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JAARVERGADERING TE VIJLEN 

EN WANDELING DOOR DE VIJLENERBOSSEN 
OP ZONDAG 9 JUNI 1968 

Jaarvergadering in Hotel Boltong, Vijlenerberg 55, te Vijlen 
AANVANG TE  11.00 UUR 

AGENDA: 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Jaarverslagen van secretaris en penningmeester. 
3. Verslag van de kascommissie over 1967-1968 en benoeming van de kascommissie 1968-1969. 

Jaarverslag van de hoofdredacteur van het Natuurhistorisch Maandblad en de Publicaties. 
Bestuursverkiezing. 
a. Aan de beurt van aftreden zijn de heren: H. de Haan en P. J. van Nieuwenho- 

ven.   Beiden stellen zich herkiesbaar. 
b. Voorstel tot benoeming van twee nieuwe leden van het bestuur: de bieren J. A. M. 

Heerkens   Thijssen   en   H. Gilissen. 
Rondvraag en sluiting. 

E. WIERT Z-HOESSELS 

5. 

6. 

Na de vergadering is er gelegenheid in het restaurant het meegebrachte lunchpakket te gebruiker, dan wel een een- 
voudige lunch te bestellen. Hierna (± 2 uur) wordt onder leiding van Dr. D i e m o n t een wandeling gemaakt 
door de Vijlcner bossen. Einde van de tocht rond half vijf. 
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AANKONDIGING 
VAN DE MA 4NDVERG ADERINGEN 

Te Maastricht, in de maand juni GEEN 
maandvergadering. 

Te Heerlen, op dinsdag 11 juni 1968, om 
19.30 uur in het Grotiuscollege. 

NIEUWE LEDEN 

R. Goldbach, van Reebreekstraat 14, Utrecht, x 
M. Mey, Kast. Schaloenstraat 17, Maastricht, x 
Fr. Teunissen, Hogeweg 51, Voerendaal. x 
Mevr. B. Meys-Vreuls, Tongerseweg 12, Maas- 
tricht. 
W. Elling, Benzenraderweg 68, Heerlen. 
J. Bais, Heistraat 42, Terwinselen. x 
F. Krüll, St. Franciscusweg 65, Heerlen, x 
A. C. Groeneweg, Prins Bernardstraat 29, Eys- 
den. x 
Fr. Vliegen, Cortenbachstraat 3, Voerendaal. x 
W. D. Verdick, Rozemarijnstraat 36, Rotter- 
dam (25) x 
H. C. Reynierse, Pattonstraat 1, Heerlen, x 
A. Cox, Stationstraat 8, Belfeld. 
Jac. Bouten, Veegtesstraat 13, Venlo. 
F. Coenen, Abel Tasmanstraat 19, Groningen. 
J. v. d. Heuvel, Hogerheideweg 2, Belfeld 
H. Ogg, Alfons Ariensstraat 2, Maastricht. 
S. Scholberg, Prins de Lignestraat 16, Geleen. 
Mr. A. Hustinx, Spoorlaan 11, Roermond. 
M. J. H. v. d. Besselaar, Wieënweg 60, Bruns- 
sum. 
A. Rijksen, Arrestruwe 10e, Maastricht. 
F.   Stokbroeks,   Franciscus   Romanusweg   16, 
Maastricht. 
Mevr. Moers, Oranjeplein 221, Torenflat. 
Maastricht. 

DE NATUUR IN 

Excursieprogramma van het I.V.N. 

Zondag 9 juni: Omgeving van het kasteel 
Limbricht; vertrek van de Platz te Limbricht om 
14.30 uur. 

Zondag 9 juni: Dagwandeling Bunde - Geul- 
Ie; vertrek van station Bunde om 11.00 uur. 

Zondag 9 juni: Veldwandeling omgeving 
Bocholtz; vertrek Wilhelminaplein Bocholtz 
om 14.30 uur. 

Zondag 16 juni: Omgeving Daniken-Sweyk- 
huizen; vertrek station Geleen-Oost om 14.30 
uur. 

Zondag 16 juni: Bustocht naar de Eifel (Hel- 
lenthal); vertrek Markt-Kerkrade om 8.30 uur. 
Pas en lunchpakket meenemen. Opgave en in- 
lichtingen bij de heer W. Buck, Pricksteenweg 
15 te Kerkrade. 

Zondag 23 juni: Eifeltocht in het Hammer- 
thal-Dedenborn; vertrek Stationplein Meers- 
sen om 7.00 uur. Opgave en inlichtingen bij de 
heer Joh. Maas, Bunderstraat 128 te Meerssen, 
tel. 04403-2098. 

Zondag 23 juni: Excursie naar Hotton (Bel- 
gië); vertrek Heilig Hartbeeld te Elsloo om 
8.00 uur. Opgave en inlichtingen bij de heer 
L. M. Welbers, Julianastraat 62 te Elsloo. 

Zondag 30 juni: Ardennentocht langs de 
Tros-Marets en Eau Rouge. Wederom een zeer 
aantrekkelijke wandeling langs een van de 
mooiste bergriviertjes van de Ardennen. Op- 
gave door storting van • 6,50 p.p. op giroreke- 
ning 1168814 t.n.v. IVN-Limburg te Heerlen 
voor 22 juni. De deelnemers krijgen nader be- 
richt van vertrektijd enz. 

Deelname aan deze wandelingen is voor ieder- 
een vrij, men behoeft geen lid te zijn van de 
organiserende verenigingen. 

Met x gemerkt zijn jeugdleden. 

DE AFBEELDING OP DE OMSLAG 

Zal alleen de Araucaria de reorganisatie van 
het zuidelijk deel van het Stadspark overleven? 

foto C. Vollgraff. 

I.V.N.-dag op 8 juni te Heerlen 

Opening om 10.30 in het Gemeenschapshuis 
te Weiten, Weltertuinstraat, waarna cause- 
rieën door de heren Dr. P. J. van Nieuwen- 
hoven en Dr. Ir. W. H. Diemont. Om twee uur 
natuurwandeling naar de reservaten Kunder- 
berg en Putberg. Inlichtingen bij de heer Tas- 
ma, Limburgiastraat 26 te Heerlen. 



