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Speldjes met betekenis 

Eenyoudige, van een tin-lood· 

legering gegoten of in dun 

koper gestempelde speldjes 

waren in de late middel· 

eeuwen populair. Dit is pas 

kort bekend: sinds met de 

metaaldetector naar archeo· 

logisch materiaal wordt 

gezocht, zijn duizenden 

voorbeelden van deze 

'insignes' te voorschijn 

gekomen. Deze vroege 

massaproductie vormt een 

nieuwe, visuele bron. 

J05 Koldeweij 

Op Sint-)obsdag, 10 mei 1472, speelden drie muzi
kanten voor het beeld van) ob in de kerk van Weze

maal (nu Belgisch Brabant) , een vedelaar, een luit

speler en een trommelaar. Er werd een plechtige 

processie gehouden en na afloop van de feestdag 

\'an de kerkpatroon werd in het offerblok maar 

liefst 70 gulden en 3 shüvers aangetroffen . Boven

dien bleken er 53 dozijn 'teekens' ofwel 636 insignes 

te zijn verkocht: veel bezoekers aan de kerk en het 

devotiebeeld van Job hadden speldjes met de afbeel

ding van de vereerde heilige aangeschaft [24-2 7, pJ. 
Steevast is op deze pelglimstekens de heilige) ob om

lingd door enkele muzikanten: vooral luit en schalmei 

ofbazuin zijn duidelijk herkenbaar weergegeven. ) ob 

gold dan ook als patroon- of beschermheilige van 

de muzikanten en wel op basis van een apocriefe 

legende. Door zijn God zwaar op de proef gesteld, 

zit de totaal berooide Job, hoofdpersoon van het 

gelijknamige bijbelboek, op de mesthoop. De tekst-

23 [(/i tspel,' band op de meeste van de insignes uit Wezemaal 

insigne opgegraven te Nieuwlande benadrukt hoe Job in zijn lot berustte: 'God gaf - God 

(Zeeland) , 1400-1450 nam: Met een potscherfkrabt hij zijn wonden , om

laad-tin , 4 ,2 x 2.6 cm lingd door belangstellenden: vrienden die met hem 

Collectie H.j.E. van Beuningen, praten, anderen die hem bespotten, muzikanten die 

Cothen. Alle afgebeelde insignes hem troosten. De muzikanten krijgen van) ob als 

bij dit artikel zijn afkomstig een bijzondere vorm van dank de afgekrabde kor

uit deze collectie sten aangereikt. Dan volgt natuurlijk het wonder: 
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· 24 Job op de mesthoop met ' 

ba~uinspeler en luitist 

pelgrimsteken uit YI ezemaal 

,(Brabant), opgegrav~n te Nieuw· 

lande (Zeeland) ; I4S0·ISOO 

lood.tin~ 7,7 x s.r cm 

25 Job 'op de mesthoop met 

trompetspeler en andere 

muzikanten 

pelgrimsteken uit Wezemaal 

(Brabant), opgegra~en te Nieuw-

. lande (Zeeland), 1450:1SOO 

· lood·tin, 7,2 x 4,JCm 
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'27 Job.op de mésthoop 

,?,~i fluit., ofb'azuinspe1er 

en luitist 

pelgrimsteken uit Wezemaal. 
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lóod·tin, S,4 x J.4 cm ' 



30 A;;tonius ~et varken 

en·luidklok. ' P" 

, pelgrimsteken uiá~enh~~: 
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(Zeei;nd). 145~-15~O . 
. lood-tin. 6 x 3:9 'ml 

32 Job op de mesthoop met 

tro"""elpUper en luitspeler 

pelgrimsteken uit Wezemaal (Brabant) . 

opgegraven te Valkenisse (Zeeland). 

15°0 .155° 

lood-tin. 5.6 x 3,9 cm 

de korsten veranderden in goudstukken! Op een aantal van de insignes uit 

Wezemaal lijkt de bel boven het hoofd van Job aan te geven dat de heilige 

man als melaatse of pestlijder is voorgesteld. Middeleeuwse pestlijders 

moesten immers hun aanwezigheid kenbaar maken door te luiden met 

een bel. te klepperen of te zwaaien met een ratel. zodat gezonden zich uit 

de voeten konden maken. 

