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Seb astiaan Ostkam p 

PRODUCTIE E.N GEBRUIK VAN 

PIJPAARDEN EN TERRACOTTA 
DEVOTIONALIA IN DE NEDERLANDEN 

(CA. 1350 - CA. 1550) 

H et ambacht van de heyligenbacker voor Judocus Vredis, 

een arch eologisch verslag 

Inleiding 

Op 19 december 1444 vond Margriete Albert Gysendochter onder het 

ijs van een Amersfoonse stadsgracht een onooglijk houten Ma riabeeldje. Vol

gens de lokale legende zweefde het onbeweeglijk in het sterk stromende water. 

Uit schaamte voor het primitieve uiterlijk was her beeldje enkele weken tevo

ren door een meisje dat intrad in een klooster weggeworpen. Door toedoen van 

de bovenaardse krachten werd het echter teruggevonden, en vrijwel direct 

begon via het miraculeuze beeldje op voorspraak van Maria een lange reeks 

wonderen. Het beeldje werd op 26 december plechtig overgebracht naar de 

Onze-Lieve-Vrouwekapel in Amersfoort, alwaar het een geliefd einddoel werd 

voor grote drommen pelgrims (afb. 2).1 

Vele beelden en andere voorwerpen die een rol vervulden bij de dagelijkse prak

tijk van de persoonlijke devotie trof een zelfde lot als het Amersfoortse beeld

je. Wam ondanks de veroordeling van het weggooien die spreekt uit de legen

de van het later m iraculeuze voorwerp, blijkt uit archeologisch onderzoek dat 

het afdanken van dergelijke voorwerpen zeer gebruikelijk was. Wanneer de 

objecten beschadigd raakten of om welke reden dan ook niet meer aan de 

smaak van hun eigenaren voldeden, belandden ze tezamen met het overige 

huishoudelijke afval in de beerput, gracht of op de vuilstortplaats. Zelfs afge

dankte schilderijen lijken dit lot beschoren te zijn geweest.' Ongescho nden 

komen de voorwerpen overigens zelden uit de bodem tevoorschijn (afb. 3 en 

4). Er zijn aanwijzingen dat een deel van deze objecten voor het weggooien 

opzettelijk werd beschadigd om de eraan toegeschreven magische kracht te bre· 

ken .' Niet alles dat werd afgedankt kwam evenwel in de bodem terecht: een 

o nbekend deel van de afgedankte houten devotionalia belandde in de haard, 

terwijl van metalen voorwerpen de grondstofkon worden gerecycled. Voor vrij

wel alle in de bodem belande devotionalia geldt dat ze daar, in tegenstelling tot 

het Amersfoortse beeldje, achterbleven ofwel tot stofvergingen. Een klein deel 

van deze voorwerpen !..-wam de laatste decennia tijdens opgravingen of ander 

grondverzet als archeologische vondst tevoorschijn.' Door deze vondsten in 
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combinatie met hun archeologische context te bestuderen kunnen we ons een 

beeld vormen van de productie en consumptie van deze groep realia in de late 

Middeleeuwen en de vroege Nieuwe Tijd. 

In de navolgende bijdrage zal eerst een korte geschiedenis van de laatmiddel

eeuwse persoonlijke devotie geschetst worden. Vervolgens zal worden ingegaan 

op de ro l die pijpaarden en terracotta devotionalia hierbij speelden. Achter

eenvolgens zullen de producenten en de consumenten aan de hand van 

archeologisch materiaal aan de orde komen. Tenslotte zal aandacht besteed 

worden aan pijpaarden en terracotta reliëfs uit de Nederlandse bodem. Op deze 

wijze zal gepoogd worden de context te reconstrueren waarbinnen de produc

tie van Judocis van Vreden te plaatsen is. 

Omdat het biruien het kader van dit onderzoek niet mogelijk was om alle in 

de Nederlanden opgegraven laatmiddeleeuwse (fragmenten van) pijpaarden en 

terracotta devotionalia te bestuderen, kan het beeld niet volledig zijn . Op basis 

van reeds gepubliceerde stukken en het materiaal dat werd verzameld tijdens 

stadsarcheologisch onderzoek van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek te Dordrecht ontstond een eerste overzicht van wat er gepro-

duceerd en gebruikt is, en waar.' Daarnaast werden de colleccies van de stads

archeologische diensten van Alkmaar, Amsterdam, Delft, 's-Gravenhage en 

Utrecht nader bekeken.' Voor Leiden bestaat een studie waarin de tot 1989 uit 

de bodem van deze stad tevoorschijn gekomen pijpaarden beeldjes en reliëfs 

beschreven zijn.' De collectie van het Centraal Museum is door middel van 

enkele publicaties ontsloten.' Ook konden de collecties van Museum Catha

rijneconvent re Utrecht en van H.].E. van Beuningen ce Cothen bij het onder

zoek betrokken worden: Tenslotte bleek een kleine groep pij paarden fragmen

ten uit de late Middeleeuwen en vroege Nieuwe Tijd in het Amsterdamse Pij

penkabinet scherven van twee reliëfs en een moderne afdruk van een dergelijk 

stuk uit een oude mal te omvatten. Vrijwel alle bestudeerde literatuur en alle 

archeologische collecties hebben betrekking op materiaal uit de Noordelijke 

Nederlanden; vondsten uit de Zuidelijke Nederlanden komen slechts b ij uit

zondering aan de orde. 

Devotie in het klooster en thuis" 

In de twaalfde en de dertiende eeuw traden drastische veranderingen 

op in de mentaliteit, waarbij zich onder meer de godsdienstbeleving wijzigde. 

Meer en meer verschoof het accent in de verering van Christus als heerser over 

de gehele kosmos naar Zijn menszijn." Omdat binnen grotere groepen de indi

viduele mens gedurende deze periode sceeds belangrijker wordt, krijgen ook de 

menselijke kanten van Christus zoals Zijn geboorte en Zijn lijden meer aan

dacht. God wordt mens in de geboorte van Christus en door het lijden en ster-
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ven aao het kruis overwint Hij de menselijke zonden en de dood. Diverse ver• 

halen uit het Nieuwe Testament worden belangrijker voor de individuele gelo

vigen door de belofte van de eeuwige zaligheid die er uit spreekt. Christus' 

geboorte en Zijn aanbidding door de drie koningen zijn belangrijke stappen in 

het verhaal van Gods menswording. Zijn lijden aan het kruis en de martelingen 

die daar aan voorafgingen hebben een bijzondere betekenis in de context van 

de naderende verlossing. De passiewerktuigen; kruis, lans, doornenkroon, spij• 

kers, zuil en gesel zijn als wapenen waarmee de overwinning werd bevochten 

objecten die centraal staan bij de verering. Maria krijgt als moeder van Christus 

een speciale plaats tussen God en de mensen. Omdat God haar koos als moe• 

der voor Zijn Zoon, is zij voor de gelovigen de ideale tussenpersoon. Ook de 

aankondiging van Christus' geboorte door de engel Gabriël aan Maria werd 

gezien als een belangrijke stap in de menswording van God. De annunciatie 

werd zo een nadrukkelijk thema van verering bij de persoonlijke devotie. 
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Naast Maria konden ook heiligen een rol van bemiddelaar russen de mens en 

God vervullen . Deze mensen hadden namelijk door een voorbeeldig vroom 

leven ofdoor een martelaarschap b lijk gegeven het waardig te zijn om in Gods 

nabijheid te verkeren. Tevens vervulden heiligen door hun godvruchtige Ie• 

venswandel een voorbeeldfunctie voor de gelovigen. Door te leven als deze 

heiligen kon men net als zij zalig worden. De attributen van de verschillende 

heiligen zijn veelal bepaald door de marteldood d ie ze stierven, ofwel zijn ze 

ontleend aan belangrijke elementen uit hun legendarische leven. Op hun beurt 

waren de attributen vaak weer bepalend voor de groep mensen die de heiligen 

vereerden. Zo werd Sint Sebastiaan gedood door pijlen, derhalve was hij onder 

meer de heilige van de boogschutters. Bepaalde gebeurtenissen ofziekten kon• 

den ook gerelateerd zijn aan specifieke heiligen. Omdat Sint Sebastiaan werd 

aangeroepen voor het genezen van pijlwonden, kon men hem ook aanroepen 

als beschermheilige tegen de pest. Tenslotte was ook de feestdag waarop een 

heilige vereerd werd bepalend voor wie tot zijn schare van aanbidders behoor• 

den . Wanneer op de dag waarop iemand geboren werd een bepaalde heilige ver

eerd werd, kon dit de aanleiding zijn dat deze persoon de rest van zijn leven 

deze heilige als patroon vereerde. 

Een belangrijk element van de laatmiddeleeuwse spiritualiteit is de nadruk die 

gelegd wordt op het zelf meebeleven van de emoties uit nieuwtestamentische 

verhalen." Door je bijvoorbeeld te verliezen in de dran1atiek van Christus' lij

den, kon je je er deelgenoot van maken. Men kon dit onder meer bewerkstel

ligen door afbeeldingen van dergelijke verhalen te aanschouwen oF zelfs door 

ze na te bootsen. Een bekend voorbeeld van dit laatste is het verzorgen van een 

Christuskind in de vonn van een beeldGc) in een kribbe." 

In eerste instantie werd het privé-gebed en de meditatie waarschijnlijk uitslui

tend door kloosterlingen in de beslotenheid van hun cel ofklooster beoefend. 

Door de p red iking van met name franciscaner monniken verbreidden deze 

gebruiken zich ook onder leken. Mogelijk !..wam (een deel van) de elite via ge

schriften of onderlinge relaties met geestelijken eerder in contact met ideeën 

die leidden tot de private devotie. Bij het gewone volk lijkt zich echter ook vrij 

snel eenzelfde devotiebehoefte ontwikkeld te hebben. 

De persoonlijke devotie was verantwoordelijk voor een grote vraag naar devo• 

tionalia, hetgeen leidde 101 een enom1e productie ervan. Een belangrijk deel 

van deze vraag werd veroorzaakt door het zojuist beschreven meebeleven van 

bepaalde aan bijbelse gebeurtenissen gerelateerde emoties door naar afbeeldin• 

gen ervan te kijken. Schilderijen, retabels, ivoren en beelden in onze huidige 

musea zijn een tastbare herinnering aan de laatmiddeleeuwse vroomheid. Ecb• 

ter, ze verschaffen ons wel een eenzijdig beeld van de gebedscultuur. De door 

192 



overlevering bewaard gebleven realia zijn namelijk vrijwel zonder uitzondering 

de meer kostbare bezittingen van kerken en kloosters, hoge geestelijken, edel

lieden en de hogere burgerij. Het beeld dat hieruit ontstaat is dat vooral men

sen uit deze groepen participeerden in de tot nog roe beschreven gebedscul

tuur. Een toenemende behoefte aan devotiemateriaal, die leidde tot een ver· 

eenvoudiging in de productie ervan, wordt door kunsthistorici als een relatief 

late ontwikkeling gezien. Zo wordt de ontwikkeling van de prentlmnst in de 

vij ftiende eeuw als een democratisering van devotioneel beeldmateriaal 

beschouwd." Eén van de zeldzame bij kunsthistorici bekende voorbeelden van 

goedkope devotionalia is een honderdtal afbeeldingen uit de vijftiende en 

zestiende eeuw d ie werden gevonden onder de vloervan het koor van het voor· 

malige vrouwenstift Wienhausen bij Celle. Het betreft kleine uitgesneden 

beschilderde perkamentbladen die op houten plankjes zijn vastgelijmd." Ook 

deze groep heeft een relatief late datering. 

Vanaf welk tijdstip de gewone man kon beschikken over zijn eigen devotiona

lia, hoe breed het bezit hiervan in de samenleving verspreid was en hoe deze 

objecten eruit zagen, zijn typische vragen waarop de archeoloog een antwoord 

kan geven. Door het in de inleiding besproken weggooigedrag van de laat· 

middeleeuwse mens, belandden namelijk veel van deze objecten in de bodem, 

waar ze na een eeuwenlang verblijf door archeologen kunnen worden terugge

vonden. De locaties waar deze vondsten worden aangetroffen: een hoofdstraat, 

een buurt waar ambachtslieden woonden, een kasteel of een klooster, ver

schaffen informatie over de vroegere gebruikersgroep van deze vondsten. Ook 

het overige huisraad en de etensresten waartussen deze objecten worden geven· 

den geven vaak een indicatie tol welke groep de voormalige eigenaren behoor· 

den. Daarnaast zijn de andere mobilia die bij deze voorwerpen worden aange

troffen belangrijk, omdat aan de hand van een complete vondstgroep meestal 

een vrij nauwkeurige datering kan worden bepaald. 

Wanneer we nu naar het archeologische materiaal kijken, dan lijkt het erop dat 

ook de gewone man reeds in de late dertiende of vroege veertiende eeuw kon 

beschikken over (goedkoop) devotiemateriaal. Zo is uit Amsterdam, Dor· 

drecht, Kampen en Nieuwlande een aantal kleine, holle beeldjes bekend van 

een tin/ lood legering van Maria met het Kindje Jezus op schoot (afb. 5)." Deze 

beeldjes zijn rond 1300 te dateren . In 's-Hertogenbosch werd een veertiende· 

eeuws beeldje van een vrouwelijke heilige, eveneens van een tin/lood legering 

vervaardigd en mogelijk ook Maria voorstellend, gevonden." Dergelijke vond

sten zijn tot nog toe zeldzaam en worden meestal pas na afloop van de opgra· 

ving door detectoramateurs gevonden. Een betere organisatie van het archeo• 

logisch veldwerk, waarbij meer aandacht uitgaat naar het verzamelen van 

vondstmateriaal in de opgraving, zal zeker leiden tot een toename van verge-
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lijkbare vondsten." Een eenvoudig gesneden veertiende-eeuwse eikenhouten 

Madonna uit de bodem van Amsterdam (zie afb. 3) laat zien dat ook dergelij

ke stukken reeds v roeg beschikbaar waren. Een andere, tot op heden zeer zeld

zame, vondst uit 's-Hertogenbosch is een klein steengoed heiligenbeeldje dat 

mogelijk in Langerwehe werd vervaardigd ." 