NATUURHISTORISCH MAANDBLAD 59 

MEDEDELINGEN VAN DE 
TEGELSE NATUURVRIENDEN 

Van de Tegelse Natuurvrienden ontvingen 
wij een uitgebreid rapport, 17 folio-pagina's 
lang, betreffende de ornithologische waarne- 
mingen in 1967 in de omgeving van het Staats- 
natuurreservaat de Holtmeulen te Tegelen, met 
ringgegevens en bijzonderheden tijdens voor- 
en najaarstrek. Uit dit rapport blijkt niet alleen 
een bewonderenswaardig grote activiteit van de 
Tegelse vogelliefhebbers, maar ook een bege- 
renswaardig grote verscheidenheid aan vogels 
in dit gebied. Helaas is nergens de waarnemer 
zelf vermeld, zodat over de waarde van de waar- 
nemingen zelf verschillend zal worden geoor- 
deeld. Verdacht zullen bijv. zijn de waarneming 
van een nog al groot aantal Europese kanaries, 
tot in het hartje van de winter toe: 8-1:6, 4-11:1, 
9-11:5, 2-XII:3, 9-XII:5. Ook een gierzwaluw- 
waarneming op 27-X zal niet iedereen willen 
geloven. 

Het slot van het rapport volgt hier in zijn 
geheel: 

Ringgegevens 

De vergunning tot het ringen van nestjongen, 
werd in 1967 uitgebreid met 'n vangvergunning. 
Onze actieve ringgroep heeft daarvan een dank- 
baar gebruik gemaakt, hetgeen moge blijken uit 
nevenstaand overzicht van de geringde vogels in 
en om Staatsnatuurreservaat •de Holtmeulen": 

1  sperwer 
4 torenvalk (pul) 
4 waterhoen 

31 kievit (pul) 
5 bosuil (pul) 
3 ransuil (2 pul; 1 ad.) 
1 ijsvogel 
3 kuiflceuwerik (pul) 

30 boomleeuwerik (pul) 
5 veldleeuwerik (4 pul; 

I ad.) 
460 boerenzwaluw (429 

pul; 31 ad.) 
272 ocverzwaluw 

1 ekster 
2 vlaamse gaai 

25 koolmees 
27 pimpelmees 

3 zwarte mees 
2 kuifmees 

23 matkopmees 
12 staartmees 
21 winterkoning 
46 roodborst  (7 pul;  39 

ad.) 
2 nachtegaal 

16 gekraagde roodstaart 
(7 pul; 9 ad.) 

6 roodborsttapuit (3 
pul; 3 ad.) 

84 merel (15 pul; 69 ad.) 
9 kramsvogel (ad.) 

13 koperwiek (ad.) 
15 zanglijster (4 pul; 

II ad.) 
6 grote lijster (pul) 

25 kleine karekiet 
2 bosrietzanger 
7 spotvogel 

41 zwartkop 
43 tuinfluiter  (16 pul; 

27 ad.) 

41 gtasmus  (2 pul; 39 
ad.) 

45 fitis (7 pul; 38 ad.) 
32 tjiitjaf (ad.) 

1 fluiter (ad.) 
2 grauwe  vliegenvan- 

ger (ad.) 
10 bonte vliegenvanger 

(9 pul; 1 ad.) 
1 bhuwborst (ad.) 

20 hi ggemus (ad.) 
1 graspieper (ad.) 
2 boompieper (1 pul; 

1 ad.) 
12 witte kwikstaart (11 

pul; 1 ad.) 
1 kl.ipekster (ad.) 

37 spreeuw   (18  pul;   19 
ad.) 

38 rirgmus (25 pul; 13 
ad.) 

13 groenling (ad.) 
29 putter 

2 sijs 
38 knju (27 pul; 11 ad.) 

2 kleine barmsijs 
23 go.idvink   (1   pul;  22 

ad) 
3 goudhaantje 

364 vink 
189 keep 
25 geelgors (4 pul; 21 

ad.) 
1 turkse  tortel   (ad.) 
2 houtduif (pul) 
1 watersnip 
9 zwarte roodstaart 

(pul) 
2 duinpieper (pul) 
2 rietgors 

TERUGMELDINGEN •GERINGDE VOGELS" IN 1967 

Soort Geringd te Datum Teruggevonden te 

VELDLEEUWERIK, Belfeld 1-6-66 Solférino (Landes), 
nestjong Frankrijk 
BOERENZWALUW", Belfeld 27-5-66 Mal (Limburg), België 
nestjong 

BOERENZWALUW   $ , Belfeld 16-6-64 Belfeld 
overjarig 
ZANGLIJSTER, Tegelen 29-6-66 St. Loubès (Gironde), 
nestjong Frankrijk 
PUTTER, Belfeld 27-10-67 Kessenich (Limburg), 

België 
VINK   9 , Kongclunden, 2-6-66 Belfeld 
volgroeid Amager, 

Denemarken 

Datum Bijzonderheden 

25-10-67      met net 
gevangen 

9-9-67      op slaapplaats 
gevangen en 
weer geringd 

27-5-67      dood gevonden 
op broedplaats 

1-1-67      geschoten 

2-11-67      gevangen en 
gekooid 

20-10-67      met net gevan- 
gen en weer ge- 
ringd 
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Broedgegevens 

Om de natuur in het reservaat niet onnodig 
te verontrusten, hebben wij ons er ook dit jaar 
van weerhouden, hier de broedgevallen der aan- 
wezige vogelsoorten te onderzoeken, daar hier- 
omtrent toch al tellingen worden verricht door 
Staatsbosbeheer. 

Bovendien hebben wij in de loop der jaren 
voldoende gegevens verzameld over de vogel- 
stand in dit gebied. 

Beeld en geluid 

Als onderdeel van de geplande documentaire 
over de fauna en flora van de Tegelse natuur- 
gebieden, is onze werkgroep •geluid- en beeld- 
registratie" inmiddels begonnen met het maken 
van de gewenste geluid- en filmopnamen. Dit 
werk zai zich over enkele jaren uitstrekken. 

De parabolische reflector voor de geluidopnamen. 

JUBILEUM VAN DE NATUURWACHT 

Op Hemelvaartsdag, 6 mei 1948 werd voor de 
eerste maal in Zuid Limburg (en in Limburg) 
een wachtbeurt vervuld, en daarmee was het 
bestaan van de Natuurwacht een feit geworden. 
Het doel was toen de bescherming van de or- 
chideeën in het Gerendal. 

