


Afb. 1. De drie zijden van de in Haagsittard gevonden tinnen kandelaar. Sittard, Museum De Domijnen. 
Foto's Béatrice de la Fraiture 2016. 

een neus band. 2 Hoewel de spitse helm dus tot in de dertiende eeuw voorkwam, ligt een 
twaalfde-eeuwse datering van de kandelaar van Haagsittard meer voor de hand. Ook an
dere zaken, zoals de drakenkop en de vroeg dertiende-eeuwse hoofse kandelaars, die later 
in dit artikel worden besproken, lijken een laat twaalfde-eeuwse datering te ondersteunen. 

In het hierna volgende zullen stapsgewijs alle figuurtjes op de kandelaar onder de loep 
worden genomen om te bezien of er een iconografische samenhang aan het geheel is toe te 
kennen en zo ja, welke. Vervolgens worden materiaal en vervaardiging behandeld. Daarna 
komt de functie van de kandelaar aan de orde en zal worden bezien waarom genoemde 
voorstellingen nu juist toepasselijk werden geacht als versiering van een kandelaar. 

Iconografie 

Over ridders 

Drie ridderfiguurtjes te paard vormen de voet van de kandelaar. De ridder, 'miles', was 
oorspronkelijk gewoon een soldaat, maar in de hoge middeleeuwen duidde de term op 
een zwaarbewapende ruiter. Vanaf circa 1000 vormden dergelijke ruiters een aparte groep 
tussen de boerenbevolking enerzijds en de hoge adel anderzijds. Het sociaal aanzien van 

2 'HeimrÎch was undern ougen bloz: diu barbier ez niht umbesloz: sÎn helm et hete ein nasebant', 
J. Bumke, Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, München 1997 (8ste edi
tie), 214· 
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deze groep 'milites' steeg de komende twee eeuwen dusdanig dat ze ten dele versmolten 

met de bestaande adellijke families, zodat er rond 1170 sprake was van een ridderadel. Van 
een beroepsgroep evolueerde de ridderstand dus tot een geboortegroep. Een ridder be
schikte over een paard, was in staat het zelf te onderhouden en bezat ook zijn eigen wapert= 
uitrusting. Alles bij elkaar kostte dat een vermogen) Tussen 1100 en 1200 waren de kosten 
aan onderhoud en uitrusting van een ridder verviervoudigd. De opbrengst van 800 hec
tare land was nauwelijks toereikend. 4 Een krijgspaard had rond 1200 al de waarde van een 
kleine boerderij. In de twaalfde eeuw was het ridderschap dus zeer exclusief. 

Om ridder te worden moest men van adel zijn; alleen de vorst had het recht niet-adellijke 

personen te ridderen, wat tegelijkertijd een verheffing in de adelstand impliceerde. Wie 
zich in de twaalfde eeuw ridder wilde noemen, diende ritueel met het zwaard te zijn om
gord en van sporen te zijn voorzien. De ceremonie van de ridderwijding had een sacraal ka
rakter en was dan ook afgeleid van het ritueel waarmee van oudsher het volwassen worden 
van koningskinderen werd gevierd. De ceremonie verschilde per land. Zo namen ridder in 
Frankrijk voorafgaand aan genoemde handeling een bad en wasten aldus symbolisch hun 

zonden af. De nacht voorafgaand aan de wijding brachten ze in de kerk door. In Duitsland 
kwam dit gebruik pas in de veertiende eeuw in zwang. Vanwege het sterk sacrale karakter 
vond de ceremonie van het omgorden vaak plaats op een van de kerkelijke hoogtijdagen, 
vooral op Pinksteren. Zoals de apostelen met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen, zo 
doordrongen de christelijke idealen op deze dag de ridder. Het kwam zelfs voor dat men 
het zwaard voorafgaand dan wel na het omgorden in de kerk liet zegenen. Aanvankelijk 
ging de ridderwijding gepaard met zeer uitgebreide festiviteiten, soms zelfs met een toer
nooi. Het feest dat Frederik Barbarossa in 1184 aanrichtte ter gelegenheid van de riddering 
van zijn beide zoons geldt als een van de grootste feesten uit de middeleeuwen. Er zouden 

zeventig rijksgraven aanwezig zijn geweest en tienduizenden ridders. Daarbij kwamen nog 
de clerus en het gewone volk. Uiteraard konden alleen de allerrijksten zich zoiets veroorlo
ven.5 Een adellijk persoon die wel de ridderlijke levensstijl voerde, maar niet ceremonieel 
met het zwaard was omgord, noemde men een knaap. Veel edelen bleven uit kostenover

wegingen hun leven lang knaap. In de late twaalfde eeuw maakte de individuele riddering 
vaak plaats voor een meer massaal gebeuren, waarbij tientallen, soms honderden edelen de 

3 Bumke 64-67; A. Schlunk en R. Giersch, Die Ritter. Geschichte - Ku/tur-Alltagsleben, Speyer 2003, 

12-13 en 22-23; A. van Steensel, Edelen in Zeeland: macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse 
samenleving, Adelsgeschiedenis 8, Hilversum 2010, 370-373. 

4 R. van Uytven, De papegaai van de paus. Mens en dier in de Middeleeuwen, Leuven/Zwolle 2003, 
120. 

5 Bumke 64-67; A. Schlunk en R. Giersch, Die Ritter. Geschichte - Kultur- Alltagsleben, Speyer 2003, 

12-13 en 22-23. 
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ridderslag ontvingen. 6 Zo werden in 1306 in Westminster Abbey, met het oog op een tegen 

Schotland te voeren oorlog, driehonderd jongemannen geridderdl In de dertiende eeuw 

vonden individuele ridderceremonies al niet meer plaats en maakte de ridderslag opgang. 8 

Over de jacht 

De kandelaar toont niet alleen drie ridders, maar ook vogels, een hond en een hert. Deze 

lijken te refereren aan de jacht, een tijdverdrijf dat in de loop van de tijd was uitgegroeid 

tot een exclusief adellijk privilege. Over hoe de ontwikkeling van een vrije jacht naar een 

jacht die alleen was toegestaan aan de adel zich precies heeft voltrokken, weten we vrijwel 

niets. Het enige waar wel eensgezindheid over bestaat is dat er ooit zoiets als een vrije jacht 

is geweest. Dat kan ook niet anders, want jagen was belangrijk voor het levensonderhoud. 

Het leverde vlees en huiden en door roofdieren te doden beschermde men zowel de die

ren in en om het erf als de gewassen tegen vraat. In ieder geval perkte de instelling van ko

ninklijke bangebieden de mogelijkheden van de gewone man om te jagen aanzienlijk. Al

leen met toestemming was het toegestaan in de koninklijke wouden te jagen. Zo ontstond 

langzaam aan het principe van de exclusiviteit. Boeren mochten ofhelemaal niet meer ja

gen, of ze moesten zich met klein wild tevreden stellen.9 In ons land zal de ontginning van 

de woeste gronden zeker een rol gespeeld hebben bij het ontstaan van bangebieden. Het 

kan niet anders of de ontginning van de veenmoerassen ~n het rooien van de bossen zal 

een negatief effect hebben gehad op de wildstand. Het leefgebied van de dieren kromp in 

en de hongerige dieren zullen over de akkers op zoek zijn gegaan naar eten. Hoe minder 

grond ervoor het wild overbleef, hoe groter de bedreiging voor de boerenakkers. Grosso 

modo is het zo dat tussen de elfde en dertiende eeuw steeds meer bosgebieden in bange

bieden veranderden. Tegelijkertijd werd het jachtrecht in deze gebieden allengs exclusie

ver, zeker waar het groot wild betreft. Keizer Frederik Barbarossa verbood boeren in I I 52 

nog langer zwaarden en lansen te dragen, wat de mogelijkheden om op wild te jagen nog 

verder inperkte. Toch was het proces van uitsluiting van andere bevolkingsgroepen dan de 

adel pas aan het eind van de middeleeuwen voltooid. 10 Op stropen stonden zware lijf- en 

geldstraffen. Dat gold overigens niet alleen voor het wild dat zich in de bossen zelf ophield; 

uiteindelijk ging het zover dat boeren hun eigen akkers niet meer mochten verdedigen te-

6 Bumke 1997,334-341. 

7 cNobility and Knights', in: J. Alexander & P. Binski, Age of Chivalry 1200-1400. Art in Plantagenet 

England, London 1987,246. 

8 Bumke 1997,338. 

9 W. Rösener, cJ agd und höfische Kultur als Gegenstand der Forschung', in: W. Rösener (red.), J agd 

und höfische Kultur im Mittelalter, Göttingen 1997, 15 . 