Meer algemeen zijn vondsten van pij paarden beeldjes. Uit historische bronnen 

weten we dat in Keulen reeds in de veerciende eeuw een beeldendrukker actief 

was."' De opgraving van het nabij Zwolle gelegen kasteel Voorst leverde het 

fragment op van zo'n vroege pijpaarden Maria met Kind (afb. 6). Omdat dit 

kasteel in 1363 verwoest werd, weten zeker dat dit beeldje in ieder geval vóór 

dat jaar vervaardigd werd. Een dergelijke vroege vondst is tot op beden een 

zeldzaamheid . In de vijftiende en vroege zestiende eeuw zijn echter enorme 

hoeveelheden beeldjes, beelden en in mindere mate ook reliëfs van keramiek 

vervaardigd. 
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Pijpaardeo en terracotta devotionalia 

In 1982 schreef Caron in de catalogus bij de tentoonstelling "Vroom

heid per dozijn", die werd gehouden in het Utrechtse Museum Catharijnecon

vent, een korte bijdrage waarin pijpaarden beelden werden omschreven als de 

tastbare voortbrengselen van een massacultuur." Het begrip .voor de massa" 

wordt in culturele zin onder meer omschreven als het onderscheiden van het 

vulgaire van het smaakvolle." Zonder dat we nu direct een waardeoordeel uit

spreken bieden deze omschrijvingen een belangrijk handvat om de rol van pijp

aarden sculpturen binnen de laatmiddeleeuwse behoefte aan devotionalia te 

begrijpen. Vanaf de dertiende eeuw 1,ijn binnen de materiële cultuur diverse 

o ntwikkelingen waarneembaar, waarbij voorwerpen, die door het gebruik van 

dure grondstoffen aan een hoge(re) maatschappelijke context te relateren zijn, 

werden uitgevoerd in goedkopere materialen. Een voorbeeld van deze ontwik

keling gedurende de veertiende en vijftiende eeuw is het vertalen van metalen 

voonverpen in vergelijkbare objecten van lokaal geproduceerde keramiek." De 

voonverpen 1.-wanien zo voor grotere groepen beschikbaar. Het zijn echter niet 

alleen de voorwerpen die 1.0 beschikbaar kwamen, ook de aan de voorwerpen 

gerelateerde gebruiken konden zo door grotere groepen gebezigd worden. Zo 

kan de vertaling van metalen voorwerpen in lokaal aardewerk gerelateerd wor

den aan een bredere adaptatie van bijvoorbeeld gebruiken rond de persoonlij

ke hygiëne." 

Ook het eenvoudig vem1enigvuldigen van devotiemateriaal in lood/tin en later 

in pijpaarde past in deze ontwikkeling. Waarschijnlijk werden in de dertiende 

en veertiende eeuw lood/tinnen beeldjes vervaardigd, die in de loop van de 

veertiende eeuw door vergelijkbare exemplaren in pijpaarde van de markt ver

drongen werden. De verschuiving van het ene naar het andere materiaal heeft 

er mogelijk mee te maken dat beide soorten beeldjes gepolychromeerd waren. 

De witte, enigszins poreuze, pijpaarden ondergrond was hiervoor beter geschikt 

dat het glimmende, gladde metaal . Nu zal de grondstof niet direct verant

woordelijk zijn geweest voor het prijsverschil tussen houten en pijpaarden 

beeldjes. Dit prijsverschil werd vooral veroorzaakt door de productiewijze. 

Wanneer de .heyligenbacker" eenmaal over mallen en pijpaarde beschikte, kon 

hij op één dag vele tientallen beeldjes produceren; een productie die onmoge

lijk door een beeldensnijder gehaald kon worden. 

De competitie, die tussen de verschillende ambachtslieden bestond, leidde tot 

een situatie waarin ieder produceerde voor een eigen marktsegment. De ver

schillende ambachtslieden produceerden gel ijksoortige voorwerpen in verschil

lende materialen en/of uitvoeringen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn beeld

jes van het Kind Christus, de zogenaamde .Jés11ea11". Uit de vroege vijftiende 

eeuw bleef een zilveren Luikse .Jlsueai,• met bijbehorende zilveren wieg 
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bewaard." Stadskemonderzoek in Tiel leverde een messing exemplaar un 

dezelfde periode op (afb. 7). Voorbeelden van pijpaarde en terracotta z ijn zeer 

algemene verschijningen in vijftiende- en vroeg·zestiende·ecuwse vondstcom

plexen (afb. 8 en 9). De beeldjes werden al dan niet in combinatie met (hou· 

ten) wiegjes gebruikt." 

De productie van zowel kleine als grote beelden en reliëfs in pijpaarde was vrij 

eenvoudig. Van een patrijs, het oorspronkelijke positief, werd een mal ofoel 

matrijs vervaardigd . Van welk materiaal de patrijzen werden gemaakt is niet met 

zekerheid bekend, mogelijk waren ze van bout." Matrijzen werden gemaakt 

van dezelfde pijpaarde of terracottaklei waarvan ook de uiteindelijke beeldjes 

werden geproduceerd (atb. 10). Vrijstaande beelden werden in tweeledige mal

len gemaakt. De voor- en achterzijde van het beeldûe) werden ieder in een 

afzonderlijk deel van de mal gedrukt. Beide zijden van deze mal werden vervol

gens tegen elkaar geplaatst, waarna de holle beeldjes van binnen aan elkaar wer· 

den vastgesmeerd . De gesloten mallen werden dan te drogen gelegd, waarbij ,·ia 

de enigszins poreuze mal het vocht uit de klei verda mpte. Op deze manier 

kromp het beeldje los uit de mal en was zo gemakkelijk te verwijderen. Bij gro-
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" 
tere beelden werd vaak nog in de onderzijde een bodem geboetseerd (zie afb. 

12}. Een gat in deze bodem was noodzakelijk om de in het beeld aanwezige 

overtollige lucht tijdens het bakken af te kunnen voeren. Reliëfs werden op 

vergelijkbare wijze in mallen gevormd. Een verschil met de beelden is dat de 

reliëfs slechts uit één zijde bestonden. Overigens werden er ook beelden met 

één zijde vervaardigd." Wanneer de uit de mal genomen beelden en reliëfs een 

laatste bewerking hadden ondergaan, waarbij eventuele oneffenheden werden 

verwijderd , konden ze gebakken worden. 
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Christus baby 
Noorddijk, N,derland,11, pijpaarde 
/475-/525, bod,mvondSI Alkmaar 
h. 8,ïcm 

9 
Christus baby 
Noordelijke Ntdtrlandm, ttmuotta 
/475-1525, bodmr,umdst Dordrecb1 
h. 9cm 
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Mal met modernt afdmk 
Dordrecht, Sim-Anto11is. pijpaardt 
1475-/525, bodemwnd,t DordrtdJI 

h. afdruk 12.9 on 

Als grondstof gebruikte heyligenbackers niet louter pijpaarde om hun beelden 

en reliëfs te drukken. Terracotta voorwerpen vormen een belangrijk bestand

deel van de totale overgeleverde productie. De verhoud ing tussen pijpaarden 

en terracotta prod neten zal echter sterk per werkplaats gevarieerd hebben. Ter

racotta werd verkregen door pijpaarde te vermengen met lokale roodbakkende 

klei . ln sommige gevallen werd zelfs zuivere roodbakkende klei gebmikt. 

Omdat de textuur van de lokale klei grover is, leid t het gebmik ervan Lot een 

vaak meer pover product. De roödbruine toe vuilgele o ndergrond va n terracot· 

ta objecten was daarnaast niet gesch ikt voor het aanbrengen van polychromie. 

1-!icrcoe konden dergelijke voorwerpen voor het bakken in een witte kleislib of 

engobe worden gedompeld . Een andere mogelij kheid was dar het beeld, na te 

zijn gebakken, voorzien werd vao een grondering. Deze kon bestaan uit een 

mengsel van loodwit niet krijt al dan niet n,et toevoeging van een kleurstof, en 

werd aangebracht op een voorlijming." Restanten van een engobering ofgron

dering zijn vrijwel altijd in de p looien va n gewaden temg te vinden (afb. l l). 

Mogelijk was het toevoegen van lokale roodbakkende klei aan de geïmporteer

de pijpaarde een manier om de kostprijs van de producten Le drukken. Ook 

kan het gebmikte bakproces mede bepalend zijn geweest. 

Bij de fabricage van de grotere pijpaarden beelden wer<.I soms gebruik gemaakt 

van verschillende elementen om één beeld Le vormen. De Margarcta van Schel

luinen is hiervan een bekend voorbeeld." Een "standaa rd" beeld van een 
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AmunimAbt 
Noordtlijke Ntdtrlrwden 
termcoua md in de plooim resten 
V<lJI gro11ded11g ofmgobermg 
J4ï5-1525, lrodemw11dst Titl 
b. 42cm 
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vrouwelijke heilige werd door toevoeging van specifieke attributen een Marga

reta, ofbijvoorbeeld een Barbara. Ook werd bij het maken van bepaalde delen 

van beelden, zoals sokkels, gebruik gemaakt van standaard onderdelen. Zo 
konden verschillende sokkels voorkomen onder vergelijkbare beelden, terwijl 

gelijke sokkels verschillende beelden droegen. Bij het vervaardigen van het deel 

van de mal waarin de sokkels gedrukt werden, werd mogelijk weer gebruik 

gemaakt van diverse kleinere patrijzen voor details zoals maaswerk en/of kop

jes. Een mooi voorbeeld hiervan is een groep beelden waartoe onder meer twee 

piëta's van rond 1500 uit de bodem van Dordrecht behoren (afb. 12 en 13). Het 

voetstuk van de beelden vertoont aan de voorzijde raamwerk met tracering dat 

aan de architectuur werd ontleend. Eenzelfde voet komen we tegen op een 

Madonna met Kind in de collectie van Museum Catharijneconvent (afb. 14). 

Een mal van een piëta in vrijwel gelijke uitvoering als de Dordtse exemplaren 

komt voor tussen de, verderop nog ter sprake komende, vondsten uit de 

Utrechtse wal." Een verschil is echter het voetstuk dat lager is, terwijl ook het 

maaswerk ontbreekt. Vergelijkbaar maaswerk komt echter weer wel voor op een 

Madonna met Kind uit het Museum Mayer van de Bergh in Antwerpen en een 

drietal beelden in de collectie van het Schnütgen-Museum in Keulen." De goti

sche tracering op deze sokkels wordt dit maal gecombineerd met de afbeelding 

van een drietal figuurtjes, mogelijk profeten. Deze figuurtjes komen op hun 

beurt weer zonder tracering voor op voetstukken van een Madonna met Kind 

en een Anna-te-Drieën." 

12 
Piltn 

Noorddijk, N,dtrlnndm, pijpaarde 
1475-/525, bodtmvon,i Dordr<cht 

h. 25,5 cm 

l 
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13 
Pil/11 Noqrddijk Nedma,rden, pijpaarde 
mrt wti-nigt restm 11an poiJ•d1romit 
1475-1525, bodrmwndst Dordrecht 
h. 27.5 cm 
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14 
Maritt mtf Kind 
Noordt!ijkr Nrdtrlttnden, pijpaarde 
1475-1525, bodmtWndst 
Nicuw,rkrrit - Alcxandupo/,Jcr 187/l 
h.26rm 
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De productie van pijpaarden en terracotta devotionalia 

in de Nederlanden 

Wanneer de productie van pijpaarden plastieken i.n de Nederlanden 

precies op gang bvam is niet bekend. De bro nnen brengen ons (nog) niet ver• 

der cerng dan 1466 wanneer .,,ye borger Peur Dyrcxsz. die beeldtndmcker" in het 

Buurspraakboek der stad Ucrechc genoemd wordt." De tot nu coe arcbeolo· 

gisch o udste bekende productie stamt eveneens uit Utrecht. In de aldaar gele• 

gen Strosteeg werd een tweetal vroeg·vijftiende·eeuwse afvalputten van een 

heyligenbacker opgegraven:" In één van beide beerputten (afb. 15) werden, 

naast een grote groep dagelijkse gebruikskeramiek, een mal van een reliëf (afb. 

17), een mal van de achtenijde van een beeld van een vrouwelijke heilige en 

een fragment van een dergelijk beeld aangetroffen (afb. 16). De keramiek uit de 

put is goed vergelijkbaar met die welke gevonden werd in een grachtvulling bij 

de Amsterdamse Sim Olofspoort."' Op grond van historische bronnen kan dit 

Amsterdamse vondstcomplex tussen 1390 en 1425 gedateerd worden. In de 

tweede put werden 31 kleine pijpaarden beeldjes gevonden (afb. 18). Deze 

vondstgroep bestaat uit vier typen: Sim Cacharina, Sim Barbara, het Chris• 

tuskind met duif en de Madonna met Kind.r Het reliëf toom een voorstelling 

van de kroning van Maria door de heilige Drie-eenheid (afb. 17). Beide beerput· 

ten laten zien dat in Utrecht reeds in de eerste helft van de vijftiende eeuw 

zowel beelden, beeldjes als reliëfs werden vervaardigd. 

15 
De beerpuJ zuaarin de inventaris 

''"" njbulding 16 7J.<rd aange1roffe11, 
..,iddmboven bevindt zich de sumlwlur 

van de p111 wallTV<nJ<.11 zid, 
ooit het privafll bevond. 
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In 1844 werd in Utrecht tijdens het slechten van de wal nabij de Tolsteegpoort 

eveneens productieafval van een (of meerdere) beeldcndrukker(s) gevonden. 

Hieronder waren beeldjes, beelden, reliëfs ea mallen. De vondsten uit de wal 

raakten verspreid. Een deel kwam terecht in het toenmalige Utrechtse Museum 

van Oudheden -thans Centraal Museum- en het Rijksmuseum Amsterdam." 