Er was een korte voorbereiding aan vooraf 
gegaan. In die jaren na de oorlog bleek steeds 
meer de noodzaak van natuurbescherming, 
maar de overheid deed nog weinig, zeker in ons 
gewest. Daarom werd in 1947 voor Heerlen en 
omgeving een •Comité Natuurbescherming 
Oude Mijnstreek" opgericht en een •Natuur- 
wacht" ingesteld. Ik noem de namen van dr. 
Thiadens, nu direkteur der Geologische Stich- 
ting te Haarlem, dr. van Banning, nu burge- 
meester van Geleen, en ondergetekende. 

Bevorderen van kennis van en liefde voor de 
natuur hoorden al van het begin tot de taken 
van de Natuurwacht. 
In november 1949 werd daarom een herfstten- 
toonstelling •Natuur en Landschap" in het 
Raadhuis te Heerlen georganiseerd, die veel 
belangstelling trok. Voorjaar 1950 werd be- 
gonnen met herstel en inrichten van de be- 
kende Wachthut bij de Berghof (Wylre). Dat 
werd het centrum, in het hele land bekend, van 
de diverse werkzaamheden. Maar op de voor- 
grond bleef toch staan de bescherming van de 
zeldzame flora, vooral orchideeën: een bijzon- 
dere en bijzonder mooie taak die maakte dat 
het Comité en de Natuurwacht bleven voort- 
bestaan toen vele andere in een groter lan- 
delijk verband: het IVN, opgingen (1960). 
Al overigens was men ook in een bijzondere 
positie gekomen sinds de aankoop van de 
Wachthut met omgeving in 1954; deze vond 
plaats met belangrijke steun van het Rijk. Het 
•Hutreservaat" staat dan ook als bijzonder na- 
tuurgebied geregistreerd. Enkele jaren later be- 
sloot de Staat tot aankopen van de Berghofwei 
(mede op aandrang van het Comité); dit bo- 
tanisch bijzonder mooie gebied, dat het eigen 
reservaat min of meer omsluit, werd in 1958 
afgerasterd als •wetenschappelijk reservaat", 
niet voor publiek toegankelijk. 

M. Bruna 

Uit: Marjolein, Contactblad van de Stichting Natuur- 
beschermingswacht Zuid-Oost  Limburg. 
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Fig. 1. • De Noodkist van de St. Servaas te Maastricht. • Uit J. J. M. Timmers, 1962. 
Foto F. H. Lahaye. 

OVER VLEERMUIZEN, DE NOODKIST VAN SINT SERVAAS 

TE MAASTRICHT EN OUDE GRAFKELDERS 
door 

A. M. HUSSON 
(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, LeidenJ 

Inleiding 

Tot de grote kostbaarheden van Maastricht, 
die tegelijk getuigen van de vroomheid van ge- 
neraties in voorbije eeuwen, behoort ongetwij- 
feld de reliekschrijn van Sint Servaas, aange- 
duid   als   I-ERETRUM   PONTIFICUM,   CAPSA,   NOOTCASSE 
of NOODKIST (zie fig. 1). In deze Noodkist, een 
houten met gedreven en vergulde koperen pla- 
ten beklede kist, lang circa 175, breed circa 49 
en hoog 74 cm, in de vorm van een langgerekt 
huis met zadeldak (Bock &. W i 11 e m s e n, 
1873, pp. 121-134; Timmers, 1962, p. 5), rus- 
ten sinds eeuwen relieken (overblijfselen van 
beenderen en gewaden) van Sint Servaas en 

van zijn voorganger Sint Martinus, eens bis- 
schoppen der Tongeren. 

Volgens de traditie stierf Sint Servatius op 
13 mei 384. 

Ofschoon exacte gegevens ontbreken, moet 
men op stijlkritische gronden aannemen dat het 
schrijn tussen 1160 en 1170 vervaardigd is (zie 
Schnitzler, 1959). 

De Noodkist heeft een bewogen geschiedenis 
gehad evenals de stad Maastricht zelf. Door het 
meevoeren in processies en het tijdelijk onder- 
brengen op veilige plaatsen in woelige tijden 
werd de Noodkist beschadigd. Restauraties 
werden niet altijd op deskundige wijze uitge- 
voerd. In 1958 besloot het kerk bestuur van de 
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Sint-Servaas om onder supervisie van een inter- 
nationale commissie van deskundigen tot een 
verantwoorde herstelling over te gaan. Deze 
restauratie werd in 1962 door de edelsmid Leo 
Brom te Utrecht voltooid. 

In bewogen woorden heeft T i m m e r s 
(1962, p. 42) dit feit weergegeven: •De luister 
van de Domus Aurea is weer over de vervallen 
Noodkist opgegaan. Zij is weer •auro ridens 
mundo gemmisque nitens", glanzend van zuiver 
goud en stralend van gesteenten. Zij is opnieuw 
het aardse beeld van het Hemelse Jeruzalem, 
het visioen des vredes. De Noodkist is weer het 
gulden hart van het oude Tricht". 

Bij het openen van de Noodkist op 19 januari 
1958 werden vijf pakketten aangetroffen, waar- 
van één voorzien was van een loden plaat met 
het opschrift: •CINERES SCI SERVATII" (grafresten 
van de Heilige Servatius). Voor de inhoud van 
de vier overige mag ik volstaan te verwijzen 
naar Bock 6, Willemsen (1873, pp. 90- 
95, 132-134 en LXXI-LXXVI); deze pakketten 
zijn hier verder van geen belang. De oorsprong 
van het eerste pakket is geschiedkundig zonder 
enige twijfel vast te stellen. 

Uit de ACTA CAPITULI van 7 en 9 maart 1611 
(Bock c\ Willemsen, 1873, p. 131, voet- 
noot 1), die op het pakket betrekking hebben, 
blijkt dat het Kapittel van de St.-Servaaskerk 
te Maastricht toendertijd opdracht gaf om de 
inhoud van de Noodkist te controleren en en- 
kele verborgen plaatsen in de crypte op nog mo- 
gelijke aanwezige relikwieën te onderzoeken, 
eveneens om de nog aanwezige resten uit het 
graf van St. Servaas in de crypte te verzamelen. 
Deze laatste nu werden in een schoudervelum 
gewikkeld en met een loden plaat voorzien op 
9 maart 1611 in de Noodkist gelegd. De laatste 
keer vóór de restauratie van 1958, dat de Nood- 
kist werd geopend, was op 9 november 1863. In 
de officieel opgestelde akte (zie B o c k «S. W i 1- 
1 e m s e n, 1873, p. LXXII) werd het pakket 
toen omschreven: •Sub tertio involucro reperta 
est in serico rubro, cui adfixa erat schedula cum 
his verbis: Cineres corporis S. Servatii, hume- 
rali involuta copia cinerum, et fragmentorum 
quae videntur esse de sepulchrali monumento 
S. Servatii; huic involucro chorda serica viridis 
coloris affixum erat plumbum cum hac veteri 
inscriptione: Cineres. Sci. Servatii". 

