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De sleutel van Servatius  

 

Vanaf de vroegste tijden van het christendom was er in Rome een grote verering voor de “ketenen”, waarmee de 

Prins van de Apostelen, de heilige Petrus, in de gevangenis was vast gebonden, in de laatste dagen van zijn leven. We 

vinden een duidelijk bewijs hiervan in de kronieken van de heilige Paus Alexander, die op 3 mei 117 als martelaar 

stierf. Balbina, een dochter van de tribune Quirinus, was genezen van een ongeneeslijke ziekte, door het aanraken 

van de ijzeren ketting, waarmee de nek van de H. Alexander was vast gebonden, en ze bleef deze ketting kussen. 

Toen zei de paus tegen haar: "Stop met het kussen van deze ketting; zoek in plaats daarvan de ketenen die de Heilige 

Petrus heeft gedragen, en geef daar aan je eerbetoon. Na lang en pijnlijk zoeken ontdekte Balbina de ketens van de 

apostel en ze liet deze na aan Theodora, zuster van de H. Hermes, prefect van Rome. Eudoxia, de vrouw van 

Valentinianus III, had tegen het jaar 441 een van de oudste kerken van Rome gerestaureerd, die werd ingewijd door 

de H. Sixtus III, en kort daarna werden de ketenen van Petrus daar naar toe getransporteerd; de ketting, of 

tenminste een van de twee, waarmee deze apostel vastgebonden was in Jeruzalem en die zich ook in Rome bevond, 

werd ook geplaatst in dezelfde kerk, die als naam kreeg “Ecclesia S. Petri ad vincula”. 

Wat betreft het stoffelijk overschot van de apostelen, de gelovigen uit de eerste eeuwen hadden zoveel eerbied 

daarvoor dat de pausen het niet toestonden dat ze werden aangeraakt. Deze respectvolle angst wordt duidelijk 

bevestigd door St. Gregorius de Grote, in zijn brieven. De vrouw van Constantijn vroeg aan de paus om het hoofd en 

de lijkwade van Sint Paulus te mogen hebben, om die in de kerk te plaatsen, die ze ter ere van deze apostel in 

Constantinopel had gebouwd. De paus antwoordde in het jaar 591, dat het onmogelijk was om aan dit vrome 

verlangen te voldoen, omdat ‘de lichamen van de heilige Apostelen Petrus en Paulus in hun kerken voortdurend voor 

wonderen zorgen, zodat men, zelfs om te bidden, hen alleen benadert met een religieuze angst’. Dus de Romeinen 

zijn, voegt hij eraan toe, wanneer ze relikwieën afgeven, niet gewend om deeltjes van de heilige lichamen los te 

maken, maar ze deponeren deze enige tijd op hun grafdoeken, gewoonlijk "brandea" genoemd, "prandea"of 

"sanctuaria", die vervolgens later worden verspreid als relikwieën. Om echter, zoveel als het in hem is, toch aan de 

wens te kunnen voldoen, belooft de Heilige Gregorius hem een deeltje van de ketens van Sint Paulus. 

De gewoonte om geschenken, naar koningen of andere eminente personages, fragmenten (ramenta) van de ketens 

van Sint Petrus of van Sint Paulus te sturen, hetzij in een ring geplaatst zoals bij een ketting, hetzij in een kruis of in 

een sleutel, was in zwang sinds de aanstelling van de Heilige Silvester (314-336) of misschien zelfs al sinds de tweede 

eeuw. Door deze relikwieën aan te raken kwamen er zoveel wonderbaarlijke genezingen, dat van alle kanten aan de 

pausen verzoeken kwamen om deze te verkrijgen. Zo zou paus St. Gregorius de Grote niet alleen gouden sleutels, die 

van de heilige Petrus waren, hebben weg gegeven, maar hij zelf stuurde een reliekschrijn met sleutels naar 

Anastasius, Patriarch van Antiochië, ook aan een edelman met de naam Andrew, aan de ex-consul John, aan de 

bisschop Columbus, aan Childebert, koning van de Franken, aan een patriciër genaamd Theoctiste, aan Theodore, 

dokter in Constantinopel, aan de ex-consul Léonce, aan Secondin, aan Récharede, koning van de Visigoten, aan de 

patriciër Asclepiodotus en Savinelle, enz. 