Omdat deze vondst niet in combinatie met het overige vondstmateriaal werd 

verzameld, zijn we voor de datering ervan volledig van het p ijpaarden materi

aal afhankelijk. Hoewel bekend is dat de wal in 1525 werd opgeworpen,'' hoeft 

16 
Huisrtuui mfmgmmun fNllT lft,et m111ltn 
e.n em beeldva11 pijpaardt 
im,wlaris uil un brrrput van rm 
lxJ•ligmba&rraa11 de Spri,,g;,,rg 1r Utrttbt 
1400-1450 

17 
lV!,z/voor de 'V(.rüaardigi.nt, v,m cm rrli.t1 
md 101 voor1r,lli,1gvan de kroning 
van Maria door dt Htitige Drie-eenheid 
pijpaarde, 1400-1450. Utr,cht 
b. 11,2 cm 
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18 
Em se.latit uil dt tmtoon.Jtt!ling Vr()()mhtid 

p,r J,,ûjn (v,rsrlijk VoJ/t11ilm /985) 
v,mtbttn uit dt bte,p11lftn 

van dt hryligenbarker 1t1tn dt Sptingweg 
1, Utr((ht. 1400-1450 

dit niet te betekenen dat ook het pijpaarden productieafval uit deze periode 

starnt. Zo werden om aan grond voor de aanleg van de wal te komen oude 

afvalhopen in en rond de stad opgeruimd, sloten en grachten uitgebaggerd" en 

gelijksoortige werkzaamheden uitgevoerd, waarbij stellig oud materiaal in de 

wal belandde. Het probleem dat zich thans voordoet, is dat verschillende 

objecten uit deze vondst op basis van stilistische kenmerken verschillende date· 

ringen krijgen. Wanneer we enkele reliëfs uit de vondst als voorbeeld nemen, 

dan wordt een kroning van :Vlaria door de heilige Drie-eenheid gedateerd tus

sen 1400 en 1425, een bezwijming van Maria tussen 1460 en 1480 en een krui• 

siging van Christus tussen 1475 en 1525 (afb. 19, 20 en 21).'1 Nu is het achteraf 

niet meer te controleren ofalle bij de Tolsteegpoort gevonden stukken pijpaar

de tot één en dezelfde vondstgroep behoorden. Echter, indien zoals veronder

steld wordt dit materiaal afkomstig is uit één en dezelfde schervenlaag, dan zijn 

dergelijke ver uiteen liggende dateringen zeer onwaarschijnlijk. De datering van 

de totale groep zal dan veeleer samenvallen met de datering van de jongste 

stukken uit de groep. In dit geval stammen deze uic de late vijftiende of vroe

ge zestiende eeuw. Het einde van deze periode valt ongeveer samen met het 

opwerpen van de wal, hetgeen e rop zou kunnen wijzen dat recent afval werd 

gebruikt. Hoe het ook zij, de datering blijft vooralsnog onzeker. 
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19 
Rdilf, kroning van Maria 
pijpaartk, Utrethi, /4(/()./500 
gmonden in de wal 
bij dt To!stugponrt Utruht 
h. JOtm 

20 
Rtlii/, btZflfijmingva11 Maria 
onderdeelvan ten cah.1adegroep 
fragmenl retabel. pijpaarde 
Utmht, 1400-1500, gf'tJOnden in dt wal 
bijde Tolstttgpoort Utr,dJI 
b. 38,5 ent 

21 
Rdiifkruisiging 
pijpaarde, U1recht, /400-1500 
gevonám in d.e wal 
bij d,. To/;t«gpoort Utmht 
b. 61,Zrm 
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Ook elders doen zich bij storrvondsten afkomstig van heyligenbackers gelijk

soortige problemen voor. Zo werd in Konstanz productieafval gevonden dat op 

grond van stilistische kenmerken russen 1420 en 1440 moet wordeo geplaatst." 

Het overige vondstmateriaal daarentegen wijst op een datering in de eerste helft 

van de zestiende eeuw. Het lijkt er op dat patrijzen en/of matrijzen gedurende 

enkele decennia onveranderd in gebruik waren, ofdat nieuwe exemplaren voor 

een belangrijk deel in niet gewijzigde toestand naar oude voorbeelden werden 

vervaardigd. Dergelijke (verouderde) producten werden mogelijk gef.ibriceerd 

in combinatie met nieuwe(re) stukken. Voor de datering van pijpaarden objec• 

ten lijken we dus voornamelijk aangewezen te zijn op begeleidende vondsten. 

Wel moeten we hierbij bedenken dat productieafval zich gemakkelijker aan het 

overige vondstmateriaal zal laten dateren dan stukken uit een gebruikerscon• 

text. Immers, wat gedateerd wordt is het moment van afdanken. Dat is voor 

productieafval kort na het ontstaan, terwijl bij consumptieafval tussen ontstaan 

en afdanken een kortere of langere tijd • tot wel enkele decermia liggen. 

Een tweede probleem waar deze industrie ons voor stelt, is de herkomst van de 

verschillende stukken. Eerder werden reeds een mal en een afdruk uit een soorc· 

gelijke mal van een kroning van Maria door de heilige Drie-eenheid besproken, 

beide gevonden temidden van Utrechts productieafval (zie afb. 17 en 19). In 

Konstanz werd eveneens een mal voor de vervaardiging van een dergelijk 

reliëf gevonden.'' Wanneer de datering van de vondsten uit de wal nabij de Tol

steegpoort inderdaad laat-vijftiende- ofvroeg-zestiende-eeuws zou zijn, terwijl 

de Utrechtse mal uit de eerste helft van de vijftiende eeuw stamt, dan betekent 

dit dat vrijwel identieke objecten over een langere periode werden vervaardigd. 

De combinatie met de vondst uit Konstanz laat daarnaast zien dat ook op geo· 

grafisch ver uiteen gelegen gebieden vergelijkbare stukken werden geprodu

ceerd. Hoewel plaatselijke industrieën mogelijk eigen specifieke kenmerken 

hadden, lijkt het bij de huidige stand van onderzoek onmogelijk om indi,·i

duele stukken aan dergelijke plaatsen te koppelen. 

Terug nu naar Nederlandse vondsten van productieafval. In Luik werd evenals 

in Utrecht vijftiende-eeuws productieafval geborgen.'' Deze vondst bestond 

zowel uit beelden als reliëfs.'' Antwerpen is een andere Zuid-Nederlandse stad 

waar door productieafval, maar ook op grond van bronnen, bekend is dat er 

keramische devotionalia zijn geproduceerd ." 

Uit de Noordelijke Nederlanden, zijn meer plaatsen bekend waar op grond var. 

misbaksels, mallen ofbronnen productie plaatsvond ofverondersteld kan v.c:

den. Een grote ,,ondstgroep van productieafval werd gevonden aan de ui.he 

Oude Varkenmarkt." Deze vondst is niet bij een reguliere opgraving geborg,,-

begeleidend vondstmateriaal bleef helaas niet bewaard. De ,,oorgestelde :::._-
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den-vijftiende-eeuwse datering is derhalve onzeker." Naast de grote Leidse 

vondst zijn er uit deze stad ook enkele los verzamelde mallen die wijzen op 

productie ter plaatse." Deze vondsten zijn te dateren vanaf het midden van de 

vijftiende tot in de eerste helft van de zestiende eeuw. Aan het Delftse Zuidein

de werd tijdens de o pgraving van een juist bui ten de stadsmuur gelegen voor· 

stadje een hoeveelheid pottenbakkcrsafval aangetroffen."' Tussen dit na circa 

1500 en vóór 1573 daterende materiaal bevond zich ook een kleine groep mis• 

baksels van heiligenbeelden en -reliëfs (zie afb. 58 en 59)." De productie lijkt 

sterk venvant te zijn aan die uit Leiden. Het onderzoek van het even buiten de 

22 
1Wnl reliifmet mod,mt a/giftsel 
Bruno (de s1ichttrva11 de kartuiurordt) 
Nrdulandm of \Ve,t-Duitsla11d 
pijptUlrdt, nn [5)4? 
bodm11londs1 Karw1ztrkloosur Dc!ft 
d. 13 rm 

23 
1l-1almet modt.m afgutscl 
mm1mciatir. Dt/A 1450-1475 
/l(}drmw11.d1t De//i 
/,. (afgi,ts,I) 49 (Il/ 

~~- _I, t;)'!; I 
. .....L.:~-~......,·=~t;";\~1:' 
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24 
Mal mtt modem afgz',tse! 

anmmciatit, Dordrttbt, 1450-1500 
bodtlf!'lXmd5t 1WindrrbrQt•deeykbJQs/rr 

Dordru.ht 
h {mal) 19 cm 

Delftse stadsmuren gelegen Kartuizerklooster leverde de mal o p voor het 

maken van een klei n rond reliëf (afb. 22)", terwijl in de Delftse binnenstad een 

mal gevonden werd voor het maken van een groot annunciaticreliëf (afb. 23)." 

Een fragment van een vergelijkbare ,nal is ook bekend uit de bodem va11 Dor

drecht· (afb. 24), waar eveneens een mal voor het drukken van een klein beeld

je van Sint Antonius gevonden werd (zie afu. 10). In de verdronken Zeeuwse 

stad Reimerswaal wcrcl een mal voor het drukken van een relii:f opgegraven 

(afb. 25). Oc bedding van de IJssel bij Deventer gafeen mal voor de productie 

van een heiligenbeeldje prijs." Mallen voor ronde reliëfs verwant aan het exem

plaar uit het Delftse Kartu izerklooster zijn bekend uit de bodem van 's-Gra

venhage, Enkhuizen en Amsterdam (afb. 26 en 27)." 13ij het Amersfoortse 

25 
Mnl reliif 

-u•aarsc/JijnlijR. btilige in nis mei rmuhdmfi 
Ncdcrlandm, pijp"ardt, 1450-1500 

bodrmvondst Reimusu·anl 

26 
Mal rtli/'f, lazarus 

Noordelijk. Nede,l,mdm? 
pijj,aardt. 14.50 1500 

btJdemvondst 's·Crr1vtuhagt 
d. 14 OII 
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Observantenklooster werd een zestiende-eeuwse mal voor een reliëf van Maria 

met Kind gevonden (afb. 28)." ln het voormalige klooster dat was gevestigd op 

de plaats van het latere Prinsenhof te Geertruidenberg werden, te oordelen aan 

de mal voor een vrouwelijke heilige, eveneens beelden gedrukt.,; Een indirecte 

aanwijzing voor de productie van pijpaarden devotionalia komt uit het Kam

per Agnietenconvent, waar in een beerput een tweetal pijpaarden kleirolletjes 

werd aangetroffen." Overigens werden in Kampen in 1525 beeldendrukkers 

opgenomen in het Sint Lucasgilde." Ten slotte bestaat er een indirecte aanwij

zing voor de productie van pijpaarden heiligenbeeldjes in Gouda. In de vulling 

van de Nieuwehaven werd een drietal uit dezelfde mal afkomstige Maria's met 

het Kindje Jezus gevonden.'° ln de collectie van het Catharina-Gasthuis te 

Gouda bevindt zich een verwam, iets groter uitgevoerd exemplaar, dat even

eens in deze stad werd opgegraven." 

Een aspect dat tot op heden onderbelicht bleef, is de mogelijke handel in mal

len. Wanneer iemand een mal bezat was het vrij eenvoudig om een beeld of 

reliëf te drukken. Zelf-s een eigen oven om deze afdrukken te bakken was niet 

noodzakelijk. Men kon, zoals later ook pijpmakers dat deden, de producten 

laten bakken bij een plaatselijke pottenbakker. De productie van de patrijzen 

waaruit mallen werden gemaakt was daarentegen een aangelegenheid waarvoor 

de maker moest beschikken over diverse vaardigheden. Niet alleen moest de 

mal een esthetisch verantwoord product opleveren, ook moest het eindproduct 

gemakkelijk uit de mal te lossen zijn. Een mogelijkheid was om de patrijs te 

laten maken door een beeldensnijder." Wanneer patrijzen eenmaal voor· 

handen waren konden mallen op dezelfde eenvoudige wijze gemaakt worden 

als de erin te vervaardigen afdrukken." Het kan niet uitgesloten worden dat 

ook deze mallen producten waren waarin gehandeld werd. Een implicatie hier· 

van zou zijn dat de vondst van mallen dan niet hoeft te wijzen op productie in 

die plaats, maar uitgelegd zou kunnen worden als handelsvoorraad. Uit een bij-
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28 voorbeeld in Utrecht vervaardigde mal zou theoretisch gezien een afdruk kun

Fragmmt malmet mod,rnc afgi,iscl
Maria mf.l l<imi 

nen zii' n vervaardigd in elke willekeurige Nederlandse plaats. De vraag is ofwe 

Amerifoort, 1maco11a, 1525-ISS() op dat moment nog kunnen spreken van een Utrechts product. Daarnaast kan 

een elders geproduceerd beeld of reliëfzijn gebruikt als patrijs en gediend heb• 

ben om mallen van te maken. Dat dit ook daadwerkelijk gcbcurtle bewijst een 

in Leiden opgegraven pelgrimsfles (afb. 29)." Van een uit Aken meegebracht 

origineel van steengoed werd een mal gemaakt, waaruit vervolgens weer een 

pijpaarden afdruk werd vervaardigd . Wanneer dit ook bij beeldjes gebeurde, 

dan zijn de afdrukken kleiner dan her voor de patrijs gebruikte origi nelc exem

plaar. Tevens za l de scherpte van de kopie minder zijn. 

Omdat het temggevonden materiaal slechts een gering percentage (eerder pro

millage) is van wac ooit werd geproduceerd, is het onmogelijk om op grond 

hiervan een volledig beeld te creëren. Zo zullen in de toekomst ontegenzeglijk 

productieplaatsen worden toegevoegd aa n de thans bekende. Daarnaast is meer 

onderzoek nodig ""ar tot nog toe geborgen misbaksclgroepen, zo mogelijk in 

combü,atlc met de bijvondsten, om meer te kunnen zeggen over assortimen

ten en mogelijke tijds- en/ofplaatsgebonden kenmerken. Keramische devotio

nalia werden vervaardigd door gespecialiseerde heyligenbackers, kloosterlingen 

en mogelijk als bijproducten van algemene pottenbakkers. In de Nederlanden 

werden keramische devotionalia zowel geproduceerd in diverse destijds grote 

als kleinere steden. Waarschijnlijk bestonden er grote industrieën in (bis

schops)steden als Utrecht en mogelijk Luik, en meer op regionale markten 

gerichte producenten als de Leidse en Delftse. De vraag orer in bepaalde ste

den een continuïteit in productie bestond is niet te beantwoorden. Zo ontstaat 

een divers beeld waarin mogelijk in verschillende steden gedurende verschil-
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P,lgrimsfl,s 
Noord,lijke N,dtrlandm 
pijpaarde m roodbaklwui, k!ti 
mtr /oodg/,v.uur, 1500-1550 
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h. 16,3 em 
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lende perioden pijpaarden plastieken werden geproduceerd. Handel tussen de 

verschillende steden zal voor de verspreiding van deze producten over grotere 

of kleinere gebieden hebben gezorgd, Een mooi voorbeeld van deu vcrsprei· 

ding zijn producten van de Keulse industrie."' Producten uit deze stad worden 

tot in onze streken teruggevonden. Zo is een in Alkmaar opgegraven Maria met 

Kind in een stralenkrans van een type dat in Keulen werd geproduceerd (afb. 

30)." Het beeldje werd gevonden in een afvalkuil daterend uit de eerste helft 

van de zestiende eeuw. Dit nu, is precies de periode dat er in de Nederlanden 

op grote schaal steengoed en zogenaamd hafner aardewerk uit Keulen werd 

ingevoerd (afb. 31). Waarschijnlijk moeten we de pijpaarden plastieken zien als 
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Maria mtl Kindop »uumJ.iklulin 1traknlt11tns 

K,ul,11, pijpaarde, 1500-1550 
bodmruondSI Alkmaar 
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een nevenproduct van deze handel. De Keulse stukken uit Nederlandse bodem 

laten zien dat ondanks regionale en mogelijk bovenregionale industrieën ook 

stukken van elders aangcvc)er<l werden. Ook <le producten van heyligenbacker 

t1it de Nederlanden werden over grote(re) afstanden verhandeld. Een histori

sche bron uit 1455 maakt melding van vijf manden en twee kisten met Ho l

landse ,,ghebakenen s1ceni11e" beelden, die te Brugge verscheept werden ." Pijp

aarden producten uit onze Streken kwamen zelfs rerecht in Spanje, Frankrijk en 

Scandinavië." 