•In het derde pakje werd, gewikkeld in rode zijde 
(waaraan een label gehecht was met deze woorden: •ge- 
beente van Sint Servaas"), een aantal beenderresten 
teruggevonden, gewikkeld in een schouderdoek en een 
aantal fragmenten, waarschijnlijk afkomstig uit een tom- 
be van de H. Servatius; aan dit pakje was met een groen- 
gekleurd zijden koord een loden plaat gehecht met dit 
oude inschrift: gebeente van Sint Servaas". 

Op advies van J. L. A. Brouwers, con- 
servator van de schatkamer van Sint Servaas, 
liet het kerkbestuur het pakket •Cineres Sci 
Servatii" door mej. dr. J. E. Leene van het La- 
boratorium voor Textieltechniek en Vezeltech- 
nologie van de Technische Hogeschool te Delft 
onderzoeken en conservering voorbereiden. 
Naast o.a. textielen, sandalen en munten vond 
zij nu schedelresten en skeletdelen van een 
vleermuis (zie fig. 2). Deze ongewone vondst in 
een relikwieën-schrijn deed vanzelf de volgende 
vragen rijzen: (a) van welke soort vleermuis 
zijn deze restanten afkomstig en (b) hoe zijn 
deze in het pakket terechtgekomen? 

Door bemiddeling van mevr. dr. W. Minis- 
van de Geyn, die van 1939 tot 1948 conservatri- 
ce was bij het Natuurhistorisch Museum te 
Maastricht, werd mij verzocht deze vragen te 
beantwoorden. Ik ben mevr. Minis tevens zeer 
erkentelijk voor de mij toegezonden beschei- 
den, die zij over dit onderwerp bijeenzocht. 

De naam van de vleermuis uit de Noodkist 

De determinatie van de schedelfragmenten 
en de skeletdelen van de vleermuis (zie fig. 2), 
aangetroffen in het pakket •Cineres Sci Ser- 
vatii" leverde niet veel moeilijkheden op. De 
schedelfragmenten, bestaande uit boven- en on- 
derkaak, zijn afkomstig van de Laatvlieger, 
Eptesicus serotinus (Schreber). Ook de skelet- 
delen (humerus, radius, femur, bekken en meta- 
carpalia) stemmen in grootte en vorm geheel 
met die van deze soort overeen, zoals bleek uit 
een vergelijking met skeletten van vleermuizen 
aanwezig in het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden. Hieruit mag de conclusie 
worden getrokken dat al deze fragmenten van 
hetzelfde individu afkomstig zijn. 

Van de schedel werden de volgende maten 
(in millimeters) genoteerd: 
a. lengte tandenrij bovenkaak, c-m3, 8.0; 
b. breedte over de laatste molaren in de bovenkaak, 9.1; 
c. interorbitale breedte, 4.5; 
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Fig. 2. • Schedel- en skeletfragmenten van Eptesicus se- 
rotinus (Schreber) aangetroffen in het pakket •Cineres 
Sci Servatii" uit de Noodkist. • Foto Chr. Hoorn, Rijks- 
mus. Nat. Hist. Leiden. 

d. lengte onderkaak van de voorrand van de eerste snij- 
tand tot de achterrand van de processus condylicus, 
15.8; 

e. lengte tandenrij onderkaak, c-m3, 8.5. 

Van de skeletdelen werd de totale lengte (in 
millimeters) bepaald: 
a. humerus, 32.8; 
b. radius, 49.8; 
c. femur, 19.3; 
d. metacarpale 2de vinger, 46.2; 
e. metacarpale 5de vinger, 45.3. 

Alle fragmenten hebben een licht geelbruine 
kleur en zijn vrijwel geheel schoon; slechts hier 
en daar is nog een restje van het beenvlies aan- 
wezig. De hoeken en holten van schedel en ske- 
letdelen zijn geheel of ten dele opgevuld met 
korreltjes zand, kalksteen of bodemstof. De 

fragmenten vertonen hierdoor het beeld eigen 
aan skeletten die, na het vergaan van huid, vlees 
en weke delen, bloot staan aan de invloed van 
lucht, temperatuur en vochtigheid; ook insecten 
of larven van insecten helpen mee aan dit pro- 
ces van ontbinding. De botten, oorspronkelijk 
door pezen of kraakbeen bij elkaar gehouden, 
raken los van elkaar. Is het skelet van een klein 
zoogdier afkomstig, bijvoorbeeld van een vleer- 
muis, dan zijn de zeer kleine botjes, b.v. wer- 
vels, ribben, hand- en voetwoitelbeentjes, vaak 
niet meer terug te vinden tussin het vuil van de 
bodem, tenzij dit heel nauwkeurig wordt uit- 
gezeefd. Door allerlei oorzaken, b.v. luchtstro- 
mingen, wegsiepen door grotere insecten of 
door muizen, wordt zo'n skeletje als het ware 
uiteengerukt en verspreid over de bodem. Ook 
de schedel blijft zelden intact. Niet alleen val- 
len tanden uit, maar ook de beenplaten, door 
schedelnaden met elkaar verbonden, komen los 
te liggen en kunnen dan gemakkelijk worden 
verspreid. Het een en ander is op deze wijze ge- 
schied met de vleermuis, waarvan skeletdelen 
zijn teruggevonden in het pakket uit de Nood- 
kist. Alles wijst er op, dat de;:e restanten niet 
toebehoren aan een dier, dat ter plaatse (dus in 
het pakket zelf) uiteen is gevallen, maar van 
een vuile bodem of vloer bijeen zijn gezameld 
en toen in het pakket zijn gestopt. Door mej. dr. 
Leene is de inhoud van het pak eet uit de Nood- 
kist zeer zorgvuldig uitgezocht, zoals wel bleek 
uit het feit dat zij vleugels en losse koppen van 
insecten heeft weten te verzamelen. Veilig kan 
dus worden aangenomen, dat de restanten af- 
gebeeld op fig. 2 ook werkelijk alles is, wat van 
de vleermuis in het pakket is terecht gekomen. 

