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Twee topstukken
De schat van de Sint-Catharinakerk in Maaseik is wereldberoemd dankzij de aanwezigheid van het oudste boek van
België, de Codex Eyckensis, een Vlaams Topstuk. Maar ook de oudste Angelsaksische religieuze gewaden van Europa
worden bewaard in de crypte. Deze zeer kostbare stukken komen uit de nalatenschap van de heiligen Harlindis en
Relindis van Aldeneik, en bevinden zich sinds 1571 in Maaseik. De tentoonstelling van de schat in de crypte van de kerk
is niet meer aangepast aan de museale noden en wetenschappelijke eisen van deze tijd. De Maaseiker kerkfabriek en de

stad Maaseik werken aan de ontsluiting van de topstukken op twee nieuwe locaties, zijnde het Minderbroedersklooster
en de Sint-Catharinakerk.

Het scharnierjaar 1571
Een deel van de kerkschat zal een onderkomen vinden in het voormalige Minderbroedersklooster van Maaseik, op
wandelafstand van de Sint-Catharinakerk en het andere deel wordt ontsloten in de Sint-Catharinakerk. De richtlijn voor
de verdeling van de schat is het jaar 1571. Alle kostbaarheden die gemaakt zijn vóór 1571 krijgen een nieuwe thuis in
de Minderbroederskerk. Hier zal men de Codex Eyckensis en de Angelsaksische textilia kunnen bewonderen in een
nieuwe vitrine met de beste klimaatregeling en belichting. Alles wat na 1571 in de kerkschat terechtkwam, met name
het verfijnde zilverwerk, blijft ter plaatse in de Sint-Catharinakerk, waar het publiek er dankzij een frisse vernieuwde
presentatie van zal kunnen genieten.

Een wetenschappelijk comité zal de nieuwe opstelling in de beide ruimtes uitwerken en waken over de samenhang.
Harlindis en Relindis blijven de hoofdpersonen in het verhaal van de twee schatkamers: hun faam liet de schat immers
aangroeien tot op vandaag.
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