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1. Inleiding
Aan het einde van de twaalfde eeuw werd door hertog Hendrik I van Brabant de stad
‟s-Hertogenbosch gesticht.1 Omstreeks 1200 werd de eerste omwalling opgetrokken, welke
een gebied besloeg ter grootte van de huidige markt en omliggende straten. Rond deze tijd
begon de Bossche bevolking ook met het bouwen van een eigen parochiekerk. 2 Deze
basiliekvormige kerk, gewijd aan Johannes Evangelist, werd rond 1222 voltooid, en was
volledig gebouwd in baksteen.3 Rond 1230-1250 is aan de westelijke zijde een bakstenen
toren gebouwd.4 Na verscheidene uitbreidingen in de eerste helft van de veertiende eeuw,
werd rond 1350 besloten om een nieuwe kerk in gotische stijl te bouwen.5 Er werd begonnen
met het koor, rond 1400 gevolgd door het noorder- en zuidertransept.6 Omstreeks 1485 werd
begonnen met de bouw van het schip, dat in 1522 in gebruik werd genomen.7 In het eerste
kwart van de zestiende eeuw is bovendien de romaanse toren opgehoogd.8 Tussen 1523 en
1529 werd de middentoren gebouwd.9 Nadat deze in 1584 verloren is gegaan door een brand,
werd vanaf 1589 aan de koepel gebouwd.10
Van 1629 tot 1810 was de kerk eigendom van de protestante gemeente.11 In 1810 werd
de Sint Jan gerestitueerd aan de katholieke gemeenschap, waarna vanaf 1859 een
grootschalige restauratie volgde, waarbij men een restauratie voorstond die in de gotische stijl
1

P. Th.J. Kuijer, ’s-Hertogenbosch; stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629, Zwolle 2000, pp. 25-26.
Kuijer 2000, pp. 45, 59-61. De Sint Johannes Evangelist lag aanvankelijk buiten de stadsmuren, maar al bij de
eerste uitleg van de muren, tussen 1325 en 1350, kwam zij binnen de stadsmuren te liggen.
3
C. Peeters, De Sint Janskathedraal ’s-Hertogenbosch. De Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
Geïllustreerde beschrijving uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving, ’sGravenhage 1985, pp. 15-21.
J. Mosmans, De Sint Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch. Nieuwe geschiedenis, ’s-Hertogenbosch 1931, pp. 1012.
H. Boekwijt, R. Glaudemans, W. Hagemans, De Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch, Geschiedenis van de
bouw, Alphen aan de Maas 2010, p. 25.
4
Boekwijt, Glaudemans, Hagemans 2010, pp. 31-32.
5
Mosmans 1931, pp.41-42, 66-68.
Boekwijt, Glaudemans, Hagemans 2010, pp. 41, 43-44, 61.
6
Boekwijt, Glaudemans, Hagemans 2010, p. 63-64, 83, 101, 104.
7
Boekwit, Glaudemans, Hagemans 2010, pp. 170-172, 175, 186, 187, 195, 199.
Mosmans 1931, pp. 123-125, 145-147, 155, 159.
8
Boekwit, Glaudemans, Hageman 2010, p. 187.
Mosmans 1931, p.132, dateert deze verhoging omstreeks 1450. Een voltooiingsdatum wordt niet gegeven.
9
Mosmans 1931, p. 159.
Boekwit, Glaudemans, Hagemans 2010, pp. 195, 199.
10
Boekwit, Glaudemans, Hagemans 2010, pp. 195, 206-207, 226.
Over de hoogte van de oorspronkelijke toren bestaat geen eenduidige theorie. De genoemde lengtes variëren
van 150 tot 86 meter. Tegenwoordig reikt de lichtlantaarn van de toren tot 44 meter hoogte.
11
Boekwit, Glaudemans, Hagemans 2010, pp. 234-235.
Peeters 1985, p. 68.
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plaatsvond, waarbij de restaurateur expliciet toestemming kreeg om van het ontwerp af te
wijken, indien dit het aanzien van de kerk ten goede kwam. 12 Tijdens deze restauratie werden
zowel het exterieur als het interieur van de kerk bijna volledig vervangen.

Bijzonder aan de Sint Jan is dat er boven de vensters van het koor wimbergen zijn
aangebracht met daarop figuratieve voorstellingen. Wimbergen of frontalen zijn gotische
siergevels boven een venster of een portaal, vaak voorzien van beeldhouwwerk in de vorm
van vlechtwerk, hogels en kruisbloemen. De frontalen bij de Sint Jan zijn echter voorzien van
figuratief beeldhouwwerk. Slechts op twee andere plaatsen in zijn dergelijke frontalen te zien.
Aan de Sint Sulpitiuskerk te Diest bevinden zich drie van deze wimbergen aan het koor, en
aan de open vensters boven de kloosteromgang naast de Dom te Utrecht zijn negentien reliëfs
aangebracht. Op de Sint Jan bevinden zich echter zesenveertig wimbergen met een figuratieve
voorstelling, waarvan eenenveertig zich aan het koor bevinden. Ondanks een grootschalige
restauratie van het exterieur, die plaatsvond tussen 1859 en 1960 is een deel van deze
wimbergen nog bewaard gebleven en te bezichtigen in het Sint Jansmuseum, de Bouwloods.
Ook zijn van alle frontalen aan het koor foto‟s gemaakt voor en na de restauratie, waardoor
het mogelijk is om de voorstellingen op de frontalen voor en na de restauratie te vergelijken.
Aan de hand van dit materiaal zal ik dan ook proberen om te achterhalen in hoeverre men bij
de restauratie van de wimbergen, die tussen 1908 en 1933 alleen geheel of gedeeltelijk zijn
vervangen, rekening heeft gehouden met de nog zichtbare frontaalresten die zich aan het koor
bevonden en op welke manier de restauratie invloed heeft gehad op de mogelijke betekenis
van deze frontalen.
Ter uitwerking van deze probleemstelling is deze scriptie verdeeld in twee delen. In
het eerste deel zal de restauratie van de Sint Jan worden besproken, waarbij extra aandacht zal
worden besteed aan de restauratie van de wimbergen boven het koor.
In het tweede deel van de scriptie zal geprobeerd worden in hoeverre het iconografisch
programma van de wimbergen te achterhalen is. Hiervoor zal ik kijken naar verschillende
auteurs die een betekenis hebben toegeschreven aan de wimbergen. Ook zal er worden
gezocht naar vergelijkingsmateriaal bij andere kerken met dergelijke, figuratief gedecoreerde
wimbergen en vijftiende-eeuwse voorbeelden in de beeldende kunsten. Via deze weg hoop ik
het tweede deel van de probleemstelling te beantwoorden, in hoeverre de restauratie van de
wimbergen van invloed is geweest op de betekenis van de reliëfs.

12
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Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 2.

2. De restauratie van de Sint Janskathedraal
In dit hoofdstuk zal de restauratie van de Sint Jan te ‟s-Hertogenbosch centraal staan. Hierbij
zal aandacht worden besteed aan de veranderingen in de restauratie-ethiek die tijdens deze
periode plaatsvonden, en zal extra aandacht worden besteed aan de restauratie van de
wimbergen. Deze zijn tussen 1908 en 1933 gerestaureerd, toen het grootste gedeelte van de
restauratie reeds voltooid was. Zoals we zullen zien, nam vanaf het begin van de twintigste
eeuw de kritiek op de gekozen restauratiewijze toe. De gekozen doelstelling stond een
restauratie in de stijl van de kerk voor, zonder daarbij een correcte imitatie van het
oorspronkelijke decoratieprogramma voor te staan. Ondanks kritiek, en ondanks de in
werking gestelde restauratiebeginselen van de Commissie voor de Monumentenzorg, zullen
we zien dat de oorspronkelijke doelstelling van de restauratie nooit is gewijzigd, en ook de
frontalen aan het koor zijn gerestaureerd in de stijl van de gotiek. Deze wijze van restaureren
insinueert dat er veranderingen zijn voorgekomen bij het vervangen of herstellen van de
decoratieve elementen aan de kerk. Doel van het volgende hoofdstuk is dan ook te achterhalen
wat deze veranderingen precies inhouden.

2.1

De restauratie van de Sint Janskathedraal

Tussen 1629 en 1810 was de Sint Janskathedraal bezit van de protestantse gemeenschap van
‟s-Hertogenbosch. Nadat de kerk in 1810 werd gerestitueerd aan de katholieke bevolking,
werden er diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd.13 Door een gebrek aan onderhoud in de
protestantse tijd en een gebrek aan kapitaal vanuit de katholieke gemeenschap raakte de kerk
echter steeds verder in verval.14 In 1852 werd daarom door het kerkbestuur besloten om aan
architect J.J.H. Bolsius het toezicht over de kerk toe te wijzen. Daarnaast werden Bolsius en
Stephen Louis Venemans opgedragen tekeningen te maken voor een restauratie van de Sint
Jan.15
13

Boekwit, Glaudemans, Hagemans 2010, p. 267.
Peeters 1985, pp. 67-68.
14
Boekwit, Glaudemans, Hagemans 2010, pp. 252-254.
Peeters 1985, pp. 61-62, 67-68.
De protestantse gemeenschap in ’s-Hertogenbosch beschikte niet over het kapitaal om grote
onderhoudswerkzaamheden aan de Sint Jan uit te voeren. Hierdoor beperkte men de werkzaamheden vooral
tot constructief onderhoud.
15
Peeters 1985, p. 68.
C. Peeters, ‘ De Sint Jan van Den Bosch in de negentiende eeuw, een geschiedenis van goede bedoelingen’, in:
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), jaargang 72 (1973), nummer 1, p. 132.
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In 1858 wordt begonnen met het voorwerk van restauratie van de Sint Jan, onder
leiding van architect Venemans.16 Het restauratieontwerp dat Venemans had samengesteld
was gebaseerd op de resten die nog zichtbaar waren aan het exterieur van de kerk. Waar dit
niet mogelijk was, werd het programma vrij aangevuld in de stijl van de kerk.17 Bovendien
kreeg hij van het kerkbestuur en de restauratiecommissie toestemming om van het ontwerp af
te wijken, als dit in het belang van de kerk en in de gotische stijl gebeurde. 18 Het plan van
Venemans, zoals dat werd goedgekeurd en uitgevoerd, stond derhalve een restauratie in stijl
van de kerk voor, en poogde niet om een correcte imitatie van het oorspronkelijke uiterlijk
van de kerk te geven.