Behalve deze schedel- en skeletdelen werden 
in het pakket ook schilfers van beenderen ge- 
vonden, die van een veel groter organisme af- 
komstig zijn. Deze schilfers :ijn niet verder 
te determineren, doch hoogstw. arschijnlijk van 
het skelet van een mens afkomstig. Het feit dat 
in dit pakket de tweede snijtaiid uit de linker 
onderkaak van de schedel van een mens werd 
aangetroffen, wijst eveneens in deze richting. 

De hierboven genoemde zoologica worden 
thans bewaard in de Schatkame r van de St.-Ser- 
vaaskerk te Maastricht als bewijsstukken van 
de inhoud van het pakket •Cineres Sci Servatii" 
zoals dit bij de restauratie van de Noodkist in 
1958 werd aangetroffen. 
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Fig. 3. • Kop van Eptesicus serotinus (Schreber), reg. 
no. Leids Mus. 17827 $ . • Potloodtekening R. van As- 
sen, Rijksmus. Nat. Hist. Leiden. 

Hoe is de vleermuis in de Noodkist gekomen? 

Volgens Professor Timmers en de architect 
Brouwers is het onmogelijk dat een vleermuis 
van buitenaf de gesloten Noodkist binnen ge- 
komen is, daar geen enkele scheur, kier of ope- 
ning aan de buitenzijden van het schrijn aan- 
wezig is. Bovendien, al was dit mogelijk ge- 
weest, dan is nog niet verklaard hoe een vleer- 
muis in een pakket kan kruipen dat met een 
koord is omwikkeld. Voordat conservator 
Brouwers mij opmerkzaam maakte op de bo- 
vengenoemde Acta Capituli, opperde hij de 
volgende mogelijkheden voor het aanwezig zijn 
van de vleermuis in het pakket: 

(a). Het dier is de Noodkist binnengegaan 
toen deze open stond en heeft niet tijdig kunnen 
ontsnappen. Bij de restauratie van het schrijn 
bleek namelijk dat achter de beeltenis van Sint 
Servaas op het achterfront in de eikenhouten 
kast (welke de kern van het schrijn vormt) een 
vierkante opening van ongeveer 20 bij 20 cm 
was gezaagd, afgedekt met een smeedijzeren 

plaat. Waarschijnlijk was de Noodkist de ge- 
wone opbergplaats van de textiel-relieken van 
Sint Servaas en werd om de zeven jaar het relief 
van St. Servaas weggenomen om de relieken 
eruit te halen. De Noodkist was dan enige tijd 
open en een vleermuis zou naar binnen kunnen 
glippen. 

(b). De vleermuis is per ongeluk geraakt 
tussen de restanten van de textiel-relieken, die 
met de •Cineres Sci Servatii" in 1611 in een 
pakket werden opgeborgen, nadat bij het beleg 
van Maastricht in 1579 door de Spaanse troepen 
het grootste deel van de textiel-relieken verlo- 
ren ging. 

(c). De vleermuis raakte in het pakket toen 
de relieken van 1634 tot 1654 te Luik verbleven. 

Mijns inziens heeft de heer Brouwers hierbij 
niet voldoende rekening gehouden met het feit 
dat niet een hele vleermuis doch slechts enkele 
botjes binnen het pakket werden aangetroffen. 
En daarom lijkt mij een andere verklaring meer 
waarschijnlijk. Deze is gebaseerd op (a) de leef- 
wijze van sommige vleermuizen, waartoe ook de 
Laatvlieger (Eptesicus serotinus) behoort, en 
(b) op hetgeen bekend is over het pakket •Ci- 
neres Sci Servatii". 

Door J e n t i n k werd reeds in 1879 gewezen 
op het voorkomen van vleermuizen onder zer- 
ken en in grafkelders in oude kerkgebouwen. 
In zijn artikel •Wat men van onze Inlandsche 
Vledermuizen weet" maakt Jentink (1879, p. 
83) bij de bespreking van de Watervleermuis, 
Myotis daubentonii (Kuhl), waarvan het voor- 
komen in Nederland niet eerder in de literatuur 
was vermeld, de volgende opmerking: •Tot 
dusverre in ons vaderland aan de waarnemers 
ontsnapt, schijnt zij er evenwel talrijker voor te 
komen, als men zoude denken, daar ik in eene 
collectie van allerlei soorten door elkander, niet 
minder dan 16 exemplaren vond. Deze collectie 
was verzameld in de St. Pieterskerk te Leiden, 
bij gelegenheid van het opruimen van graven 
onder de zerken in die kerk. Bij deze gelegen- 
heid is opgemerkt, dat de vledermuizen zich 
zelfs in de schedels ophielden, waarin zij menig- 
maal in troepjes van een zestal individus ge- 
vonden werden". In diezelfde collectie vleer- 
muizen uit de Pieterskerk te Leiden, gelegen 
bij de Kloksteeg en het Pieterskerkplein, vond 
Jentink (o.c.,p. 85) ook twee exemplaren van de 
Franjestaart, Myotis nattered (Kuhl): •Ik had 
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onlangs het geluk in de bovengenoemde collec- 
tie uit de St. Pieterskerk te Leiden een paar ex- 
emplaren • mannetje en wijfje • te vinden, 
zoodat deze en de vorige soort [Myotis dauben- 
tonü] voortaan gerust tot onze Fauna gerekend 
mogen worden". In deze collectie vleermuizen 
vond Jentink nog drie andere soorten, zoals 
blijkt uit zijn •Catalogue systématique des 
Mammifères" gepubliceerd in 1888. In deze 
•Catalogue" zijn alle soorten zoogdieren opge- 
nomen met vindplaats en datum aanwezig in het 
Leidse Museum. Onder de soorten Plecotus 
auritus (Linnaeus), Eptesicus serotinus (Schre- 
ber) en Myotis mystacinus (Kuhl), vermeld 
resp. op pp. 172,174 en 190 van de •Catalogue", 
noemt Jentink de dieren die in de maanden no- 
vember en december 1875 in de Pieterskerk te 
Leiden zijn verzameld; het voornoemde mate- 
riaal van Myotis daubentonii en Myotis nat- 
tereri wordt genoemd op p. 188. Al dit mate- 
riaal is thans nog aanwezig in het Rijksmuseum 
van Natuurlijke Historie te Leiden; ofschoon 
Jentink spreekt van 16 exemplaren van Myotis 
daubentonii, heb ik slechts 12 exemplaren te- 
ruggevonden, zodat moet worden aangenomen 
dat het genoemde getal 16 een drukfout is, of 
dat 4 exemplaren verloren zijn gegaan of ge- 
schonken aan andere musea. Dat Jentink in zijn 
artikel van 1879 de Pieterskerk niet noemt als 
vindplaats van de soorten Plecotus auritus, Ep- 
tesicus serotinus en Myotis mystacinus, is wel- 
licht hierdoor te verklaren dat deze soorten 
algemener bekend waren; het was n.1. niet de 
bedoeling van Jentink om in 1879 een complete 
lijst van vindplaatsen te geven. 