 

De kleine fragmenten van de ketting waren meestal ingesloten in het handvat van de sleutel, zo uitgewerkt, dat ze 

konden worden gezien, en dat door de hals van de sleutel zo te bewegen ze naar binnen konden worden geklonken, 

zonder dat ze door de openingen van het handvat konden gaan. Soms werden echter alleen kleine stukjes van de 

ketting in deze sleutels gesloten, zonder dat ze zichtbaar waren. Deze sleutels, sleutels van belijdenis of simpelweg 

sleutel van sint Petrus genoemd,  werden ook door enkele pausen van de volgende eeuwen aan prinselijke of 

bisschoppelijke hoogwaardigheidsbekleders gegeven.  We zullen de heilige Vitalis citeren, die paus werd in het jaar 

657 en die een sleutel naar de vrouw van Oswy, koning van Northumberland heeft gestuurd, zoals we weten van een 

brief van de dezelfde paus, bewaard door Bède in zijn kerkelijke mémoires. In 741 stuurde de heilige Gregorius III 

twee van dergelijke sleutels naar Karel Martel, en in 796 stuurde de heilige Leo III er een naar Karel de Grote. 
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Uiteindelijk in 1079 presenteerde de heilige Gregorius VII aan Alfonso, koning van Castilië, een kleine gouden sleutel, 

waar stukjes van de ketenen waren ingesloten. 

Na dit historisch overzicht zijn we nogal verrast dat er vrijwel geen van dit soort “Petrus sleutels” te vinden is in de 

oudste kerken ten noorden van de Alpen. Een inventaris van de schat van de kathedraal van Laon, opgesteld in 1523, 

beschrijft een sleutel die een sleutel lijkt te zijn van Sint Petrus. We lezen: "Clavis quedam magna cuprea et grossa. 

In extremitate manubrii instar ovi anserini cum plurimis foratibus". We weten niet of deze sleutel de Franse revolutie 

heeft overleefd. Pater Johannes Baptist Verax SJ, geciteerd door de Bollandisten, noemt ook een sleutel, vroeger 

vereerd in een kerk van het eiland Corsica, gewijd aan St. Petrus. (Maar deze was er niet meer toen het deel van de 

Acta Sanctorum verscheen). 

Voor zover we hebben gezien, zijn er in het Westen niet meer dan twee sleutels die qua vorm en kunst van groot 

belang zijn voor de kerkelijke archeologie. Een van deze sleutels wordt in Maastricht vereerd als relikwie van de 

heilige Servatius, eerste bisschop en beschermheilige van deze stad, de andere wordt bewaard in de stad Luik. 

De oudste en meest opmerkelijke is de Sleutel van de heilige Servaas, die wordt bewaard in de rijke schatkamer van 

de oude kathedraal van Maastricht. De Bollandisten, die een tekening ervan voor het eerst publiceerden, denken dat 

alle sleutels van de heilige Petrus, groot en klein, bijna dezelfde vorm hadden. 

De eerste vermelding van de Maastrichtse Sleutel is te vinden in de Handelingen van Sint Servaas. Sint Hubertus, de 

laatste bisschop van Maastricht, zou, nadat hij het monument had geopend waar de heilige Monulphus het lichaam 

van zijn illustere voorganger naar had overgebracht, aan zijn rechterkant een kruis, en aan zijn linkerkant de Sleutel 

hebben gezien. Onze oude kronieken prijzen de deugd van deze Sleutel, en de Limburgse dichter Henric Van 

