
SNEEK 720 

Sneek G EM EE N TE S N EEK F 

Locatie: Parochiekerk van St. Maarten (Martinikerk; thans N. H.) (?) 

Bisdom: Groningen 

Cultusobject: Heilig Kruis (reliek?) 

Datum: Onbekend 

Periode: 16e eeuw 

Adres: Grote Kerkstraat 5,8601 ED Sneek 

Over deze vroeg 16e-eeuwse regionale cultus rond waarschijnlijk een reliek van het Heilig Kruis is 

nauwelijks meer bekend dan dat pelgrims hier om genezing kwamen smeken. 

Topografie 

- De locatie is niet helemaal zeker omdat zij in de be

schikbare bronnen niet met zoveel woorden wordt 

vermeld: behalve aan de St. Maartenskerk zou even

tueel ook aan het Kruisbroedersklooster in Gronin 

gen gedacht kunnen worden. De overgeleverde 

tekstpassages , met name uit het testament van Jet, de 

weduwe van Tzumma, uit 1540, wijzen echter niet in 

die laatste richting. Deze legateert geldbedragen aan 

St. Maarten en het Heilig Kruis en bestemt een 

nieuwe albe voor het Heil ig Kruisaltaar, maar maakt 

verder in haar testament geen melding van de kruis

broeders en hun klooster ofkerk, terwijl zij ook geen 

van hen onder haar executeurs of getuigen heeft op

genomen. 

Cultusobject 

- Het ging waarschijnlijk om een partikel van het H. 

Kruis . 

Verering 

- Het Heilig Kruis wordt enkele malen genoemd in 

testamen ten en in de zogenaamde Sneker recesboe

ken uit de eerste helft van de 16e eeuw. De twee tek

sten waaruit blijkt dat er daadwerkelijk bedevaarten 

naartoe ondernomen werden, respectievelijk door 

een kreupele vrouw uit Kampen en een ouderpaar uit 

Sn ikzwaag dat beterschap voor hu n blinde kind 

hoopte te verkrijgen , zijn te vinden in het mirakel

boek van Bolswa rd . In geen van beide bedevaarten 

bracht het H. Kruis uitkomst: zowel de vrouw als het 

ouderpaar met kind werden in Bolsward geho lpen 

door 0.1. Vrouw, nadat ze eerst nog een vergeefse 

tocht naar de O.L. Vrouw va n Leeuwarden hadden ge

maakt. 

- Van het voortduren van de cultus na 1540 is niets be

kend. 

Ans ichtkaart (1952) met 

de Martinikerk te Sneek. 

Collectie SKKN, Utrecht. 
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