Uiteindelijk werd in 1859 begonnen met de restauratie het exterieur van de Sint
Janskathedraal. Tussen 1860 en 1869 werden als eerste het noordertransept en het
noorderportaal compleet vernieuwd.19 In 1863 werd Stephen Venemans als leidende architect
opgevolgd door Lambertus Christianus Hezenmans.20
In 1866 werd de eerste grote studie over de Sint Janskerk gepubliceerd door Johannes
Hezenmans. Hij beschrijft de restauratie in lovende woorden, en beweert zelfs dat de oude
meesters voorbij gestreefd zijn bij de restauratie van het noorderportaal.21
Tussen 1870 en 1878 werden het schip en de noordelijke zijbeuken gerestaureerd, en
tussen 1877 en 1878 gebeurde hetzelfde aan de westelijke zijde.22 Reeds bij de eerste controle
namens het college der Rijksadviseurs, in 1874, schrijft rijkscontroleur Pierre Cuypers dat er
willekeur bestaat omtrent de sculptuur die vervangen of hersteld wordt. Om hier verbetering

Mogelijk is het ook van invloed geweest dat Den Bosch een eigen kunstacademie kreeg in 1812, het
Stadsinstituut voor handteeken-, boetseer-, doorzigt-, bouw- en meetkunde. Ook werd in 1953 de
bisschoppelijke hiërarchie hersteld, en werd Den Bosch weer een bisdom. Hierbij hoorde een passende kerk.
16
E.B.F. Pey, Herstel in Nieuwe Luister, Ideeën en praktijk van de Overheid, Kerken en Architecten bij de
restauratie van het middeleeuwse katholieke kerkgebouw in Zuid-Nederland (1796-1940), Nijmegen 1993, pp.
327-329.
Peeters 1985, p. 70. De bisschop, Joannes Zwijsen, had in 1856 al een commissie over de herstelling van de Sint
Jan opgericht, bestaande uit leden van het kerkbestuur en prominenten uit de Bossche bevolking. Zowel zij, het
kerkbestuur en de juryleden van de prijsvraag achtten Venemans de meest geschikte persoon om de
restauratiewerkzaamheden uit te voeren.
17
Pey 1993, p. 328.
18
Peeters 1985, p. 71.
19
Boekwit, Glaudemans, Hagemans 2010, p. 271.
Peeters 1985, pp. 72-73.
20
Peeters 1985, p. 73.
21
J.C.A. Hezenmans, De Sint Janskerk te ’s-Hertogenbosch en hare geschiedenis, ’s-Hertogenbosch 1866,
pp.322-327.
22
Boekwit, Glaudemans, Hagemans 2010, pp. 270-271, 273.
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in te brengen, dringt Cuypers er op aan om gipsafgietsels van de te vervangen beelden te
maken, die te bewerken en ze dan in steen uit te hakken.23
Tussen 1883 en 1885 werd het schip aan de westzijde gerestaureerd, en vervolgens de
westkant van het zuidtransept en de zijbeuken langs het schip. 24 Hoewel bij de aanvang van
de restauratie van het noordportaal in 1860 alle sculptuur is vervangen, meldt Cuypers in 1882
dat enkel die delen worden vervangen waarvan het noodzakelijk is. Hij dringt er verder in zijn
rapport op aan om zo veel mogelijk steen te behouden.25
Vanaf 1890 vond de restauratie van het zuidelijk transept plaats, en van 1901 tot 1905
de restauratie van de vieringtoren.26
In 1905 uit architect A.W. Weissman de eerste kritische geluiden. Weissman was
voorstander van conservering, ten koste van restauratie. Dit omdat hij voorstond dat een
restauratie zoals die bij de Sint Jan geschiedde de documentatiewaarde van het gebouw te niet
deed.27 Eveneens kritisch van toon is de publicatie van dr. Xavier Smits in 1907 over de Sint
Jan, waar hij waarschuwt dat een restauratie nooit een „slag-in-den-blinde‟ mag worden.28
Smits staat kritisch tegenover de willekeur die hij signaleert bij het restaureren van het
beeldhouwwerk.29 In 1908, voor de aanvang van de restauratie van het hoogkoor, worden er
voor het eerst foto‟s gemaakt van het exterieur van de Sint Jan.30 Ook wordt er nogmaals
aangedrongen op het maken van gipsen afgietsels in plaats van het werken aan de hand van
kleine schetsen.31
In 1909 overlijdt Lambert Hezenmans. Hij wordt opgevolgd door Hendrik van
Heeschwijk.32 Onder zijn leiding wordt de in 1908 begonnen restauratie van het hoogkoor

23

Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Kunsten en Wetenschappen,
nummer toegang 2.04.13, inventarisnummer 1011. De gebruikte manier waarop onderdelen werden
vervangen verliep als volgt: eerst werd een tekening gemaakt van het te vervangen object of ornament,
vervolgens werd dit in gips gegoten en dan uitgehakt in steen.
Pey 1993, p. 338.
24
Boekwit, Glaudemans, Hagemans 2010, p. 273.
Peeters 1985. p. 140.
25
NL-HaNA, BiZa / Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr.1011.
26
Boekwit, Glaudemans, Hagemans 2010, p. 274.
Peeters 1985, p. 140.
27
Pey 1993, p. 340.
28
C.F.X. Smits, De Kathedraal van ’s Hertogenbosch, Amsterdam 1907, pp. xiii-xiv.
29
Smits 1907, p. 132-134.
30
Pey 1993, p. 339. Fotografen A.C. Verhees en P. Weijnen fotograferen in 1908 de wimbergen aan het
hoogkoor, zuidelijke koorzijbeuk en straalkapellen.
31
NL-HaNA, BiZa / Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr.1013.
Peeters 1985, p. 78.
32
Peeters 1985, p. 78-79.
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voortgezet.33 Hier kiest men ervoor om oude delen te bewaren, en aan te vullen met nieuwe
delen, om zo een harmonisch geheel te verkrijgen.34 In deze tijd wordt er ook een verandering
zichtbaar in de manier waarop men de steen behandeld: het steenoppervlak wordt niet meer
gladgeschuurd, maar grover gehakt.35 Vanaf 1909 gebruikt men bij de werkzaamheden de
volgende methoden: het te vervangen deel of ornament wordt van zijn plek gehaald, met klei
bijgewerkt en vervolgens in gips gegoten. Het model wordt dan uitgehakt in steen en
teruggeplaatst.36
Na de voltooiing van de restauratie van het hoogkoor in 1917 volgden de
koorzijbeuken aan de zuidzijde, met de sacristie en kapittelzaal, en daarna de straalkapellen.37
In 1918 vond de laatste inspectie door Pierre Cuypers plaats. Hendrik van Heeschwijk
heeft sinds 1918 geprobeerd om de restauratiebeginselen van de Commissie voor de
Monumentenzorg zo goed mogelijk na te volgen. Deze beginselen zijn vooral geënt op het
zoveel mogelijk behouden van het oorspronkelijke materiaal, waarbij aanvullingen bij
voorkeur in een afwijkende, moderne stijl worden uitgevoerd.38 Hierbij moet worden
opgemerkt dat hij daarbij de stelregel om vernieuwingen in herkenbare stijl uit voeren niet
heeft aangehouden, en de te vervangen ornamenten heeft laten uitvoeren in de middeleeuwse
stijl zoals ook de rest van de kerk reeds gerestaureerd was.
In 1918, in een advies aan de Minister van Binnenlandse zaken, wordt gesteld dat de
frontons van de wimbergen, als zij niet volledig bewaard kunnen worden, volledig vervangen
moeten worden. Nieuw beeldhouwwerk moest in hedendaagse vormen uitgevoerd worden, en
gebaseerd zijn op de oude vormen en het spel van licht en donker.39 Daar de betekenis van de
voorstellingen op de wimbergen veelal onbekend was, zocht men voornamelijk naar de
33

Boekwit, Glaudemans, Hagemans 2010, p. 279.
Peeters 1985, p. 78.
35
Peeters 1985, p. 79.
36
Peeters 1985, p.76.
37
Boekwit, Glaudemans, Hagemans 2010, p. 280.
38
W. F. Denslagen, Omstreden herstel. Kritiek op het restaureren van monumenten, Den Haag 1987, pp. 154171, 178.
Artikel 17 van deze grondbeginselen luidde: Als grondregel gelde: behoud gaat voor vernieuwing. Vernieuwing
is alleen geoorloofd, waar zij, ter wille van het voortbestaan van het bouwwerk, onvermijdelijk is, bij sierende
deelen alleen daar, waar het niet mogelijk is door beschermende maatregelen verder verval te voorkomen en
uitstel van ingrijpen de mogelijkheid van vernieuwing in denzelfden vorm zou wegnemen’. Artikel 18 luidde:
‘Als regel gelde, dat bij vernieuwingen in oude vormen dezelfde bouwstof wordt gebruikt, waarin die
oorspronkelijk waren uitgevoerd (...). Indien echter een slechte grondstof is gebruikt, b.v. een bergsteensoort
die snel verweert, vervange men die door eene van beter gehalte, doch zorge, dat zij in geaardheid en kleur
zooveel mogelijk met de oorspronkelijke overeenstemme’. In artikel 19: ‘Beeldhouwwerk, ook het persoonlijkbehandelde gehouwen ornament - als het niet langer op zijn plaats kan blijven - beware men en vervange het
door geheel oorspronkelijk, in harmonie met de omgeving. Het moet niet de vormen vertoonen van een
vroegeren tijd, en het werk zijn van een kunstenaar’.
39
Peeters 1985, p. 80.
34
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geestelijke bedoeling van de figurale sculptuur, en niet naar een exacte weergave van het
origineel.40
Nadat Van Heeschwijk in 1945 overleden was, werden de restauratiewerkzaamheden
onder P.H. van Kessel voltooid. Deze bestonden uit de vernieuwingen van de daken en goten
van de gehele kerk.41

2.2

De restauratie van de wimbergen

De wimbergen aan het koor van de Sint Jan worden gedateerd in de laatste kwart van de
veertiende eeuw. Het koor was oorspronkelijk bekleed met Gobertange kalksteen, Ledesteen,
Bentheimer zandsteen en tufsteen. Bij de restauratie heeft men voornamelijk gebruik gemaakt
van Obenkircher zandsteen en tufsteen. Voor het beeldhouwwerk is gebruik gemaakt van
Saint Joire steen.42 Tegenwoordig zijn er nog 41 reliëfs boven de vensters te bezichtigen.
Hieronder worden in grote lijnen de grootste wijzigingen die bij de restauratie, die
plaats vond tussen 1908 en 1933, hebben plaatsgevonden uiteen gezet. Voor een uitgebreid
overzicht en een analyse van de reliëfs voor en na de restauratie, zie bijlagen 1 en 4.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de steenhouwers bij de restauratie van het koor
getracht hebben om de aanwezige reliëfs zo goed mogelijk te kopiëren. Waar mogelijk zijn de
houdingen van de afgebeelde figuren overgenomen, bijvoorbeeld op de zevende wimberg aan
het hoogkoor (zie afbeelding 7). Op dit reliëf staan twee mannen afgebeeld, met een gebogen
knie. Hun lichamen zijn licht naar elkaar toegedraaid. De linker figuur heeft een bebaard
gezicht, met halflang, krullend haar dat tot aan zijn schouders reikt. Zijn compagnon heeft een
onbehaard gezicht, en krullend haar dat tot op zijn schouders reikt. Bij de restauratie zijn de
houdingen van de beide mannen bijna geheel gekopieerd, waarbij zij iets rechter ten opzichte
van elkaar zijn uitgebeeld.

Daarnaast is er door de steenhouwers in de twintigste eeuw veel aandacht geschonken
aan de weergave van details in de reliëfs boven de vensters, bijvoorbeeld in de weergave van
kleding, haar, gezichtsuitdrukkingen en attributen. Dit is bijvoorbeeld te zien op de derde
40

Peeters 1985, pp. 81-82. Bovendien bestond het vermoeden, zoals in 1913 door Emile Male verwoordt in The
Gothic Image, Religious Art in France of the Thirteenth Century, dat men vooral niet moest gaan overinterpreteren om zo achter elke voorstelling een diepzinnige betekenis te zoeken.
41
Peeters 1985, p. 84.
42
Peeters 1985, p. 140.
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wimberg aan de straalkapellen (zie afbeelding 23). Op dit reliëf staan twee figuren in lange
gewaden afgebeeld, met hun hoofden naar elkaar toe. Op het vervangend reliëf, vervaardigd
in 1928, is te zien hoe de steenhouwers de plooien van deze gewaden hebben overgenomen in
het vervangend reliëf.
Een ander voorbeeld is de derde wimberg aan het hoogkoor (zie afbeelding 3). Op dit
reliëf zijn twee figuren afgebeeld, beiden met een muziekinstrument in de hand. Op het
vervangend reliëf uit 1911 is te zien hoe de steenhouwers de heupgordels en dolken van beide
personen hebben overgenomen op het vervangend reliëf. Ook hebben zij de plooien in de
mouw van de rechter figuur gekopieerd. Tussen de benen van de linker figuur bevond zich
origineel een monsterlijke kop, welke ook terug te zien is op het vernieuwde reliëf.