Veldeke, die dichtte tussen 1160 en 1190, bezong hem als "de glorie van heel dit land"; vanaf de eerste jaren van de 

middeleeuwen werd de sleutel het meest kenmerkende attribuut van Servaas. De oudste voorstelling, die we van 

onze heilige kennen, stelt hem voor terwijl hij de sleutel in zijn linkerhand vasthoudt. Deze figuur, die dateert uit de 

12e eeuw is omgeven door een inscriptie die lijkt te verwijzen naar de eerste kruistocht, hij is in bas-reliëf gesneden 

op het stenen monument dat ooit de westelijke kapel van de Maagd Maria van het schip scheidde van de kerk, die 

vandaag onder het zuidelijke venster van het transsept staat. Reeds onder Raoul de Zehringen, die van 1167 tot 1191 

de bisschoppelijke zetel van Luik bezette, zien we enkele munten die in Maastricht zijn geslagen, met aan één kant 

de sleutel en boven de sleutel het woord clavis. Alleen het woord “clavis” verschijnt zelfs op twee veel oudere 

imperiale munten, ook geslagen in Maastricht. De sleutel is ook benoemd in de oude liturgische boeken van de 

Servaaskerk. 

Tegen het jaar 376 maakte de heilige Servaas een pelgrimstocht naar de graven van Sint Petrus en Sint Paulus om te 

smeken om Gallië niet verloren te laten gaan. Bij deze gelegenheid openbaarde Petrus hem in een visioen dat de 

zonden van het volk een strenge straf onvermijdelijk maakten, maar dat hij zelf de tegenslagen van zijn kudde niet 

zou meemaken. Tijdens dit verblijf in Rome ontving Servaas de sleutel van de heilige paus Damatius, die toen 

regeerde, dit als een kostbare herinnering aan zijn bedevaart en als een belofte van de bescherming door Petrus. 

Dit alles is overgeleverd in de kronieken van de heilige Gregorius de Grote. Deze bracht het geschenk van de Sleutel 

in verband met de verschijning van Sint Petrus aan Servaas. Onze voormalige dichter Henric Van Veldeken vertelt 

hoe de wachter van de hemelpoort aan Servaas de sleutel, “een hemels werk zoals nooit eerder gezien" 

overhandigde. Volgens de geleerde Baronius, was het in de oudheid gebruikelijk om Petrus-sleutels voordat ze naar 

illustere personages werden gezonden op het altaar van Sint Pieter te leggen, om hen een soort zegening te geven. 

Net zoals het lichaam van Karel de Grote in het gewelf werd geplaatst, bedekt met alle keizerlijke ornamenten, en 

omringd door alle kostbare voorwerpen van goud en zilver, die hem ter herinnering aan zijn bedevaarten waren 

gegeven door verschillende pausen, zo werden meer dan vier eeuwen eerder de stoffelijke resten van de heilige 

Servatius in het graf gelegd, niet alleen met al zijn bisschoppelijke insignes, maar ook met de Sleutel die hij uit Rome 

had meegenomen. Zo vond S. Hubertus hem in 726. 

"De gezegende van God," zei de dichter, "was heel knap, liggend in zijn graf, aan zijn rechterkant was het 

bisschoppelijke kruis, aan de andere kant de sleutel die St. Petrus hem in Rome gaf: een hemels werk, dat nog steeds 

wordt bewaard in zijn kerk en welk een voorwerp van eer en troost is voor het hele land.” 
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We begrijpen dat het hele land werd getroost door de Sleutel van Servaas, wanneer we in de kronieken zien dat Sint 

Petrus hem deze gaf, "zodat hij op dezelfde hoogte zou staan als Mozes, aan wie God gaf op de berg Sinaï de stenen 

tafelen gaf, en dat de sleutel de belofte zou inhouden van de macht waarmee Servaas bemiddelt voor zijn trouwe 

dienaren tijdens hun leven en na hun dood; zoals wanneer iemand in een oud gebed leest: Ik groet u, gezegende 

Servatius, u bent bij God, groot in waardigheid en kracht, omdat Hij u een kostbare sleutel uit de hemel heeft 

gezonden. Open voor mij de deur van het Paradijs met de Sleutel van een hemels werk, dat de Heer u heeft 

gezonden”, en in een document van de heilige Engelbert, aartsbisschop van Keulen, lezen we dat hij voorrechten 

verleent aan de kerk van S. Diende, om geholpen en uitgerust te worden door zijn verdiensten en zijn voorspraak in 

dit leven en in het andere. 