IQ Rösener 1997,16-17, 
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Afb. 2 . Het jagen met netten in een veertiende-eeuws handschrift van Gaston Phoebus' Livre de Chasse. Parijs, 
Bibliothèque Nationale (Ms. Fr. 619,101. 92V). 

gen vraat. Een laat voorbeeld daarvan is een in 1586 door de houtvester van Bergen uit

gesproken vonnis dat de beschuldigde vanwege het vangen van vijf konijnen op zijn eigen 

erfveroordeelde tot het betalen van 20 Kennemer pond per konijn en de proceskosten. ll 

Jacht en adel gingen uiteindelijk dusdanig samen dat een kasteelheer het aan zijn stand 

verplicht was roofvogels, honden en paarden te houden. Al vanaf de late twaalfde eeuw lie

ten ridders zich op hun zegels te paard uitbeelden, compleet met harnas en helm, in volle 

galop, met het wapenschild in de linkerhand. Edelen die de ridderslag nog niet ontvangen 

hadden, maar door middel van een zegel toch hun adellijke status wilden tonen, lieten zich 

te paard afbeelden, niet in het harnas, maar met een roofvogel op de arm en in het gezel-

11 Boeck van der Dingtaelen beroerende den Houtvester ende Meesterkanpen van Berghen, Oud
Rechterlijke Archieven, RAHj CG.G. JelIes, Geschiedenis van beheer en gebruik van het Noordhol
lands duinreservaat, Arnhem 1968,33. 
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schap van een of twee jachthonden. Dit type zegel was ook in trek bij dames van stand. 12 

Kortom, het verbaast dus niet dat de ridders op de Haagsittardse kandelaar te paard zijn 

weergegeven in het gezelschap van een hond en vogels. 

Een jager zonder wapens? 

Toch is er iets vreemds aan de afbeeldingen op de kandelaar. De ridders kunnen namelijk 
niet zonder meer als deelnemers aan een jachtpartij worden geduid. Ze zijn immers ge
helmd en wie uit jagen ging, droeg geen wapenuitrusting. Daarbij dragen ze geen wapens 

of jachthoorns. Dat geldt ook voor de man die hogerop de kandelaar tussen de dieren staat, 
met zijn handen in de zij (zie de afbeeldingen lb rechts en lclinks). Daarbij joeg men jacht
vogels op vogels en met honden op zwijnen of herten: 'veer met veer' en 'haar met haar'. 
Met vogels ging men dus niet op hertenjacht en met alleen honden, zonder wapens, kon 
men geen hert vangen. Het laatste element dat aangeeft dat het uitgebeelde geen gewone 
jachtpartij betreft is de drakenkop, de hellemond, die parallellen heeft in de sculptuur van 
de elfde en twaalfde eeuw (zie afb. la links boven het riddertje, en afb. 3aen b). Omdat een 
hellemond beslist niet thuishoort tussen de dieren van een gewone jacht verheft deze kop 

de kandelaar met zekerheid naar een allegorisch plan. Hier zien we het kwaad dat op de loer 
ligt en dat overwonnen moet worden. Het is met dit doel dat de ridders onderaan de voet 
van de kandelaar zonder wapens uitrukken op hun strijdrossen. Het gaat hier immers niet 
zozeer om een reële maar om een innerlijke strijd, een interpretatie die bevestigd wordt 
door het Andreaskruis en het hert. 

Het Andreaskruis (zie afbeelding la rechts boven de vogel en lb links boven de vogel) zou 

heel goed een gespannen net kunnen zijn. De man kon in dat geval inderdaad met de han

den in de zij afwachten tot het hert erin verstrikt raakte. Tussen de struiken gespannen 
netten zijn bijvoorbeeld te zien in een handschrift van het in 1387-1388 geschreven Livre 
de Chasse van Gaston Phoebus in de Parijse Bibliothèque Nationale (Ms. Fr. 619, fol. 92V). 
Een van de netten op de miniatuur heeft zelfs de vorm van een Andreaskruis (afb. 2). Der
gelijke jachtnetten komen ook voor op tapijten, bijvoorbeeld op een Wildemannentapijt 
van 1450-1475 in de schatkamer van de kathedraal van Bamberg (inv. Nr. 467a-c) en op een 
iets later tapijt (circa 1480-149°) in de Burrell Collection in Glasgow.'3 Anders dan bij de 

12 T. Oiederich, 'Grundzüge des Siegelwesens im ausgehenden 13 . Jahrhundert', in: W. Schäfke, 
Der Name der Freiheit 12881988. Aspekte Kö]ner Geschichte von Worringen bis heute, Tentoonstellings
catalogus Stadtmuseum Keulen 1988,83104; R. van Uytven, De papegaai van de paus. Mens en dier 
in de Middeleeuwen, Leuven/Zwolle 2003, 117. 

13 .W. Wilhelmy, Dragon, Griffin and Courtly Love - Mainz Tapestreis from the Late Gothic Period, Mainz 
2000,45 cat. nr. 2 en 47, fig. 39. 

Ajb.3a. De 
foto auteur. 
abdijkerk in 

hoofse jac 
met veel t 
ciëntmog 
blijkt bijv, 
geschreve 
routesvo( 
geschoten 
weinig me 
drie herte 

Nu stor 
ten niet de 
is bijvoorl: 
mens, verl 
twaalfde e 
de jagers v 
tuigen. 16 E: 
worden, d, 
de slechtst 

14 Cumrr. 
15 P. Mid 

gezeigt , 
16 Cumm 



12 

n 

k 

IS 

t, 
t-

. ' 
n 

Ie 

n 

n 

p 
:r 

:t 

:t 

lt 

U 

1-

n 

~e 

). 

r

jt 

n 

.e 

s-

IZ 

HET RIDDERlDEAAL ALS LICHTEND VOORBEELD: DE TINNEN KANDELAAR UIT HAAGSITTARD 

Afb. 3a. Detail val1 eel1 drakenkop op een elfde-eeuws kapiteel in het atrium van de Sal1t'Ambrogio in Milaan . 
Foto auteur. Afb. 3 b. Een twaalfde-eeuwse drakenkop op eel1 kapiteel in de zuiderzijbeuk van het schip val1 de 
abdijkerk il1 Rolduc. Foto auteur. 

hoofse jacht waarbij het jachtgezelschap de hele dag in touw was om met man en macht en 
met veel toeters en bellen achter slechts één hert aan te jagen, ging het hier om een zo effi

ciënt mogelijk gebruik van menskracht en honden met het doel vlees op tafel te krijgen. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit het vroeg dertiende-eeuwse De arte bersandi, een Latijns traktaat dat 
geschreven zou zijn door de Duitse ridder Guicennas. Het kwam er op neer dat de vlucht
routes voor het wild werden afgezet. Het wild werd dan naar dit punt gedreven en daar af
geschoten. Tussentijds probeerden de jagers zo onzichtbaar mogelijk te zijn en maakten zo 
weinig mogelijk lawaai. Met zes man kon men met deze methode op een dag gemakkelijk 
drie herten vangen. Het aantal mannen en honden kon naar believen worden uitgebreid. 14 

Nu stond het jagen met netten niet hoog aangeschreven. De idee dat het jagen met net

ten niet deugde is oud en heeft een Bijbelse oorsprong. In de psalmverzen 30:5,34:7 en 140:9 
is bijvoorbeeld te lezen dat netten des duivels waren. Zonder er erg in te hebben, raakte de 
mens, verlokt door de duivel, in diens netten verstrikt en was reddeloos verloren.15 In de 
twaalfde eeuw schreef Hugo van St. Victor dan ook dat de hinde symbool stond voor de ziel, 

de jagers voor de duivels, de pijlen voor de menselijke verlangens en zijn netten voor de zin
tuigen.16 En Bernard van Clairvaux (I090-u 53) schreefin een preek: 'Kijk, een dier ben je ge
worden, dat men met strikken bejagen wil. Maar wie zijn toch die jagers? Het zijn toch zeker 
de slechtste en de ergste, de meest sluwe en gruwelijke jagers. Jagers, die niet op een hoorn 