Pelgrims die Job hadden vereerd uit erkentelijkheid voor verkregen voor

spraak of juist in de hoop op zijn hulp of bescherming. tooiden zich met 

de insignes waarop deze 'heilige' was afgebeeld. En omdat enerzijds in Jobs 

apocriefe levensbeschrijving muzikanten een rol spelen en anderzijds pre

cies daarom Job met name door muzikanten als beschermheilige werd 

beschouwd, komen de instrumentalisten steeds voor op 'zijn' pelgrims

tekens. 

Middeleeuwse insignes 

Onderzoek met de metaaldetector door officieel· aangestelde archeologen 

en vooral door amateurs c.q. schatgravers. heeft de laatste decennia talloze 

kleine metalen objecten uit de middeleeuwen aan het licht gebracht, varië

rend van mesheften tot riembeslag. van munten en zegelstempels tot kno

pen. spelden en vingerhoeden. Profane en religieuze insignes nemen 

onder deze metaalvondsten een opmerkelijke plaats in; alleen al uit Neder

landse en Vlaamse bodem zijn er ettelijke duizenden te voorschijn gekomen. 

Vooral in de 14de en 15de eeuw moeten deze '\'olkse' sieraden buitenge

woon populair zijn geweest. 
Voor zover deze speldjes een betekenis dragen is die in principe apotropeïsch: 

kwaad afwerend en heil brengend. Dit geldt zowel voor de christelijke voor

stellingen als voor de profane onderwerpen; in algemene termen moet dit 

soort versierselen een amuletfunctie worden toebedacht. al dan niet 

gekerstend. Het merendeel is gegoten van een laagsmeltende legering 

van tin en lood; omstreeks 1500 komt daarnaast de techniek op van in 

dunne geelkoperen plaatjes gestempelde voorstellingen. Het scala van 

afgebeelde onderwerpen is buitengewoon breed, ongeacht de thematiek. 

In feite gaat het hier om vroege massaproductie, om wijd verbreid cultuur

goed van sociale groeperingen waar anderszins weinig van bewaard bleef. 

Met andere woorden, de goedkope speldjes vertellen ons iets over cultuur

spreiding in de late middeleeuwen. Belangwekkend is daarbij dat hier niet 

alleen sprake is van uit andere visuele bronnen bekende religieuze en 

profane thematiek, maar ook van een verder nauwelijks aangetroffen ero

tische iconografie . 

Ook muziekinstrumenten en muzikanten komen voor op deze middel

eeuwse 'badges': van losse muziekinstrumenten als luit of doedelzak {J5-37] 
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tot geïsoleerde muzikanten [23J, musicerende dieren [42,43, 45J, verhalende 

of erotische scènes [40, 44. 491 naast heiligen met muziekinstrumenten 

[28 -30J of omringd door muzikanten zoals de heilige man Job. 

Heiligen 

Tot de heiligen die op muzikale insignes werden afgebeeld behoorden 

behalve Job , Hubertus [28J. Cornelius [29} en Antonius {]o). Het valt even

wel te verwachten dat ook \"an andere heiligen die op een of andere wij ze 

met muziek werden geassocieerd nog insignes te voorschijn zullen komen. 

Zo is er de steeds op haar orgel spelende martelares Cecilia, die de rol van 

J ob als beschermheilige \"an de muziek volledig zou overnemen. Ook ligt 

het in de lijn dat musicerende engelen zullen worden ontdekt, al dan niet 

als gezelschap van de Moeder Gods of een Oordelende Christus. 