Aan Jentink waren derhalve vijf soorten 
vleermuizen bekend die onder grafzerken in een 
oude kerk zijn aangetroffen. Uit het vleermui- 
zen materiaal in het Leidse Museum aanwezig 
blijkt dat tot 1943 niemand meer op het idee is 
gekomen om in de Pieterskerk naar vleermuizen 
te zoeken. Op 23 november 1943 evenwel bracht 
de heer H. W. C. Cossee, technisch hoofdas- 
sistent bij het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden, een bezoek aan deze kerk en 
verzamelde toen 9 exemplaren van de Dwerg- 
vleermuis, Pipistrellus pipistrellus (Schreber), 
dit hij uit scheuren en gaten van enige zerken 
naar boven zag kruipen. Een serieus onderzoek 
echter heeft nooit plaats gevonden, zodat het 
verder onbekend is, of er nog andere soorten 

vleermuizen dan de zes genoemde onder graf- 
zerken in de Pieterskerk huizen. Zelf bracht ik 
in december 1956 een bezoek aan deze kerk, die 
toen werd gerestaureerd. Door overdag een uur 
lang naar de grafzerken, waarvan de spleten, 
scheuren of gaten nog niet waren gedicht, te 
kijken heb ik verschillende vleermuizen of uit 
de spleten naar boven zien kruipen öf daarin 
zien verdwijnen; materiaal werd echter niet 
verzameld. Tegelijk werd ook de Hooglandse 
kerk te Leiden, gelegen aan Je Hooglandse 
Kerkgracht gerestaureerd. Ook daar werd in 
december 1956 hetzelfde waargenomen. Het 
Leidse museum ontving van de Opzichter van 
de herstelwerkzaamheden een paar vleermuizen, 
die hij bij de grafzerken had verzameld. In 
totaal zijn nu in het Leidse Museum drie soor- 
ten uit de Hooglandse Kerk aanwezig, n.1. Ple- 
cotus auritus, Eptesicus serotinus en Myotis 
daubentonii; in de dakgoot wei den in juli 1957 
twee exemplaren van Myotis dasyeneme (Boie) 
gevangen, doch het is niet bekend of deze soort 
ook gerekend moet worden tot de vleermuizen 
die onder zerken verblijf houden. Tijdens de 
restauratie-werkzaamheden zijn alle gaten en 
scheuren, die in de loop der jaren tussen de 
grafzerken waren ontstaan, dichtgemetseld, zo- 
dat het thans voor vleermuizen niet meer moge- 
lijk is onder de grafzerken of in de grafkelders 
te komen. 

Behalve de opgave van Jentink over het voor- 
komen van vleermuizen onder grafzerken zijn 
mij geen andere gepubliceerde gegevens hier- 
over uit Nederland bekend. Bij een •Onderzoek 
naar het voorkomen van vleermuizen en uilen 
in kerken en oude gebouwen' , dat de heer S. 
Braaksma, hoofdassistent A bij het Staatsbos- 
beheer, verricht en waarvan de resultaten over 
de jaren 1962 tot en met 1966 in gestencilde rap- 
porten zijn gepubliceerd, is een groot aantal 
gegevens bekend geworden ove r het voorkomen 
van vleermuizen op zolders en in torens van 
kerkgebouwen. Evenwel heb il. in deze rappor- 
ten geen gegevens aangetroffen over de verblijf- 
plaats van vleermuizen onder grafzerken, die 
zeker in sommige oude kerke ï aanwezig zijn. 
Wel blijkt uit dit onderzoek dat Eptesicus se- 
rotinus regelmatig in kerkgebouwen voorkomt 
(zie ook Braaksma, 1964). 

Het feit dat Eptesicus serotinus en andere 
soorten vleermuizen zich onder grafzerken op- 
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houden, zou een verklaring kunnen geven voor 
het aanwezig zijn van de skeletresten van Ep- 
tesicus in het pakket •Cineres Sci Servatii" uit 
de Noodkist. Op een of andere manier was het 
voor vleermuizen mogelijk om in de crypte en 
grafzerken van de Sint-Servaaskerk te Maas- 
tricht te komen. Dieren zijn daar gestorven, 
tot ontbinding overgegaan, waarna de skeletten 
ten slotte uit elkaar gevallen zijn; de losse botjes 
werden overdekt met stof van bodem en muren. 
Toen in 1611 het Kapittel opdracht gaf om de 
resten aanwezig in de grafkelder van Sint Ser- 
vatius te verzamelen, werd tevens een daar lig- 
gend vleermuizenskeletje opgeraapt. Met de 
textiel-relieken werd dit in het voornoemde 
schoudervelum gewikkeld, met een koord sa- 
mengebonden en als het pakket •Cineres Sci 
Servatii" in de Noodkist gelegd. Op deze wijze 
wordt m.i. het beste verklaard, waarom geen 
geheel skelet van Eptesicus serotinus in dit pak- 
ket werd teruggevonden, en waarom in de hol- 
ten van de verschillende botjes en schedelfrag- 
menten bodemstof en zand- of kalkpartikels 
aanwezig zijn. Mocht deze hypothese van de 
mysterieuze vleermuis in de Noodkist juist zijn, 
dan vormen de gevonden fragmenten waar- 
schijnlijk de oudste vondst van de Laatvlieger 
in ons land. Hierbij wordt dan tevens veronder- 
steld dat in 1863 dit pakket alleen geopend is 
geweest om er de meest gave textielen o.a. het 
dioscuren-slat uit te nemen en dat toen geen 
nieuwe resten zijn toegevoegd. 