Dit is wat Gilles, een monnik uit Orval in het bisdom Trier, die in de eerste helft van de 13e eeuw leefde, zei: "In het 

klooster, waar het lichaam van Sint Servatius wordt bewaard, bevindt zich ook de sleutel die deze heilige bisschop 

van Petrus ontving, toen hij God smeekte om Gallië te behoeden. Deze sleutel is als een deugd die een einde kan 

maken aan de verwoestingen die muizen of ander ongedierte op het platteland aanrichten. Als hij over de landen 

wordt rond gedragen. De priesters die de sleutel meer dan eens over het platteland van Hesbaie, Tessandria en 

Saksen droegen, getuigden dat ze bij hun terugkeer een groot aantal dode muizen vonden. Het gebeurde dat deze 

sleutel 's nachts werd gestolen samen met andere waardevolle voorwerpen van de schat. De geestelijkheid, meer 

verlaten door het verlies van de Sleutel dan door dat van de rest van de schatkist, besloot God aan te spreken door 

gemeenschappelijke gebeden, en schreef een driedaagse vasten en een plechtige processie voor. Toen de stoet op de 

een of andere manier was verlopen, zagen we in de verte een groot aantal vogels verzameld op een doornstruik; het 

was een teken van de Heer. En inderdaad, het was onder deze struik dat de dieven een deel van de schat hadden 

begraven, inclusief de Sleutel. We hebben de aarde doorzocht en alles gevonden. Maar één ding verstoorde hun 

vreugde, de sleutel was in tweeën gebroken: en tot overmaat van ramp hadden verschillende ambachtslieden 

geprobeerd om hem te herstellen maar niemand van hen was erin geslaagd. Maar toen verscheen de heilige Servaas 

aan een van de kanunniken en liet hem zien dat, wat niet door de mens was gemaakt, niet met de hand kon worden 

hersteld; wanneer menselijke arbeid faalt, is het noodzakelijk om goddelijke hulp in te roepen. Toen legden de 

kanunniken de Sleutel op het altaar, na Zonsondergang, en toen ze elkaar ontmoetten om de metten te zingen, 

vonden ze de Sleutel helemaal aan elkaar, en ze bedankten God en sint Servaas.” 

Wanneer in tijden van oorlog, pest of andere rampen de algemene processie van de relikwieën plaatsvond, werden 

de sleutel, evenals het kruis, de staf en de grote kelk van Servaas, door vier kanunniken rond gedragen. Sinds het 

begin van de 16e eeuw wordt de sleutel ondersteund door een zilveren engel met een hoogte van anderhalve voet. 

Deze engel verdween met verschillende andere kostbare voorwerpen tijdens de Franse overheersing, in het jaar 

1797; na de heropening van de kerk werd de sleutel teruggegeven door de erfgenamen van Godefroid Cruts, een 

voormalige kannunik. 

Wat betreft zijn vorm en versiering, is het vooral het handvat (manubrium) dat zo rijk is gesneden dat het opvalt. Dit 

handvat lijkt te komen uit een tak omgeven door gebladerte; het is langs zijn lengte aan de zijkanten begrensd door 

twee stengels, naar binnen doorbladerd en het eindigt in een bundel bladeren, net als het klassieke acanthusblad. 