De afgebeelde insignes van Job zijn voor het merendeel afkomstig uit het 

Brabantse Wezemaal. De bronnen documenteren productie en verkoop 

aldaar - voor het jaar 1472 maar liefst vier ons zilveren exemplaren en 280 

dozijn 'andere teekenen' , dus 3360 gegoten tinloden insignes. Bovendien 

tonen sommige typen het \\"apenschild van de baronie van Wezemaal [27J, 
terwijl op andere in het opschrift duidelijk werd vermeld dat het om deze 

vereringsplaats van Job ging [24-27, ]2J. Maar ook elders kende deze oud
testamentische figuur zijn de\·otie . Museum Het Vleeshuis te Antwerpen 

bezit bijvoorbeeld een laat 15de of vroeg 16de-eeuws hangertje dat op de 

\"oorzijde Job met de muzikanten toont en op de keerzijde een tekst draagt: 

'Sente Job bij Aelst Ora p[ro: n[obis)' (B id voor ons). Vooral in het hertog

dom Brabant en het graafsd1ap Vlaanderen was Job populair als bescherm

heilige van de muzilcanten en op diverse plaatsen waren dansmeesters en 

musici verenigd in een Jobsgilde (Leuven, Brussel, Antwerpen). Ten minste 

een van de teruggevonden insignes moeten we met een dergelijk gezelsd1ap 

in verband brengen, want het opschrift onder de veltrouwde scène van Job 

op zijn mesthoop en de muzikanten luidt: 'S lop Orden' U8). De instrumen

ten zijn deels nauwkeurig te duiden , al zijn de afbeeldingen kleinschalig 

en grof: luit, schalmei, bazuin . trompet, fluit en - meer uitzonderlijk - een 

trommelpijper op het ruin'om1ige draagteken die als gebruikelijk de een

handsfluit met de linker· en de trom met de rechterhand li jkt te bespelen 

U2). Wel heeft hij de trom tegen zijn rechterheup hangen, wat afwijkend is 

van de meeste historische afbeeldingen. De vorm van de trom, aanzienlijk 

hoger dan de diameter, duidt op een datering ná 1500. Dit strookt met de 

stilistische karalcteristieken op grond waarvan we dit insigne in de eerste 

helft van de 16de eeuw moeten plaatsen. 

Antonius de Heremiet ofwel Antonius Abt is steeds herkenbaar aan zijn 

traditionele attribuut de bel ofluidklok U 0). Deze Antonius-insignes zijn 

nog niet toe te wijzen aan specifieke bedevaartsoorden, al ligt Isenheim 

in de Elzas voor de hand als een van de plaatsen van herkomst. Kort voor 

1500 werd het houtsnijwerk \"oltooid voor een nieuw altaarstulc voor de 

Antonieten in Isenheim. Centraal in dit retabel, dat in de jaren 1512-1515/1516 
door Mathias Grünewald van de inmiddels wereldberoemd geworden dub

bele altaarvleugels zou worden voorzien, werd een monumentaal Antonius

beeld geplaatst dat grote overeenkomsten heeft met enkele pelgrims tekens 

U0). De Antonieten vestigden zich daar in de 13de eeuw op een gunstige 

lokatie aan de oude Romeinse weg Mainz-Bazel, die zowel door de pelgrims 

.33 Pelgrimshoo~de met draagk;,tting 

\ opgegr~ven te Nieuwlande .(Zeeland), 1375-1425 

lood-tin, LIO,l cm . 

. 35 Luit . . . 
.... ïnsi~e opgegraven te 

.' Nieu~iande '(Zeel:u;td), 

' '' . 14°°'15°0 

,lood-tin, 4,1 x 2;1 cm . 

34 felgrimshoornlje 

insi~e opgegraven te Reimerswaal 

. . (Zeeland), 14°°-145° 

. lood-tin, 3,1 x 4,2 cm 



38']ob op 'de 'misthoop" 

, getroost door ~uzik(i'nten ' , 
. . >: ~', ' 

broederschapsteken, opgegraven te 

Nieuwla~de (Zeeland), I~f75-1525 
latoenkoper, 03 ,3 Cm 

39 Oorlogsschip: hoornblazers in 

het kraaiennest en op het kasteel 

insigne opgegraven te Leiden, 1375-425 

lood-tin, 5,8 x 5,4 Cm 

40 Erotisch schip: hoornblazer op het kasteel 
.' . . . 
insigne opgegraven te Rotterdam, 1375-425 

, ,JOod-tin, ,2,8,x 4,3 on " 

4' Maria van Snellwberg 1I1 el de kelw 

vall Uil ,A.lllollillsbmedasc/wp 

Detail Meester van het Amsterdamse 

Sterfbed va n Maria, Portret \'all Dirck 

Borre va l1 Amerongen el'! lvfan'a van 

SIIellwberg, begin r6de eeu\\' 

olieverf op paneel. 2I.) x 38,) cm 

Museum Boijmans Van Beuningen. 