Ten slotte nog; een opmerking die echter op 
de Noodkist geen betrekking heeft, doch mis- 
schien van belang is voor degenen die zich 
bezighouden met de literatuur over Nederland- 
se vleermuizen. Sluiter, van Heerdt en 
de S m i d t (1956, pp. 46-51) geven in hun 
boekje •Bescherming van vleermuizen in Ne- 
derland" een overzicht van publicaties over Ne- 
derlandse vleermuizen en hun parasieten, waar- 
van de gegevens tot 1952 ontleend zijn aan de 
notities van dr. L. Bel s. Op pagina 48 vindt 
men nu de literatuuropgave: •Jentink, D., 1879. 
Opstel: o.a. opgave van de vleermuizen die in 
Leiden bij het opruimen van zerken gevonden 
werden (Cremers)" Hierop volgt dan dadelijk: 
•Jentink, F. A., 1879. Wat men van onze In- 
landse Vleermuizen weet", dus het artikel dat 
boven werd aangehaald. Hieruit krijgt men de 

indruk dat D. Jentink en F. A. Jentink twee 
geheel verschillende personen zijn en dat de op- 
gave van de publicatie van D. Jentink aan Cre- 
mers is ontleend. De oplossing nu is deze. 
Rector Cremers, de oprichter van het Natuur- 
historisch Museum te Maastricht, publiceerde 
in 1909 een viertal artikelen over •De Vleermui- 
zen in Limburg". Deze artikelen verschenen in 
de jaargangen 135 en 136 van het tijdschrift •De 
Katholiek". Op pagina 488 van jaargang 135 
zegt Cremers in voetnoot 1: •Met het oog op het 
keurige opstel van Dr. Jentink (1879), [etc.]", 
terwijl hij op pagina 491 in voetnoot 1 de titel 
van dit •opstel" geeft en het tijdschrift waarin 
het is gepubliceerd. Hieruit blijkt dat Cremers 
verwijst naar het reeds aangehaalde artikel van 
dr. F. A. Jentink: Wat men van onze Inland- 
sche Vledermuizen weet. Deze publicatie van 
Jentink wordt nu door Cremers steeds geciteerd 
met de woorden: Dr. Jentink, Opstel (1879). 
De door Cremers aangehaalde passages uit dit 
artikel van Jentink zijn soms letterlijk, soms 
met kleine wijzigingen weergegeven. Het is der- 
halve een vaststaand feit, dat er noch een publi- 
catie noch een manuscript bestaat van een zekere 
D. Jentink met de titel •Opstel". 

Summary 

The present note deals with the remains of a 
skeleton of Eptesicus serotinus (Schreber) 
found in a shrine in the church of St. Servatius, 
Maastricht, Netherlands. This shrine, popu- 
larly called the •Noodkist" and in the official 
documents indicated as •capsa" and •feretrum 
pontificum", is richly ornamented (see fig. 1) 
and contains relics and garments of both St. 
Servatius and St. Martinus, both of whom in the 
fourth century were bishops of the tribe of the 
Tongres in Belgium. The •Noodkist" dates 
from the twelfth century and has always been 
preserved in the church of St. Servatius in Maas- 
tricht. 

In 1611, by order of the Chapter of the 
church, all remains of St. Servatius that were 
still present in the crypt or burial-vault were 
brought together and tied up to a bundle in a 
shoulder-veil of red silk; this bundle was bound 
together with a greenish silken string to which 
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was attached a leaden plaque with the inscrip- 
tion: Cineres Sci. Servatii. 

In 1958, under the supervision of a commis- 
sion of international experts, the contents of the 
•Noodkist" was examined, put in order and 
some garments preserved in this shrine were 
repaired. The above-mentioned shoulder-veil 
was entrusted to dr. Jentina E. Leene of the 
"Laboratorium voor Textieltechniek en Vezel- 
technologie van de Technische Hogeschool" in 
Delft, the Netherlands, who found in it (a) re- 
mains of the skull and the skeleton of a bat, (b) 
some splinters of human bones, (c) the second 
incisive of the left jaw of a human being, and 
(d) some fragments of insects. 

The presence of the remains of a bat in the 
shrine was somewhat surprising. For this reason 
Mr. J. L. A. Brouwers, treasurer of the church 
of St. Servatius asked me to identify these re- 
mains and to give, if nossible at all, an expla- 
nation for the unusual presence in the shrine. 

The remains (see fig. 2) of the skull as well 
as those of the skeleton prove to belong to Ep- 
tesicus serotinus (Schreber), a species rather 
common in the Netherlands (see fig. 3). The 
following explanation for the remains in the 
shrine seems most likely. Already in 1879 Jen- 
tink drew attention to the fact that some spe- 
cies of bats not only live in the attics and stee- 
ples of churches, but also under tomb-stones 
and in burial-vaults of old churches. Jentink's 
remarks are based on bats found in the Pieters- 
kerk (church of St. Peter) in Leiden. In Decem- 
ber 1956 I visited two Leiden churches, the just 
mentioned Pieterskerk and the Hooglandse- 
kerk. Here I could confirm Jentink's observa- 
tions as I also saw how bats crawled out of holes 
and crevices between the tomb-stones. So far 
the following species of bats have been found 
to live under the tomb-stones of the two Leiden 
churches: Myotis daubentonii (Kuhl), Myotis 
natteren' (Kuhl), Myotis mystacinus (Kuhl), 
Plecotus auritus (Linnaeus), Eptesicus seroti- 
nus (Schreber) and Pipistrellus pipistrellus 
(Schreber). 

It seems likely that such a situation also oc- 
curred in the church of St. Servatius in Maas- 
tricht. The specimen of Eptesicus serotinus 
found in the shrine probably in very early 
times got into the crypt, died there, became de- 
composed and through the influence of draught, 

humidity, temperature, and predators (mice and 
insects) the skeleton evidently fell to pieces and 
was spread all over the floor. When in 1611 the 
Chapter of the church ordered the relicts and 
pieces of garments in the crypt to be brought 
together, some of these bones of Eptesicus may 
also have been picked up from the floor and put 
in the shoulder-veil with the other remains men- 
tioned above. In my opinion this supposition 
explains (a) why not the entire skeleton of a 
Eptesicus was found in the bundle with •Cine- 
res Sci. Servatii." and (b) why the small holes 
and fissures of the damaged skull and bones are 
filled with dust, sand-grains and limestone- 
particles. 