De afgeplatte vlakken van het handvat zijn in twee delen verdeeld door een brede rib bedekt met ornamenten in de 

vorm van op elkaar liggende schubben. Aan weerszijden van de rib kronkelt een gaaf werk, waarbij ongeveer drie 

windingen bijna gelijk aan elkaar zijn, en het geheel herinnert, zowel in vorm als tekening aan plantaardige 

voorstellingen, die destijds ook de klassieke Romeinse kunst kenmerkten, vlak voor de invasie van de barbaarse 

volkeren. Het moet worden erkend dat al dit handvat, als een werk van gietijzer (opus fusile) geperfectioneerd met 

kalk, met veel kunst is bewerkt. Boven het manubrium stijgt een beweegbare handgreep, die twee kleine gebogen 

bogen vormt en wordt vastgehouden door een bout waarvan het hoofd een roos met zes bladeren voorstelt. Deze 

handgreep was duidelijk bestemd om twee koorden of twee kettingen in te houden, en die om de nek werd 

gedragen om het relikwie op de borst te kunnen dragen, zoals gebruikelijk was; op de tekening van onze Sleutel, 

zoals nagetekend door de Bollandisten, zien we zelfs langs de bogen van het handvat twee kleine ringen, die 

sindsdien verdwenen zijn. De relatief korte steel van de sleutel is hol en naar buiten toe gesneden met acht facetten. 

Het bit vertegenwoordigt zes keer de vorm van een kruis, zoals we dat ook kennen in de vroege dagen van het 
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christendom: ten eerste vormt het hele bit, diagonaal gezien, een kruis door zijn zij-inkepingen; de andere vijf zijn 

doorboord in het oppervlak, een grote in het midden, vier kleine in de hoeken. Deze ontmoeting van vijf "Griekse" 

kruisen kan worden beschouwd als het type van het Jeruzalemkruis, zoals het is verschenen sinds de laatste 

kruistocht op het wapen van de kerk van het Heilig Graf. 

Bij het observeren van de artistieke vorm van onze Sleutel, zien we duidelijk dat het metalen gietijzer, behandeld 

met een superieure kunst in het klassieke Rome, dit voortreffelijke werk niet laat zien, omdat we gewend zijn het te 

bewonderen in de analoge producties van de eerste twee eeuwen van keizers Rome. Archeologen die, door een 

nauwgezette studie van ornamenten vergelijkbaar met die van de Sleutel, in zijn opengewerkte vegetatie de tijd van 

zijn oorsprong kunnen lezen, zullen dat gemakkelijk herkennen in deze set takken en bladeren, beide herinnerend 

aan de oude acanthus en de plantaardige voorstellingen. in Rome en Ravenna vinden we, net als in de bewaarde 

stenen sculpturen in Aquileia, dergelijke afbeeldingen, daterend uit de eerste eeuwen van het christendom. 

De rijke versiering van onze Sleutel verklaart genoeg, hoe het "een prachtig, hemels werk" ("mirifici operis, van 

hiemelschen ghewerke") had kunnen worden genoemd, hoewel deze kwalificatie kan worden toegepast op het 

eminente onderwerp waarvan het is gemaakt, alleen in zijn vorm zo artistiek vervaardigd. Onder de metalen was er 

niets heiliger dan de legering van goud en zilver, bekend als electrum. Bisschop Etienne, die van 903 tot 920 de kerk 

van Luik regeerde, meldt dat onze illustere burger, de heilige Lambertus, 20e bisschop van Maastricht en Martelaar 

(+ 17 september 709), het evangelie verkondigde aan de inwoners van Tessandrië en hij gebruikte daarbij de 

vergelijking:  het electrum verenigt twee naturen, de goddelijke en de menselijke, in de persoon van onze Heer Jezus 

Christus. 