Rotterdam 

naar Santiago als door bedevaartgangers naar Rome werd benut. Velen zul

len op hun verre tocht dan ook hebben bijgedragen aan de herbouw van 

het in 1450 afgebrande huis van de Antonieten te Isenheim en aldus de 

daar te verwerven aflaat hebben verdiend, 

De Antonieten verbreidden de verering van Antonius door heel West-Europa; 

deze orde onderhield op haar hoogtepunt in de late middeleeuwen niet 

minder dan 369 hospitalen, Maar ook werd Antonius vereerd in kerken en 

kapellen en op diverse plaatsen werden Antoniusbroederschappen gesticht. 

Steeds speelt de bel van Antonius daarbij een rol als hét attribuut van 

deze heilige, ofhet nu gaat om afbeeldingen van de heilige zelf, als iden

tificatieteken klingelend aan de nek van door de steden scharreler,de var

kens van de Antonieten, of gedragen door broederschapsleden, Een mooi 

voorbeeld van dit laatste is de door de Meester van het Amsterdamse 

Sterfbed van Maria geportretteerde Maria van Snellenberg [41j, Trots draagt 

ze op de beide portretten die de anonieme schilder van haar penseelde 

het Antonius- ofTaukruisje met het miniatuur-Iuidklokje als ordeteken van 

een Antoniusbroederschap, In het geval van deze Uh'echtse burgemeesters

vrouw moet het wel gaan om de Sint-Antoniusbroederschap die in 1452 in 

de 15de-eeuwse Antoniuskapel van de Janskerk te Utrecht werd gevestigd, 

Het gouden of verguld zilveren belletje en Taukruis van Maria van Snellen

berg komt sterk overeen met soortgelijke onderscheidingstekens van tin 

lood die uit archeologische context te voorschijn kwamen [Jl}. 

Louter muziek-iconografisch bezien zijn de Antoniusbelletjes overigens maar 



matig interessant, aangezien ze weinig vertellen over een muzikale prak

tijk of over de vorm van instrumenten. Ditzelfde geldt in feite voor de pel

grimstekens van Cornelius {29} en voor de losse insignes in de vorm van 

jachthoorns {J4J. Het vaste athibuut van paus Cornelius is een signaalhoorn, 

een hoorn vormige trompet. De oorsprong van dit kenteken ligt niet in zi jn 

levensbeschrijving, maar berust uitsluitend op de gelijkenis van zijn naam 

met het latijnse woord conHl, 'hoorn '. Om Cornelius te identificeren werd 

hij dus afgebeeld met een 'olifant' of blaashoorn, zoals de heilige Agnes 

Yanwege de woordgelijkenis altijd met een lam (agnus) werd voorgesteld. 

Op geen van de insignes bespeelt Cornelius zijn hoorn werkelijk. Wél zien 

\\-e steeds vrij goed het trompetrnondstuk dat de hoorn onmiskenbaar tot 

muziekinstrument maakt. Dat Cornelius zijn hoorn nagenoeg altijd met 

de linkerhand aan zijn mond zet, heeft niets met een muzikale praktijk van 

doen , maar moet worden verklaard uit het feit dat hij zijn belangrijkste -

maar minder identificerende - attribuut de kruisstaf in de rechterhand 

moest houden. 

