieken, reliekhouders en bijzondere voorwerpen, die van groot belang waren voor de 

kerk en het kapittel van Sint-Servaas. 

De kerkschat was geen museumachtige verzameling, bedoeld om te 

bekijken. Objecten uit de kerkschat werden rondgedragen in een 

processie en werden gebruikt om de altaren van de kerk te versieren 

op bijzondere feestdagen. Af en toe werden ze aan het publiek      

getoond: aanvankelijk vanaf de dwerggalerij, een open gang aan de 

buitenzijde van het koor (afb. 2); later tijdens de zevenjaarlijkse  

Heiligdomsvaart, de belangrijkste stadsprocessie. De kerkschat werd 

bewaard in twee goed afgesloten ruimtes naast het koor. 

 

 
 
 

Afb. 2 Reliekentoning vanaf de dwerggalerij  
(Blokboek van St. Servaas) 

 

Weet je wat een reliekhouder is?  

Bekijk de verschillende relieken (afb. 3), wat valt je op?  

Zijn er overeenkomsten, of verschillen en welke symbolen herken je. 

 

 

Afb. 3 Diverse relieken rondom de Noodkist van de Sint-Servaaskerk 
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De belangrijkste onder de Servaasrelieken zijn de botten van de heilige Sint Servaas zelf. Speciaal 

hiervoor werd in de jaren 1160-1170 een nieuwe bewaarplaats gemaakt, een reliekschrijn die        

bekend staat als de Noodkist. Dit is het spectaculaire hoogtepunt van de huidige Schatkamer en de 

blikvanger van de Heiligdomsvaart (afb. 4). De Noodkist heeft de vorm van een huis met een            

zadeldak, met voorstellingen op alle zijden én de dakvlakken.  

 

 

Afb. 4 De Noodkist van de Sint-Servaaskerk 

 

De kist bestaat uit een houten kern, waarop reliëfs in verguld koper zijn aangebracht. De randen en 

omlijstingen zijn versierd met gouddraad (zgn. ‘filigraanwerk’) en kleine plaatjes met versieringen in 

emaille (gesmolten glaspasta) en bruinvernis. Allerlei onderdelen zijn bovendien voorzien van        

edelstenen en gesneden antieke of middeleeuwse cameeën (afb. 5). 

 
Afb. 5 Noodkist, detail hergebruikte cameeën in decoratie van de topgevels.  

 

De kunstenaar in de 12de eeuw was een ambachtsman, niet zo zeer een kunstenaar zoals we deze 

tegenwoordig kennen. De kerk gaf de opdracht om een reliekhouder te maken; een voorwerp om een 

of meer relieken in te bewaren. Kun je zien van welke materialen de Noodkist is gemaakt?  

 

Verschillende mensen hebben de afbeeldingen vervaardigd, een echte samenwerking. Kijk naar de 

mensfiguren op de Noodkist, wie zijn er afgebeeld denk je?  
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Opdracht 4 Jouw standpunt 

Op de lange zijden van de Noodkist zijn de twaalf apostelen afgebeeld, 

met steeds twee apostelen zittend onder een dubbelarcade. De korte 

zijden laten aan de ene zijde Christus zien, aan de andere zijde Sint 

Servaas zelf, vergezeld door twee engelen. De dakvlakken hebben een 

‘goede’ en een ‘slechte’ kant: op de ene kant worden groepjes goede 

mensen beloond, op de andere worden de verdoemden bestraft. De 

bazuin blazende engelen aan de zijkanten kondigen het Laatste Oor-

deel aan (afb. 6).  

 

 

Afb. 6 Noodkist, detail blazende engel 

De middeleeuwer leefde volgens de tien geboden.  

Zoek de 10 geboden eens op, herken je er een van?  

Probeer de 10 geboden naar hedendaagse normen en waarden te vertalen. 

 

 

3. De onderzoeker: Ontdekken hoe mensen vroeger leefden, context geven aan de relieken met hun 

betekenis, ‘waar stond het, waarom werden ze gemaakt’? De onderzoeker begint altijd met een of 

meer vragen. In het onderzoek naar de Noodkist heeft dit wel 30 jaar geduurd, voordat de               

onderzoeker uit alle beschikbare bronnen de antwoorden op een rijtje heeft gezet en in een boek 

heeft opgeschreven. 

Goede vragen zijn belangrijk, maar dan begint het speurwerk pas echt. Uren achter elkaar stukken 

lezen en zoeken in archieven, bibliotheken en op internet. Op zoek naar de verbindingen in               

geschriften en getekende afbeeldingen. 

De Noodkist stond in het jaar 1218 in het koorgedeelte van de kerk, waar alleen het kapittel kwam. 