Veel proefschriften zijn geschreven over zowel het woord electrum als wat het betekent. Oorspronkelijk gebruikt om 

een legering van goud en zilver in verschillende verhoudingen aan te duiden, maar waar goud regelmatig 

overheerste, betekende deze term later ook messing, email en zelfs sommige samenstellingen werden gemaakt door 

alchemisten. Het is ook bekend dat deze naam vroeger aan barnsteen werd gegeven, omdat deze stof door zijn gele 

kleur gemengd met wit erg lijkt op de genoemde legering. De kerk van Sint Maria Magdalena in Hildesheim heeft 

twee kleine kandelaars, vervaardigd in de school en onder leiding van de grote bisschop van deze stad, de heilige 

Bernward (+ 1022). Deze zeer opmerkelijke kandelaars dragen het volgende opschrift: "Bernuuardus presul 

candelabrum hoc pruerum suum primo huius artis flora non avro non argento en tamen ut cernis conflare iubebat", 

dat wil zeggen, ze zijn samengesteld uit electrum. Als we de Servaassleutel vergelijken met de Hildesheim-kandelaars 

valt de gelijkenis op als we naar het materiaal kijken. 

Hoewel de legering van goud en zilver soms is gebruikt in de periode van de Karolingers en Ottonen, is het zeker dat 

het veelvuldige gebruik ervan een kenmerkend teken is van numismatiek en goudsmeden onmiddellijk voor en na de 

migratie van mensen. 

Het is echter ook mogelijk dat onze Sleutel oorspronkelijk was verguld, zoals vaak de Sleutels van Sint Petrus waren, 

volgens de hierboven geciteerde teksten. De kleur van goud is niet zichtbaar op de verhoogde delen, die 

blootgesteld zijn aan wrijving, maar het is wel zeer zichtbaar in de holten. 

De details die we zojuist hebben gegeven, niet alleen over de artistieke vorm, maar ook over het materiaal van de 

Sleutel van Sint Servatius bevestigen volledig de authenticiteit ervan, vastgesteld door de traditie van de Kerk van 

Maastricht en de getuigenissen van de auteurs. 

 

De zekerheid van deze authenticiteit wordt nog vergroot door de vergelijking van de Sleutel van Maastricht met die 

van Luik, die we hier des te meer bereidwillig publiceren, omdat het de enige bekende tegenhanger is van die van 

Servaas. De heilige Hubertus, de laatste bisschop van Maastricht, ontving deze sleutel in Rome, tijdens een 

bedevaart die hij maakte naar de graven van de apostelen. De Luikse auteurs plaatsen sinds de twaalfde eeuw deze 

reis in 696 en laten deze samenvallen met het martelaarschap van Lambertus, door wie Hubertus zou zijn opgevolgd 

in opdracht van de heilige paus Sergius I. Deze omstandigheden zijn in tegenspraak met de bekende feiten; want 

Lambertus stierf pas in 708, of liever in 709, na een pontificaat van veertig jaar; De heilige Hubertus kon hem niet 

opvolgen in 696, noch tot bisschop worden gekroond door Sint Sergius, die op zijn laatst in 702 stierf. Wij geloven 

dat deze bedevaart moet zijn geweest in het jaar 721, toen Hubertus door de wonderen die gebeurden in Luik, de 
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plaats van het martelaarschap van Lambertus, overwoog om het heilige lichaam daar naar over te brengen en de 

bisschoppelijke zetel er naar over te dragen, want zijn biograaf vertelt ons dat hij een jaar aarzelde voordat hij het 

besluit nam; het is gedurende deze tijd dat hij de reis naar Rome heeft gemaakt, of tenminste dat hij zich tot de 

Soevereine geestelijkheid heeft gericht om toestemming te vragen om het ambt naar Luik over te dragen, en het is 

dan ook dat hij toen van de heilige Gregorius II de zogenaamde Sleutel van S. Petrus zal hebben ontvangen, om de 

nieuwe bisschoppelijke stad onder de bescherming van de Prins van de Apostelen te plaatsen, zoals het ook was 

gebeurd met Maastricht onder de heilige Servaas. 

Men moet geloven dat deze Sleutel werd neergelegd in het graf met het lichaam van de heilige Hubertus, die in zijn 

pontificale kleding was gekleed. Een anonieme auteur van het leven van deze heilige vóór zijn episcopaat leert ons 

dat in zijn tijd, in de elfde of twaalfde eeuw, de sleutel werd bewaard in de kerk van de heilige Petrus in Luik, die 

Hubertus had laten bouwen en die hij als plaats voor zijn begrafenis had uitgekozen. Jacques de Voragine beweert in 

de 13e eeuw hetzelfde, en deze twee auteurs voegen eraan toe dat deze Sleutel niet alleen voor onze heilige was als 

een teken van de kracht van binden en losmaken, maar ook van het genezen van de waanzinnige en de woedende. 