De hier genoemde voorbeelden betreffen echter allen die delen van de reliëfs die nog
te onderscheiden waren op het moment van restauratie. Sommige reliëfs waren echter zo
verweerd, dat het vaak moeilijk, al dan niet onmogelijk, zal zijn geweest om dergelijke details
te herkennen. Een dergelijke voorstelling is het eerste reliëf aan de straalkapellen (zie
afbeelding 20). De figuur aan de rechterzijde is in 1928 gerestaureerd als een priester, het
gezicht en face naar de beschouwer gericht. Op de oorspronkelijke voorstelling zijn voor de
boekrol, zijn mijter en zijn naar de beschouwer gedraaide gezicht echter geen aanwijzingen te
zien.
Een ander voorbeeld van een dergelijk reliëf betreft de vijfde wimberg aan de
straalkapellen (zie afbeelding 25). Toen dit reliëf in 1930 werd vervangen door een nieuwe
voorstelling, zijn er enkele wijzigingen in de vormgeving opgetreden. Zo is op het vernieuwde
reliëf midden-boven een gevleugeld persoon te zien. Op het originele reliëf is echter geen
aanwijzing meer te onderscheiden dat deze persoon daadwerkelijk vleugels zou hebben
gehad. Schuin onder deze gevleugelde persoon is daarnaast een klein figuur, gelijkende op
een baby, toegevoegd. Voor deze figuur bestaan geen aanwijzingen op de originele
voorstelling. Wel is het op het origineel een dergelijke vorm in het centrum van het reliëf te
herkennen, maar op het vervangend reliëf is het hoofd van deze figuur groter uitgevoerd en
voorzien van een volwassen lichaam.
Ook bij de achtste wimberg aan het hoogkoor is het originele reliëf onduidelijk (zie
afbeelding 8). Op het origineel zijn een man en een vrouw te herkennen, hoewel de
vrouwelijke figuur zwaar versleten is. In 1914 is dit reliëf vervangen door een nieuw
gebeeldhouwd exemplaar, waarbij men ervoor heeft gekozen om de mannelijke figuur te
voorzien van een kroon en een scepter. Van de scepter die hij in zijn rechterhand draagt, is de
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herkomst niet zeker te stellen. Sporen op het originele reliëf wijzen er eerder op dat deze
persoon een zwaard in zijn hand heeft gehad. Het feit dat hier geen sprake is van een
rijksappel, het andere attribuut van koningschap naast de kroon en de scepter, versterkt dit
vermoeden. Ook de linker figuur op deze wimberg is vrij aangevuld ten tijde van de
restauratie. Op het origineel zijn enkel haar onderbenen nog duidelijk te herkennen. Haar
gehele bovenlijf, en het kussentje dat zij in haar linkerhand draagt op het nieuwe reliëf, zijn
niet gebaseerd op originele resten.

Ook waar men zich wel kon baseren op de originelen, zijn er soms wijzigingen
doorgevoerd tijdens de restauratie. Een voorbeeld hiervan betreft wimberg 11 aan de
straalkapellen (zie afbeelding 31). Aan de rechterzijde van deze voorstelling is de figuur van
een man te onderscheiden. Weggesleten delen van de voorstelling naast hem, ter hoogte van
zijn schouders, en schuin onder hem, ter hoogte van zijn torso, zijn niet meer te identificeren.
In 1932 is deze voorstelling vervangen door een nieuw reliëf, waarbij de weggesleten delen
zijn geïnterpreteerd als een klein kind, dat door de mannelijke figuur wordt gedragen. De
aanwezige sporen op het originele reliëf lijken echter eerder een bundel, of een rechthoekig
object te suggereren. Voor een dergelijk groot beeldelement als het kind kunnen geen
aanwijzingen onderscheiden worden. Op het originele reliëf trekt een vorm, enigszins
gelijkend op een ovaal, de aandacht van de kijker. Dit object kan echter niet geïdentificeerd
worden door gebrek aan detail. In 1932 heeft men dit ovaal opnieuw vormgegeven als een
langwerpig, gecanneleerd object, met een verdikking aan het uiteinde en een ronde, vlakke
kop. Dit komt echter niet overeen met het origineel, welke groter en dikker van vorm is.

Over het algemeen kan echter worden vastgesteld dat de steenhouwers goed naar de
originele voorstellingen hebben gekeken, en met oog voor detail de nog bestaande
beeldelementen hebben overgenomen. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat, daar
waar de voorbeelden waren weggesleten ten tijde van de restauratie, bij enkele voorstellingen
de herkomst van attributen en houdingen niet altijd zeker is. Ook heeft men bij enkele
voorstellingen wijzigingen doorgevoerd waarvoor op de originele reliëfs geen aanwijzingen
te vinden zijn.

Wat deze wijzigingen betekenen voor de eventuele betekenis van de

voorstellingen zal in het volgende hoofdstuk worden besproken.
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3. De betekenis van de wimbergreliëfs
In het vorige hoofdstuk is vastgesteld dat de restaurateurs bij de restauratie van het koor over
het algemeen de originele reliëfs hebben overgenomen. Dit enkele wijzigingen na, waar het
die frontalen betreft die voor de restauratie al onduidelijk waren of waar twijfel bestaat over
de herkomst van bepaalde elementen. Deze wijzigingen lijken op het eerste gezicht echter niet
van een dergelijke aard te zijn dat de gehele betekenis van de frontalenreeks hierdoor
veranderd is. Aan de hand van een kritische bespreking van twee literaire bronnen, Xavier
Smits en Jan Mosmans, zal in dit hoofdstuk de veranderingen in de toegeschreven betekenis
van de frontalen worden behandeld. Vervolgens zullen de frontalen worden besproken in een
bredere context, waarbij aandacht zal worden besteed aan de mogelijke rol die deze frontalen
vervulden aan de kathedraal en in de stedelijke samenleving van Den Bosch in de vijftiende
eeuw. Tot slot zullen de voorstellingen op de frontalen vergeleken worden met de
wimbergreliëfs in Diest en Utrecht.

3.1 Betekenissen toegeschreven aan de wimbergreliëfs
Verschillende auteurs hebben in het verleden getracht om de wimbergen te beschrijven,
waarbij zij deze ook van een betekenis voorzagen. Xavier Smits heeft in 1907 als eerste een
uitgebreide beschrijving van de frontalen gepubliceerd. Hierbij had hij enkel beschikking over
het nog niet gerestaureerde materiaal, dat zich ten tijde van zijn publicatie nog aan het koor
bevond. In 1931 publiceerde Jan Mosmans een monografie over de Sint Jan, waar hij
eveneens aandacht besteed aan de frontalen aan het koor. Hierbij baseert hij zich
voornamelijk op de gerestaureerde versies van de frontalen. Derhalve zijn de interpretaties
van deze auteurs uitermate geschikt om een verandering in toegeschreven iconografie te
signaleren.
3.1.1. Xavier Smits, 1907

In 1907 beschrijft Xavier Smits de kunst van de vijftiende eeuw als de kunst van het volk, en
ook bij het beeldhouwwerk van de Sint Jan herkent hij deze invloed.43
43

Smits 1907, p. 137-146. Zo ziet Smit de invloed van de Biblia Pauperum en volkse toneelspelen, praaltochten
en Blijde Inkomsten. De manier waarop dezen zich manifesteren in de wimbergreliëfs noemt hij echter niet
expliciet.
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Smits herkent in de wimbergreliëfs aan de straalkapellen van het koor twee cycli: een
kerstcyclus en een paascyclus, ingeleid door de frontalen aan de zuidelijke koorzijbeuk.44

Deze eerste drie frontalen, waarop telkens twee vechtende monsters zijn afgebeeld,
zijn volgens Smits een voorspel van de tijd van zonde en hartstocht die voor Christus komt.
Op het eerste frontaal staan twee aspiden afgebeeld (zie afbeelding 17).45 De aspiden
worden door Smits geïnterpreteerd als een verzinnebeelding van de hartstocht, zonde en
boosheid. De aspiden op het reliëf zijn met elkaar in gevecht, zoals de mens constant met zijn
eigen zonden en hartstochten in gevecht is.46
Op het tweede reliëf bevinden zich twee strijdende leeuwen (zie afbeelding 19).47
Hoewel leeuwen vaak in verband worden gebracht met Jezus Christus, verwijzen deze dieren
volgens Smits naar de leeuw en slang die Jezus zal vertrappen bij zijn menswording. 48 Een
door Smits aangehaalde passage waarin over het vertrappen van dergelijke wezens wordt
gesproken is Psalm 91, vers 13: “Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den
jongen leeuw en den draak vertreden.” Het derde reliëf, een eenhoorn, verzinnebeelding van
de Heer, die een draak door de borst stoot, interpreteert hij als een aankondiging van Christus
(zie afbeelding 19).49
Opmerkelijk hierbij is dat de aangehaalde passage in Psalm 91 eerder op de gelovige
zelf lijkt te slaan. In de bewuste passage wordt gesproken over de bescherming die de
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gelovige van God mag ontvangen, wanneer hij of zij zijn naam eert. Dan zal hij de leeuw en
de adder vertrappen. Hoewel de eenhoorn inderdaad de draak, een slangachtig wezen, door de
borst stoot, is hier geen sprake van vertrapping. Ook is er op de eerste twee reliëfs geen sprake
van enige vernedering van de afgebeelde beesten. Mogelijk wordt hier naar Psalm 91
verwezen. In ieder geval wordt zij hier niet verbeeldt.