14 Cummins 1988, 47-58. 
15 P. Michel, Tiere als Symbol und Ornament. Mög/ichkeiten ul1d Grenzen der Ikonographischen Deutul1g, 

gezeigt am Beispiel des Zürcher Grossmünsterkreuzgangs, Wies banden 1979,153-155. 
16 Cummins 200I, 71. 
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blazen om gehoord te worden, maar lieden die zich verstoppen om met hun pijlen op de weer

lozen afte snellen. Het zijn de heersers van de duisternis, die zeer bekwaam zijn in de duivelse 

listen en bedrog. In vergelijking met hun is de sluwste mens als een d~ervoor zijn jager'.17 Zelfs 

in de wereldlijke jachtboeken gold de jacht met netten als slecht. Zo bevatte het eerder ge

noemde Livre de Chasse slechts voor de volledigheid een passage over het jagen met netten en 

strikken, aangezien de schrijver er zo zijn bedenkingen bij had: 'Ik spreek hierover tegen mijn 

zin, want ik zou je niet moeten aanleren wild te vangen anders dan op een nobele, hoofse en 

sportieve wijze, zodat er altijd genoeg wild te bejagen zal zijn en zodat dieren niet op een on

edele manier worden gedood'. Phoebus schrijft verder dat deze onwaardige methode 'alleen 

vermaak opleverde voor dikke mannen, oude mannen, luilakken en clerici, niet voor man

nen die de wens hadden op een kundige wijze de jacht aan te gaan'. In Duitsland kende men 

het jagen met netten ook en waren de meningen over deze methode eveneens verdeeld. 18 

Het hert 

Van alle te bejagen dieren was het hert het nobelst. Aan het hert werden dan ook allerlei be

tekenissen toegekend. In de middeleeuwse beestenboeken, de zogenaamde Bestiaria, is het 

hert de vijand van de slang en, zo staat er, wanneer een hert een slang op het spoor is, doodt 

hij deze. Daarom gold het hert als een alter ego van Christus die het kwaad overwint. In een 

brief van de heilige Hiëronymus wordt de door het hert gedode slang geduid als de zonden; 

de strijd met de slang interpreteerde hij daarentegen als het godsverlangen. Deze interpreta

tie gold ook het hert uit psalm42 (41), I: 'Zooals een hert smacht naar de stromende wateren, 

zo smacht mijn ziel naar U, 0 God!'.19 Kerkvader Augustinus zag hierin een symbool voor de 

doop.20 Nu komt de gedachte wellicht op dat dergelijke interpretaties alleen thuishoorden 

in de kerk en met de gewone ridder die op jacht ging niets van doen hadden, maar dit is on

juist. Ook in de middeleeuwse jachttraktaten, die wel wat jonger zijn dan de twaalfde eeuw, 

wordt er namelijk volop op los gemoraliseerd. In het Livre du Roy Modus et de Ia royne Ratio bij

voorbeeld, een jachttraktaat uit de veertiende eeuw waarvan wel 32 handschriften zijn over

geleverd, onderwijst koning Modus ('de juiste wijze') zijn leerlingen over de gewoonten van 

dieren en de manieren om hen te bejagen. Tegelijk heeft zijn betoog een breder doel door 

het gedrag van dieren te vergelijken met dat van de mens en door het benadrukken van de 

deugden van de jacht. Koningin Ratio ('de wijsheid') voegt aan dit alles een stichtend com-

17 Michel 1979, 154· 
18 J. Cummins, The Hound and the Hawk. The Art ofMedieval Hunting, Londen 2001 (tweede editie), 

235-236 
19 M. Thiébaux, The Stag of Love. The Chase in Medieval Literature, Ithaca/Londen 1974,41. 
20 P. Gerlach, 'Hirsch', LCI deel 2, 286-289. 
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mentaar toe. Het hert met al zijn symbolische duidingen komt in het werk uitgebreid aan de 
orde.'l Koningin Ratio stelt dat het hert een gewei van t ien takken heeft meegekregen om 
zichzelf te verdedigen tegen drie vijanden: de mens, de hond en de wolf. De mens kreeg van 
God de tien geboden om zich te verdedigen tegen het vlees, de duivel en de wereld. Verder 
wijst Koningin Ratio op het verhaal dat God als een crucifix in het gewei van een hert aan 
Sint Eustachius verscheen. De tien takken van dit gewei zouden staan voor de tien vingers 
van de priester in wiens handen tijdens de Eucharistie het brood en de wijn in het lichaam 
en bloed van Christus veranderden. Zij vervolgt met de opmerking dat het hertengewei doet 

denken aan een kroon en dat herten daarom vergeleken kunnen worden met koningen en 
keizers en al diegenen van hoge rang die het geloof een warm hart toedragen." 

Het ridderideaal 

Indien deze interpretatie juist is, lijkt de thematiek van de kandelaar te verwijzen naar het 
ridderideaal dat zich vanaf de tiende eeuw onder invloed van de kerk had ontwikkeld. De 

adel werd opgeroepen het geloof, alsmede de zwakken en onderdrukten van de maatschap
pij te verdedigen. Voor deze doelen, en voor deze doelen alleen, was het gebruik van wereld
lijke wapens op moralistische gronden gerechtvaardigd. Vooral de kruistochten hielpen dit 
idee te onderbouwen. Koning, vorsten en adel gingen zichzelf zien als 'milites christi' of'mi
lites dei', soldaten van Christus of soldaten van God. Zij bewaarden de vrede, verdedigden 
het recht en, door strijd te voeren tegen heidenen en ketters, het geloof. '3 Een in 1093 opge
stelde Verordening voor het bewapenen voor een verdediger van de kerk of een ander soort van ridder 
legde vast dat de ridder, nadat zijn zwaard gezegend was, met zijn zwaard werd omgord en 

dat de bisschop daarop de volgende woorden uitsprak: 'Ontvang dit zwaard, dat jou met de 
zegen van God wordt verleend, zodat je sterk genoeg zal zijn om met de kracht van de hei

lige geest al jouw vijanden en al de vijanden van de heilige kerk van God te weerstaan en te 
overwinnen'.'4 Het middeleeuwse ridderideaal is treffend verbeeld in een miniatuur van 

een rond 1240-1255 vervaardigd verzamelhandschrift, dat de tekst van de Summa de Vitiis 
van Peraldus illustreert (afb. 4). Getoond wordt een ridder te paard met in zijn rechterhand 
een geheven zwaard en in zijn linker een schild dat voor het geloof staat. In het gezelschap 
van zeven duiven, die de zeven giften van de heilige geest symboliseren, gaat hij een leger 
van draken en duivels tegemoet, die de zonden en ondeugden verbeelden. '5 

21 Cummins 200I, 68-83 (The symbolism ofthe deer). 
22 Thiébaux 1974,42-44. 
23 Bumke 1997,68-69. 
24 Bumke 1997,333. 
25 Londen, British Library MS Harley 3244, fol. 27v/28rj 'Nobility and Knights', in: J. Alexander & 

P. Binski, Age ofChivalry 1200-1400. Art in Plantagenet England, London 1987,254 cat. nr. 150. 
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Afb. 4. De ridder als verdediger van het Christelijke geloofin strijd met de zonden en ondeugden. Londen, British 
Library MS Harley 3244,101. 27v/28r. 

De edele afkomst gold als een deugd op zich. Naast afkomst diende een ridder over de vol
gende kwaliteiten te beschikken: eer, loyaliteit, moed en edelmoedigheid. Daarnaast was 
een ridder het aan zijn stand verplicht zich deugdelijk, nobel en hoofs te gedragen. Hij be
zat goede omgangsvormen en manieren en hield zich aan de etiquette. De ridder was als 
het ware de tegenpool van de monnik, zoals de jachtvogel de tegenpool was van de duif. 
De een stond voor _de 'vita activa', de ander voor de 'vita contemplativa' (afb. 5). Uiteraard 
was dit vooral de theorie, in de praktijk waren ridders zo braaf niet. 26 In de late twaalfde 
eeuw klaagde bijvoorbeeld Peter van Blois dat de ridders 'zich vroeger verplichten door het 
afleggen van een dwingende eed om voor de openbare orde zorg te zullen dragen [ ... ] en 
hun leven voor het algemene goed in te zetten [ ... ] Deze zaak is nu in het tegenovergestelde 

26 Schlunk en Giersch 2003, 8 en 14-15. 
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verkeerd [ ... ] Zodra een ridder met de rid
dergordel is gesierd, plunderen en beroven 
ze de dienaars van Christus [ ... ] en zonder 
pardon onderdrukken ze de armen [ ... ] Ze 
geven zich over aan het nietsdoen en slem
pen, ze maken hun naam en de plichten 
van het ridderschap te schande. En als ze 
al een veldtocht ondernemen, dan zijn dé 
paarden niet beladen met wapens, maar 
met wijn, niet met lansen, maar met kaas, 
niet met speren, maar met braadspitten". 27 

Andere voorbeelden 

Tinnen kandelaartjes van het type Haag
sittard zijn zeldzaam. De paar voorbeel
den die er zijn, komen van heel verspreid 
liggende locaties.28 

In 1965 werd op het terrein van de 
voormalige abdij van Rijnsburg een 
kleine kandelaar opgegraven van 13,5 
cm hoog die is opgebouwd uit vier ver
schillende delen (afb. 6a en b). Evenals in 
Haagsittard hebben de drie steunen aan 
de onderkant de vorm van een half paard 
met ruiter. Het paard draagt nu echter 

Afb. 5. De monnik als de 'vita contemplativa' en de ridder 
als de 'vita activa' op een miniatuur in een handschrift met 
teksten van Bernard ofCiairvaux, vroege dertiende eeuw, 
Stiftsbibliothek Heiligenkreuz. 