Na de problemen beschouwd te hebben die kleven aan het toeschrijven van 

keramische devotionalia aan specifieke producenten ofzelfs aan afzonderlijke 

steden zullen we kort kijken naar wat er nu precies geproduceerd werd. Het 

meest algemene product van de heyligenbackers zij n vrijstaande beelden. Vrij

wel altiJd betreft het een individuele heilige of een groep heilige personen, al 

dan niel geplaatst op een sokkel (zie afb. 4, 10, Il, 12, 13 en 14). Degelijke beel

den konden in grootte variëren van enkele centimeters rot wel een meter. Hoe

wel de heiligen meestal volledig worden weergegeven bestaan hierop (zeldza

me) uitzonderingen. Zo werd in een beerput van een klooster in de Onze Lieve 

Vrouwenpolder te Veere een fragmentarisch borstbeeld opgegraven, dal waar

schijnlijk als reliekhouder moet worden geïnterpreteerd (afi). 32)." Soms wer

den beelden in bij elkaar behorende reeksen geproduceerd. Een voorbeeld hier

van zijn de apostelen.'° Ook kon uit diverse beelden een groep, bijvoorbeeld 

een Calvarieberg, worden samengesteld.n Bij kleinere varianten van deze groe

pen konden reeds voor het bakken afzonderlijke beeldjes op een grondplaat 

worden san,engevoegd (afb. 33). Een aparte groep van producten , waarop nog 

uitvoerig zal worden ingegaan , vormen reliëfs. Retabels zijn eveneens van pijp

aarde gemaakt. Uit verschillende reliëfs werden altaarstukken met thema's als 
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lnvmt,tris flan cm bttrput 
uit Alkmaaru Lnng,.s;raaJ. 1525-1550 
muut loluwl wit- tn roodbakkm 11ardf".«rk 
btvindm zich ook uil Ke11kn gtfmporreenl 
steen.goden hafner nard1rinrrk 
üntkr de w ndstm 
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b. (voelstuk) 27 til (bewaarde) h. 19 cm 



33 
Krttisigingsgro,p mtl Chrisms en Maria 

twtedtfiguur ontbr«kt 
f,/oorddijk, Nrderlandm, pijpaardt 

1475-1525, b. 16,9 011 

-

kruisdraging, calvarie en graflegging samengesteld." Een fragment van een cal• 

varieberg uit de Utrechtse wal bewijst dat deze stukken (onder meer) in Utrecht 

werden vervaardigd (zie afb. 20).'' Zeer zeldzame voortbrengselen uit de pijp• 

aarde-industrie zijn gewelfschotels. De twee enige tot op heden bekende cxcm· 

plaren werden beide aangetroffen in de Utrechtse Jacobikerk.'' 

Consumenten van pijpaarden en terracotta devotionalia 

Op de vraag wie nu precies de gebruikers van pijpaarden en terracotta 

devotionalia waren, kan eveneens via archeologisch onderzoek een antwoord 

gegeven worden. De vele opgravingsverslagen die de laarste decennia versche

nen zijn, geven een globaal beeld van wat er in Nederlandse steden, kastelen, 

kloosters en in inindere mate plattelandsgemeenschappen aan keramiek 

gebruikt werd. Omdat voorwerpen van pijpaarde en terracotta veelal al, bij

zondere objecten worden beschouwd, zien wc juist dergelijke voorwerpen in 

deze verslagen afgebeeld. \Vanueer we het verspreidingsbeeld over de Noorde

lijke Nederlanden bekijken, dan lijkt er sprake van een gelijkmatige verdeling 

over het gehele gebied." De verschillen die optreden in de hoeveelheid 

gepubliceerde items per gebied en het ontbreken van gepubliceerde voorbeel· 
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den uit Groningen en Friesla nd hebben eerder te maken met de onrwikke

lingsgraad van laat- ofpostmiddeleeuws archeologisch onderzoek en het publi

ceren daarover in dat gebied, dan met het ontbreken van deze objecten."' 

Over pijpaarden devotionalia werd eerder opgemerkt dat deze objecten hoofd

zakelijk bedoeld waren bij het dagelijkse bidden en mediteren. Daarnaast zul

len de voorwerpen gediend hebben als een vorm van vrome decoratie." Een 

enkele keer is uit de vindplaats een meer bijzondere functie die het object voor 

zijn bezitter(s) had af te leiden. Zo werd in Foy in de Belgische provincie 

Namen op 6 juli 1609 na het kappen van een vermolmde eik in deze boom een 

pijpaarden Mariabeeldje gevonden." Dit beeldje was ooit in de holte van de 

boom geplaatst, waarna deze holte met ijzeren spijlen was afgesloten. Men zou 

zich kunnen voorstellen dat het beeldje in de boom geplaatst werd om een rol 

te vervullen zoals de heiligenbeeldjes in kapellen langs wegen dat nog steeds 

doen . Een andere mogelijkheid is dat de boom binnen de plaatselijke gemeen

schap een bijzondere rol vervulde dié terugging op een heidense oorsprong. 

Vooral eiken fungeerden als intermediair met het bovennatuurlijke. Door de 

Madonna te relateren aan een mogelijk heidens gebruik kan dit gekerstend zijn. 

Een rweede voorwerp dat ons iets venelt over de belevingswereld van de vroe

gere mens is een beeldje van Sint Laurentius." Het werd verwerkt in een muur 

onder diverse lagen kalk gevonden, nabij een kapconstructie van een (overigens 

zeventiende-eeuws) klooster. Omdat Laurentius een marteldood door moste

ring stierf, kon hij als beschermheilige tegen vuur worden aangeroepen. De 

bewoners van het klooster deden zo een beroep op Sint Lauremius om hen 

voor de onaangename gevolgen van een brandend dak te behoeden. Een laat

ste taak die werd toebedeeld aan sommige heiligenbeeldjes was om de eigenaar 

ervan te vergezellen op zijn laatste reis. Zo werd bijvoorbeeld in een graf bij het 

Teniarissenklooster op de Eikendonk te Den Dungen een beeldje in een graf 

aangetroffen."' 

Pijpaarden objecten komen zeer zelden voor in historische bronnen. In 1498 

werden ontbrekende •.gednicte bulgens" in het sacramentenhuis van de Utrec.ht

se Nicolaaskerk bijgemaakt." Hoe deze beelden eruit zagen weten we niet. 

Door een vondst uit de kerk van Soest en enkele andere in kerken bewaard 

gebleven beelden weten we dat ze wel een meter hoog konden zijn." Naast 

beelden werden in kerken en kloosters ook andere pijpaarden voorwerpen 

gebruikt, zoals retabels en reliëf-s." Bij leken thuis, maar ook in de kloostercel 

werden beeldjes en beelden tot een lengte van zo'n 30 a 40 centimeter gebru

ikt. In boedelbeschrijvingen komen pijpaaiden objecten niet voor, hetgeen 

waarschijnlijk veroorzaakt wordt door hun destijds gerin,ge waarde." Uit arche

ologisch o nderzoek w<etcn we dat huishoudens in de vijftiende en vroege 

zestiende eeuw vaak meerdere exemplaren bezaten. Zo bezat een Schiedamse 

215 

https://Utrec.ht


34 
Fragmtnlrn vttn Chri11uslti.nd 

m vro1tWtlijke heiligt 
Noordtlijke N1dtrlandm, /475-1525 

bodl11W01tdst DordrtdJI 

35 
Fragmml van g,knitldt mgtl 

Noordel&'Ju Nedtrlanám, urraroua 
1475-1525, bodnmxmdSI Dordmht 

bagijn in 1494, het jaar dat haar woning afbrandde, naast een fragmentarisch 

bewaard gebleven heiligenbeeldje ten minste rwee pij paarden Jezuskindjes."Uit 

Dordrecht komt een tweetal identieke piëta's (zie afb. 12 en 13). De voorwer• 

pen werden gevonden in beerputten van panden aan respectievelijk de Gro te 

Kerksbuurt en de Groenmarkt. Beide straten liggen in elkaars verlengde en vor• 

men met de Wijnstraat vanouds één van de hoofdassen van Dordrecht, waar 

onder meer de kooplieden woonden. De twee beelden zijn volledig identiek en 

kunnen in dezelfde mal ged rukt zijn, hetgeen bewijst dat ook de grotere heel• 

den in serie geproduceerd zijn." In het vondstcomplex waarin de eerste piiita 
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(zie afb. 13) werd gevonden, bevonden zich ook fragmenten van een Christus· 

kind en een vrouwelijke heilige (afb. 34). Het tweede beeld (zie afb. 12) werd 

gevonden in combinatie met een terracotta engel (afb. 35), een Christuskind 

(zie afb. 9) en een voetstuk van een onbekend beeldje. Even buiten Deventer 

lag aan de Snipperlingsdijk een tolhuis annex herberg. Recent archeologisch 

onderzoek op deze locatie bracht naast een grote groep huisraad ook drie pijp

aarden beelden aan het licht." De scherven van deze beelden werden dicht bij 

elkaar binnen het huis gevonden. Mogelijk stonden ze ooit tezamen op huis

altaar. De uit dè tweede helft van de vijftiende eeuw daterende beelden zijn: 

een Madonna met kind, een kruisigingsgroep en een heilige Ursela met haar 

maagden (afb. 36). Wat opvalt aan de kruisigingsgroep, is dat de beeldjes van 

Christus aan het kruis, Johannes en Maria, waarvan de twee laatste ontbreken, 

na het bakken los in een voetstuk konden worden samengevoegd. Uit een 

secundair als afvalput gebruikte waterput nabij de Plechelmuskerk in Oldenzaal 

tenslotte werd, tussen het overige huishoudelijk afval dat waarschijnlijk afkom

stig is van een (groep) aan de kerk gelieerde gecstelijke(n), een terracotta 
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Madonna roet Kind en een klein reliëf met eenzelfde voorstelling geborgen 

(afb. 37)." Reliëfs worden zelden gevonden in een burgerlijke context, vrijwel 

alle tot nog toe bekende exemplaren werden aangetroffen in aan kloosters gere· 

lateerde vondstcontexten. Exemplaren uit Gouda, Mechelen (B) en Utrecht 

(afb. 38) iJlustreren echter dat ze ook in burgerhuizen gebruikt werden." 
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Drie beelden 
Urula mei haar maagden 
/v/aria mn Kin.d tn un K.ruisiging$$r0lp 
pifptwrdt# u:zamengevonden 
nll1t d, Snipptrlingsdijk nabij Dwmter 
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beidt mtt voorstelling van Maria mt.t Kind 
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reliëfop ac/;1<rzijdeg,111,rht G.G. 
ophanggaatj,s, pijpaarde, ISZS-1575 
bo1U11tWndst Oldn,zaal 



Pijpaarden en terracoua reliëfs 

38 
Re/ilf. heiligt in ni.s 

Noonklijke Nederlanden (U1rtd,i?) 
pijpaardr, 1450-150() 
bodemwndsr Utmht 

b. 21 tm 

Het eerder besproken ULrechtse vondsunateriaal van een heyligen

backer aan de Strosteeg laat zien dat in de Nederlanden in ieder geval vanafde 

eerste heltt van de vijftiende eeuw reliëfs zijn geproduceerd. Het is echter niet 

uit te sluiten dat de productie van dergelijke objecten (veel) eerder op gang 

kwam. Zo werd in DordrechL een Cragment gevonden van een reliëf waarop 

(onder andere) t\tfaria met Kindje Jezus -waarvan nog net een armpje k zien is

en een musicerende engel afgebeeld zijn (afb. 39). Te oordelen naar de wijie 

waarop de figuren zijn weergegeven, in combinatie met de kleding die Maria 

draagt, kan een da.Lering rond 1300 zeker niet uitgesloten worden." Omdat het 

smk buiten zijn oorspronkelijke vondstcontext werd gevonden, kan het helaas 

niet langs die weg gedateerd worden. Ook is niet bekend ofhet een product uit 

de Nederlanden betreft, ofdat het van elders aangevoerd werd. Mogelijk moet 

het Dordtse fragment gezien worden als een bijprodukt van een gewone pot

tenbakker. Hee zou daarmee vergelijkbaar zijn met een ander vroeg Nederlands 

terracotta reliëf, dat zich thans in de collectie van Museum Boijmans Van Beu• 

ningen te Rotterdam bevindt (afb. 40). Dit kleine, vermoedelijk ooit ovale 

rdiëf, heeft de bewening van Christus als onderwerp. Op stilistische gronden 

kan het rond 1400 gedateerd worden ." Zo is bijvoorbeeld de meander rondom 

de voorstelling typerend voor deze periode. Ns grondstof voor fabricage 1verd 

zuivere lokale roodbakkende klei gebruikt. Een loodglazuurspikkel op de ach· 

terzijde bewijst dat het in een poctenbakkcrsoven werd gebakken. Het reliëf 

werd opgegraven bij het Utrechtse Lauwerecht, en wel op dezelfde locatie waar 

en kclc jaren tevoren een grote hoeveelheid pottenbakkersafval was aangetrof

fen." Ofhet reliëf ook ter plaatse vervaardigd werd, is niet bekend. Er zijn geen 

andere aanwijzingen voor een dergelijke productie Ler plaatse." 