De insignes in de vorm van losse jacht- of signaalhoorntjes zijn lastiger 

nauwkeurig te duiden: misschien werden ze gedragen als verwijzing naar 

Cornelius. Ook worden ze wel beschouwd als vroege voorbeelden van 

Hubertushoorns, jachthoorns die verwijzen naar Sint Hubertus. Dergelijke 

hoorntjes werden in elk ge\'allater - en ook tegenwoordig nog - verkocht in 

de abdij van Saint-Hubert in de Ardennen, het bedevaartsoord ter ere van 

deze heilige. Omdat hij patroon is van de jacht en de jagers is de jachthoorn 

een gepast ath'ibuut voor deze heilige, die ook wel werd afgebeeld als jager 

re paard de jachthoorn blazend {28}. Ook is mogelijk dat deze speldjes zich 

helemaal niet zo specifiek laten duiden en dat ze vallen in de grote cate

gorie van als insigne gedragen voorwerpen, waarbinnen naast muziek

instrumenten als luit en doedelzak {J5-J7} ongeveer alle denkbare objecten 

\-oorkomen. Een associatie yan de hoorntjes met bedevaarten ligt evenwel 

toch voor de hand en wellicht moeten we niet zozeer aan de specifieke 

Cornelius- of Hubertushoorn denken maar aan de pelgrimshoorn als 

algemener attribuut. 

In de late middeleeuwen behoorde de pelgrimshoorn met de reistas, hoed, 

staf en schoudermantel, tot de vaste uitrusting van de bedevaaltganger. 

Deze kleine, trompetachtige blaasinstnunenten werden in de verschillende 

bedevaartsoorden verkocht en konden zowel van aardewerk als uit metaal zijn 

gemaakt {J3J. De hoorns werden door de pelgrims bij reliekentoningen 

gebruikt om de aangedragen heiligdommen met luid geschal te verwelko

men en te eren. Dit was vooral gewoonte bij de jubelvaarten van Aken en 

yan de daarbij aangesloten bedevaartplaatsen, reden waarom de pelgrims

hoorns vaak werden aangeduid als Akense hoorns. 

Het zo met hoorngeschal markeren van belangrijke momenten heeft een 

oude oorsprong en vond al vroeg zijn plaats in de christelijke liturgie. Een 

zekere Phillip de Vigneuilles uit Metz, die in 15IO de Akense heiligdoms

\'aart bezocht en er een ooggetuigenverslag van overleverde, beschreef in 

zijn tekst ook hoe pelgrimshoorns later werden geblazen in bedreigende 

omstandigheden ('bij maansverduistering of tijdens onweer')'. Het tra

ditionele bezweren van gevaar met behulp van veel lawaai - het blazen 

op hoorns - werd kennelijk in christelijke context overgebracht door hier

voor de door hun herkomst gewijde pelgrimshoorns in te zetten. Het 
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,. 42 Doedelzak,!,elind everzwijn 

insigne opgegr~ven te Amsterdam, 1375-1425 

lood-tin: 4.5 X2,7 cm' 

43 Dqedelzakspelend eve~jn :. 
, '." 

insigne opgegrave~ te' Amsterdam! 1375'I425 

'lood-tin. 4.4 x 3,8 cm 
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hoornblazen Op de oorlogsschepen en erotische persiflages daarop {J9-4oJ 

laat zich ook interpreteren als een poging om gevaar en dreiging te keren. 

Profane onderwerpen 

Behalve de vrome sieraden speldde de late middeleeuwer ook graag allerlei 

andere voorstellingen op zijn kleding, die- zoals gezegd - soms muziek

iconografische aspecten hadden: losse instrumenten, muzikanten, verha

lende scènes en erotica. Zeker voor een deel overlappen deze categorieën 

in betekenis. De losse luit {J5J en de luitspeler [23J zijn weliswaar heel ver

schillend, maar zullen ze niet een soortgelijke (muzikale) associatie heb

ben opgeroepen? Voor deze luit en luitspeler is er overigens geen reden 

om aan te nemen dat dat een seksuele was. een symboliek die later voor 

dit muziekinstrument heel gangbaar zou \\·orden. Onverbloemd erotisch 

beladen lijkt wel het spel van de vedelaar op het gevleugelde fallus dier, dat 

soms zelf ook nog een belletje omgebonden heeft gekregen [46-48J. Het 

bellengerinkel van de aap die op zijn onherkenbare rijdier een schijntoer

nooi speelt, begeleidt eveneens een seksuele opwinding [45J en het bespe

len van de eenhandsfluit door een minnekozende paar [48J kan ook niet 

anders dan overdrachtelijk zijn bedoeld. De doedelzald<en {J6, 37J, het 

seksueel geprikkelde doedelzakspelende z\\ijn [42,43J en de doedelzak

speler op het 'leiiaert' -speldje [44J ten slotte appelleren alle evenzeer aan 

de nauwelijks verbloemde erotische symboliek van dit muziekinstrument. 