Aan de straalkapellen herkent Smits voorstellingen uit het leven van Jezus en Maria, te
beginnen met de offergave in de tempel (zie afbeelding 20). Smits ziet hier een voorstelling
van Maria, die een koffertje met kostbare gewaden en een kelk met penningen aan de
hogepriester overhandigt.50 Smits refereert hier naar het Proto-Evangelie van Sint Jacobus,
waarin de jeugd van Maria wordt beschreven. De passage waarnaar hij refereert, is de passage
waar Maria de purperen voorhang overhandigt.51 “En zij bewerkte het purper en het
scharlaken en bracht het naar de priester” (Proto-Evangelie van Sint Jacobus, 13:1).52
Opvallend is hier echter dat de voorhang niet als zodanig op de voorstelling te herkennen is.
De vrouw die Maria moet voorstellen draagt een vierkant of rechthoekig object, maar dit
object is te klein om een kleed te kunnen voorstellen. Van de kelk gevuld met penningen,
waarover Smits verder spreekt, is in het Evangelie geen sprake.
Op het tweede reliëf aan de straalkapellen is volgens Smits de verloving van Maria en
Jozef afgebeeld.53 Maria, links, en Jozef, rechts, worden door de priester in het midden met
elkaar verbonden via de handen. Op het reliëf is echter duidelijk te zien dat de als Jozef en
Maria geduide figuren worden gescheiden door de als priester geduide figuur, waardoor zij
geen handen kunnen vasthouden. Verschillende voorbeelden van de verloving tussen Maria
en Jozef laten echter eenzelfde beeldindeling zien als op het reliëf aan de Sint Jan te
herkennen is, met Maria links, Jozef rechts en de priester in het midden (zie afbeeldingen 21,
44, 45, 46).
Volgens Smits vervolgt de reeks met de aankondiging van de zwangerschap van Maria
door Gabriel.54 De engel, aan de rechterkant, maakt met zijn hand een spreekgebaar. Maria,
die zich links op het reliëf bevindt, houdt een gebedenboek in haar handen. Onder haar
bevindt zich een vaas met lelies. De iconografie van dit reliëf komt overeen met andere
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voorstellingen van de annunciatie (zie afbeeldingen 22, 47 en 48). Opvallend hierbij is wel dat
Maria in deze voorstellingen haar hoofd niet bedekt heeft, terwijl zij in het reliëf een sluier
draagt.
Het vierde frontaal verbeeldt het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. In de
linker figuur herkent Smits Maria, die haar handen ten hemel heft.55 Dat de linkse figuur hier
Maria uitbeeldt, lijkt overeen te komen met de iconografische traditie (zie afbeeldingen 23,
49, 50). Wel is het zo dat Elisabeth en Maria vaak worden weergegeven in een omhelzing, of
terwijl Elisabeth de buik van Maria voelt. Op het reliëf aan de Sint Jan zijn beide vrouwen
echter van elkaar gescheiden. Daarnaast lijken zij ieder meer met zichzelf bezig te zijn dan
met elkaar.
Op het vijfde reliëf is de Heilige Familie weergegeven, in gezelschap van vijf herders
(zie afbeelding 24).56 Op dit reliëf lijkt het Christuskind zich echter in het midden van het
reliëf te bevinden, met Maria, Jozef en de door Smits geïdentificeerde herders daar als in een
kring omheen. Ook bij Hugo van der Goes zien we een dergelijke indeling van het beeldvlak
terug (zie afbeelding 51). In de overige media lijkt de adoratie van de herders echter een
zeldzaam thema te zijn. Veeleer zijn Maria en Jozef in adoratie weergegeven, al dan niet in
gezelschap van de drie koningen (zie afbeeldingen 52, 53).
Daarnaast herkent Smits de Heilige Familie die bezig is het Kind te verzorgen.57 Maria
wordt door Smits herkend vanwege haar gevlochten haar, bekroond door een diadeem (zie
afbeelding 25). Smits ziet hier overeenkomsten met de manier waarop Maria tijdens de
processiespelen werd uitgebeeld door de rederijkers.58 Volgens Smits knielt zij hier neer voor
haar kind, in gezelschap van twee vroedvrouwen.59 Het Christuskind bevindt zich op deze
voorstelling in het midden. Waarschijnlijk identificeert Smits de twee rechtse figuren als de
vroedvrouwen, en de twee linkse figuren als Maria en Jozef. Het lijkt echter zo dat de
iconografie van de adoratie van Jozef en Maria het meest voorkomt in de beeldende kunsten
(zie afbeeldingen 51, 52, 53), al dan niet in gezelschap van de herders of koningen. Opvallend
hierbij is dat Smits ook geen voorbeelden kan noemen van voorstellingen met eenzelfde
thema.60
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Op het zevende reliëf zijn volgens Smits de drie koningen afgebeeld, op weg naar het
Christuskind (zie afbeelding 26).61 De meest linkse koning draagt een masker, waardoor
Smits hem herkent als Balthasar.62 De middelste koning, Melchior, wijst naar de ster en de
meest rechtse koning, Caspar, kijkt om naar de ster die Melchior aanwijst. Eveneens voor
deze voorstelling geldt dat de drie koningen op weg naar Bethlehem zelden worden uitgebeeld
zonder het Christuskind.
Het achtste frontaal (zie afbeelding 27) verbeeldt de aanbidding van het Christuskind
door koning Melchior.63 Een engel met banderol verleent volgens Smits meer aanzien aan de
voorstelling. De adoratie van de koningen is een veel uitgevoerd thema in de middeleeuwen
(zie afbeeldingen 53, 54, 55). Vaak is de oudste koning, die vaak met een baard wordt
afgebeeld, in knielende houding weergegeven. Dit is ook het geval op het frontaal. Wel is de
Heilige Familie in adoratie-taferelen gewoonlijk aan de linkerzijde afgebeeld. Op de vijfde en
achtste frontaal bevinden zij zich echter aan de rechterkant. Daar Smits wederom teruggrijpt
op mysteriespelen, kan hier een mogelijke connectie worden gelegd.64 Een andere mogelijke
verklaring is dat de koningen al op het zevende frontaal zijn afgebeeld. Door hen nu aan de
linkerzijde van het reliëf af te beelden, wordt de continuïteit tussen de voorstellingen
benadrukt.
Op het negende reliëf herkent Smits de zegening van Simeon (zie afbeelding 28).65 Dit
verhaal wordt beschreven in het evangelie van Lukas, 2:25-35. Simeon, een godvrezend man,
had van de Heilige Geest te horen gekregen dat hij niet zou sterven voor hij de Messias had
gezien. Als Simeon Jezus in de tempel tegenkomt, looft hij hem en prijst hij Jozef en Maria.
In het evangelie worden beide ouders als aanwezig beschreven bij deze gebeurtenis, maar op
het reliëf is het onduidelijk of Jozef ook aanwezig is. De rechter figuur is waarschijnlijk
Simeon, die Christus vasthoudt terwijl hij hem prijst. Ook op andere voorstellingen van de
opdracht in de tempel wordt Simeon vaak afgebeeld met het Christuskind in zijn handen (zie
afbeeldingen 56, 57, 58).66
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Op het tiende reliëf staan koning Herodes en een soldaat afgebeeld (zie afbeelding
29).67 De soldaat voert het beval van zijn koning uit om elke zuigeling te vermoorden.
Herodes, met een scepter in zijn hand, kijkt toe hoe een soldaat een baby vermoord. Het
zwaard dat hij ooit in zijn hand had, is verloren gegaan. Herodes wordt meestal op zijn troon
weergegeven (zie afbeeldingen 59, 60). Het narratief van de kindermoord staat beschreven in
het evangelie van Mattheus (2:16-18). Hier wordt ook Rachel genoemd, die de kinderen
beweent. Hoewel zij op het frontaal aan de Sint Jan niet voorkomt, is zij wel op beide
miniaturen te zien. Wellicht heeft zij ooit op een van de consoles afgebeeld gestaan, onder de
wimbergen.
Ook op het elfde reliëf (zie afbeelding 30) zou Herodes afgebeeld zijn, ditmaal op zijn
troon gezeten. Hij geeft twee soldaten opdracht om het Christuskind op te sporen op weg naar
Egypte.68 Smits kan echter geen voorbeelden noemen van deze episode in de middeleeuwse
kunst. Daarnaast wordt deze gebeurtenis ook niet specifiek vermeld in de evangelies.
Duidelijk is dat er twee soldaten staan afgebeeld op dit reliëf, de identificatie van de
rechterzijde van de sculptuurgroep is echter onzeker vanwege de slijtage. Indien hier Herodes
is afgebeeld, is hij hier niet voorzien van de scepter en kroon die hij op de tiende wimberg wel
droeg.
Op de twaalfde wimberg is de Heilige Familie weergegeven tijdens de vlucht naar
Egypte (zie afbeelding 31). Maria en Jezus zitten op een ezel, die wordt geleid door Jozef.69
Volgens het evangelie van Mattheus (2:13-15) werden zij door een engel op de hoogte
gebracht van het plan van Herodes om Jezus te doden. Op voorstellingen van de vlucht wordt
Maria meestal weergegeven terwijl zij op een ezel zit. Ze houdt Jezus vast. Jozef leidt de ezel
(zie afbeeldingen 61, 62).
Op het dertiende reliëf is volgens Smits weergegeven hoe een boom op
wonderbaarlijke wijze Jezus en Maria verborg toen zij werden achtervolgd (zie afbeelding
32). De dichte takken van de boom beschermen het kind en zijn moeder tegen de vijandelijke
ogen van Herodes‟ soldaten. Onder de voeten van de figuur die Smits als Maria herkent, ziet
de auteur een duivelsbeeld. Dit is een van de afgoden die van hun voetstuk is gevallen toen
Christus Egypte binnentrok.70 Ter rectificatie verwijst Smits naar een passage in een Grieks
evangeliarium, zonder daarbij het specifieke exemplaar te vermelden. 71 Opmerkelijk genoeg
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wordt in het pseudo-evangelie van Mattheus, waarin de wonderen staan beschreven die
plaatsvinden tijdens de reis naar Egypte, geen melding gemaakt van de achtervolgende
soldaten. Wanneer de Heilige Familie even uit wil rusten, laat een palmboom zijn bladeren
zakken zodat Maria de vruchten kan plukken (Pseudo-Mattheus 20). In hetzelfde evangelie
wordt beschreven hoe de valse iconen van hun voetstuk vallen wanneer Jezus de tempel
binnen gaat (Pseudo-Mattheus 23). Aparte voorstellingen van de uitrustende Heilige Familie
op de vlucht komen daarnaast pas rond 1500 op grote schaal voor in de beeldende kunsten.
Op de achtergrond wordt dan vaak een van de apocriefe wonderen of een schare engelen
uitgebeeld (zie afbeeldingen 63, 64).
Op het frontaal daarnaast staan twee ridders afgebeeld (zie afbeelding 33). Zij moeten
volgens Smits gelezen worden als een voorafbeelding van het dertiende frontaal, net zoals dat
in armenbijbels gebruikelijk was. De linker soldaat is een soldaat van Saul, die opdracht had
om David op te sporen. David ontkwam echter via een touw aan zijn vijanden. De rechter
figuur beeldt David uit, met de kop van Goliath in zijn armen.72 Dit reliëf beeldt, volgens
Smits, de ontsnapping van David als type van Jezus uit. Dit was een gebruikelijke
vergelijking in de iconografie (zie afbeelding 65, 66). Waarom het verraad van Judas echter
middels een typologie werd uitgebeeld, terwijl dit bij de voorgaande frontalen niet het geval
is, is onduidelijk. Ook legt Smits niet uit of er een of twee figuren op de linkerzijde van het
reliëf staan afgebeeld, of, indien er maar een persoon is afgebeeld, wat dan het grote object
rechts van deze persoon is.