De vondsten uit de Utiechtse wal tonen ons dat gespecialiseerde heyligenbak• 

kers, zoals dat ook bij de beelden het geval was, verschiJlende typen en uitvoe

ringen reliëfs in hun assortiment hadden." Tussen de in het Centraal Museum 

te Utrecht bewaarde pijpaardcn vondsten uit de wal bevinden zich, naast de 

eerder besproken kroning van :vlaria door de heilige Drie-eenheid en een hier· 

onder nog te bespreken kruisigingsreliëf, fragmenten met voorstellingen van de 

bewening van Christus('), Sint Veronica," een onbekende profeet en een niet 

nader te d uiden thema." Daarnaast is eeu lragmcnt van een reliëf met Sint 

Christoffel gevonden." In Luik werden tussen het afval van een heyligenbakker 

onder meer fragmenten van mallen voor reliëfs van Sint Veronika en Maria 

Magdalena gevonden." Vondsten van ma llen uit Amersfoort, Amsterdam, Ant

werpen, Delft, 's-Gravenhage, Dordrecht, Leiden en Reimerswaal wijzen erop 

dat UtrechL en Luik 11ict de enige steden in de Nederlanden waren waar reliëfs 

werden vervaardigd . 
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Als eerste groep worden hier de grote rechthoekige reliëfs behandeld, waarvan 

de hoogte wel zo'n 60 centimeter kan bedragen. Wanneer dit type voor het 

eerst op de markt verscheen is (nog) niet bekend. Toen in 1463 het Minder

broederklooster tijdens een stadsbrand in de as werd gelegd, waren er in 's Her

togenbosch in ieder geval zulke reliëfs aanwezig." De meest bekende voor

beelden van d it type, zijn reliëfs met een annunciatievoorstelling. Als voor

beeld voor deze reliëfs wordt altijd gewezen op een drietal schilderijen van de 

Vlaming Robert Campin (t 1445). '00 Echter deze schilderijen lijken geschilderd 

te zijn naar een stenen reliëf met een annunciatie dat in 1424, mogelijk naar 

ontwerp va.n Campin, werd gemaakt voor een zaal van het stadhuis van Door

nik."' Enkele uit overlevering bewaard gebleven pijpaarden voorbeelden zijn 

afgebeeld in de bijdrage van Franz•JosefKosd aan deze catalogus. De tot nog 

toe in Nederland opgegraven annunciatiereliëfs en mallen daarvan vertonen 

alle onderling detailverschillen, hetgeen wijst op het gebruik van verschillende 

patrijzen. Een vrijwel complete mal voor de vervaardiging van een dergelijk 

reliëf werd gevonden aan het Delftse Heilige-Geestkerkhof (zie afb. 23)"', ter• 

wijl een fragment van een soortgelijke mal gevonden werd bij de opgraving van 

het Dordtse minderbroederklooster (zie afb. 24). Het Delftse exemplaar werd 

gevonden in een vondstcontext uit het derde kwart van de vijftiende eeuw. De 

Dordtse mal is op grond van zijn vondstcontext niet scherper te dateren dan in 

de vijftiende eeuw. Een opvallend detail bij de ,Delftse" annunciatie-voorstel• 

ling is, dat de Heilige Geest die Maria ontvangt, net als bij een schilderij van 

Campin, de vorm heeft van een kleine gekruisigde Ch ristus. Naast beide mal

len zijn in Nederland op diverse locaties fragmenten van reliëfs met deze voor

stelli ng aangetroffen. Een groot fragment van een rechter onderhoek, gevon

den bij het Zwijndrechtse klooster Eemstein, is hiervan de bekendste (afb. 41).'" 
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R,/i,f 
i\tlaria met Kind en musi.ttrendl ,ngel 
ltrrll<Olla, /J(J()./350? 
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Reliëf 
beweni11gva11 Cbri.stus 
Utrecht?, tmacolftJ, at. 1400 
bodemvonst Urretht 
h. /0,5 CI/I 



41 
Reliëf 

1111mmcit1tie, Noorde/ijU Nederlanden 
pijpnardt, 14S0-1500 

bodmtvQndst klooster &msttin Zwijmlr,d;t 
h. 2/Jcm 

42 
R,Iiifi 

kruisiging, anmmdatie m St. Barbara 
pijpaard,, 1450-1500 

bodeJmJOnds!QJ uit AmJterdtt111 
Utr«hl en & uien 
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Een niet eerder gepubliceerd fragment waarop een deel van de draperie van 

Maria, een beursje en een deel van de d raperie van de engel zichebaar zijn, werd 

gevonden bij de Elisabethstraat/Achter Klarenburg te Ucrecht (afb. 42)."" In 
Wassenaar kwam uie een afvalkuil van een adellijk huis een klein fragment 

tevoorschijn, waarop een deel van Maria te herkennen is (afb. 43}.ao; Een frag

ment van een exemplaar dat werd gedrukt in terraco tta klei is opgegraven bij 

het Amsterdamse Clarissenklooster (afb. 44}.'"' Wanneer d it laatste reliëfn ieuw 

was op het moment dat het in het klooster werd aangebracht, dan is clic 

wederom een aanwijzing voor het langdurige produceren van oude typen kera

mische devotionalia. Het Clarissenklooster werd namelijk pas in 1513 

gebouwd. Naast dit an nunciatiereliëf zijn bij hee Clarissenklooster fragmenten 

van een tweede, dicmaal in pijpaarde uitgevoerd, reliëf met de verkondiging 

gevonden (afb. 45). Hoewel hee ehema gelijk is, is de weergave ervan anders. 

Van dit stuk bleef een vergelijkbaar exemplaar bewaard dat afgebeeld is in de 

bijdrage van Franz-JosefKosel. In een kamer met daarin een haard zien we een 

gebruikelijke afbeelding van de verko ndiging. De kamer is ditmaal echter 

geplaatst binnen een omsloten tuin waaromheen en waarbinnen dieren te zien 

zijn. Binnen de ommuring is een schaap weergegeven, die het zuivere karakter 

van het voorgestelde benadrukt. De dieren buieen de tuin zijn een aap, een 

eekhoorn en een zwijn, alle rond 1500 gebruikt als symbolen van onbe

schaafdheid. Door de wijze van afbeelden werd een onderscheid gemaakt tus

sen het serene hoofdthema van het reliëf, en de zondige wereld waarin de 

gebeurtenis plaatSvond. Op het reliëf zijn sporen van de oorspronkelijke poly

chromie aanwezig."' Een laatste fragment dae mogelijk afkomstig is van een 

annunciatiereliëf werd gevonden in dezelfde beerput van een klooster nabij 

Veere als het eerder besproken borstbeeld (zie afb. 32).'" 

De kruisiging van Christus is een ander thema dat voorkomt op grote reliëfs. 

In de Utrechlse wal werd een rec.onstrueerbaar exemplaar gevonden met een 

hoogte van maar liefst 61 centimeter (zie afb. 20). Een fragment van een iets 

kleiner kruisigingsreliëf uit de bodem van Amsterdam kwam terecht in de col

lectie van Museum Catharijneconvent (zie afb. 42)."' Hee Delftse Kartuizer

klooster leverde meerdere fragmenten op van een groot exemplaar met daarop 

restanten van de originele polychromie (afb. 46). In het Musée communal 

d'Arcchéologie et d'Art religieux te Amay wordt een compleet reliëf bewaard 

dat afkomstig is uit de abdijkerk van Paix-Dieu."' Een fragment van een kruisi

gingsreliëf uitgevoerd in terracotta werd gevonden in Aardenburg (afb. 47). m 

Dit stuk is zeer verwant aan een in Luik opgegraven exemplaar dat eveneens 

fragmentarisch bewaard bleef.'" Onderaan het kruis van het Luikse calvariere

liëf kniele een engel met kelk om Christus' bloed op te vangen. Precies zo'n 

geknielde engel mee kelk is ook te zien op een fragment dae werd gevonden in 

een beerput van het Delftse gasthuis (afb. 48). 
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Rtliif, annunciatie 

Noordtlijlu N,dtrlandtn 
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Uit dezelfde beerput bvam ook een fragment van een reliëf waarop we een op 

zijn rug liggende draak zien (zie afb. 48). Hoewel het fragment klein is, lijkt het 

waarschijnlijk dat we te maken hebben met een voorstelling van Sint Joris en 

de draak. Op een, op stilistische gronden tussen 1430 en 1440 gedateerd, reliëf 

met een voorstelling van Sint Joris uit Luikse bodem is een nagenoeg identie

ke juist verslagen draak afgebeeld ."' 

Christus op de Olijfberg is het thema van een reliëf waarvan een fragment werd 

gevonden bij het voormalige bisschoppelijke kasteel de Waardenborg in Hol

ten."' Tot nog toe is er geen ander reliëf met dit thema bekend. Het fragment 

werd opgegraven onder het uiteinde van een vijftiende eeuwse privaatkoker. 

O mdat het kasteel tussen 1529 en 1531 is afgebroken moet het reliëf in ieder 

geval voor 1531 gemaakt zijo. Onbekend is of het reliëf een Utrechtse oor

sprong heeft, hetgeen gezien de voormalige eigenaar van het kasteel, de 

Utrechtse bisschop, niet uitgesloten kan worden . 

Een laatste thema, dat een enkele maal terugkeert op de grote reliëfs uit Neder

landse bodem, is de Maria .in sole". Het onderwerp van deze reliëfs gaat terug 

op de Openbaring van Johannes, waarin hij een visioen beschrijft van een 
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46 
RJ.i?f. kmisigi.ng van Christus 

Noord,lij)u Nrd,r/anden 
pijpaarde met restm vnn pol)•thromie 

1475-1525 
bodemt,-ondst De{/i Kartuiurklooster 

b>JOon. 

47 
Rt!ii]; kruisiging Vlllt Christus 

l<rra<0Cla, 1475-1525 
bodemvondst Aardmburg 

h. 6on 

vrouw die met de zon bekleed is, te.wijl de maan zich onder haar voeten 

bevindt en haar hoofd getooid is met een krans van twaalf sterren."' Deze 

vrouw wordt van oudsher geïdentificeerd met Maria. Via overlevering bleefhet 

terracotta reliëf met een Maria .in sole" dat thans aanwezig is in de collectie 

van Museum Liebieghaus in Frankfurt bewaard."' Reconstrueerbaar is een 

exemplaar dat werd opgegraven bij het Zwijndrechtse klooster Eemstein (afb. 

49). Een fragment van een soortgelijk stuk uit de Delftse Gasthuislaan bevindt 

zich in de collectie van het Catharijneconvent."' 

Verwant aan het laatstgenoemde type grote reliëfs zijn iets kleinere rechthoeki

ge exemplaren met daarop een heilige in een nis. De, op een sokkel afgebeel

de, heiligen vertonen stilistisch vaak grote overeenkomsten met de (in dezelfde 

werkplaatsen vervaardigde} vrijstaande sculpturen. Binnen de lijsten van deze 

reliëfs staan meestal gotische randsch riften, terwijl ook vaak in de nimbus van 

de heiligen spreuken zijn weergegeven. Tot nog coe is slechts één fragment van 

een mal voot de vervaardiging van dit type reliëf bekend (zie afb. 25). Deze 

werd in Reimerswaal opgegraven. Q!ia datering moeten reliëfs van rut type 

waarschijnlijk in de tweede helft van de vijftiende eeuw geplaatst worden. 

Museum Catharijneconvent bewaart een dergelijk reliëf met daarop Maria met 

Kind, afkomstig uit de kerk van Zoeterwoude."' Het stuk kwam in de kerk 

terecht nadat het bij een boerderij in de omgeving gevonden was. Een verge

lijkbaa r voorwerp in terracotta is aanwezig in het Museum für Kunst und 

Gewerbe in Hamburg."' Bij hei voormalig klooster Clarenberg in de gemeente 

Vollenhove werd een fragment van een reliëflijst gevonden, waarop de Latijnse 
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tekst .,(AVE* MARI)A • GRACIA '' PLEN(A)" te lezen is.'"' Omdat teksten bij 

de annunciatiereliëfs o ntbreken en bij de grotere reliëfs met daarop een Maria 

.in sole" op een andere manier zijn aangebracht, hebben we ook h ier waar

schijnlijk te maken met een Madonna met Kind in een nis."' Ofeen fragment 

van een reliëf van een Madonna met Kind dat werd gevonden b ij de o pgraving 

van een klooster aan de Zuilingstraat in 's-Gravenhage ook tot dit type behoort, 

is ruet bekend.'" Een vrijwel compleet reliëf met daarop Sin t Niko laas kwam 

tevoorschijn uit een beerput aan de Vliet in Leiden (afb. 50). Door het o ntbre

ken van de exacte vondstgegevens weten we n iet ofhet stuk uit een klooster o f 

uit een aan de burgerij gerelateerde context afkomstig is. De heilige Barbara 

staat afgebeeld op een reliëf dat wordt bewaard in de kapel van het Moederhuis 

der Zusters van O .L. Vro uw in Amersfoort."' Het stuk werd opgegraven tijdens 

de bouw van de Latijnse school aan de Zuidsingel van deze stad, en is waar

schijn lijk afkomstig uit het destijds op deze locatie gevestigde Sin t Barbara

klooster. Tijdens de restauratie van het stuk, in het begin van de jaren zestig van 

de twintigste eeuw, werd het opnieuw gepolychromeerd .u, Van een verwant 

object werden in Mechelen (B) enkele fragmenten gevonden in de beerput van 

een burgerhuis.'" In Keulen werd eveneens een fragment van een Barbarareliëf 

opgegraven (zie afb. 42). '" De tekst op dit fragment .,AM '' U N D * H ERE . .'' 

AMEN" doet vermoeden dat het een in Duitsland geproduceerd exemplaar 

betreft."' Catharina is weergegeven op een reliëf dat zich bevindt in de collec

tie van het South Kensington Museum in Londen ."' Opvallend bij d it reliëf 

zijn de symbolen van de vier evangelisten op de hoeken. Uit een beerput van 

een bij de annunciatiereliëfs eerder ter sprake gekomen adellijk buis aan de 
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Schoolstraat in Wassenaar kwam ook een fragment van een reliëf met Cathari

na tevoorschijn (afb. 51).'" Op dit fragment z ijn resten van de originele vergul

ding en polychromie aanwezig. Ook op een reliëf met Sint Catharina uit een 

afvalkuil van het Alkmaarse klooster de Middel Hofzijn de resten van de oors

pronkelijke vergulding en polychromie nog duidelijk te zien (afb. 52). Het Alk

maarse reliëf wijkt af van het Londense exemplaar door het ontbreken van de 

evangelisten symbolen op de hoeken. Ofde evangelisten op het exemplaar uit 

Wassenaar voorkwamen is door de geringe omvang van het fragment niet 

bekend. In de collectie van Museum Catharijneconvent bevindt zich een rech

ter o nderhoek van een reliëf, dat werd opgegraven in Leiden, met daarop een 
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dergelijk eYangelistensymbool (afb. 53)."" Onbekend is of we hier te maken 

hebben met een fragment van een Catharinareliëf, vao een kruisigingsscène of 

wellicht van een ander (onbekend) thema. Een reliëf met eenzelfde evangeli

stenmotief uit de collectie Westfálisches Museum in Münster heeft de krnisi

ging als hoofdthema.'" Fragmentarisch bewaard bleef een reliëf met een onbe

kende heilige in een nis waarop aan de linkerzijde een raam met daarin een 

gotische tracering te zien is (zie afb. 38). Naast het raam is nog net een mouw 

van het gewaad van de heilige zichtbaar, terwijl onder het raam de bij dit type 

gebrnikelijke versierde wand aanwezig is. Het fragment werd in Utrecht in een 

burgerlijke context opgegraven."' Een groep fragmenten van lijsten met goti

sche randschriften uit het Zwijndrechtse klooster Eemstein is mogelijk even• 

eens afkomstig van dit type reliëfs, terwijl ook enkele andere scherven uit de 

collectie van Museum Catharijneconvent waarschijnlijk fragmenten van derge

lijke stukken zijn (zie afb. 53).'·" Uit Antwerpen stamt een fragment van een 

terracotta reliëf met daarop het hoofd van een onbekende vrouwel ijke heilige 

met nimbus."' Het werd temidden van pottenbakkersafval aangetroffen . Bij de 

in Alkmaar gelegen Jonge Hof werd een scherf van het gewaad van een onbe

kende heilige gevonden, waarop zich ook deze keer polychromieresten bevu1• 

den (afb. 54). Uit Gouda tenslotte stamt nog een fragment van een reliëf met 

daarop een nimbus van een onbekende heilige.'" 