We weten dat Sint Hubertus al eeuwenlang met succes wordt ingeroepen tegen hondsdolheid. 

Deze kerk van Sint Pieter werd tijdens de Franse revolutie vernietigd. De sleutel werd in het begin van de 

negentiende eeuw overgebracht naar de kerk van St. Croix, waar hij nog steeds wordt vereerd. 

Voordat we verder gaan met de beschrijving van het relikwie van Luik, zullen we in een paar woorden de 

karakteristieke eigenschappen noemen die beide sleutels gemeen hebben, evenals de verschillen, die aantonen dat 

de sleutel van Servaas een paar eeuwen ouder is dan die van Hubertus. 

Ten eerste moeten de twee sleutels als reliekschrijnen worden beschouwd, omdat ze elk een holle handgreep 

hebben en uiteraard bedoeld zijn om een pakje met fragmenten van de ketenen van de heilige Petrus te bevatten. 

Beide dragen vervolgens aan de bovenkant een lus, bedoeld om een touw of ketting door te halen, waarmee ze om 

de nek werden gedragen. De twee “botten” van de sleutels, die kruisvormig zijn, geven duidelijk aan dat ze niet 

bedoeld waren voor seculier gebruik, maar dat ze een religieus doel hadden. 

De bewering dat de sleutel van Servatius ongeveer drie eeuwen ouder is dan die van Hubertus, bewijst zichzelf om 

twee redenen. In de eerste plaats toont de Sleutel van Maastricht, vervaardigd in de tweede helft van de vierde 

eeuw na Christus, nog steeds, hoewel hij geleden heeft, de superioriteit van metallisch gietijzer, zoals het soms op 

grote schaal werd gemaakt bij de klassieke keizers van Rome. De sleutel van Luik, anderzijds, lijkt, zelfs voor een 

ongetraind oog, als een werk dat gemaakt is in een minder geavanceerde gieterij, zoals dergelijke werken werden 

gemaakt in Italië, na de volksverhuizing, en bijgevolg, na de traditionele kunst van het klassieke Rome. Nog in het 

midden van de elfde eeuw, in de dagen van Desiderius, abt van Monte Cassino, was de kunst van het smelten van 

metalen zo onvolmaakt in Italië dat er geen ervaren handwerkslieden waren om grote gietstukken uit te kunnen 

voeren. Inderdaad nam Desiderius zijn toevlucht tot de Griekse bouwers in Byzantium voor de vervaardiging van de 

deuren (nog steeds bestaand) van de kerk die hij in Mont-Cassin had gebouwd. 

Niet alleen de prachtige technische uitvoering, maar ook het artistieke ontwerp van de vormen en de grote waarde 

van het metaal claimen een hogere oudheid voor de sleutel van Servaas. Als we kijken naar de sleutel van Hubertus, 

die ook veel heeft gelden in de loop van de tijd, zien we zelfs oppervlakkig dat deze zeer inferieur is aan de Sleutel 

van Maastricht, vooral kijkende naar de figuren en de plantaardige versieringen. Dit vergelijkende onderzoek van de 

twee sleutels laat duidelijk zien dat beeldende kunst, onder invloed van de vormen van de klassieke oudheid, veel 

perfecter was vóór de migratie van mensen, dan onmiddellijk daarna, toen klassieke herinneringen uit Rome 

verdwenen waren en men zijn toevlucht moest zoeken naar de kunst in Byzantium. 