Met deze voorstelling laat Smits de kerstcyclus eindigen. Vanaf het vijftiende reliëf
(zie afbeelding 34) hebben we volgens Smits te maken met een Paascyclus. Deze begint op
het vijftiende reliëf met de moord van Abner door Joab die geldt als een prefiguratie van de
Judas-kus.73 Ook hier verwijst Smits naar geïllustreerde armenbijbels (zie afbeelding 67,
66).74 Volgens Smits is het gebruik van dergelijke voorafbeeldingen te wijten aan het in
verval raken van het geestelijk gehalte van de christelijke kunst, waarbij voorname taferelen
plaats maken voor ingewikkelde symboliek.75
Rechts op de vijftiende wimberg (zie afbeelding 34) herkent Smits een soldaat. Dit is
de eerste in een rij van zeven soldaten (zie afbeeldingen 34, 35, 37, 38), die op het vijftiende
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tot en met het negentiende reliëf staan, die moord op Jonathas door Triphon in Ptolemaïs
verbeelden (zie afbeelding 67, 68). De rechter persoon op de negentiende wimberg is volgens
Smits Jonathan zelf, als een ongewapende ridder afgebeeld.76 Deze soldaten verbeelden
volgens Smits de intocht in Jerusalem, waarbij Jezus vol vreugde werd onthaald, en zijn
naderende dood.77
Op het zeventiende reliëf zijn echter twee afwijkende personages afgebeeld, namelijk
“in vachten vermomde personen” (zie afbeelding 36).78 Smits interpreteert deze figuren als
zotten of narren, welke volgens de auteur gewoon zijn in mysteriespelen, waarbij hij als
voorbeeld Maijken van Nijmegen aanhaalt, de voorstelling te onderbreken.79 Daar in de
overgeleverde teksten dergelijke „sotten‟ niet bij naam worden genoemd, zijn deze wellicht
toevoegingen aan het originele verhaal, bedoeld om de aandacht van het publiek te trekken en
te behouden.80
Op het twintigste frontaal herkent Smits Maria Magdalena, als de Bruid van het
Hooglied (zie afbeelding 39). Ze wordt vergezeld door een muzikant, die haar klaaglied
begeleidt.81 Smits koppelt deze voorstelling aan de graflegging. Op het door Smits
aangehaalde voorbeeld is inderdaad de Bruid van het Hooglied te zien op de pagina van de
graflegging (zie afbeelding 69). Gebruikelijker is echter dat de graflegging wordt gekoppeld
aan Jona, die door een vis wordt opgeslokt, en Jozef die door zijn broers in de put wordt
geworpen (zie afbeelding 70).
Het eenentwintigste reliëf (zie afbeelding 40) is wederom een type. Uitgebeeld zijn
volgens Smits Jozef, die door zijn broeders in de put werd gegooid. Ruben, de enige van zijn
broers die om hem treurt, is tevens afgebeeld.82 Smits ziet in deze voorstelling een
verzinnebeelding van de begraven Christus. Wederom put Smits hier weer uit de armenbijbel
van Heider (zie afbeelding 69).83
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Op de frontalen boven de vensters van het hoogkoor herkent Smits de antithese tussen goed
en kwaad, ofwel tussen de eer van de Kerk van God en heiligschennis.84 Hierbij baseert hij
zich voornamelijk op de stenen reliëfs aan het koor.
Beginnend aan de noordelijke zijde van het hoogkoor herkent Smits op het eerste
reliëf de strijd tussen een Turkse en een christelijke ridder (zie afbeelding 1).85 Smits herkent
de rechtse figuur als de Turk, omdat deze een tulband en mantel draagt. Duidelijk te zien op
afbeelding 1 is echter dat beide personen eenzelfde kleding dragen, en hetzelfde soort schild
in de hand hebben. De reden waarom deze twee mannen tegen elkaar zouden vechten als zij
tot hetzelfde volk behoren, is echter onduidelijk.
Op het tweede frontaal herkent Smits Adam en Eva (zie afbeelding 2).86 Onder de
voeten van Adam is een engel met een zwaard te herkennen, onder Eva bevindt zich een
duivel of monster. Daar Adam en Eva gewoonlijk naakt zijn weergegeven, zijn zij makkelijk
te identificeren. Daar zij zich beiden schuldig hebben gemaakt aan het verloochenen van het
gebod van God en beiden uit het paradijs zijn verdreven, is echter onduidelijk welke strijd of
tegenstelling zij hier personifiëren. De zondeval wordt vaak gekoppeld aan de dood van
Christus. Door zijn sterven zou hij het paradijs, dat na de uitdrijving van Adam en Eva
gesloten was voor sterfelijken, weer hebben geopend. Wellicht moet deze voorstelling hier
gelezen worden als een waarschuwing om een dergelijke zonde niet opnieuw te begaan.
Het derde reliëf (zie afbeelding 3) draagt een voorstelling van twee muzikanten.
Rechts herkent Smits een snarentokkelaar, met aan zijn voeten monnik met geopend boek.
Deze figuur zingt daarom een geestelijk lied. De rechter figuur is een vedelspeler, die een
monster met open bek belaagt.87 Smits voert echter geen rectificatie of vergelijkingsmateriaal
aan. Slechts een aantal rekeningen van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap moeten aantonen
dat het bij ommegangen gebruikelijk was dat er muzikanten mee liepen. Hoewel muziek een
integraal onderdeel was van de mis, processies en mysteriespelen, stond de Kerk officieel
wantrouwend tegenover een overdaad aan frivoliteit en luchthartigheid. Hieronder werd ook
muziek verstaan.88
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Daarnaast bevind zich een voorstelling van twee ridderlijke personen met een stok in
de hand (zie afbeelding 4). Smits herkent in hun roededragers, die de orde moesten handhaven
tijdens ommegangen.89 Het ruwe oppervlak van hun knotsen is volgens Smits te wijten aan
korenbloemen die de ordebewakers om hun stok heen strengelden.90 Smits voert enkele
stadsrekeningen aan om het bestaan van deze ordebewakers te bewijzen. Opmerkelijk is dat
hun beider schilden eenzelfde gezicht dragen als de schilden van de personen op het eerste
reliëf. Welke rol zij spelen in het overkoepelende thema van de frontalen, wordt niet nader
uitgelegd.
Op de vijfde wimberg staan twee engelen afgebeeld (zie afbeelding 5). De linker engel
herkent Smits als Sint Michiel, als aanvoerder van het leger dat verzameld is om Gods eer te
beschermen. De rechtse engel, met een banderol in zijn handen, herkent hij als een heraut van
God.91 Sint Michiel is hier weergegeven met een monsterlijk wezen onder zijn voeten. Deze
stelt wellicht de draak voor, die de aartsengel verslagen zou hebben (Openbaring 12:7-12) (zie
afbeelding 71, 72).
Het zesde frontaal draagt een voorstelling van twee wildemannen, en verbeeldden
volgens Smits kracht en moed (zie afbeelding 6).92 Ze dienen vaak als wapendragers, en
moeten wellicht gezien worden als een aardse variant van de engelen, die de stad en eer van
God verdedigen met hun knotsen. Onder andere het wapen van ‟s-Hertogenbosch wordt
gedragen door twee wildemannen (zie afbeelding 73), maar ook andere steden gebruiken
dergelijke wildemannen als wapendrager (zie afbeelding 74).
Op het zevende frontaal (zie afbeelding 7) bevinden zich twee zwaardvechters, de
linker een schutter, de rechter een lid van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap.93 Welke
betekenis zij hebben binnen het overkoepelend thema van Smits wordt niet uitgelegd.
Daarnaast (zie afbeelding 8) herkent Smits een mannelijk en een vrouwelijk figuur.
Smits herkent hier hertog Jan zonder Vrees (1371-1419, hertog vanaf 1404), onder wiens
bestuur Smits de bouw van het nieuwe koor laat beginnen.94 Smits noemt de weergave van
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Jan zonder Vrees aannemelijk, vanwege de “verwereldlijking van christelijke kunst”95, en zijn
deelname aan de kruistocht van 1396 tegen de Turken. Derhalve is Jan hier afgebeeld als
beschermheer van de kerk. De vrouwelijke figuur naast hem wordt niet nader
geïdentificeerd.96 Op het hoofd van de man zijn resten van een drielobbige kroon zichtbaar,
maar de identiteit van de man is niet met zekerheid vast te stellen. Het zou hier derhalve ook
kunnen gaan om een personificatie van het koningschap als beschermheer van de Kerk.
Op de negende voorstelling (zie afbeelding 9) herkent Smits de Bijbelse koningen
David, te herkennen aan het hoofd van Goliath en diens grote zwaard, en Saul.97 Smits ziet
hier een tegenstelling tussen beide koningen: David belooft in Psalm 132 een tempel te
bouwen voor God, waarna God belooft zijn vijanden te schande te maken.98 David is hier de
koning die Gods eer hoog houdt, terwijl Saul door God wordt verworpen wegens zijn
heiligschennende offerande. Hoewel David te herkennen is aan het hoofd van Goliath,
beschikt de rechtse figuur niet over een dergelijk attribuut.
De tiende wimberg wordt door Smits geduid als een ridder die een adellijke dame
beschermt (zie afbeelding 10).99 De rechtse figuur is herkenbaar als een vrouw aan haar lange
rok en gevlochten haar, de rechtse figuur is sterk verweerd. Hierdoor is het niet mogelijk om
te zien of het hier inderdaad om een ridder gaat, of om een gewapende burger.
Daarnaast worden door Smits twee ridders herkend (zie afbeelding 11).100 De linker
man lijkt echter een knots in zijn handen te hebben, gelijkend op het wapen dat de figuren op
het vierde reliëf aan het hoogkoor dragen (zie afbeelding 4). Wel dragen deze figuren geen
schild. Wellicht gaat het hier om pendanten van elkaar.
Op het twaalfde reliëf (zie afbeelding 12) herkent Smits wederom een tegenstelling
tussen ijver voor God en heiligschennis, hier uitgebeeld in de vorm van Cyrus, die in
Jerusalem de tempel herstelde en het volk Gods bevrijdde (zie Ezra 1:2-4), en koning
Balthasar, die van de gewijde bekers uit de tempel dronk (zie Daniël 5:1-4).101 Balthasar is in
dat geval de linker man, die uit een kelk drinkt. Hij houdt zijn hoofd schuin. De rechtse man
lijkt een langwerpig object in zijn handen te hebben, wellicht een verwijzing naar de goederen
die Nebukadnessar uit de tempel had geroofd, maar door Cyrus werden teruggegeven (Ezra
95

Smits 1907, p. 167.
Smits 1907, pp. 166-168.
97
Smits 1907, p. 168.
98
In het Bijbelboek Samuel (hoofdstuk 17 en 18) valt te lezen hoe David en Saul eerst goede vrienden werden,
maar hoe Saul vervolgens jaloers werd op David vanwege zijn populariteit bij het volk.
99
Smits 1907, pp. 168-169.
100
Smits 1907, p. 169.
101
Smits 1907, p. 169.
96

22

1:5-11). De voorstelling kan echter ook anders worden geduid. Zo lijkt de rechterman een
beker in zijn handen te hebben, en is de linkse man al aan het drinken. Wellicht gaat het hier
om drinkebroers, hoewel een dergelijke uitleg niet in het door Smits herkende thema in te
passen is.
Op het dertiende frontaal zijn volgens Smits wederom twee schutters afgebeeld (zie
afbeelding 13).102 Zij lijken hier echter geen knotsen, maar zwaarden in hun handen te
houden. Smits gaat echter niet verder in op dit plotselinge verschil in wapentuig.
Op het veertiende reliëf herkent Smits twee ridders van de Teutonische orde.103 Op het
schild van de rechtse figuur en op de borst van de linkse figuur is nog het kruis zichtbaar dat
zij als wapen gebruikten. Als verdedigers van het Heilige Land behoeft hun rol als
verdedigers van het geloof geen verdere uitleg.
Het laatste frontaal aan het hoogkoor draagt een voorstelling van Brabon Sylvius, een
Romeinse soldaat die bij Antwerpen een reus zou hebben gedood. De naam Brabant zou van
deze romein afgeleid zijn. Hij is hier weergegeven als personificatie van de Brabantse
hertogen, in gevecht met een wildeman.104 Smits kan echter geen sluitend bewijs vinden dat
het hier de legendarische reuzendoder betreft. Wel is duidelijk dat de twee figuren op het
reliëf in gevecht met elkaar zijn, en dat het hier een menselijk en een niet-menselijk wezen,
mogelijk een wildeman, betreft.