Veel eenvoudiger is de voorstell ing van een mal voor de productie van een 

klein rechthoekig reliëf met een Madonna met Kind uit de bodem van Utrecht 

:-:.-
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R,/iif. Sint-Catharina 
Noorddijk, Nedtrlandm 
pijpaarde 111tt rn.tm van pol)·dJromie 
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(afb. 55). Het is niet bekend ofook dit stuk tijdens het afgraven van de wal werd 

gevonden. Op stilistische gronden wordt het tussen 1425 en 1450 gedateerd."' 

Mogelijk betreft het een voorloper van het zojuist beschreven type, en is het te 

plaatsen in eenzelfde groep waarin ook de eerder besproken kroning van Maria 

door de Heiljge Drie-eenheid te plaatsen is. In Huy (B) werd een tronende 

Madonna met Kind gevonden die mogelij k eveneens tot deze vroege groep te 

rekenen is."' Een in Utrecht opgegraven klein rechthoekig reliëfhedi: een voor

stelling van het Christuskind in een ruit (afb. 56). Rondom de ruit bevindt zich 

een stralenkrans vergelijkbaar met die van een Maria .in sole". Juist binnen de 

lijst, die de ruit omsluit, is een gotisch randschrift aangebracht. Aan de boven

zijde zijn aan weerszijden van de ophanggaten .JHS"-monogrammen te zien. 

Veel van de oorspronkelijke polychromie bleef bewaard; de rand is rood, ter• 

wijl de centrale voorstelling verguld is. Op stilistische gronden wordt het reliëf 

tussen 1440 en 1450 gedateerd.'" Het werd echter gevonden in een beerput 

waarvan de vulling uit de zestiende eeuw dateert. Ofwe hier te maken hebben 

met een op moment van afdanken antiek stuk of een verouderd product is 

onbekend. 

Rond 1500 komt een type reliëfvoor dat sterk verwant is aan de eerder beschre· 

ven voorbeelden met een heilige in een nis. Ook nu is de heilige in een nis 

weergegeven. De relië& uit deze groep zijn echter meestal niet rechthoekig. 

Aan de bovenzijde is de boog van de nis veelal ook in de lijst aanwezig. Een 

fragment uit Museum Catharijneconvent laat echter zien dat ook rechthoekige 

exemplaren voorkomen (zie afb. 53). Duidelijk zijn bij de voortbrengselen uit 

deze groep de stijlinvloeden uit de renaissance zichtbaar, hoewel ook de ver

wantschap met de oudere reliëfs niet ontbreekt. Het zwaartepunt van d it type 

moet in het laatste kwart van de vijftiende en/of het eerste kwart van de 

zestiende eeuw geplaatst worden. Bij reliëfs van dit type is de oorspronkelijk 

lege ruimte rond de heiligen opgevuld door een veelheid aan sterren, bloemen 

en ranken. Juist bij deze groep, sterk verwant aan enkele hieronder te bespre

ken ronde relië&, lijkt een belangrijke invloed van (de werkplaats van) Judocis 

van Vreden merkbaar. Zo is een reliëf met daarop een voorstelling van Maria 

Magdalena, dat gevonden werd in Utrecht in secundair gestorte grond afkom

stig van het Vissersplein'" vergelijkbaar met een reliëf in een museum in Mün

ster dat uit zijn werkplaats komt."' Een in Leiden opgegraven fragment van een 

reliëf met Sint Barbara~' en een recentelijk gevonden fragment uit het Regulie

renklooster te 's-Gravenzande met daarop een onbekende vrouwelijke heilige 

zijn mogelijk ook tot deze groep te rekenen."' Relatief kleine reliëfs van Maria 

in sole in een renaissance boog uit Leiden en Delft lijken regionale varianten 

van dit type te zijn. Een mal voor het afdrukken van dergelijke plaquettes, die 

werd opgegraven in Leiden, dateert uit de eerste helft van de zestiende eeuw 

(afb. 57). Opvallend detail bij het voorwerp is de maansikkel waarop Maria 
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Modern, nfdmk 

uit uu in Uiden opgtgraven mnl 
reiiif1l1nri11 JJUI Kind "in sok'.. 

Leid,11, 1500-1550 
h. 19,5 cm 

' . . ( 

geplaatst is. In plaats van de gebruikelijke 'holle' maansikkel staat Maria h ier 

op de 'bolle' kant van de maan , dit in verband met het gez icht dat erin werd 

aangebrach t. In Delft werd tussen productieafval een identieke maansikkel 

gevonden (afb. 58). Andere fragmenten van reliëfs uit dezelfde Delftse vondst

groep laten zien dat ook de rest van de voorstelling waarschijnlijk sterk gelij

kend was op de Leidse mal. O verigens komen ook Madonna's voor tussen dit 

materiaal die staan o p een gebruikelijke maansikkel (afb. 59). D e Delftse exem

plaren bestaan deels uit pijpaarde en voor een ander deel uit terracotta. Uit Lei

den komen ook twee fragmenten van terracotta reliëfs van een Madonna ,in 

sole" op een gebruikelijke maansikkel."' 

Iets later in de zestiende eeuw on tstaan reliëfs waarbij de invloed van de renais

sance nog duidelijke r merkbaar is. Een Maria met Kind uit Wassenaar heeft een 

d uidelijk aan de renaissance ontleende boog met daarin een schelpmotief.'" 

O ok een terracotta mal voor de productie van een groter reliëfdat werd gevon

den in Amersfoort is stilistisch duidel ijk aan de renaissance gerelateerd (zie afb. 

28). Q ta uiterlijk is een datering in de jaren dertig van de zestiende eeuw, of 

iets later, het meest voor de hand liggend.'" O mdat de vindp laats van de mal, 
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het Amersfoortse Observantenklooster, tot in 1578 als klooster werd gebruikt, 

is een kloosterproductie waarsch ijnlijk. Een kleine plaquette uit O ldenzaal is 

vergelijkbaar met de Amersfoortse vondst door het vlakke reliëf waarin Maria 

en Jezus z ijn uitgewerkt (zie afb. 37). Uitzonderlijk is het merk, in de vorm van 

twee ingestempelde letters G, dat zich op de achterzijde bevindt. 

Een kleine doch bijzondere groep onder de reliëfs zijn de Vera-Iconen. Vo lgens 

de legende heeft Sint Veronica tijdens C hristus' li jden Zijn bebloede en bezwe· 

te gezicht met een doek schoon gedept, waarna op de doek een afdruk van Zijn 

gelaat achterbleef."' De doek werd bewaard in Rome alwaar het voorwerp een 

geliefd doel voor pelgrims was. Binnen de context van Christus' lijden was ook 

de voorstelling van de Vera-kon een geliefd thema. In Leiden werd in een beer

put een tweetal identieke pijpaarden Vera•Iconen gevonden , waarvan er één 

terechtkwam in de collectie van H J.E. van Beuningen (afb. 60). '" Een opval

lend detail bij dit object is de grote loodglazuurvlek die zich op Christus' nim• 

bus bevindt. Deze laat zien dat het voorwerp in een pottenbakkersoven, die 

ook gebruikt werd voor het bakken van geglazuurd aardewerk, gebakke n is. Een 

terracotta mal voor de productie van een Vera-Icon werd in Antwerpen temid• 

den van vroeg-zestiende-eeuws pottenbakkersafval gevonden.'" Een Vera-Icon 

met een veel expressievere verbeelding wordt bewaard in het Keulse Schnütgen

Museum.'" Bij degelijke uit de werkplaats (ofomgeving) van Judocis van Vre

den afkomstige reliëfs bevond zich in de nimbus een gotisch randschrift. In 

1969 werd in secundair gestorte grond in de Amsterdamse Bij lmermeer een 

klein fragment van een dergeli jk reliëf opgegraven. Van het randschrift bleef 

alleen • EGRO DORO'; bewaard (afb. 61). 

Uit de Dordtse binnenstad is een fragment afkomstig van een waarschijnlijk 

rond reliëf dat voorzien was van ophanggaten (zie afb. 61). Het werd gevonden 

in een afvalkuil van een pand aan de Groenmarkt. ''° Het bewaard gebleven deel 

is een platte uitstaande rand met daarop gotische letters. Dit zou van een nim• 

bus rondom een Vera-Icon afkomstig kunnen zijn, van een type zoals dat zo

juist beschreven werd. De verdiepte oppervlakte binnen deze mogelijke nim• 

bus vertoont kleine in puntjes uitlopende lijnen. Deze lijntjes maken dat een 

eventuele rumbus met tekst vergelijkbaar is met die rond het hoofd van de eer· 

der besproken heiligen in nis (zie afb. 50 en 52). Een andere mogelijkheid is, 

dat het fragment afkomstig is van een rond reliëf met een voorstelling van een 

Maria ,in sole". Een in dat geval verwant stuk is te vinden in het Rheinisches 

Landesmuseum in Trier.'" Dat dergelijke rottde reliëfs met een voorstelling van 

Marja ".in sole" binnen een randschrift ook in Nederland werden geproduceerd, 

toont het fragment van een mal uit de bodem van Leiden. '" De oorspronkelij· 

ke dian1eter van het Do rdtse fragment bedroeg meer dan 25 centimeter, het• 
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geen betekent dat het in dat geval zou gaan om een zeer grote uitvoering van 

de over het algemeen veel kleinere ronde reliëfs. 

Normaliter hebben ro nde reliëfs een doorsnede van zo'n tien tot vijftien cen

timeter, hoewel ook veel kleinere exemplaren voorkomen.'" Mallen YOOr deze, 

veelal uit de tweede helft van de vijftiende en vroege zetstiende eeuw dateren

de, reliëfs werden in Nederland, naast het eerder genoemde Leidse exemplaar, 

gevonden in !\..rnsterdam, 's-Gravenhage en het Delftse Kartuizerklooster. Op 

de Amsterdamse mal is een voorstelling van de heilige Maagschap weergegeven 

(zie afb. 26).'" Deze Maagschap bestaat uit Anna; Maria, de moeder van Jezus; 

Maria Cleophas, de moeder van de apostelen Jacobus de Jongere, Jozef de 

rechtvaardige (of Barnabas), Judas en Simon; Maria Salmons, de moeder van 

Johannes de Evangelist en Jacobus de Oudere (van Compostella). 1" Naast Anna 

en de drie Maria's werden ook hun echtgenoten en kinderen afgebeeld. Het 

Amsterdamse stuk is rond 1500 te dateren, en werd gevonden in de Nieuw

marktbuurt tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van de metro. Een pijp

aarden reliëf van dezelfde afmeting en een zeer verwante voorstelling is te vin

den in een Berlijns museums."' De Haagse mal toont het verhaal van Lazarus 

(zie afb. 27), hij is waarschijnlijk iets ouder. Het Delftse stuk heeft de in 1514 

heilig verklaarde stichter van de Kartuizerorde Bmno als o nderwerp (zie afb. 

22)."' De mal is mogelijk in ofkort na 1514 te dateren. Buiten de Nederlandse 

mallen van kleine ronde reliëfs zijn ook voorbeelden bekend uit Keulen, Kon

stanz en het Midden- ofNederrijnse stroomgebied.'" De reliëfs vertonen een 

sterke overeenkomst met ivoren deksels nn spiegeldozen ovenvegend uit de 

veertiende en vijftiende eeuw en mogelijk zijn ze hiervan afgeleid .'" Overigens 

zijn de voorstellingen van de dozen overwegend profuan, iets wat bij de pijp

aarden reliëfs minder gebmikelijk is (al zijn spaarzaam vorkomende exempla

ren bekend).'"' Ook de ronde reliëfs waren, zoals een exemplaar mee een voor

stelling van de wederopstanding uit Museum Catharijneconvent laat zien (afb. 

62), oorspronkelijk gepolychromeerd. Juist de kleine reliëfs werden waarschijn

lijk voornamelijk door de burger of kloosterling in zijn privé omgeving ge

bniikt. Een vroeg-zestiende-eeuwse miniatuur van een kamer met daarin Sint 

Geertrudis toont een dergelijk stuk hangend in haar bedstede."' 

Een klein rond reliëf uit 's-Gravenhage heeft een Madonna met Kind als voor

stelling (afb. 63). Het voorwerp werd gevonden in een openbare afvalput in de 

Oude Molstraat waarvan bekend is dat deze in 1454 werd gedempt."' Een twee

de fragment uit 's-Gravenhage is kleiner en heeft mogelijk de doop van Chris-

11.ts door Johannes de Doper als thema.'" Beide voorwerpen werden in de con

text van burgerbewo ning opgegraven. Twee q ua voorstelling identieke reliëfs 

uit Alkmaar en Gouda zijn gevonden op terreinen van voormalige kloosters 

(afb. 64). Het Alkmaarse exemplaar kwam tevoorschijn uit een beerput van de 
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Jonge Hof, het Goudse reliëfwerd gevonden in een stortlaag bij het Maria Mag

dalenaconvent."' Op beide reliëfs zien we de maagd Maria in een omsloten 

tuin . Een niet te temmen noch te vangen eenhoorn legt zijn kop in haar 

schoot. Volgens de legende kon alleen een maagd dit fabeldier tot bedaren 

brengen. Het hier weergegeven thema van de jacht op de een hoorn werd 

<lestijd veelvuldig gebruikt om de Annunciatie te verbeelden. Gabriël, blazend 

op een jachthoorn en vergezeld van jachthonden, jaagt het d ier op. De een

hoorn neemt zijn toevlucht in de omsloten tuin waarin Maria zit, en legt zijn 

kop in haar schoot. In de rechter bovenhoek kijkt God vanuit de hemel toe. 