Alleen bij bijzondere feestdagen konden de mensen buiten het kapittel, de gewone mensen, de 

Noodkist zien. De houten kast die de Noodkist grotendeels afdekte werd dan geopend. Op het altaar 
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en rond het podium stonden kandelaars. De onderzoeker heeft zich afgevraagd hoe dit er kan       

hebben uitgezien (afb. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 7 Sint Servatiuskerk, tekening (Joannes Brabant) van de 12e eeuwse  
panelen van de Noodkist, afkomstig uit de collectie van RHCL GAM collectie LGOG,  
Joannes Brabant, Potloodtekeningen, vol. 5. 

 

In 1391 werd er een begin gemaakt van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart. Vanaf toen werd er om 

de zeven jaar de Noodkist getoond. De traditie om de Noodkist door de stad te dragen komt uit de 

zestiende eeuw. In tijden van nood droeg men de kist door de stad om de mensen in de stad te      

beschermen tegen ziekte en oorlog. Dit ging ook buiten de zevenjaarlijkse cyclus om. 

 

Opdracht 5 het onderzoek 

De altaaropbouw met de Noodkist als onderdeel maakte deel 

uit van een complete herinrichting van het koor in de twaalfde 

eeuw. Hierbij werden de gewelven en de wanden van het koor 

van een uitgebreid geschilderd programma voorzien, dat de 

heilsgeschiedenis weergaf: de christelijke leer, waarbij de offer-

dood van Christus aan het kruis de mensheid heeft gered (afb. 

8). Een uitgebreide en soms complexe reeks Bijbelse voorstellin-

gen verduidelijkte met goede en kwade voorbeelden de keuze 

die de mensheid heeft. 

 

 

Afb. 8 Reconstructie met 3D model Noodkist op het hoofdaltaar in het        
oostkoor van de Sint-Servaaskerk. 
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Op onderstaande afbeelding is door de onderzoeker de schildering op de gewelven het koor            

gereconstrueerd (afb. 9). 

Ga eens op zoek naar onderstaande afbeeldingen en symbolen. Wat betekenen deze? Bedenk zelf 

een vraag over deze beelden die jij zou kunnen onderzoeken.  

 

 

 

Afb. 9 Reconstructie koorgewelf van het oostkoor van de Sint-Servaaskerk. 
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Eindopdracht. 

Je hebt gelezen over het gebruik en de betekenis van de Noodkist. Een kist, die de middeleeuwse 

mens hoop en vertrouwen gaf. Een object gemaakt door de kerk om het goddelijke mee af te      

beelden. En in onze tijd vormt de kist belangrijk religieus erfgoed dat ons inzicht geeft in de wereld 

van de middeleeuwse mens, in de kunst, de maatschappij en het geloof. Maar nog steeds is de kist 

een belangrijk symbool: als het voornaamste ‘werkzame’ object in de Heiligdomsvaart. De Noodkist 

biedt hoop en troost aan gelovigen en aan iedereen die waarde hecht aan dit oeroude ritueel.  

 

Ontwerp samen een eigen reliekschrijn, een eigen Noodkist. 

Werk samen in een groepje van 6. Eenieder ontwerpt een stukje van de kist. Op iedere zijde van deze 

kist staat een eigentijds persoon afgebeeld en een symbool.  

Bedenk samen: 

• waar gaat jullie ‘nood’kist over? 

• wie staan erop afgebeeld? 

• welke symbolen gebruik je? 

• hoe wordt er in je groep samengewerkt? Maak een taken verdeling.  

 

Materiaal: 

- was of klei 

- hout 

- houtlijm 

- eventueel aluminium embossing 

 

Aan de docent: 

Deze laatste opdracht is bedoeld als verwerkingsopdracht. Gebruik hiervoor het materiaal dat voor-

handen is. Sommige scholen werken met plaatmateriaal als aluminium embossing, anderen met ke-

ramiek en glazuur, of gebruik imitatie bladgoud, was en papier-maché.  

 

Veel plezier! 
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Aan deze lesbrief voor het voortgezet onderwijs CKV – De Schatkamer en de Noodkist van             

Sint-Servaas werkten mee:  

Ilse van Lieshout, werkgroep Cultuureducatie Religieus Erfgoed/Heiligdomsvaart Maastricht,  

Mirelle Nunes en Raphaël Rijntjes, bestuursleden Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst.  

 

Beeldmateriaal:  

Afb. 1, 8 en 9: reconstructies Noodkist, Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst 

Afb. 2: A.M. Koldeweij en P.N.G. Pesch, Blokboek van St. Servaas, 1983, publicatie van Clavis Stichting 

Publicaties Middeleeuwse Kunst 

Afb. inleiding, 3, 4, 5, 6 en 7: F.B.P. Ahsmann, Order and Confusion, 2017, publicatie van Clavis Stich-

ting Publicaties Middeleeuwse Kunst 

 

Met dank aan: Jacques van Rensch namens de Schatkamer Sint-Servaaskerk en subsidiënten          

Clavis publicatie ‘Order and Confusion’ van de auteur Fred Ahsmann (2017). 
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