So far as known little attention has been paid 
by chiropterologists to the occurrence of bats 
in tomb-vaults and crypts of old churches. For 
this reason it seems of interest to obtain more 
information about this, especially now since the 
recent restoration of many old churches (in- 
cluding the two above-mentioned Leiden 
churches) may in this way again threaten a 
habitat for bats. 
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NASCHRIFT VAN DE REDACTIE. 

Na het lezen van bovenstaand artikel vraagt men 
zich wellicht af welke beenderen of beenstukken van het 
skelet van de H. Servaas thans nog in de St.-Servaas- 
kerk te Maastricht worden bewaard. In het in de lite- 
ratuurlijst genoemde boek van Bock &. Willemsen uit 
1873 (hier verder geciteerd als B. &. W.) zijn veel ge- 
gevens te vinden over de geschiedenis van de verering 
van Sint Servaas, terwijl in dit werk ook officiële docu- 
menten gepubliceerd zijn waarin melding wordt gemaakt 
van de relikwieën van de Heilige. Dit boek echter ver- 
scheen bijna honderd jaar geleden en daarom leek het 
ons wenselijk om cle huidige conservator van de Schat- 
kamer van de St.-Servaaskerk, de heer J. L. A. Brouwers, , 
en Professor dr. J. J. M. Timmers, die beiden ten nauwste 
betrokken zijn geweest bij het herstel van de Noodkist, 
te vragen in hoeverre de gegevens van B. &. W. uit 1873 
aanvulling of verbetering behoeven. Hun commentaar 
hebben wij doorgegeven aan de schrijver van het artikel, 
die de verkregen inlichtingen aldus meent te kunnen 
samenvatten. 

Ongetwijfeld zullen velen het met ons betreuren dat 
aan de opsomming van de beenderen-relikwieën, door 
B. &. W. vermeld, niets is toe te voegen. Dit betekent dat 
in Maastricht maar heel weinig van het gebeente van 
Sint Servaas aanwezig is, en zeker wanneer men dit ver- 
gelijkt met de gewaden en andere voorwerpen die aan 
deze Heilige worden toegeschreven. Van de andere kant 
echter bewijzen deze weinige beenderen-relikwieën, hoe 
edelmoedig de Maastrichtenaren in de loop der eeuwen 
zijn geweest in het wegschenken van deze voor hen 
dierbare kostbaarheden aan andere geloofsgenoten, die 
eveneens een grote verering voor Sint Servaas hadden. 

Geschiedkundig is het verantwoord te aanvaarden 
dat de volgende beenstukken van St. Servatius te Maas- 
tricht worden bewaard. 

a. De schedel van Sint Servaas. • Het is niet be- 
kend wanneer de schedel definitief van de overige ske- 
letdelen is gescheiden en afzonderlijk werd bewaard. In 
1039 verkreeg keizer Hendrik III, bijgenaamd de Zwarte, 
een deel van de linker bovenkaak die hij in een gouden 
borstbeeld liet vatten en dit schonk aan het door hem 
gestichte klooster van de Heilige Apostelen Judas en 
Simon te Goslar in Saksen (zie B. &. W., pp. 9 en 218). 
In 1372 verkreeg Karel IV van Luxemburg voor de kerk 
van St. Vitus te Praag (Tsjechoslowakije) eveneens een 
deel van de bovenkaak waarin vier tanden (zie B. & 
W., p. 14). De gehele onderkaak wordt bewaard in de 
St. Pieter te Rome in een kapel toegewijd aan de H. 
Maagd Maria. Het is niet bekend sinds wanneer de 
onderkaak te Rome is, maar deze schenking is van zeer 
oude datum (zie B. S. W., p. 216). Waarschijnlijk werd 
in 1403 het nog resterende deel van de schedel in een 
gouden buste gevat. Tijdens de belegering van Maastricht 
door de Spanjaarden in 1579 werd uit veiligheidsover- 
wegingen het schedelstuk uit de buste genomen en veilig 
opgeborgen. De buste werd na het beleg niet meer terug- 
gevonden, doch de Hertog van Parma liet voor het 
schedel-reliek een nieuwe buste vervaardigen die tot 
heden bewaard is gebleven (zie B. &. W., pp. 216-218; 
Timmers: Oude schoonheid in Limburg, 2e druk, p. 102, 
fig. 62). Samenvattend kan men zeggen dat een groot 
deel van de schedel, echter zonder onderkaak, in een ver- 

gulde buste in de St.-Servaaskerk bewaard wordt (fig. 4). 
b. De overige skeletdelen. • In de Acta Visitationis 

Feretri S. Servatii van 9 november 1863 (zie B. &. W., 
pp. lxxi-lxxvi) is het verslag opgenomen van de bevin- 
dingen van de arts J. G. Germain, die de skeletdelen 
heeft onderzocht. Van de H. Marünus zijn 29 skelet- 

Fig. 4. • Het verguld koperen borstbeeld met de schedel 
van Sint Servaas. Zichtbaar is een deel van het schedel- 
dak. • Foto Fotopersbureau Het Zuiden. 

delen aanwezig. Doch wat behoort tot het gebeente van 
de H. Servatius kon met een paar woorden worden sa- 
mengevat:   ,, praeter  plurima  fragmenta  et  cineres, 
os sacrum fere integrum". Behalve een bijna compleet 
os sacrum (heiligbeen) werden er geen nader te om- 
schrijven beenstukken gevonden. Deze •fragmenta et 
cineres" zijn in bovenstaand artikel met de naam •schil- 
vers" aangeduid. In het verslag van de arts Germain 
wordt dus geen melding gemaakt van de snijtand uit 
een onderkaak. Tevens moet hierbij worden opgemerkt, 
zoals reeds in het artikel werd gedaan, dat deze schilvers 
•waarschijnlijk" (videntur esse) afkomstig zijn uit een 
tombe van de H. Servatius. 

De heer Brouwers deelde bovendien nog mee, dat op 
12 mei 1962 het in wit linnen gewikkeld gebeente, dat 
voorheen in een loden kist onder het thans gesloopte 
altaar in de oost-absis rustte, in de gerestaureerde Nood- 
kist werd gelegd. Historisch echter is niet met zekerheid 
aan te tonen dat deze beenderen deel uitmaken van het 
skelet van Sint Servaas. Tot nu toe is de inhoud van dit 
pakket niet nader onderzocht. 
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