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Parafernalia van kardinaal Simonis naar Museum Catharijneconvent 
 
  
Utrecht, 4 mei 2021 
  
  
Begin september vorig jaar overleed kardinaal Ad Simonis (Lisse, 26 november 1931 – Sassenheim, 2 
september 2020), emeritus aartsbisschop van Utrecht. Een deel van zijn nalatenschap -zijn 
kardinaalsring, bisschopsstaf, miskelk en twee bisschopsmijters- wordt onderdeel van de collectie 
van Museum Catharijneconvent. 
 
Collectie bisschoppelijke waardigheidstekens 
Het legaat van kardinaal Simonis voegt zich naadloos in de collectie bisschoppelijke 
waardigheidstekens van zijn voorgangers die al in Museum Catharijneconvent worden bewaard. De 
staf en de kardinaalsring zullen daarom ook permanent te zien zijn in de 'Schatkamer' van het 
museum. De 69ste opvolger van St. Willibrord gebruikte de ring, staf, kelk en mijters tijdens de 
invulling van zijn functie van 1983 tot 2008 en in die hoedanigheid was hij tevens voorzitter van de 
Nederlandse bisschoppenconferentie.  
 
Bisschopsstaf als geschenk  
Onderdeel van de parafernalia van Kardinaal Simonis is zijn bisschopsstaf, gemaakt van ebbenhout, 
ivoor en zilver en ontworpen door de Utrechtse edelsmid Jan Noyons. De staf was een geschenk van 
het huldigingscomité uit zijn geboorteplaats Lisse. Simonis had nadrukkelijk om het model van een 
herdersstaf gevraagd, niet een traditionele kromstaf. Deze staf is te zien zijn op de tentoonstelling die 
Museum Catharijneconvent in 2022 organiseert over de veranderingen die de kerk doormaakte in de 
roerige jaren ’60.  
 
Museum Catharijneconvent 
Museum Catharijneconvent is het rijksmuseum voor de geschiedenis, kunst en cultuur van het 
christendom in Nederland. Het museum beheert een unieke collectie van internationaal belang en 
omvat meer dan 70.000 kunst- en cultuurhistorische objecten. Museum Catharijneconvent is in heel 
Nederland actief. Met het nationale educatieproject Feest! bereikt het museum jaarlijks tienduizenden 
scholieren. Met het Grootste Museum van Nederland laat het museum een breed publiek kennis 
maken met de rijkdom van religieuze monumenten in onze dorpen en steden. De komende 
tentoonstelling op het programma is ‘Maria Magdalena’, te zien van 25 juni 2021 t/m 9 januari 2022. 
 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie via 
pressoffice@catharijneconvent.nl. Foto’s kunt u downloaden via  
https://www.catharijneconvent.nl/pers/persafbeeldingen/ 
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