Opvallend aan de interpretatie van Smits is dat hij vaak verwijst naar de rekeningen van de
Onze Lieve Vrouwe Broederschap en naar de armenbijbel. Hij beschrijft daarbij de reliëfs aan
de Sint Janskerk als de kunst van het volk, zonder daarbij te vermelden dat boeken een
kostbaar goed waren in de middeleeuwen, en dat deze Bijbels dus niet voor iedereen
toegankelijk waren. Daarbij komt dat het merendeel van de bevolking ongeletterd was.
Daarbij komt dat de interpretaties van Smit ofwel gebaseerd zijn op het beeldhouwwerk zelf,
ofwel dat hij aan de hand van rekeningen of voorstellingen in de armenbijbel een voorstelling
uitlegt. Indien dit het geval is, valt op dat hij niet rept over de daadwerkelijke resten, wat zijn
interpretatie minder geloofwaardig maakt.
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Wanneer Smits een individueel persoon herkent aan de wimbergen, kan hij dit vaak
niet staven aan de hand van historische documenten. Ook is het onlogisch dat op de
straalkapellen men halverwege overgaat van directe afbeeldingen naar typologische
afbeeldingen. Ook de interpretatie van de reliëfs aan het hoogkoor is niet waterdicht, daar de
conclusies van Smits niet altijd overeenkomen met de nog zichtbare resten beeldhouwwerk.

3.1.2. Jan Mosmans, 1931 en 1935

Mosmans beschrijft de wimbergen van het koor van de Sint Jan in 1931 en nogmaals in
1935.105 Hij baseert zich hierbij op de gerestaureerde, dan wel vervangen, wimbergen.

Aan de zuidelijke koorzijbeuk bevinden zich drie wimbergreliëfs, elk met een paar die
Mosmans interpreteert als een inleiding op de kerstcyclus aan de straalkapellen. De eerste
reliëfs zijn een verbeelding van de tijd van zonden en wanorde, en een vooraankondiging van
de geboorte van Christus. In de vorm van een draak „tegenover een minder fantastisch dier‟,
een leeuw vechtend tegen een tijger of leeuwin en eenhoorn in gevecht met een draak (zie
afbeeldingen 17, 18, 19).106 Waar Smits de leeuw en de slang interpreteert als de beesten die
Christus zal vertrappen bij zijn menswording, wordt deze interpretatie door Mosmans
verworpen. De monsters op de eerste twee voorstellingen zijn verbeeldingen van de tijd van
chaos en zonden voor de komst van Christus. De eenhoorn wordt door Mosmans
geïnterpreteerd als een verzinnebeelding van Christus, die satan overwint.107

Na deze monsterparen herkent Mosmans in twaalf reliëfs een kerstcyclus. Deze begint
bij de eerste wimberg aan de straalkapellen (zie afbeelding 20), waar de Maagd in de tempel
is afgebeeld.108 Ze draagt een boek in haar handen.109 Volgens Mosmans wordt Maria door de
priester onderwezen in de tempel. Daar zij is opgegroeid in de tempel is deze interpretatie niet
onlogisch (Proto-Jacobus 6).
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Op het tweede reliëf aan de straalkapellen ziet Mosmans, evenals Smits de bruiloft van
Jozef en Maria uitgebeeld (zie afbeelding 21).110 De priester staat in het midden, en voert de
ceremonie uit. Mosmans noemt maar kan de figuur achter Maria niet verklaren.111
De derde voorstelling aan de wimbergen (zie afbeelding 22) wordt op basis van de
iconografie door Mosmans geïnterpreteerd als de aankondiging van de engel.112
Op het vierde reliëf (zie afbeelding 24) is het bezoek van Maria aan Elisabeth
afgebeeld.113 Opmerkelijk genoeg lijken de vrouwen hier geen tekenen van zwangerschap te
vertonen, terwijl zij gewoonlijk met bolle buik worden weergegeven (zie afbeeldingen 49,
50). Maria houdt haar handen gespreid terwijl ze naar haar buik kijkt. Ook de blik van
Elisabeth is gericht op de buik van Maria. Slechts een hand op haar eigen buik maakt
duidelijk dat ook zij in verwachting is.
De vijfde wimberg (zie afbeelding 25) is de kerstnacht weergeven.114 Rechts bevinden
zich Maria, wiens sluier wordt opgehouden door een oude man en een vrouwelijk figuur. 115
Tussen hen bevinden zich een os en een ezel. Links bevinden zich Jozef, een engel die het
kindje vasthoudt, een vroedvrouw en een figuur die op een doedelzak speelt. Het lijkt echter
zo te zijn dat de figuur van het Christuskind is toegevoegd na de restauratie, en dat het
oorspronkelijke Christuskind is gerestaureerd als de vroedvrouw.
Waar Smits op het zesde reliëf de verzorging van het Christuskind ontwaart,
interpreteert Mosmans deze voorstelling als de besnijdenis (zie afbeelding 26). 116 De naakte
Christus ligt in het midden, vergezeld van een priester en twee vrouwen, door Mosmans
geïnterpreteerd als de twee vroedvrouwen. Geheel rechts is een figuur met een mes afgebeeld.
Hij zal waarschijnlijk de besnijdenis uitvoeren. Hoewel de aanwezigheid van de
vroedvrouwen geen vereiste lijkt te zijn, lijkt het wel zo te zijn dat de besnijdenis niet wordt
uitgevoerd door de priester zelf (zie afbeeldingen 75, 76).
Op het zevende wimbergreliëf zijn de drie koningen afgebeeld (zie afbeelding 27).117
Mosmans drukt zijn twijfel uit over het masker dat de linkse koning volgens Smits in zijn
hand zou hebben.
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Daarnaast is de aanbidding van de oudste van de koningen voorgesteld (zie afbeelding
28). Volgens iconografische traditie heeft hij zijn kroon afgenomen terwijl hij voor het
Christuskind knielt (zie afbeeldingen 53, 54, 55).
Op het negende frontaal is de opdracht in de tempel afgebeeld (zie afbeelding 29).118
Aan de linkerzijde zijn Maria en een vrouwelijk figuur met een staf en een soort doosje
afgebeeld, doch haar aanwezigheid wordt door Mosmans niet verder uitgelegd.
Het tiende wimbergreliëf is een verbeelding van de kindermoord in Bethlehem (zie
afbeelding 30).119 Herodes, met scepter en kroon getooid, kijkt toe hoe een soldaat een baby
doorsteekt.
Daarnaast bevindt zich een reliëf waar Mosmans geen duidelijke uitspraak over
doet.
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Hij identificeert de man aan de rechterkant als Herodes (zie afbeelding 30), maar legt

niet uit waarom hij hier dan is weergegeven zonder kroon of scepter. Mosmans kan geen
uitleg geven voor het langwerpige object rechts van hem, noch voor het kind dat hij in zijn
armen draagt. Enkele jaren later identificeert Mosmans op dit frontaal Jozef, die door de
soldaten van Herodes gewekt wordt terwijl hij in het stro lag te slapen. 121 Daar Jozef in de
overige voorstellingen gekleed gaat in een lang gewaad en ook een langere baard heeft, lijkt
deze toeschrijving echter niet correct te zijn.
De twaalfde voorstelling verbeeldt de vlucht naar Egypte (zie afbeelding 31), met
Maria en Jezus op de ezel, geleid door Jozef.122

Volgens Mosmans eindigt hier de kerstcyclus, die Jezus geboorte en jeugd uitbeeldt.
Hij vermoedt dat het de oorspronkelijke bedoeling was om deze cyclus verder te laten lopen,
en ook Jezus‟ jeugd en sterven uit te beelden.123 Mosmans herkent vanaf het dertiende reliëf
verscheidene historische en anecdotische gebeurtenissen uit de Bossche geschiedenis.124
Frontaal dertien is volgens Mosmans geen verbeelding van de apocriefe legendes van
de buigende boom en de omvallende iconen, maar een afbeelding van een koningin, met aan
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haar voeten een hondje (zie afbeelding 32). Ze wordt geflankeerd door een krijgsman.125
Voorgesteld volgens Mosmans is hertogin Johanna, die in 1356 naar Den Bosch vluchtte toen
de graaf van Vlaanderen haar gezag wilde ondermijnen.126 De krijgsman wordt geduid als een
verpersoonlijking van de Bossche steun.
Het veertiende reliëf beeldt volgens Mosmans de Bossche steun aan de
Roomse paus uit ten tijde van het Westers Schisma (zie afbeelding 33). 127 De engel staat hier
voor de Heilige Roomse Kerk, met zijn kruisstaf en kruisschild. Het monster onder zijn
voeten identificeert Mosmans als een verbeelding van hoop dat de Roomse paus triomferend
uit het schisma tevoorschijn zou komen. De steun van het Bossche volk wordt uitgedrukt door
de burger aan de linkerzijde, voorzien van zwaard en schild.128
Daarnaast herkent Mosmans de slag bij Baswiller tegen de Gulicksen (zie afbeelding
34).129 Deze slag, die plaats vond in 1371, werd door de Bosschenaren verloren. Links staat
een soldaat afgebeeld, die wordt besprongen door de Gulickse leeuw. Een Gulickse soldaat
kijkt toe de leeuw de soldaat aanvalt.130 Hoewel beide soldaten op het gerestaureerde reliëf
een andere wapenrusting dragen, en er op het gerestaureerde reliëf een leeuw zichtbaar is, die
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de linkse soldaat lijkt aan te vallen, moet er hier op gewezen worden dat de originele
voorstelling zo zwaar verweerd was dat de authenticiteit van de voorstelling niet meer met
zekerheid kan worden vastgesteld.
Op het zestiende en zeventiende frontaal (zie afbeelding 35, 36) zijn respectievelijk
twee wildemannen en twee wildevrouwen afgebeeld. Mosmans interpreteert deze
wildemensen als een verwijzing naar de Bossche bevolking, Bosch-bewoners.131 Verder
symboliseren zij de twee groepen huwbare mannen en vrouwen, te weten de jongelingen en
de weduwnaars. Mosmans beweert dat vanaf 1366 huwelijken werden gesloten in de meest
oostelijke straalkapel, en dat deze twee voorstellingen verwijzen naar de functie van deze
kapel.132
Toen de jonge burgerlijke klasse erachter kwam dat de huwbare groepen aan de kerk
waren uitgebeeld, wilden zij volgens Mosmans ook vereeuwigd worden aan de kerk (zie
afbeelding 37).133 Mosmans typeert de hier afgebeelde figuren als typeringen van jong,
opluikend leven. De jongens dragen een zwaard en schild, om hun behendigheid in de
wapenkunde te demonstreren.134
Daarnaast (zie afbeelding 38) zijn de landlieden van Den Bosch afgebeeld, daar zij, na
de huwbare en rijke bevolking, ook aan de kathedraal weergegeven wilden worden.135
Mosmans herkent deze figuren als landlieden door hun hoofdbedekking.136 Op eigentijdse
afbeeldingen van verschillende bevolkingsgroepen lijkt de hoofdbedekking van de rechterman
echter niet voor te komen bij boeren, maar vooral bij geestelijken (zie afbeeldingen 77, 78).
De muts van de rechtse figuur lijkt wel veel gedragen te worden door burgers, hoewel dit geen
sluitend bewijs vormt.
Het twintigste reliëf verbeeldt volgens Mosmans de scheve verhouding tussen een
jonge vrouw met een oudere man (zie afbeelding 39).137 De man bespeelt volgens Mosmans
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een blaasbalg met een kolentang, wat wellicht kan wijzen op de uitbeelding van een
spreekwoord.138
Op de eenentwintigste voorstelling (zie afbeelding 40) wordt het tekenen van de
verordening van Cortemberg en de Walsche Carte, opgesteld in respectievelijk 1312-1313 en
1314 en hernieuwd in 1372, door ‟s-Hertogenbosch en veertig andere Brabantse steden
gememoreerd.139 De figuur aan de rechterzijde houdt volgens Mosmans een rol perkament
vast, vergezeld van een jongeling met zwaard en schild. Geïmpliceerd wordt dat de rechtse
figuur belangrijke documenten, wellicht de verdragen, in zijn handen heeft, die door de
jongeling worden beschermd. De uitdrukking van deze jongeling noemt Mosmans niet in
overeenstemming met het origineel. Dit geldt eveneens voor de kleding: oorspronkelijk was
deze figuur geheel in wapenrusting gekleed.140
Aan de noordelijke koorzijbeuken is, getuige Mosmans, eveneens een historische
gebeurtenis weergegeven, namelijk de verdrijving van een groep die zich de “Wilde Zwijnen”
noemden in 1384.141 Op wimberg tweeëntwintig (zie afbeelding 42) is te zien hoe een varken
of zwijn wegvlucht van een met een stok gewapende vrouw, op de wimberg ernaast (zie
afbeelding 43) is afgebeeld hoe een als jager geduide man een zwijn doodt.142