27 Geciteerd door Schlunk en Giersch 2003, 16. 

28 Dit kan verschillende oorzaken hebben. Metaal (tin, koper) werd meestal niet weggegooid maar 
hergebruikt. Verder is er zoiets als tinpest, dat tin doet verpulveren. Daarbij oxideert metaal 
in een zandrijke bodem, omdat er zuurstof bij kan, en in dat geval blijft er weinig van over. In 
waterrijke klei- en laagveengebieden wordt de zuurstoftoevoer afgesloten en blijft metaal wel 
bewaard. Zodoende zijn er bijvoorbeeld de nodige tinvondsten uit Amsterdam en Rotterdam. 
Heel bijzonder was de vondst in 1916 van een koperschat bij Scharnegoutem (prov. Groningen). 
Deze bestond uit van twee laatgotische geelkoperen drielichtkandelaars, drie gewone kande
laars, twee wandluchters en een zesarmige kaarsenkroon. Al deze kandelaars waren waarschijn
lijk afkomstig uit het nabij Scharnegoutum gelegen Nijeklooster (ook wel Aula Dei of Godshof) 
en zullen tijdens de godsdiensttroebelen van 1572 in de grond zijn geraakt, zie E. Knol et al. 
(red), Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden, Groninger Museum 2001, 98. 
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Afb. 6a en 6b. Twee zijden van 
de in 1965 opgegraven tinnen 
kandelaar uit Rijnsburg, nu in 
de Oudheidkamer in Rijnsburg. 

een rijk versierd borsttuig met belletjes. De mannen hebben geen helmen op het hoofd, 
maar dragen hun haar halflang met een slag onderin de nek. Ze zijn hoofs gekleed in 
lange, tot de voeten reikende gewaden en houden de teugels in de hand, hun voeten ste
ken in stijgbeugels. 29 Op de gebogen nek van elk paard staat een met ruiten en bolletjes 
versierde haakvorm. Op de horizontale bovenkanten daarvan, maar onder de druip
schaal, staat steeds een figuur: een man met halflang haar die de handen op de heupen 
houdt en gekleed gaat in een rok tot aan zijn knieën. De andere twee figuren zijn dames, 
die 'en profil' worden getoond, met een sluier over het haar en een tot de grond gaand 
kleed met lange mouwen. Zij hebben één hand in de zij en houden met de andere de 
schacht van de kandelaar vast. Het heeft er alles van dat de heer en dames een statig soort 
reidans uitvoeren.30 Bovenaan zit een kleine druipschaal van 5 cm diameter met mid
denin een afgebroken pin. 

De kandelaar werd gevonden in de vulling van een kreek, vlakbij waar zich ooit de ab
dijkeukens bevonden. Het aardewerk en steengoed uit diezelfde kreek was afkomstig 
uit de Rijn- en Maasstreek en Vlaanderen, en dateerde circa 125°-135°. Rijnsburg was 
een hoog-adellijk damesklooster, waar in de twaalfde en dertiende eeuw de graven van 

29 W. Glasbergen en H.H. Regteren van Altena (De abdij van Rijnsburg. Opgravingen in 1960/'61 
en 1963/'64', Leids Jaarboekje 1965, 144-158) noemen dit een maliënkolder maar dat lijkt mij on
juist. 

30 S. Dahms, 'Tanz',in: G. Avella-Widhalm et al. (red.), Lexikon des Mittelalters VIII, München 2002, 

460-462. 
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Holland en hun familie een laatste rustplaats vonden. Daarnaast was het een plaats waar 
adellijke meisjes tot aan hun trouwen werden ondergebracht. De nonnen zelf waren van 
zeer goede huize en dat bracht een adellijke leefwijze met zich mee. Een vergelijkbare 
kandelaar, 12,5 cm hoog met een druipschaal met een diameter van 5 cm, afkomstig 
uit dezelfde gietmal, kwam al in 1877 tevoorschijn uit de Koningstraat in BruggeY Een 
derde exemplaar werd in 1985 gevonden in de Keldermansstraat in Middelburg (nu in 
een particuliere collectie in de Verenigde Staten) en is ook weer 12,5 cm hoog. Wat de 
details betreft zou dit exemplaar enigszins afwijken, bijvoorbeeld de rok van het man
netje, zodat gesteld kan worden dat deze kandelaar met een andere gietvorm werd ver
vaardigd)' 

Recenter is de vondst in Londen van een drievoets kandelaar van 9,5 cm hoog met een 
druip schaal van 38 cm diameter, waarvan de pin nog intact is. Deze kandelaar bestond uit 
zes losse delen. De onderzijde lijkt ten dele afgebroken. Hier zien we geen ruiters of dan
sers. Op de hoeken zitten vogels, die met hun snavels in de schacht van de kandelaar pikken. ' 
Daartussenin zit op de voet per vlak een hoofdje tussen twee armen die de voet van de kan
delaar grijpen. Het ligt voor de hand dat er onder deze hoofdjes oorspronkelijk sprake was 
van lichamen. In dat geval zou de kandelaar dus iets groter zijn geweest dan nu het geval is. 
Verder is de druipschaal met achtbladige bloemmotieven versierd. Een tweede te Londen 
gevonden kandelaar (nu in een particuliere collectie) is slechts versierd met geometrische 
motieven. Een soortgelijke kandelaar werd gevonden in Dublin en kwam tevoorschijn uit 
een vroeg veertiende-eeuwse context. Nog een kandelaar van dit type dook op in Kent. Een 
nog eenvoudiger versie werd in Lincoln aangetroffen,33 

31 Glasbergen en Regteren van Altena 1965,151-152. De Brugse kandelaaris nu in het Gruuthuse 
Museum. De oorspronkelijke naam van de Koningstraat zou 'den crommenwael' zijn (L. Gil
liodts-Van Severen, Inventaire des archives de Ia ville de Bruges. Introduction, Bruges 1878,367). De 
crommenwael of Koningstraat gaf uit op de Koningsbrug over de Spiegelrei en was oorspron
kelijk wellicht een aanlegplaats of haven. De Spiegelrei was in noordelijke richting via een ge
tijdengeul rechtstreeks verbonden met de zee. De huidige naam Koningstraat zou afgeleid zijn 
van de familienaam van Jan Coning (Gilliodts-Van Severen, deel lIl, 1875,386) die het huis aan 
de (Konings)brug bewoonde (L. Gilliodts-Van Severen, deel II,1899-1900, 192). Met dank aan 
Marijke de Boodt, die de gegevens over de Koningstraatvoor mij opzocht. 

32 S. Vandenberghe, 'Metalen voorwerpen uit recent archeologisch onderzoek in België, in: H. de 
Witte, Brugge Onder-zocht. Tien jaar stadsarcheologisch onderzoek 1977-1987, Brugge 1988, 179-181. 
Met dan aan Eloy Koldeweij voor de informatie over de huidige verblijfplaats van de kandelaar. 

33 G. Egan, The Medieval Household, Daily Living c. 1150-c. 1450, Medieval Finds from Excavaions in 
London: 6, Londen 2012 (reprint), 133-137. 
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Afb. la en lb. Tinnen kandelaar gevonden in de 
stadsgracht in LilIe, nu in het museumjn Breda. 