Op de achtergrond is een stad te zien, waarvoor een altaar met twaalf staven is 

geplaatst. Op de onderzijde van het (Alkmaarse) altaar is te lezen Virga Aaron 

hetgeen verwijst naar Numeri 17: l-13. Hierin verkiest God Aaron als leider 

door zijn staf, die is geplaatst temidden van de elf andere staven van de overi

ge stamvorsten Israels, als enige in bloei te laten staan. De afgebeelde stad is 

mogelijk Nazareth. Ook andere details, veelal in combinatie met een banderol, 

wijzen op nieuw- en/of oudtestamentische verhalen d ie Christus' geboorte 

aankondigen. Het geheel moet waarschijnlijk uitgelegd worden als de aankon

diging van de geboorte van Jezus van Nazareth als koning van Israël. Op grond 

van de overige vondsten uit de Alkmaarse beerput kon geen scherpere datering 

dan een vijftiende-eeuwse voor de totale vondstgroep bepaald worden, te1wijl 

ook het Goudse exemplaar z ich moeilijk aan de hand van zijn context laat date• 

ren."' Het Alkmaarse reliëf werd gemaakt van pijpaarde en is voorzien van twee 

ophanggaatjes. Mogelijk hing het bij één van de zusters in een kloostercel. De 

Goudse terracotta variant werd (volledig) uit lokale roodbakkende klei vervaar

digd. De aanwezige vlekjes loodglazuur wijzen erop dat het in een pottenbak

kersoven werd gebakken. De Goudse afdruk verschilt in detail van de Alk

maarse; ook is h ij minder fijn, waardoor de banderolles bijvoorbeeld niet te 
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lezen zijn. In tegenstelling tot het Alkmaarse reliëf heeft het Goudse exemplaar 

geen ophanggaten. Mortelresten aan de achterzijde laten zien dat het ingemet

seld heeft gezeten. Een tinnen reliëf mit zowel dezelfde afmeting als voorstel

ling wordt bewaard in het Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg.'" 

In de collectie van Museum Catharijneconvent zijn drie ronde reliëfs uit 

Nederlandse bodem te vinden (afb. 65). '" Een klein anvijkend sn,k uit een beer

put in Gorinchem heeft een buste als decor. Dit is mogelijk een profuan thema. 

Uit een beerput in de binnenstad van Leiden komt een groot fragment waarop 

de kindermoord van Bethlehem is weergegeven. ln het Delftse Dertienhuizen 

is de onderste helft gevonden van een gesigneerd reliëf uit de werkplaats van 

Judocis Vredis, met daarop een voorstelling van Sint Anna-re-Drieën. Een iden

tiek eveneens gesigneerd exemplaar is te vinden in de collectie van het Stads

museum te Münster."' 

Een laatste groep zijn de kleine (late) reliëfs. Een fragment van een rechthoekig 

gepolychromeerd exemplaar werd gevonden in een midden-zestiende-eeuwse 

vuilstortlaag juist buiten de Alkmaarse binnenstad (afb. 66). Het voorwerp 

heeft de kruisdraging als onderwerp. De grond binnen de scène is zwart, de 

menigte rondom Christus is zilverkleurig (vertind?). Christus' hoofd bevat rode 

verfresten en zijn gewaad was mogelijk purperkleurig. De voorstelling vertoont 

grote overeenkomst met één van de scènes uit een omstreeks 1420/30 te date-
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ren boek uit het Bodenseegebied."' Een beerput van het Delftse Kartuizer

klooster bevatte een complete langwerpige voorstelling van het laatSte avond

maal in renaissance stijl. Daarnaast bevatte deze put een ovaal reliëf met daarop 

een mythologische voorstelling (Herakles en Nessos; atb. 67).'"' Een fragment 

van een identiek laatste avondmaal werd gevonden in een beerput van het 

DelftSe Minderbroederklooster."' De eerder beschreven Oldenzaalse Madonna 

met Kind (zie afb. 37) is eveneens tot deze groep kleine reliëfs te rekenen. 

Tenslotte bespreken we nog een voorwerp dat eigenlijk te rekenen is tot de eer

der behandelde groep kleine ronde reliëfs (atb. 68). Zowel de afineting als de 

wijze waarop de voorstelling is weergegeven zijn typerend voor deze groep laat

vijftiende- / vroeg-zestiende-eeuwse reliëfs. De reden dat dit fragment toch 

apart wordt behandeld, is dat de voorstelling erop, in tegenstelling tot alle tot 

oog toe besproken reliëfs, niet religieus maar profaan van karakter is. Het is 

voor zover bekend het eerste profane voorbeeld dat uit de Nederlandse bodem 

tevoorschijn kwam. Centraal is op deze plaquette een fontein afgebeeld waarin 

zich badende en vrijende paren bevinden. Links van de fontein nodigt Vrouw 

Minne de toeschouwer via banderolles uit orn met haar deel te nemen aan het

geen zich in de fontein afspeelt. Aan de rechter zijde stond waarschijnlijk een 
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nar die eveneens via banderolles liet weten daar wel oren naar te hebben."' Wat 

h ier wordt uitgebeeld is één van de Zeven Hoofdzonden: de luxuria ofwel de 

onkuisheid. De nar staat in deze voorstelling symbool voor de zondige dwaas, 

die in z ijn hang naar kortstondig aards vermaak, het belangrijkste doel van het 

leven, het zich richten o p God, uit het oog verliest. Feitelijk heeft ook deze pla• 

quette derhalve een religieuze strekking. Hoewel de groep van de profane 

reliëfs veel kleiner is dan die van de religieuze exemplaren, zijn diverse, vooral 
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uit het Duitse taalgebied afkomstige, parallellen bekend."' Bij verschillende 

profane plaquettes staan juist Vrouw Minne en andere naakte, verleidelijke 

vrouwen centraal. Vrouw Minne komt ook voor als vrijstaand pijpaarden beeld 

je.'~ Het hier be~proken reliëffragrnent werd gevonden in een vroeg-zestiende

eeuwse beerput hehorend bij een huis aan de Nijmeegse Eiermarkt. 

Tot zover de thans uic Nederlandse bodem bekende rcl iëfa. De grote exempla

ren, waarschijnlijk daterend vanaf het midden van de vijftiende eeuw, werden 

voornamelijk gebruikt in (kerken en) kloosters. Voor de middel-grote recht

hoekige voorbeelden uit dezelfde periode geldt vermoedelijk een zelfèle ver

haal, hoewel deze stukken ook door (rijkere) burgers werden gebruikt. De klei

ne ronde en andersoortige reliëfs hadden vermoedelijk een grotere verspreiding 

onder de gewone burgers en kloosterlingen. 

De producenten van reliërs zijn voor een belangrijk deel dezelfde als die van de 

pijpaarden beelden. Onder hen zijn professionele heyligenbackers, kloosterlin-
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gen en pottenbakkers. Een aantal losse mallen voor de productie van reliëfs uit 

kloosters laat de mogel ijkheid open dat (een deel van de) kloosterlingen uit

sluitend reliëfs produceerden. Een denkbare constructie is dat er centraal bij 

enkele kloosters mallen werden vervaardigd, waarin kloosterlingen (van dezelf

de orde) elders in den lande afdrukken vervaardigden. Mogelijk werden mallen 

voor reliëfs ook breder verhandeld, ofwerden er van reliëfs elders nieuwe mal

len vervaardigd. Bepaalde onderdelen van mallen voor reliëfs kwamen wellicht 

v ia standaard patrijzen tot stand, hetgeen vergelijkbaar zou zijn met de eerder 

besproken voetstukken van beelden. We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken 

aan de omlijstingen van bijvoorbeeld de reliëfs met een heilige in een nis. Ook 

de op deze reliëfs voorkomende teksten wijzen op een zekere mate van stan

daardisatie. Veelal zijn de randschriften overeenkomstig en verschillen alleen 

de namen van de d iverse afgebeelde heiligen. Nederlandse, Dui tse en Latijnse 

teksten werden mogelijk gevarieerd al naar gelang de doelgroep waarvoor 

geproduceerd werd . Tevens schuilt hierin een aanwijzing voor de productie van 

vergelijkbare stukken in zowel het Nederlandse als het D uitse taalgebied. De in 

Duitse musea bewaarde snikken komen sterk overeen met de in Nederland 

opgegraven stukken. De vondst van twee vergelijkbare kroningen van Maria 

(zie afb. 17 en 19) in Utrecht als wel van een exemplaar in Konstanz wijst op 

het internationale karakter van de productie. Het lijkt derhalve vooralsnog 

ondoenlijk om te spreken van cypisch Utrechtse ofzelfs Nederlandse ofDuit

se producties. 

Judocus Vredis past als kloosterling goed bi,uien de groep producenten van 

pijpaarden reliëfs. Ongebruikelijk is zijn gewoonte om stukken te signeren. Het 

lijkt, wan neer we kijken naar andere heyligenbackers, zeer waarschijnlijk dat in 

zijn werkplaats ook beelden en beeldjes gemaakt zijn. Omdat deze niet werden 

gesigneerd, zijn ze echter niet te identificeren. Alleen de vondst van produc

tieafval ofeen eventueel gesigneerd stuk zullen hierin uitkomst kunnen bieden. 

Voor zijn productie heeft Vredis waarschijnlijk oude mallen gebruikt, zelf mal

len geproduceerd (al dan niet naar o ude voorbeelden), o ude voorbeelden 

gemoderniseerd en mogelijk zelfs van bestaande stukken mallen afgedrukt. 

Daarnaast zullen zijn stukken op hun beurt weer gebruikt û jn bij gelijksoorti

ge praktijken elders. Ook lijkt de veronderstelling dat met zijn mallen door 

Kartuizers elders voorwerpen zijn geproduceerd geen gewaagde. Een nabij het 

Kartuizer klooster van Trier gevonden mal met daarop de signatuur van Judo

cus lijkt deze stelling zelfs te bewijzen."' Kortom, het zal niet eenvoudig zijn 

om met zekerheid stukken uit de werkplaats van Judocus Vredis te identifice

ren. Wel is het mogelijk om aan de hand van gesigneerde stukken de bijdrage 

van Judocis en zij n werkplaats aan de pijpaarden industrie te reconstrneren . 

Vondsten uit Ddft, Utrecht en Amsterdam laten zien dat zijn producten tot in 
de Nederlanden terechtkwamen (zie afb. 53 en 61). '"' 
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Z usarrunenfassung 

Produktion und Gebrauch von Pfeifenton- und Tcrrakotta

dcvotionalien in den Niederlanden (ca. 1350 • ca. 1550) 

Das Handwerk der "Heiligenbäcker" vor Judocus Vredis · 

eine arcbäologische Untersuchung 

1m späten Mittelalter gab es in den Niederlanden einen groBen 

Bedarf an Objekten, die im Rahmen der privaten Frömmigkeit verwendet wer

den konnten. Diese Objekte wurden, wenn sie beschädigt waren oder nicht 

mehr dem Geschmack ihrer Besitzer entsprachen, wie Abfall behandelt. Archä

ologische Untersuchungen bringen solche Objekte gelegentlich wieder zutage 

(Abb. 3 und 4). Die Untersuchung dieser Realien ergibt ein gutes Bild darüber, 

wie vor allem der einfache Bürger die Objekte benutzte und seine persönliche 

Frömmigkeit pflegte. Der so cntstandene Eindruck ist zu einem erheblichen 

Teil kemplerncntär zu dcm Bild, das durch die in den Museen aulbewahrten 

Objekten vermittelt wird. Dort zeigt man närnlich ver allem wertvelJere Objek

te, die für den Gebrauch in Kirche und Klesrer oder beim Adel, der Geistlich

keit und dem Gre8bürgertum bestimmt ware11. Wenn Funde im Zusammen

hang mit ihrem Fundorr und dem gesamten archäologischen Kenrext unter

sucht werden, entsteht ein sehr detailliertcs Bild über ihre vermaligen Benut

zer. Die hier angesprechenen Objekte könneo vor allem in Klöstern, Schlös

sern, an Hauptstra8en oder in Wohnvierteln, in denen hauptsächlich Hand

werker wehnten, gefunden werden. Die Untersuchung eines kompletten 

Fundortes bietet oft die beste Möglichkeit für eine genaue Datierung der gefun

denen Objekte. 

Betrachtet man das vorliegende archäologische Fundmaterial, dann scheint es, 

daB gro8e Gruppen innerhalb der mittelalterlichen Städte in den Niederlanden 

in der Zeit urn 1300 über billige, in Serie gefertigte Devotionalien verfügte. 

Diese frühen Objekte waren wehl iiberwiegend in Zinn-Blei-Legierungen ange

fertigt (Abb. 5). Während des -frühen• 14. Jahrhunderts kamen solche Metall

Bilder neben vergleichbaren Objekten aus Steingut und Pfeifenton vor (Abb. 

6). Im späteren 14. Jahrhundert verschob sich aber der Schwerpunkt von den 

Metallobjekten zur keramiscben Kleinplastik. Während des gesamten 15. und 

der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts kann man für die Niederlande von einer 

groBen handwerklichen Preduktien von kleinen und gro8en Plastiken und in 

geringerem Malle ven Reliefs, gefertigt aus Pfeifenton und Terraketta, spre

chen. Die Konkurrenz zwischen verschiedenen Handwerkem führte zu der 
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Situaàon, daJl diese für jeweils eigene Marktsegmente produzien en. Eio schö

nes Beispiel für diesen Wettbewerb sind Bilder vom Jesuskind, von dem sowohl 

Ausführungen in Metal!, Pfeifentoo wie Terrakotta vorkommen (Abb. 7, 8 
und 9). 

Weon der .Heiligenbäcker" über die notweodigen Utensilien verfügte, war die 

Produktion von Skulpturen einfach. In eine z.weiteilige Form werden d ie Vor

der- und Rückseite des Bildes abgedrückt (Abb. JO). Anschlidknd werden die 

beiden Teile zu einer Fonn zusammengefügt, wobei für grö!lere Objekte noch 

eine Bodenplatte zugefugt wurde (Abb. 12). 

Reliefs wurden auf die gleiche Weise gefertigt. Neben Pfeifenton wurde auch 

Terrakona gebraucht, um Skulpturen und Reliefs zu .drucken". Dazu wurde 

importierter Pfeifenton mit örtlich gewonnenem rotbrennenden Ton ver

mischt. Sogar reiner rotbrennender Ton wurde gelegcntlich als Rohscoff 

benutzt. Weil die Skulpturen polychromiert wurden, mu!lten die rotbraunen 

bis schmurziggelben Objekte eine Grundierung erhalten. Spuren von einer 

Grundierung sind immer wieder auf ausgegrabenen Objekten zu finden (Abb. 

11). Bei der Anfertigung der Modeln, mit denen die Bilder .gedruckt" wurden, 

machte man häufig von standardisienen Teilen Gebrauch. So ko nnte zum Bei

spiel dasselbe Fu&tück bei verschiedenen Objekten erscheinen (Abb. 12, 13 

und 14). 

Der älteste aus den Niederlanden bekannte Fund von Produktionsabfall eines 

.Heiligenbäckers" stammt aus dem fiühen 15. Jahrhundert und wurde beim 

Utrechter Strosteeg gemacht. In zwei Abfallgmben wurde neben einer grollen 

Gruppe Hausrat auch Modeln für das Anfertigen von Bildcrn und einem Rd ief 

und schlieBlich Produkte in Form von Bildern und Bildchen gefunden (Abb. 