Voor de interpretatie van de frontalen aan het hoogkoor begint Mosmans aan de noordzijde,
hoewel hij argumenteert dat de reliëfs zijns inziens bekeken moeten worden vanaf het oosten,
en dan om en om een reliëf aan de zuidzijde en oostzijde.143 Verder verwerpt hij de
interpretatie van Smits, die als overkoepelend thema aan het hoogkoor de strijd tussen goed en
kwaad noemde.
Op het eerste reliëf aan het hoogkoor (zie afbeelding 1) herkent Mosmans twee als
burgers geklede mannen, een christen en een Turk. Daar beiden eender gekleed zijn, wordt de
Turk geïmpliceerd door zijn kromzwaard, terwijl de als christen geduide figuur een recht
zwaard in zijn hand houdt. Beiden staan op een monsterlijk wezen, doch hun aanwezigheid
wordt niet verder uitgelegd.
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Daarnaast staan Adam en Eva afgebeeld, hun naaktheid met loof bedekkend (zie
afbeelding 2).144 Adam steunt op een klein engeltje met een zwaard, en Eva op een
monsterlijk wezen. Mosmans argumenteert dat hier de antithese die Smits impliceert niet
geldt, omdat de engel en het monster te klein zijn in verhouding met Adam en Eva.145
Op het derde reliëf staan twee muzikanten afgebeeld (zie afbeelding 3).146 Mosmans
werpt de mogelijk op dat de linkse muzikant, om wiens been een draak slingert, waarschuwt
tegen verboden of slechte muziek, en dat de rechtse muzikant de goede of kerkelijke muziek
verbeeldt.147
Het vierde reliëf (zie afbeelding 4) wordt door Mosmans geduid als twee jongemannen
uit de burgerklasse.148 Wellicht zijn het leden van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap, daar
volgens Mosmans respectabele burgers bij ommegangen in Antwerpen ook dergelijke staven
droegen. De mogelijkheid houdt hij echter open. Verder herkent Mosmans geen antithese in
deze voorstelling.149
Op het reliëf daarnaast (zie afbeelding 5) verbeeldt Sint Michiel, staande op een
draakachtig monster.150 Mosmans merkt op dat de engel links zijn zwaard in zijn linkerhand
houdt, wellicht omwille van de symmetrie van de voorstelling, of om aan te geven dat het hier
een symbolisch zwaard betreft wordt niet nader toegelicht.151
Op het zesde reliëf herkent Mosmans een wildeman en een wildevrouw (zie afbeelding
6).152
Het zevende frontaal verbeeldt wederom een man en een vrouw (zie afbeelding 7).153
Mogelijk zijn hier een mannelijk en een vrouwelijk lid van de Onze Lieve Vrouwe
Broederschap afgebeeld, te herkennen aan de bloemenkrans van de rechtse figuur, of anders
vertegenwoordigen zij de kordate Bossche mannen en de “van oudsher even kordate Bossche
vrouwen”.154 Hoe deze kordaatheid dan wel niet zichtbaar is in dit reliëf, legt Mosmans
daarbij niet uit.
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Op het achtste reliëf herkent Mosmans, evenals Smits, hertog Jan zonder Vrees en zijn
echtgenote (zie afbeelding 8).155
Met betrekking tot de negende voorstelling (zie afbeelding 9) argumenteert Mosmans
dat hier David is afgebeeld. De bijl die hij draagt op het gerestaureerde reliëf, is volgens
Mosmans zijn originele attribuut.156 Naast hem staat Jonathan, met drie pijlen en de “lamp der
vriendschap” in zijn handen. De pijlen verwijzen wellicht naar de boog, het wapen van
Jonathan (Samuel II, 1:22).
Het tiende frontaal interpreteert Mosmans, op basis van Goossens, als Jephta en zijn
dochter (zie afbeelding 10).157 Jephta gaf zijn dochter als brandoffer aan God, als
dankbetuiging voor de overwinning op zijn vijanden (Richteren 11: 28-40). Mosmans herkent
een fluitje in haar rechterhand, waarmee zij haar vader tegemoet kwam dansen.158
De elfde wimberg (zie afbeelding 11) interpreteert Mosmans als burgers, hoewel lager
geplaatst dan ridders, in kalme dienstverrichting.159 De rechtse man draagt een bloemenkrans,
hoewel dit volgens Mosmans niet overeenkomt met het origineel.
Op het twaalfde reliëf zijn volgens Mosmans niet Balthasar en Cyrus afgebeeld, maar
een drinkende vorst met een hoveling (zie afbeelding 12).160 De links afgebeelde vorst is
mogelijk Nebukadnezar II, maar omdat deze geen kroon of andere koningsattributen heeft,
kan dit niet met zekerheid worden gesteld.
Het dertiende wimbergreliëf (zie afbeelding 13) verbeeldt mogelijk, op basis van hun
wapens, twee Bossche krijgers.161 Onduidelijk is de rol die zij spelen in de ommegangen en in
de reeks frontalen.
Wimberg 14 (zie afbeelding 14) verbeeldt ook volgens Mosmans twee ridders van de
Teutonische orde.
Het laatste reliëf aan het hoogkoor (zie afbeelding 15) draagt een voorstelling van een
wildeman, in gevecht verwikkelt met een persoon die door Mosmans als een “eerzamen
burger” getypeerd wordt.162 De door Smits aangehaalde identificatie als Brabo Sylvius laat
Mosmans hier buiten beschouwing.
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Opvallend aan de interpretatie van Mosmans is dat hij zich bijna volledig baseert op de
reliëfs. Hoewel hij historische en Bijbelse gebeurtenissen herkent op de reliëfs, verlet hij
daarbij te vermelden op welke bronnen of beeldelementen zijn interpretaties op gebaseerd
zijn.
Daar de reliëfs die Mosmans beschrijft nieuw gerestaureerd waren ten tijde van het
verschijnen van zijn uitleg van de voorstellingen, is het niet verwonderlijk dat hij de
interpretatie van Smits op een aantal plaatsen verwerpt. Opmerkelijk daarbij is wel dat
Mosmans, zeker wat betreft zijn bespreking van de reliëfs aan het hoogkoor, Smits probeert
na te volgen. Hoewel Mosmans de interpretaties van Smits zegt te verwerpen, neemt hij ze
grotendeels over, waardoor ze een ietwat gekunsteld karakter krijgen. Daarbij valt op dat
Mosmans op de oostelijke zijde van de reliëfs aan de straalkapellen historische gebeurtenissen
herkent die niet zonder meer een positieve herinnering vormen voor de Bossche bevolking.
De reden waarom dergelijke gebeurtenissen desondanks wel zouden zijn vereeuwigd aan de
kathedraal, kan Mosmans hierbij niet leveren, evenals de reden waarom deze historische reeks
onderbroken wordt door een weergave van de doorsnede van de Bossche bevolking.
Hoewel Mosmans beschikt over een betere kwaliteit origineel materiaal, is het niet
onmogelijk dat zijn interpretaties niet stroken met de bedoelingen van de middeleeuwse
steenhouwers. Mosmans zelf merkt enkele keren op dat de gerestaureerde reliëfs
onzorgvuldig vorm zijn gegeven, waardoor verwarring over de juiste voorstelling kan
ontstaan.