Een tinnen kandelaar uit de stadsgracht 
te Lille heeft als voet een ridder op een 
paard dat een tuig met belletjes draagt 
(afb. 7),34 De man gaat gekleed in een 
lang gewaad en heeft zijn voeteri in de 
stijgbeugels. Verder heeft hij een hoedje 
op en in zijn riem steekt aan een kant 
een kort zwaard. Dit zou een schijf
knopzwaard zijn, een type zwaard dat 
rond 1I 50 opkwam. Het zadeldek is ge
detailleerd weergegeven. Met zijn ene 
hand houdt hij de teugels van het paard 
op, in de andere hand heeft hij een vo
gel. Achterop het paard rijdt een hondje 

mee. Dit paard houdt het hoofd fier rechtop en achterlangs staat ofvliegt, afhankelijk van 
welke kant de kandelaar bekeken wordt, een vogel op. Vanuit de koppen van de twee vo
gels gaan schuine verstevigingsstukken omhoog die samen een driehoek vormen. Hierop 
staan op hun staart twee draken die met hun bek in de schacht van de kandelaar happen, 
die hier de vorm heeft van een beestenkop. Deze schacht is vierzijdig en niet gevouwen 
zoals bij de Rijnsburgse en Brugse kandelaar en lijkt dus uit een ander atelier herkomstig. 
Dat blijkt overigens ook al uit de veel hogere kwaliteit. 

Tin in de middeleeuwen 

Zoals gezegd bestaat de Haagsittardse kandelaar uit een tin-lood legering. Tin was, vergele
ken met goud en zilver, een relatief goedkoop materiaal. Daarbij was het vanwege de naar 
verhouding lage temperatuur van het smeltpunt een relatief gemakkelijk metaal om mee 
om te gaan. De belangrijkste tinmijnen waren die in Cornwall, maar zo rond het midden 
van de twaalfde eeuw kwam daar concurrentie bij uit Saksen en het Boheemse Ertsgeberg
te,35 Dat vinden we terug in Der Naturen Bloeme van de dertiende-eeuwse dichter Jacob van 
Maerlant, die tevens de leermeester was van Floris V, die schrijft: 

34 In 1963 in collectie A. Groneman, Breda; nu in het Bredaas Museum. 
35 B. Dubbe, Tin en tingieters in Nederland, Lochem 1978, 14. 

Engels 1 

del ster 
gevoeT( 
goede r 

De kar 
echten 
lijkeva 
steen. ~ 
eeuwer 
wordet 
ciezer c 
het wel 
harde ~ 
keuze, 
de acht 
gesmol 
zijn inc 
denen 
vijf tiet 
Gertn 

36 Dl 

37 A .. 

A .: 

CL 

38 A.: 

Gé 

gri 



HET RIDDER IDEAAL ALS LICHTEND VOORBEELD: DE TINNEN KANDELAAR UIT HAAGSITTARD 

\ 

'Stannum heetewi dat tin, 
Datvintmen niet verre hin 
In Cornuaelie in Ingelant, 
Want wilen ment els niet en vant. 
Maer nu heeft ment in corten tiden 
In Germania vonden siden. 
Dats van naturen caler ende wit, 
Maer lichtelike et besmit. 
Met copre wel te recht ghemanc 
Chevetet harden soten clanc'. 

Engels tin werd voor het leeuwendeel aingevoerd via Brugge, daar de Engelse uitvoerhan
del sterk op Vlaanderen gericht was. In de noordelijke Nederlanden zal ook wel tin zijn in
gevoerd, naar Middelburg, Dordrecht en Bergen op Zoom, aangezien die plaatsen eveneens 
goede handels contacten onderhielden met El!geland,36 

De kandelaar doet qua stijl en manufactuur denken aan pelgrimstekens of riembeslag, 
echte middeleeuwse massaproducten die vanaf de twaalfde eeuw opgang maakten. Derge
lijke voorwerpen werden in serie gegoten in een dubbele mal of gietvorm van lei- of spek
steen. Soms was de vorm van gedroogde of gebakken klei en aan het einde van de middel
eeuwen werd ook brons gebruikt. Een bronzen mal gaat in principe oneindig mee en kan 
worden omgesmolten als het ontwerp niet meer voldoet. Hoe harder de steen, hoe pre
ciezer de details en hoe hoger de kwaliteit van het gietwerk. Genoemde vormen waren 
het werk van vakkundige ambachtslui, meestal edelsmeden of stempelsnijders. Maar, een 
harde steen bewerken kost meer tijd dan het bewerken van een zachte, reden waarom de 
keuze doorgaans toch op zachte steen viel. De vorm (van de voorzijde) en de dekplaat (van 
de achterkant) pasten door pluggen en overeenkomende uithollingen precies in elkaar. Het 
gesmolten metaal werd via trechtervormige gleuven in de vorm gegoten.37 Bij Reimerswaal 
zijn in de achttiende eeuw drie complete, sindsdien verdwenen leistenen gietmallen gevon
den en getekend,38 In de Koninklijke Musea voor Geschiedenis en Kunst bevindt zich een 
vijftiende-eeuwse gietmal voor de figuren van Sirit Goedele (een Brusselse heilige), Sint 
Gertrudis van Nijvel en Sint Cornelius alsmede twee knielende pelgrims. Op het Binnen-

36 Dubbe 1978,18. 
37 A.A.G. Gaalman, Middeleeuwse pelgrimstochten en bedevaartssouvenirs, in: R.M. van Heeringen, 

A.M. Koldeweij en A.A.G. Gaalman, Heiligen uit de modder, in Zeeland gevonden pelgrimstekens, 
Clavis kunsthistorische monografieën deel IV, Utrecht/Zutphen 1988,8-18, specifiek II. 

38 A.M. Koldeweij, 'Zeeuwse pelgrimstochten', in: R.M. van Heeringen, A.M. Koldeweij enA.A.G. 
Gaalman, Heiligen uit de modder, in Zeeland gevonden pelgrimstekens, Clavis kunsthistorische mono
grafieën deel IV, Utrecht/Zutphen 1988,23-24. 
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hofin Den Haag kwam een helft van een vijftiende-eeuwse stenen mal van 5,8 cm hoog, 4,3 
cm breed en 1,5 cm dik tevoorschijn,39 In Coventry en Maagdenburg was duidelijk sprake 
van werkplaatsen, want hier troffen archeologen honderden mallen aan. 40 In de Regie

rungsstrasse 7-8 , waar in 1284 het Sint-Annahospitaal zou verrijzen, ging het om zo'n 780 
exemplaren van lokale steen. Een van die gietvormen toont een geharnaste ridder te paard 

(13,5 x 9,5 x 3,5 cm), waarbij hetzwaardje en schild als losse onderdelen werden gegoten. 41 

Pelgrimsinsignes gemaakt van een tin-Ioodlegeringwaren een echt massaproduct. Met dui
zenden tegelijk gingen ze over de toonbank, zeker in de grote bedevaartcentra. In Einsie
deln werden in 1466 in twee weken tijd zo'n 130.000 exemplaren verkocht. In dergelijke 
bedevaartsplaatsen hield de kerk of klooster de vervaardiging en verkoop van de insignes 

in eigen hand; dit liet men niet aan de vrije markt over. Het illegaal maken en verkopen van 
insignes was vaak zelfs strafbaar.42 Helaas is het niet zonder meer mogelijk een productie
centrum vast te stellen voor de kandelaar uit Haagsittard, want tin gieten was relatief een
voudig en werd in veel plaatsen bedreven. Duidelijk is dat het kandelaartje qua stijl en ico
nografie afwijkt van de drie kandelaars uit Brugge, Rijnsburg en Middelburg. Genoemde 
drie kandelaars lijken in zekere zin zelfs verbeterde en geüpdatete versies van het exem
plaar uit Haagsittard. Dit suggereert dat de maker(s) van de laatstgenoemde drie objec

ten weet had( den) van het bestaan van exemplaren als die van Haagsittard en het ontwerp 
daarvan moderniseerde(n). In het verleden is gesuggereerd dat de kandelaars heel wel in 
Brugge gemaakt zouden kunnen zijn omdat de Engelse tin hier werd ingevoerd. 

Aangaande de tinnen kandelaars is gesteld dat ze goedkope en vereenvoudigde uitvoerin
gen waren van de meer prestigieuze bronzen kandelaars. Inderdaad hebben ze evenals de 
bronzen exemplaren een driedelige voet. Vanzelfsprekend was dat niet, want de meeste 
kruisvoeten hebben bijvoorbeeld vier pootjes. 43 Maar hiermee houden de overeenkomsten 

toch echt op. Een stapeling van figuren en decoratieve lijsten als op de tinnen kandelaars 
zie je bij de bronzen exemplaren niet en hoewel er twaalfde- en dertiende-eeuwse bronzen 

kandelaars zijn met figuurlijk uitgewerkte voeten in de vorm van draken, leeuwenpoten en 

39 A. Willemsen en M. Ernst, Honderden ... Middeleeuwse mode in metaal. Sierbeslag op riemen en tassen 
in de Nederlanden 1300-1600, Zwolle 2012, 39 

40 Willemsen en Ernst 2012,40. 

41 A. Wieczorek et al. (red), Saladin und die Kreuifahrer, tentoonstellingscatalogus Halle/Oldenburg 

20°5,386 cat. nr. C21; G.U. GroBmann en C. Dippold (red.), Mythos Burg, tentoonstellingscata
logus Nürnberg 2010, U8-U9. 