15, 16, 17 und 18). Ein anderer gro8er Fundplatz von Produktionsabfall stammt 

ebenfalls aus Utrecht. Beim Schleifen eines Stadtwalls im Jahr 1844 wurden 

neben Modeln und Hohlformen fü r das Fertigen von Bi Idem und Reliefi; auch 

Endprodukte gefu nden. 

Einige Retie& aus diesem Fund (Abb. 19, 20 und 21) zeigen einen der schwieri

gen Aspekte der Untersuchung dieses Materials. hl einer früheren Studie wur

den diese Objekte nämlich ausschlie!llich nach stilistischen Merkmalen daàert. 

Diesc differierten von 1400-1425 bis 14ï 5-1525. Es ist aber unwahrscheinlich, 

dass wenn man davon ausgeht, da8 alle Funde aus derselben Scherbenschicht 

stammen, solche weit auseinanderliegende Datierungen stimmen können. 

Auch in Konstanz wurde Abfall eines Bilderdruckers ausgegraben, der stili

stisch zwischen 1420 und 1460 zu datieren ist, während das übrige Fundmate-

241 



rial aufdie erste Hälfte des 16. Jahrhunderts datiert wird. Der Konstanzer Fund 

enthielt uncer anderem einen Model für ein Relief der Krönung Mariens. Zwei 

nahezu identische Exemplare wurden zwischen dem schon beschriebenen 

Utrechter Fehlbrandmaterial gefünden (Abb. 17 und 19). Die Annahme scheint 

daher bercchtigt, da!l keramische Devotionalieo während einer langen Periode 

unverände1t produziert worden sind und auch in geographisch weit entfernten 

Gebieten ein vergleichbares Angebot produzierc wurde. lnwieweit es zur Zeit 

möglich ist, spezifische lokale ader regionale Produkte zu unterscheiden, ist 

deshalb d ie Frage. 

Aus Funden van Modeln, Hohlformen und anderem Produktionsabfall wissen 

wir jedenfalls, da(l in den Niederlanden neben der Produktio n in Utrecht auch 

in den Städten Antwerpen, Llittich, Leiden, Delft, Dordrecht, Reimerswaal, 

Deventer, 's-Gravenhage, Amsterdam, Amersfoort, Geertru idenberg, Kampen 

und Gouda keramische Devotionalien produziert worden sind (Abb. 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28 und 57). Aullerdem können wir davon ausgehen, class es künf

tig neue Fundorte gibt. Die Funde belegen, dall keramische Devotionalien 

durch spezialisierte »Heiligenbäcker" als Beiprodukt in Töpfereien und als 

handwerkliches Produkt d urch Klosterschüler gefenigt worden sind. 

Der Fund einer Model kann auch aufeinen Handelsvorrat deucen, wenn man 

unterstellt, da!l auch nut Modeln gehandelt worden ist. In einem sokhen Fall 

hätte man zum Beispiel mie einem Utrechter Model an jedem beliebigen Platz 

in den Niederlanden Abdrucke fertigen können. Die Frage, d ie sich daran 

anschliellt, ist die, ob man dan n noch ven Utrechter Produkten sprechen kan n. 

Eine weitere Möglichkeit ist noch die, da(l andemocts abgeformte Objekte ader 

Reliefs als Patrizen gedient haben können, ven <lenen wiederum neue Macri

zen gefertigt worden sind. Eine in Leiden ausgegrabene Pfeifentonkopie einer 

Aachener PilgerAasche aus Steinzeug deutet an, da(l dergleiche Praktiken 

d urchaus üblich gewesen sind (Abb. 29). Das Bild, das so entsteht, deutel auf 

eine weit verzweigte, fast industrielle Fertigung in lokalen, regionalen und über

regionalen Zentren, die zeitbed ingten Veränderungen unterworfen war. 

Eine in Alkmaar gefundene Kölner "Maria im Strahlenkranz" bestätigt, daB 

trotz regionaler Fertigung d ie Produkte über gro!le Abstände gehandelt wurden 

(Abb. 30). Übrigens ist d ieses Bild genau in die Periode zu datieren, in der aus 

Köln auch in grollem Umfang Steinzeug und Hafnerware in die Niederlande 

ausgeftihrt wurde (Abb. 31}; möglicherweise sind diese Devotionalien als Bei

produkt gehandelt worden. Die Produkte niederländ ischer »Heiligenbäcker" 

sind ebenfalls über' gro!le Abstände gehandelt worden; Belege finden sich in 

Spanien, Frankreich und Skandinavien. 
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Die durch die .Heiligenbäcker" hergestellten Objekte sind vor allem Kleinpla

stiken und eine kleine Anzahl Reliefs. Bei den Skulpcuren handelt es sich 

hauptsächlich urn einzelne ader Heilige in einer Gruppe, die nach ihren 

Abmessungen zwischen einigen Zentimetem und gelegentlich auch einem 

Meter variieren (Abb. 4, 10, Il, 12, 13, 14 und 18). Eine seltene Ausnahme 

wurde in Veere gefunden: ein Brustbild, das wahrscheinlich als Reliquien

schrein gedeutet werden muil (Abb. 32). 

Gelegenclich wurden aus zueinander passenden Bildnissen Gruppen, wie z.B. 

ein Kalvarienbe.rg (Abb. 36), zusammengestellt, in einigen Fällen auch schon 

vor dem Brennen (Abb. 33). 

Die in den Niederlanden gefertigten Rdiefs sollen noch ausführlicher bespro

chen werden . Retabel sind auch in Pfeifenton ausgeführt worden, indem meh

rere Reliefs zusammengefügt wurden (Abb. 19). Seltenes Produkt der Pfeifen· 

tonindustrie ist Gewölbezierat. Die zwei bis heute bekanncen Stücke wurden 

beide in der U trechter Jacobikirche angetroffen . 

Die Käufer der aus keramischen Materialien gefertigten Devotionalien dlirften 

im wesentlichen in den unteren Schichten der damaligen Bevölkerung gesucht 

werden. Historischen Q1ellen berichten selten bis nie über solche Objekte. Die 

zahlreichen archäologischen Funde der lerzten Jahrzehnte belegen aber, dail 

die Haushalte oft mehrere dieser Artefakte besailen . So kamen aus zwei Abfall

grnben aus einer Dordrechter Hauptstraile, damals vor allem von Handelsleu• 

ten bewohnt, zwei idencische Pietas zum Vorschein, die beide im Zusammen

hang mit anderen kleinen Objekten gefunden wurden (Abb. 12, 9, 35 und 13, 

34). In einer Wohnung in der Nähe eines aullerhalb der Stadt Deventer gele

genen Zollhauses mit angegliederter Herberge wurden nah beieinander Frag· 

mente von drei Bildern gefunden, die möglicherweise auf einem Haushalter 

gestanden haben können (Abb. 36). Eine Abfallgrube in der Nähe der Olden

zaaler Plechelmuskirche enthielt ein Terrakottabild und ein kleines Pfeifenton

relief; beide zcigen "Maria mit dem Jesuskind" (Abb. 37). 

Reliefs kommen wohl bei Grabungen an Klöstern zum Vorschein, sehr selten 

bei bürgerlichen Wohnhäusern. Einer der wenigen Funde aus bürgerlichen 

Kontext stammt aus Utrecht (Abb. 38). 

Der z uvor angesprochene H aldenfund aus dem Utrechter Strosteeg zeigt, dall 

schon früh im 15. Jahrhundert in den Niederlanden Reliefs produziert wurden 

(Abb. 17). Ein aus dem Boden der historischen Altstadt von Dordrecht stam

mendes Fragment eines Terrakotta-Reliefs Maria mit dem Jesuskind - von dem 

gerade noch ein H ändchen erkennbar ist • und einen musizierenden Engel dar· 
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stellend, ist stilistisch in das frühe 14. Jabrhundert zu datieren. Es ist aber auch 

möglich, dall Reliefs schon früher angefertigt worden siod (Abb . 39). 

Auch ein kleines Relief aus dem frühen 15.Jahrhundert, das aus einem Utrech

ter Bodenfund stanunt, ist aus Terrakotta gefertigt. Möglicherweise sind derg• 

leiche freie Stücke Nebenprodukte lokaler Töpfer (Abb. 40). 

Die Reliefs können aufgrund von Fonnat, Model, iko nografischem Thema 

oder aus stilistischen Griinden verschiedenen Gruppen zugeordnet werden. 

Die erste Gruppe wird gebildet von grollen, zumeist rechteckigen Reliefs, von 

denen die bekanntesten die mit einer Anbemngsdarstellung nach einem Bild 

des flämischen Malers Robert Campin sind. Aus dem Boden sowohl in Delft 

wie Dordrecht sind Model dieser Reliefs bekannt (Abb. 23 und 24). Auch von 

in vergleichbare Model gedruckte Reliefs werden in den Niederlanden einige 

Beispiele gefunden (Abb. 41, 42, 43 und 44). Eine Variante d ieses Relief-Typs 

mit Anbetungsszenc wurde in Amsterdam ausgegraben (Abb. 45). 

Ein zweites Thema, das aufgrollen Retiefs vorkommt, ist die Kreuzigung (Abb. 

21, 42, 46, 47 und 48). Sankt Georg mie dem Drachen ist ein weniger häufiges 

TI1ema in der Gruppe der grollen Reliefs (Abb. 48). Bis heute einzigartig in sei

ner Art ist ein Relicf mie .Christus am Ölberg", gefunden bein1 ehemaligen 

bischöflichen Schloll in Holten. 

Eine letzte Untergruppe innerhalb drei grollen Reliefs ist "Maria im Strahlen• 

kran z". Verwandt mit dieser Untergruppe sind kleinere Reliefs mit dem Motiv 

. Heilige in einer Nische". 0 ft sind diese Retiefs auf einer Randleiste mit 

Umschrift versehen (Abb. 38, 42, 50, 51, 52, 53 und 54). Noch etwas kleinere 

rechteckige Reliefs, die "Krönung Mariens durch die Heilige Dreifultigkeit" 

(Abb. 17 und 19), .Maria mit dem Jcsuskind" (Abb. 55) und das Jesuskind in 

einem Strahlenkranz" (Abb. 56) sind verwandt mit den .Heiligen in einer 

Nische". Sie scheinen zeitlich etwas früher gefenigt zu sein. Etwas später zu 

datieren sind die in einer mit Sternen und vegetativen Motiven dekorierten 

N ische dargestellten "Heiligen" (Abb. 53 , unten Mitte). Einige kleine Figuren 

"Maria im Strahlenkranz" aus Leiden und Delft scheinen regionale Varianten 

dieses Typs zu sein (Abb. 57, 58 und 59). 

Neben re<:hteckigen Reliefs ko mmen auch andere Formen vor. Ein "Vera

Icon" -Rdief, Bodenfund aus Leiden (Abb. 60), ist verwandt mit einem Terra

kotta-Model für die Produktion eines gleichen Objekts aus Antwerpen. Neben 

• Vera-lcon"-Motiven, die die Form des C hrisms-Hauptes mit einem Nimbus 

haben, kommen auch kreisrunde Exemplare vor (Abb. 61). Ein in Amsterdam 
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ausgegrabenes Fragment eines solchen Beispieles mit der Inschrift "EGRO

DORRO" stammt aus der Werkstatt des Judocus Vredis. Auch ein in Delft 

gefundenes mndes Relief mit einer .Anna-Selbdritt"-DarsteUung kommt aus 

derselben Werkstatt (Abb . 65, rech ts unren). 

Modeln aus Delft, 's-Gravenhage und Amsterdam bestätigen, dall kleine runde 

Reliefs auch in den Niederlanden produziert worden sind (Abb. 22, 26 und 27). 

Der Delftsche Model wurde in einer Fäkaliengrube von den, kurz auBerhalb 

der Stadt gelegenen Kartäuserkloster gefunden. Funde vergleichbarer Reliefs 

aus 's-Gravenhage, Gorinchem, Leiden und Gouda wurden sowohl in Klöstern 

wie in bürgerlichem Kontext angetroffen (Abb. 63, 64 und 65). Ein aus dem 

Gebrauch überliefertes Relief belegt, daB auch diese O bjekte polychro miert 

waren (Abb. 62). Eine letzte in den Niederlanden gefertigte Gmppe Reliefs sind 

(spätere) kleine und z umeist rechteckige, quadratische oder sokhe von ovaler 

Form (Abb. 37, 66 und 67). 

Ein kleines rundes Relief aus Nijmgen gehörc typologisch zu einer der hier 

beschriebenen Gruppe (Abb. 68). Das Thema allerdings, eine Minneszene an 

einem Brunnen , ist im Gegensatz zu allen zuvor beschriebenen ein profanes. 

Dergleichen profane Reliefs bilden eine in den Niederlanden sehr seltene 

Untergruppe. 

Judocus Vred is paRt als .Klosterinsasse" gut in das Bild, das von der Gruppe 

der Produzenten keramischer Devo tiooalien besteht. Es wird aber nicht einfach 

sein, mit Sicherheit von seiner Hand gefercigte Objekte zu bestimmen. Seine 

Werkstatt produzierte wahrscheinlich Reliefs nach schon bestehenden - älteren 

- Vo rbildern, neue Incerpretationen davon und auch selbst entworfone Motive. 

Es ist auch wahrscheinlich, dal! von ihm freistehende Objekte gefertigt worden 

sind. D ie geringe Anzahl signierter Stücke oder das Fehleo von Fehlbränden 

macht es nahezu unmöglich, sich von Vredis' Werk ein abgerundetes Bild zu 

formen. Andere gleichzeitige oder spätere Werkstätten werden wiederum nach 

seinem Vorbild oder gar vo n schon bestehenden Reliefs neue Model gefertigt 

ha ben . Auch werden - zu schlie!len aus einem Fund eines von J udocus Vredis 

signierten Models in der Nähe des Kartäuserklosters von Trier - in anderen Klö

stem Abdrucke aus in Weddem gefertigen Mo deJn hergestellc worden sein. 

Abschliellend ist festzustellen, da!l es nicht einfach ist, Arbeiten von Vred is mit 

Sicherheic zuzuschreiben. Allerdings kann durch d ie Untersuchung sign ierter 

Stücke sein Beitrag für die Produktio n von Pfeifenton-Objekten rekonstruiert 

werden. 
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Museum Catharijncconvcnt Utrecht; afb. 
14, 41, 42, 53, 62 en 65. 

Rijksmuseum voor Oudheden Leiden; afb. 
23 (mal). 

Rijk,dienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek Arnertfoon; M. Kosian: 
aJb. !, M. Bartels: afb. Il, F. Hoedeman: 
afb. 5, 6, 9, 10, 12, 13, 22, 24, 25, 28, 29, 
32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 47, 49, 50, 57, 60, 
61, 64, 66 en 68. 

Stichting Historisch Centrum Wassenaar; 
afb. 43 en SI. 
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