De beroemde Sleutel van Hubertus heeft een lengte van 0,373 m. De as, waarvan de diameter 0,082 m. is, wordt 

verdeeld door een horizontale band, 0,018 m. breed, in twee gelijke delen, die op hun beurt worden gedeeld door 

vier verticale banden van dezelfde lengte als de eerste; zodat het handvat een set van acht compartimenten heeft, 

met onregelmatige driehoeken. In elk van de bovenste compartimenten staat de figuur van sint Petrus, die in zijn 

rechterhand het "volume" draagt. In de vier onderste compartimenten is de "Majestas Domini" vertegenwoordigd. 

Fig. 3 geeft in natuurlijke grootte een van de onderste driehoeken. Van beide kanten van de Heiland zie je 

driehoekige en kruisvormige doorbraken. Christus, gezeten op de regenboog, zegent blijkbaar op de manier van de 



28 
 
Grieken: de linkerhand draagt het gesloten boek van het leven. Fig. 4 geeft in natuurlijke grootte een van de tot nu 

toe doorboorde banden. Als men in de voorstelling van de planten en de dieren op zoek zou zijn naar iets meer dan 

alleen een ornament zonder symboliek, zou men de levensboom (hom) kunnen vinden waarnaar twee viervoeters 

rennen. Deze man, die een zeer karakteristiek ornament is van het plantenrijk, wordt vaak gevonden in de zijden 

stoffen van de Arabisch-Egyptische periode. Hetzelfde ornament wordt ook heel vaak gevonden in eerdere 

sculpturen en schilderijen, en iets later dan de tiende eeuw. In de hals zit een pakketje met een fragment van de 

ketens van de heilige Petrus. Dit pakketje heeft een lengte van 0,018 m. Dit relikwie is door de dagen heen nog 

steeds te zien en wanneer je de sleutel schudt, hoor je duidelijk een beetje resonantie. Het moet duidelijk zijn dat 

een deeltje van de heilige keten ook was ingesloten in de holle handgreep van de sleutels, die paus Gregorius de 

Grote gaf aan de koningen Childebert en Recede, aan bisschop Columbus en aan de arts Theodore. In het bovenste 

deel van de hals bevinden zich vier steunen die op hun punten samenkomen en een ring dragen, waardoor een touw 

of kettinkje werd gehaald om de sleutel te kunnen dragen. Dezelfde bestemming moet worden toegewezen aan de 

vier halve ringen aan de voet van de nek. Het is te betreuren dat het onderste deel van de Sleutel zijn primitieve 

integriteit niet heeft behouden, zoals te zien is aan de klinknagel en de afdichting, die onder de figuur van Christus is. 

Bovendien bewijzen het metaal en de kleur van de twee delen dat ze op verschillende tijdstippen zijn gemaakt. Het 

bovenste gedeelte is gemaakt in de tijd van Hubertus en toont door zijn geel-heldere kleur de legering van messing, 

terwijl de steel, evenals het kruisbeeld van de knop, de roodachtige kleur toont die specifiek is voor puur koper en 

zonder legering. Het is mogelijk dat het onderste gedeelte verloren is gegaan tijdens de brand van 28 april 1183, 

waardoor niet alleen de kathedraal van St. Lambert, maar ook de kerk van St. Pieter in de as zijn gelegd. Door de stijl 

van het kruisbeeld te bestuderen, evenals de groep van de Heilige Maagd en de heilige Johannes aan de andere kant, 

kunnen we de tijd bepalen waarop dit nieuwe deel werd toegevoegd: de figuur van Christus met het karakteristieke 

"perizonium", evenals de twee andere figuren, laten zien dat ze gemaakt zijn in de tweede helft van de 13e eeuw. 

Bij het afsluiten van dit opstel zijn we verheugd om op te merken dat de kerken van Maastricht en Luik, die 

gedurende zoveel eeuwen de heilige sleutels, kostbare relikwieën van hun respectieve oprichters hebben bewaard, 

met trouw dezelfde trouw hebben behouden. Dat geeft hun het recht om zichzelf dochters van de Romeinse kerk te 

noemen, "Romanae Ecclesiae filia". 

 

 