42 Gaalman 1988, U-13. 

43 J. Braun, Das christliche Altargerät in seinem Sein und in seiner Entwicklung, München 1932, 507. Van 

een kaarsel)houder met vier pootjes in de St. Jacobskerk in Stendal vermoedde Braun dat het 

object oorspronkelijk als kruisvoet was bedoeld (Braun 510). 
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een enkele keer engelen44, komen ridders te paard niet voor in een bronzen uitvoering. Een 

enkele ridder te paard is wel gangbaar, maar dan gaat het om één driedimensionaal weer

gegeven figuur. 45 De tinnen kandelaars hebben dus een voor tin geschikte vormgeving met 

een eigen iconografie.46 

Verlichting in de middeleeuwen 

Een kandelaartje, hoe klein ook, is bedoeld om licht te geven. Om te achterhalen hoe het 

kandelaartje gebruikt zal zijn, is het dus van belang in te gaan op de middeleeuwse verlich

ting en welk soort lichtbron hoorde bij welke gelegenheid. 

Naast ramen en deuren was het haardvuur de belangrijkste bron van licht in het interieur. 

Daarnaast was er de kiemspaan, een harsrijk stuk hout van zo'n 20 cm dat maar een paar 

minuten brandde en dus vaak gewisseld moest worden. Eventueel kon de kiemspaan in de 

mond gehouden worden om deze als een soort zaklamp te gebruiken, maar dit was niet zon

der gevaar, want de harskern van het hout kon ontploffen en vonken ver wegdoen sprin

gen. Fakkels en houten toortsen omwikkeld met in pek ofhars gedrenkte lappen gaven lan

ger licht, maar ook rook en stank. Vet- en olielampjes kwamen pas in de late middeleeuwen 

in grotere getalen voor. En dan waren er natuurlijk de kaarsen. Deze werden geplaatst in 

kandelaars gemaakt van allerhande materiaal: ijzer, lood, messing, koper. Voor meer kaar

sen had je de kaarsenstandaard of de luchter oflichtkroon. Deze waren van metaal, hout 

en soms zelfs van een gewei. Om de vlam gaande te houden waren er windlichten oflan

taarns. 47 In de Parsifal van Wolfram von Eschenbach is sprake van nachtlichten in de kamers 

van bezoekers die de bedienden wegnamen zodra de gast in bed lag. 48 Kaarsen waren er 

44 Engelen op leeuwenpoten figureren op een kandelaar uit Hildesheim, midden twaalfde eeuw, 
Frankfurt am Main, Museum für Kunsthandwerk. 

45 http://collections.museumoflondon.org.uk/online/object/145021.html 
46 Een tinnen ridder te paard van circa 13°0 die wel een vereenvoudigde tinnen versie van de bron

zen exemplaren zou kunnen zijn, bevindt zich in het Museum ofLondon. Het zou hier om een 
stuk speelgoed gaan, maar aangezien juist de helm is afgebroken, lijkt het mij denkbaar dat het 
ook hier weer om een kandelaar gaat. De houder voor de kaars is in dit geval met de helm verlo
ren gegaan. Ook de ridderkandelaar uit Lille lijkt een goedkopere variant op de bronzen exem
plaren . 

47 T. Bitterli, 'Es brennt ein Licht in der Hütte. Beleuchtungseinrichtungen im mittelalterlichen 
Alltag - Ein Überblick', in: O. Wagener (red.), Feuernutzung und Brand in Burg, Stadt und Kloster 
im Mitte/alter und in der Frühen Neuzeit, Studien zur Internationalen Architektur- und Kunstge
schichte 129, Petersberg 2015, 330-340. 

48 Bitterli 2015,335. 
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Afb. 8. Tekening van de bovenzijde van de kandelaar 
met de afgebroken pin. 

Afb. 9. Kandelaar met een voet in de vorm van 
een draak die een ridder opeet, gevonden tussen 
opgravingen op kasteel Waldenburg bij Neuenbürg 
(Baden-Württemberg) . 

in twee soorten: waskaarsen' en kaarsen (talg- of smeerkaarsen) van uitgehard runder- of 

schapenvet. Dergelijke vetkaarsen hadden een smeltpunt van rond de 40 graden celsius en 

ze walmden, dropen en stonken daardoor heel erg. Daarbij waren ze breekbaar; ze konden 

niet op een doorn gestoken worden. De luxueuzere waskaarsen hadden dat probleem niet, 

maar waren duur. 

Het kandelaartje uit Haagsittard is heel klein, maar voorzien van een doorn en zal dus be

doeld zijn geweest voor een kleine waskaars (afb. 8). En dat maakt het object eigenlijk heel 

bijzonder, want was gold in de middeleeuwen als een zeer kostbaar product. Het duurde 

daarom tot de twaalfde eeuw eer de verlichting met kaarsen zijn intrede deed in de adel

lijke huishoudens. Een mooi voorbeeld is een bronzen kandelaar met als voet een draak die 

een ridder opeet, die tijdens archeologisch onderzoek tevoorschijn kwam in de ruïne van 

de Waldenburg bij Neuenbürg (Baden-Württemberg, afb. 9).49 
Tot de twaalfde eeuw was het gebruik van waskaarsen grotendeels voorbehouden ge

weest aan kerken en kloosters, waar verlichting al van oudsher was ingeburgerd. Aanvan-

49 Mythos Burg 2010, 201-202. 
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kelijk werden ze hier vooral gebruikt in de slaapzaal (de zesde-eeuwse Regel van St Benedictus 
schrijft voor dat de gemeenschappelijke slaapzaal van een nachtlicht voorzien moest zijn), 

tijdens processies en in samenhang met de dodencultus. Later speelden kaarsen een rol bij 
de verering van heiligengraven en uiteindelijk raakten ze zo ingeburgerd dat er tijdens de 
mis altijd licht diende te branden. Kaarsen plaatste men in eerste instantie bij en pas vanaf 
de elfde eeuw op de altaren, zo blijkt uit iconografische bronnen.5c Rond die tijd pas zullen 
de relatief kleine kandelaars tot ontwikkeling zijn gekomen; een kandelaar die voor of ach
ter het altaar stond moest immers uit de aard der zaak enige hoogte hebben. 

Naarmate de middeleeuwen voortschreden groeide het aantal altaren in de kerken. Dat 
leidde niet alleen tot meer verlichting in de kerk, maar ook tot het vervaardigen van steeds 

rijkere en kostbaarder lichtdragers, zoals kandelaars en kaarsenkronen. Wat de liturgische 
geschriften betreft spreekt de door paus Innocentius III geschreven tekst De sacro altaris mys
terio uit de late twaalfde eeuw voor het eerst over kandelaars die tijdens de mis op de hoeken 
van het altaar stonden. Dat gebeurt evenwel op een manier die impliceert dat dat destijds al 
geruime tijd usance moet zijn geweest. In de vroege twaalfde eeuw sprak Bernard van Clair
vaux, de man die de sobere cisterciënzerorde groot maakte, zich overigens al uit tegen de 

rijke verlichting van het altaar die in zijn tijd in de mode kwam. In de vroegste statuten van 
de cisterciënzerorde bleef de verlichting van de kerken en kloosters van de orde daarom tot 
een minimum beperkt. In andere kloosters en kerken waren de regels niet zo streng. In een 
rond I I 50 opgesteld inventaris van de kerkschatten van de dom van Mainz worden twee 
grote zilveren kandelaars genoemd en een kleintje voor op het altaarY Voor de dertiende 
eeuw vloeien de schriftelijke bewijzen rijkelijker.52 Het aantal kandelaars varieerde destijds 

van een of twee op gewone dagen, naar drie of meer kandelaars op hoogtijdagen. 
Genoemde ontwikkelingen deden de vraag naar bijenwas dusdanig toenemen dat de lo

kale productie niet meer aan de behoefte kon voldoen.53 Al in de negende eeuw moest er 
was uit Oost-Europa en het Middellandse Zeegebied naar Midden-Europa worden geïmpor

teerd. Ook in de Nederlanden was bijenwas al vroeg een importproduct dat via de Hanze 
werd aangeleverd. In de dertiende eeuw kwam de bijenwas voor Engeland en Vlaanderen 
uit Reval (Tallinn), een plaats die wat dat betreft een monopolie claimde.54 

Dit alles plaatst de kandelaar van Haagsittard in een zeer gegoed milieu. Het object mag 

50 Braun 1932,493-494. 
SI Braun 1932,494; MGHSS XXV 239: erant candelabra magna duo, quae iuxta altare ponebantur 

argentea et alia minora, quae super altare ponebantur. 