Parallellen 

Iconografische parallellen voor dit profane en laat-middeleeuwse beeld

materiaal zijn er nauwelijks. Ook bestaan er weinig of geen geschreven 

bronnen die de betekenis van dit beeldmateriaal rechtstreeks toelichten of 

verldaren. Toch kan door nauwkeurige analyse van beeld en woord en door 

het bij elkaar brengen van uiteenlopend materiaal wel meer over de bete

kenis en het functioneren van deze voll<se sieraden worden achterhaald. 

Zelfs voor de muzikale erotica, zo'n opmerkelijke groep binnen de insig

nes , is dit mogelijk. Als 'open einde' van dit artikel zet ik naast de doedel

zakspeldjes en die met de als zelfstandige \\'ezens optredende geslachts

delen een merkwaardige koperen drukplaa, yoor erotische prenten, waar

op dezelfde verbeeldingswereld voorkomt met enerzijds een hoge graad 

van realisme en anderzijds bizarre fantasieën [50, 51J. Ook uit tekstoverleve

ring zijn overigens de tot 'personificaties' omgesmede oerdriften bekend. 

Met name in de vooral 13de-eeuwse, vaak behoorlijk grove 'fabliaux' leiden 

geslachtsdelen dikwijls een ongebonden eigen leven. 

Van de tweezijdig gegraveerde drukplaat uit de late Isde eeuw zijn geen 

oude afdruld<en bekend. Aan één zijde van deze plaat is een reusachtig 

gevleugeld fallus dier met omgebonden bel afgebeeld, dat sterk overeen

komt met de fallus dieren die frequent onder de insignes worden aange

troffen. Het tafereel op de stevige gotische bank maakt duidelijk waar het 

fantastische creatuur voor staat - de tekst op de banderol is overigens nog 

onverldaard. De keerzijde laat een ogenschijnlijk onschuldig huiselijk 

tafereel zien: een spinnende vrouw, een lepels snijdende man en tussen hen 

in een kind dat een speelgoed-eend in de armen houdt; een doedelzak

speler veraangenaamt het werk met zijn nasale muziek. Maar ldeine details 

als het ontblote onderlijf van de lepelsnijder. de zitplaats van de muzikant 



50 Doedei:ai;;!,e/er, spinnel1de vrouwen lepe/snijder 

koperen drukplaat voor een erotische prent, rectozijde; Noord-Italië, ca '475-'500 

National Galle!"\" oL-\rt, Washington, Rosenwald Collection 

f.;?{~:- ' ;~ -;" -;"2r' 
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5' Gevlwgeld f.l li Ll5.i ier 111 et omgebOlfdel1 bel belaagt vrijend paar 

koperen drukplaat voor een e:otische prent, versozijde; Noord-Italië, ca '475-'500 

National Giller"\" of Art, Washington, Rosenwald Collection 

en de doedel die aan de bourdonpijp is geknoopt, geven aan dat ook deze 

zijde van de drukplaat minder onschuldig is en dat in feite alle bezigheden 

een erotische en scabreuze strekking hebben. 

Jas Koldeweij is hoogleraar kunstgeschiedenis van de vroeg-christelijke tijd en de middeleeu

wen aan de Katholieke Universiteit :\ijmegen 

In het jaar 2000/2001 zal in Museum Boijmans Van Beuningen een tentoonstelling worden 

gepresenteerd van profane en religieuze insignes, naar aanleiding van het dan te verschijnen 

tweede deel van het verzamelwerk Heilig en Profaan waarin evenals in de reeds verschenen 

band een duizendtal insignes uit :\ ederlandse en Belgische bodem zal worden gepubliceerd. 

47 Veddspelencle vrou~ op gevleugeld 

fallusdiU met belletje 

'. insign.e opg~graven ~eNieuwlande (Zeeland), 137.5-142.5 

lood-tin, 3 x ~ ,7 Cql 