52 Braun 1932,494. 
53 K. Elmshäuser, 'Kerze', Lexikon des Mittelalters V, 1 1I6; G. Binding, 'Beleuchtung', Lexikon des 

Mittelalters I, 1838-184°' In gewone burgerlijke huishoudens vond de waskaars pas in de late 
middeleeuwen ingang. 

54 W. Schmid, 'Wachs', Lexikon des Mittelalters 1888-189°. 
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dan gemaakt zijn van een eenvoudige tin-lood legering, de waskaars toont aan dat het des
alniettemin een elitair object moet zijn geweest. Het gaat hier bovendien om een object dat 
tot de twaalfde eeuw een gebruik kende op het altaar en dat nu opeens in het adellijke inte
rieur in zwang raakte. Het exemplaar van Haagsittard kon echter niet meer dan een kleine 
kaars torsen die stellig niet veel en niet heel lang licht zal hebben gegeven. Men kon er niet 
bij werken oflezen. Nu blijkt uit de midddeeuwse bronnen dat verlichting in de profane 
huishoudens vooral een rol speelde tijdens de maaltijd en uiteraard bij feesten en partijen. 
De Engelse franciscaan Bartholomeus Anglicus schreef in 1235 in zijn De proprietate rerum 
onder meer dat kaarslicht onontbeerlijk was voor een geslaagd feest,55 Voor dergelijke gele
genheden waren de toenmalige belichtingsvormen inderdaad toereikend. Bij Parsifals be
zoek aan de graalburcht wordt de verlichting van de zaal als volgt getypeerd: "Hundert kro
nen da gehangen war, Vil kerzen drûf gestozen. Kleine kerzen umbe an der want" en 'ûf al 
die tische sunder truoc man kerzen ein wunder' ('Honderd kronen hingen daar. Er waren 
veel kaarsen op gestoken. Langs de wand waren kleine kaarsen' en 'op alle tafels stonden 
kaarsen opgesteld, een wonder'). Op iconografische bronnen is dergelijke tafelbelichting 
namelijk nooit te zien. Tafelkaarsen waren dus ongewoon. Het is zelfs denkbaar dat het 
kaarslicht in de graalburcht niet zozeer de middeleeuwse realiteit, als wel het sacrale karak
ter van de graalburcht reflecteerde. Desondanks is een functie als tafelkandelaar voor het 
Haagsittardse exemplaar het meest voor de hand liggend, aangezien het object driezijdig is 
en dus van verschillende kanten te bewonderen. Uiteraard is ook een gebruik in de burcht
kapel niet uit te sluiten. 

Over kandelaars en aquamaniles: de ridder aan tafel 

Naast kandelaars sierden andere objecten in de vorm van een ridder te paard de middel
eeuwse tafel. Bedoeld zijn de zogenaamde aquamaniles, die evenals de kandelaars in de 
twaalfde en dertiende eeuw opgang maakten en in zowel kerkelijke als profane contexten 
functioneerden. Het Latijnse woord aquamanile is samengesteld uit 'aqua', water, en 'ma
nus', hand. In de middeleeuwen dacht men bij het woord 'aquamanile' aan een liturgisch 
wasbekken. De huidige betekenis, die uit de negentiende eeuw dateert, is die van een vat 
om water het water uit te tappen waarmee, voorafgaand aan de (eucharistische) maaltijd, 
de handen gewassen werden. Middeleeuwers noemden een dergelijk watervat een kroeg 
('urceus'). Het handen wassen voorafgaand aan de maaltijd was een belangrijk ritueel dat 
de overgang symboliseerde van onrein naar rein. Op een door Frederik Barbarossa aan zijn 

ss J. Tauber, 'Die Burg als Schauplatz van Festen', in: J. Zeune (red.), Alltag aufBurgen im Mittelal
ter, Passau 2005 (Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereiniging e.v. Reihe B: Schriften, 
Band 10), II9. 
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Afb. 10. Hetwasbekken uitde schatkamer van de kerk in Cap
penberg werd tussen 1165-1170 door Frederik Barbarossa 
aan zijn peter geschonken. Kunstgewerbemuseum der 
Staatlichen Museen zu Berin (Inv.-Nr. 33,25) 

peter geschonken wasbekken in de kerk

schat van Cappenberg meldt de inscrip
tie dat ook heel nadrukkelijk: 'Wan

neer het water aan de buitenkant vloeit, 
denk dan ook aan de innerlijke mens. 
Zodat je wordt, wat je niet bent, was af, 
reinig, wat je bent' (afb. 10).56 Het ging 
dus niet zozeer om de hygiëne, als wel het 
om het ethisch-moralistische aspect van de 

reiniging. Zowel tijdens de mis als aan de adel
lijk dis stond het handen wassen symbool voor de 
afwassing vim zonden; door de handen te wassen gaf 
men aan de ridderlijk hoofse etiquette na te leven. 

De meest gebruikelijke aquamanile-vorm was die van een leeuw, daarna kwam op afstand 
de ridder, en vervolgens een heel arsenaal aan dieren. Theoderich van Sint Truiden (1099-

Il07) is de eerste die melding maakt van dittype object, een aquamanile in de vorm van een 
duif. Het plotse verschijnen in de twaalfde eeuw van antropomorfe gietvaten zou samen
hangen met de kruistochten; in de Islamitische kunst waren dergelijke objecten in de vorm 

van leeuwen, herten en griffioenen immers al eeuwen in gebruik. Gietvaten in de vorm 
van een ridder te paard waren echter een westerse vinding. In zijn studie over twaalfde- en 
dertiende-eeuwse aquamaniles betoogde Hütt57 dat de ridderaquamanile was afgeleid van 
het ridderlijke ruiterzegel, dat eveneens vanaf de twaalfde eeuw opgang maakte. Het zegel 
van Filips van de Elzas van Vlaanderen uit Il 68 zou hiervan een van de eerste voorbeelden 
zijn.5B Het toont de graaf met zijn schild voor op de borst en de rechterarm met geheven 
zwaard naar achter gestrekt. Een dertiende-eeuwse ridderaquamanile in het Rijksmuseum 
in Amsterdam toont de ridder in dezelfde houding, wat op een driedimensionaal object 
enigszins bevreemdend wekt (afb. I I). 

56 M. Hütt, "Quem lavatundaforis .. . ".Aquamanilien. Gebrauch und Farm, Mainz 1993, 140, 144-145 : 
'Qp.em lavat unda foris, hominis memor interioris ; ut sis, quod non es, ablue, terge, quod es'. 

57 Hütt 1993,47-55· 
58 Lille, Archives départementales du Nord. 

I , 



H ET RIDD ERlD EAAL ALS LI CHTEN D VOORBEELD: DE T INNEN KANDELAAR UIT HAAGSITTARD 

Afb. 11. Een ridder-aquamanile in het Rijksmuseum in 
Amsterdam, BK-16911. Hildesheim ca. 1200-125°. 

Maar waarom zou men een watervat de 

vorm van een ridder willen geven? Hütt 

schrijft dat dit samenhing met het ritueel 

van het handen wassen als uitdrukking van 

het hoogste ethische ridderideaal. Het ver

beeldde naar zijn idee de ridder zelf, temeer 

omdat diverse aquamaniles verpersoon

lijkt konden worden door het tuigage van 

het paard te voorzien van hangertjes met 

het wapenschild van de eigenaar. Dit idee 

stuitte echter op verzet van alle latere we

tenschappers. Wolter-von dem Knesebeck 

ziet de ridder- en dieruitbeeldingen van de 

aquamanile bijvoorbeeld slechts als symbo

len van de zondige wereld, waarvan men 

zich dient afte keren.59 Toch is het naar mijn 

idee maar de vraag of men alle figuurlijke 

aquamaniles over één kam kan scheren. Die 

met de ridders lijken mij wezenlijk anders 

dan die met draken en leeuwen. Daarbij 

komt dat dezelfde figuren - ridders, woeste 

dieren en fantasiewezens - ook als voetstuk 

van kandelaars fungeerden. In het geval van 

de ridderaquamaniles zal het niet de bedoe

ling zijn geweest de beschouwer van de ridderlijke leefwijze af te brengen. Eerder moest deze 

hem leiden tot een innerlijke zelfpurificatie om het ridderschap waardig te zijn. 

Hoe dan ook, de parallel tussen aquamaniles en kandelaars roept de vraag op of de tin

nen kandelaars eveneens een diepere betekenis hadden. Uiteraard waren het statussym-

bolen, maar was er wellicht nog iets meer? 

Een lichtend voorbeeld 

Een van de beroemdste twaalfde-eeuwse kandelaars is de zogenaamde 51 cm hoge 'Glou

cester candlestick' (Victoria en Albert Museum, Londen, afb. 12). Deze werd gemaakt in 

opdracht van abt Peter (abt van 1104 -1113) voor de abdij waarover hij het gezag voerde, 

59 Zie H. Wolter-von den Knesebeck, 'Zur Inszienierung und Bedeutung von Aquamanilien', in: 
M. Brandt, Bild und Bestie. Hildesheimer Bronzen der Stauferzeit, Hildesheim 2008, 217-228. 
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Afb. 12. Gloucester candlestick. London, Victoria en Albert Mu
seum. + lvcis. on (vs). virtvtis.opvs: doctrina.rtfolgens.predicat. vt 
vicio: non.tenebretvr. homo. 
'Het dragen van de kaars is een taak van de deugd; het licht staat 
voor de leer van de kerk, wier boodschap de mensheid verlost van de 
schaduw van de zonde'. 

zo blijkt uit een van de inscripties op het object. Een 
tweede inscriptie luidt: + LVCIS.ON(VS).VIRTVTIS.Opvs: 
DOCTRINA.REFVLGENS.PREDICAT.VT VICIO: NON.TENE
BRETVR. HOMO. Deze tekst is lastig te vertalen, temeer 

ook omdat er in middeleeuwse inscripties vaak woor
den worden weggelaten of afgekort. De meest recente 
vertaling is die van Colin Sydenham. Hij maakte zo
wel een proza- als een berijmde vertaling. In proza luidt 
de tekst naar zijn idee als volgt: 'Carrying the candle is 
the task of righteousness: its light is the Church's tea

ching, whose message redeems man from the darkness 
of vice", d.w.z. het dragen van de kaars is een taak van 

de deugd; het licht staat voor de leer van de kerk, wier 
boodschap de mensheid verlost van de schaduw van de 
zonde. De berijmde versie luidt: 'Virtue bears the can
dIe: God's word is the flame, Man's rescue from sin's 
shadow Together they proclaim'. De deugd draagt dus 
de kaars, de vlam is het woord van God, samenverkon
digen ze de redding van de mensheid uit de schaduw 

van de zonden. Aan de ene kant van het spectrum heeft 
men 'lucis' en 'virtutis', licht en deugd, aan de andere 

kant 'vicio' en 'tenebretur', zonde en schaduw. Dit doet 
niet helemaal recht aan de Latijnse tekst want daar is 
ook sprake van 'refulgens', schittering. Op de voet en 
stam van de kandelaar zien we allerlei figuurtjes die zich losmaken uit de schaduwen om

hoog streven naar het licht. De enige christelijke motieven zijn de vier evangelisten. In Sy
denhams vertaling is de kandelaar een symbool voor de deugd; hij geldt als een lichtend 
voorbeeld. Hij is de drager van de kaars en het licht, symbool voor het woord van God dat 
de mensheid verlost. 60 

60 C. Sydenham, 'Translatingthe Gloucester Candlestick', The Burlington Magazine 1984, 504; S. 
Seavers en C. Viegas Wesolowska, 'Light and virtue. The Gloucester Candlestick', in: K. P. Cl arke 
en S. Baccianti (red.), On Light, Medium Aevum Monographs, Oxford 2014, 177-19°. 
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Uiteraard diende de Gloucester kandelaar een monnikengemeenschap, maar het rid
derideaal zoals verbeeld op de Haagsittardse kandelaar stond vrij dicht bij het kloosterge
dachtegoed en is naar mijn idee uitgebeeld op de kandelaar van Haagsittard. De ridder was 
hier bedoeld als een drager dan wel verdediger van het ware geloof. Door zijn deugdelijke 
levensstijl en idealen was hij letterlijk een lichtend voorbeeld voor zijn omgeving. In zijn 

wapenuitrusting overtrof hij alles en iedereen; hij glansde en schitterde, zoals St. Joris in 
1099 voor de muren van Jeruzalem in een visioen aan de kruisvaarders verscheen als een 
'miles splendidus et refulgens'. In zijn studie over de middeleeuwse hoofsheid geeft Joa
chim Bumke verschillende andere voorbeelden van de schitterende verschijning van de 
ridder in de hoofse literatuur. In Wolfram von Eschenbachs Willehalm heet het dat de helm 
van een ridder glansdé als een spiegel: 'lüter als ein spiegelglas was der helm'. Nog interes
santer is de beschrijving in Ulrich von Zaztikhovens Lanzeletvan een ridder wiens harnas 

wit glansde als tin: 'dó sach man von in glesten harnasch wiz als ein zin'. Met het licht van 
de kaars lichtten ook de Haagsittardse ridders die de kaars droegen op en glansden alsof ze 
engelen waren. De parallel tussen ridder en engel is te vinden in het Nibelungenlied: 'der Rit
ter als ein Engel suont gewapent ritterliche' en in de genoemde Lanzelet: 'er schein ein engel, 
niht ein man'.6t En ook Parsifal, in de gelijknamige ridderroman van Wolfram von Eschen

bach, dacht bij het zien van ridders aan engelen. 
Ook op de latere tinnen kandelaars uit Brugge, Rijnsburg en Middelburg, waar het 

hoofse aspect van de ridderethiek meer centraal is komen te staan, is de ridder een lichtend 

voorbeeld. In het vroeg-dertiende-eeuwse traktaat De Arte Honesti Amandi (ook bek7nd als 
De Amore) van Andreas Capellanus, waarin alle vormen van liefde uiteen worden gezet, 
schrijft Capellanus meer dan eens dat de liefde een man doet stralen: '0, wat is de liefde 
toch een wonderlijk ding, die een man doet glanzen met zo vele deugden en die eenieder 

onderricht, wie hij ook zij, met zovele goede karaktereigenschappen! En er is nog een as
pect van de liefde dat we niet in slechts een paar woorden zouden moeten prijzen: zij siert 

de man, zogezegd, met de deugd der kuisheid, want hij die glanst met het licht van die ene 
liefde denkt er niet aan een andere vrouw te omhelzen, zelfs niet als deze heel mooi is'.62 

De glanzende of stralende ridder wordt voorts uitvoerig beschreven in een later hoofdstuk 

waar tie liefde tussen twee minnaars van de hoge adel wordt besproken.63 _ 

Al met al is de kandelaar uit Haagsittard dus een heel bijzonder object dat als drager van een 
symbolische vlam uitdrukking gaf aan het ridderideaal. Aldus biedt de kandelaar een zeld
zaam inzicht in de ridderlijke leef- en denkwereld van de late twaalfde eeuw. 

61 Bumke 1997,222-223. 
62 Andreas Capellanus, The Art ofCourtly Love, vertaling en editie door J.J. Parry, New York / Chich

ester 19<?o, 31. -
63 Capellanus, ed. Parry 1960, 108. 
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ABSTRACT 

Elizabeth den Hartog 

Knights in shining armour. A pewter candlestick from 

Haagsittard ' 

In 1990, a rather unusual three-sided pewter candlestick (ca 10 cm high) 

was found at Haagsittard, with three knights on horseback as its base. The 

knights supportthree layers offrames, which enclose a variety ofimages: 

dogs, birds, a mouth-of-heU-type head, a stag, a man with his hands on his 

hips and what may weU be a hunting net. The candlestick, which can be 

dated to the late I2th century, is rather light-weight and could only have 

supported a smaU candle. As it has a spike on top, it was clearly intended 

for a wax candle rather than for the inferior type of taUow fat candle. As 

wax was an import product and therefore expensive, the candlestick must 

have functioned in an elite context, in spite of pewter being a rather cheap 

material. In this article it is argued that the knights' hunting party is of 

an aUegorical nature symbolizing the knightly ideal of fighting evil. The 

knights are quite literaUy knight in shining armour, who uphold the flame 

of Christianity. In the article it is further argued that the candlestick may 

have been a table-piece to be used during ceremonial dinners, when they 

could have been viewed from all three sides. 