3.2. De functie van de wimbergen
Een kathedraal heeft, naast een religieuze, ook een sociale functie. De Sint Janskathedraal
staat midden in het stadscentrum van Den Bosch. Als zodanig is de kathedraal niet alleen een
plaats voor devotie, maar maakt ze ook onderdeel uit van het stedelijk weefsel, en dus van het
sociale leven van de Bossche bevolking.163 Zo werd in de kerk niet alleen de mis gevierd,
maar werden er ook zaken gedaan en transacties besproken. In die zin had de kathedraal ook
een uitgesproken sociale en maatschappelijke functie. Indien dit het geval is, zou dit terug te
zien moeten zijn in het decoratieve programma van de kathedraal.
In de veertiende eeuw was een groot gedeelte van de bevolking ongeletterd. Via preken,
verhalen en afbeeldingen konden deze ongeletterde mensen kennis nemen van de Bijbelse
geschiedenis, maar konden zij ook kennis nemen van de juiste moralen, normen en
163
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waarden.164 De sculptuur aan het koor van de Sint Jan had wellicht een dergelijk doel. Dit lijkt
vooral te gelden voor de eerste helft van de wimbergen aan de straalkapellen, waar zowel
door Smits als door Mosmans een kerstcyclus wordt herkend. Deze cyclus bevat een aantal
die vaker voorkomen in de beeldende kunsten, zoals de lelie en het sprekend gebaar van de
engel bij de annunciatie-voorstelling, en de koning die zijn kroon afneemt wanneer hij het
Christuskind aanschouwt. Voor de overige wimbergen lijkt deze theorie echter niet volledig
op te gaan, daar hier een dergelijke iconografie niet wordt herkend. Mogelijk zijn deze
voorstellingen bedoeld als een morele waarschuwing, doch afgezien van enkele losse reliëfs
(bijvoorbeeld wimberg 3 en 12 aan het hoogkoor, die wellicht waarschuwen tegen de gevaren
van muziek en drank), lijken deze voorstellingen een ander onderwerp te belichamen.
Een andere mogelijkheid is dat de decoratie aan het koor de dominantie van bepaalde
sociale groepen uitbeeldt. Ruimte was in de dertiende en veertiende eeuw een meetbare
entiteit, die door middel van afbeeldingen kon worden toegeëigend.165 Hoewel de adel en de
geestelijkheid de meeste beschikking hadden tot middelen die konden dienen tot de
dominantie van ruimte, moet hierbij worden vermeld dat Den Bosch in de middeleeuwen
vooral een handelsstad was, en dat het daarom aannemelijk is dat de burgerij relatief rijk en
goed gesitueerd was. Door de hoge kosten die de bouw van een kathedraal met zich mee
brengt, kan er onenigheid ontstaan tussen verschillende bevolkingsgroepen. Zowel Mosmans
als Smits beweren leden van de lekenbroederschap gewijd aan Maria, de Onze Lieve Vrouwe
Broederschap, te herkennen aan het koor, evenals gewone burgers. Mogelijk zijn er aan het
koor, tussen de engelen en de heiligen, inderdaad leden van de Bossche burgerbevolking
afgebeeld, al dan niet als patronen van de kerk.166
Ook keek men in de middeleeuwen anders tegen het concept tijd aan, en beschouwde men
heden, verleden en toekomst niet zozeer als onverenigbare entiteiten, maar konden deze door
elkaar lopen en waren ze niet strikt van elkaar gescheiden.167 Bovendien kan de kathedraal
worden beschouwd als een soort stenen boek, aan de hand waarvan de bevolking belangrijke
gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis en de wereldgeschiedenis kan onthouden.168 Het was
dan ook niet ongebruikelijk op dat historische gebeurtenissen of belangrijke personen werden
afgebeeld op de kerk, hoewel het hier dan meestal om monumentale sculptuur ging, die al van
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veraf te zien was.169 Smits herkent bijvoorbeeld op de meest oostelijke wimberg aan het
hoogkoor de Brabantse hertog Jan zonder Vrees. Deze neemt als het ware de ereplaats in op
de wimbergen. Hetzelfde geldt voor de door Mosmans herkende figuur van hertogin Johanna
op het meest oostelijke reliëf van de straalkapellen. Mogelijk heeft men in de veertiende eeuw
ervoor gekozen om de hertog, hertogin, of beiden te eren, mogelijk vanwege hun bijzondere
band met Den Bosch of het christelijk geloof. De overige historische gebeurtenissen die door
Mosmans worden herkend, zijn dan mogelijk aan de straalkapellen aangebracht vanwege hun
belang voor de Bossche geschiedenis. Hoewel niet is vast te stellen of hier daadwerkelijk
hertogin Johanna of Jan zonder Vrees zijn afgebeeld, is dit niet uit te sluiten. Dat op de
naastgelegen wimbergen het westers schisma en de slag bij Baswiller zijn afgebeeld is echter
chronologisch onlogisch, daar de slag bij Baswiller eerder plaats vond. Ook lijkt het niet
logisch dat de stad een dergelijke nederlaag graag wilde vereeuwigen aan de kathedraal.

Jammer genoeg is er niet voldoende vergelijkingsmateriaal aanwezig om een goede
vergelijking met andere wimbergsculptuur mogelijk te maken. Gezien de sociale functies die
de kathedraal vervulde, is het mogelijk dat de wimbergen aan de Sint Janskathedraal niet
alleen religieus van onderwerp zijn, maar ook de geschiedenis van de Bossche bevolking, en
wellicht ook haar bevolking afbeelden.

3.3. De wimbergen van de Sint Jan, vergeleken met de wimbergen in Utrecht
en Diest
Naast de Sint Janskathedraal zijn de Sint Sulpitius en Dionysiuskerk in Diest en de
kloosteromgang van de Dom in Utrecht ook voorzien van wimbergen met figuratieve
sculptuur.
De Sint Sulpitius en Dionysiuskerk te Diest is gebouwd tussen 1321 en 1534. De
kooromgang, die versierd is met wimbergen, is tussen 1483 en 1489 gebouwd. Van de hier
aanwezige wimbergen zijn er drie versierd met figuratief beeldhouwwerk (zie bijlage 2). Op
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de eerste wimberg zijn twee figuren te zien, waarvan een vrouwelijk. Zij houdt een
bloemenkrans vast, en lijkt bloemen rond te strooien. De figuur naast haar is niet meer te
identificeren (zie afbeelding 79). Ook de twee overige wimbergen (zie afbeeldingen 80, 81)
zijn in zulke mate versleten dat het niet mogelijk is om de voorstellingen te duiden. Wel lijkt
op de derde wimberg aan de rechterzijde een gevleugeld figuur afgebeeld te staan.
De kloosteromgang naast de Domkerk in Utrecht is gebouwd tussen 1395 en 1460. De
omgang bestaat uit drie open gangen om een centraal gelegen paviljoen. In negentien
figuratief gedecoreerde wimbergen is het levensverhaal van Sint Martinus van Tours, ook wel
Sint Maarten genoemd, afgebeeld (zie bijlage 3, afbeeldingen 82-100). De keuze voor dit
onderwerp heeft er waarschijnlijk mee te maken dat Sint Maarten de patroonheilige is van
Utrecht. Ook de Domkerk van Utrecht, waar het kloosterhof aan grenst, is gewijd aan Sint
Maarten.
De patroonheiligen van Den Bosch zijn Johannes de Doper, Johannes de apostel en de
Heilige Maagd Maria. De eerste twaalf voorstellingen aan de straalkapellen van de
wimbergen in Den Bosch worden door zowel Mosmans als Smits als een kerstcyclus
geïnterpreteerd. Opvallend hieraan is dat er enkele scènes in voorkomen, zoals de
tempelscène en de visitatie, die Maria een grotere rol toedelen in deze cyclus dan slechts de
moederfiguur. Daar Maria een van de beschermheiligen van de stad was, lag het wellicht in de
oorspronkelijke bedoeling van de steenhouwers om in deze cyclus het accent op de jeugd van
Maria te leggen, en minder op de geboorte van Jezus. Opmerkelijk is dan dat er aan het koor
geen enkele voorstelling te onderscheiden valt die betrekking heeft op Johannes Evangelist,
de heilige waaraan de Sint Jan officieel gewijd is.
De wimbergen in Diest en Utrecht zijn, naast ‟s-Hertogenbosch, de enige bekende
voorbeelden van dergelijke figuratief gedecoreerde frontalen. Hoewel er aan deze vergelijking
geen conclusie kan worden verbonden, lijkt er in de weergave van de kerstcyclus wel een
verband te zijn dat geldt voor een gedeelte van de wimbergen in Den Bosch. Daar dit verband
niet voor alle frontalen opgaat, blijft de betekenis van de overige wimbergen nog onzeker.

35

4. Conclusie
Het doel van deze scriptie was te achterhalen in hoeverre men bij de restauratie van de
wimbergen van de Sint Jan in Den Bosch rekening heeft gehouden met het originele, voor
handen zijnde beeldmateriaal en in op welke manier de restauratie invloed heeft gehad op de
mogelijke betekenis.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de steenhouwers in de negentiende eeuw
goed naar de originele resten van de wimbergreliëfs hebben gekeken, en deze getrouw hebben
gekopieerd. Door de slechte kwaliteit waarin sommige reliëfs verkeerden ten tijde van de
restauratie, kon deze werkwijze niet altijd worden nagevolgd. Duidelijk zichtbaar bij een
aantal van deze reliëfs is dat de steenhouwers niet zozeer belang hechtten aan de betekenis
van de uitgebeelde voorstellingen, maar vooral een restauratie in de stijl van de middeleeuwen
voorstonden. Hierdoor zijn er op sommige reliëfs elementen te herkennen waarvan de
herkomst onduidelijk is. Ook is niet voor elk element altijd een voorbeeld te vinden op de
originele voorstelling. Dit heeft consequenties gehad voor de betekenisgeving van de
wimbergreliëfs.
Dit probleem kan worden geïllustreerd aan de hand van de identificatie van de
voorstellingen van Xavier Smits en Jan Mosmans, die beiden hebben getracht om de
wimbergreliëfs in een samenhangend iconografisch programma uit te leggen. Smits legt in
1907 de voorstellingen aan de straalkapellen uit als een kerstcyclus aan de hand van directe
afbeeldingen, vervolgd door een passiecyclus, uitgebeeld aan de hand van typologieën.
Opmerkelijk hierbij is dat hij de kunst van de middeleeuwen als de kunst van het volk duidt,
waarbij hij voorbeelden ter hand neemt, zoals de armenbijbel, die in de veertiende eeuw
waarschijnlijk geen grote bekendheid genoten onder het volk. Op het hoogkoor herkent Smits
de strijd tussen goed en kwaad. Hoewel Smits zijn interpretaties slechts kan baseren op de
zwaar verweerde resten van de reliëfs, is zijn interpretatie niet altijd op historische gegevens
of aanwezige resten terug te leggen.
Jan Mosmans kon in 1931 en nogmaals in 1935 de net gerestaureerde reliëfs gebruiken
om zijn interpretatie op te baseren. Hoewel hij bij zijn interpretatie tracht om alleen gebruik te
maken van die elementen waarvoor hij een rectificatie ziet op de originelen, slaagt hij er niet
in om zijn bevindingen te rectificeren aan de hand van bronmateriaal. Mosmans volgt in zijn
interpretatie Smits, en herkent aan de wimbergen op de straalkapellen een kerstcyclus en aan
het hoogkoor de strijd tussen goed en kwaad, doch niet zo expliciet uitgebeeld als Smits deze
uitlegt. Opmerkelijk genoeg herkent Mosmans aan de noordelijke zijde van de straalkapellen
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een reeks historische gebeurtenissen, waaronder een verloren veldslag. Vreemd is dat hij deze
reeks onderbroken ziet door een aantal wildemensen en burgers, die hij duidt als een
verbeelding van de Bossche bevolking.
De theorieën met betrekking tot de functie van de kathedraal in het sociale leven geven
een mogelijke verklaring voor de aanwezigheid van adellijke personen op de meest oostelijke
wimbergen, doch door de vergaande versleten staat van het originele reliëf is niet zeker vast te
stellen dat er daadwerkelijk adellijke personen zijn afgebeeld op de Sint Jan. Eveneens kan de
aanwezigheid van burgers verklaard worden, doch hun rol in het geheel van alle wimbergen
blijft onduidelijk.
Naast de Sint Janskathedraal in Den Bosch zijn ook de Sint Sulpitiuskerk in Diest en
de kloosteromgang bij de Dom in Utrecht voorzien van wimbergen met figuratieve sculptuur.
Daar de wimbergen in Diest te ver versleten zijn om een goede vergelijking mogelijk te
maken, en het hier slechts drie wimbergen betreft, is een vergelijking tussen Den Bosch en
Diest mijns inziens onmogelijk. De wimbergen in Utrecht verbeelden echter een religieus
thema, namelijk dat van de patroonheilige van de stad en Domkerk, Sint Martinus van Tours.
Hoewel dit vergelijkingsmateriaal niet representatief is, kan aan de hand van deze wimbergen
en op basis van de iconografie van de eerste helft van de wimbergen aan de straalkapellen
worden vastgesteld dat het hier inderdaad een kerstcyclus betreft.

Concluderend kan er worden gesteld dat het aanzien van de wimbergen aan de noordelijke
zijde van de straalkapellen aan het koor de grootste iconografische verandering hebben
ondergaan. Desondanks kan er gesteld worden dat de zuidelijke voorstellingen aan de
straalkapellen en de reliëfs aan het hoogkoor in zulke mate hersteld zijn dat er geen grote
iconografische wijzigingen hebben voorgedaan. Hoewel het mogelijk blijkt aan de zuidelijke
zijde van de straalkapellen een kerstcyclus te herkennen, blijkt het niet mogelijk om, indien
hier al sprake van is, een sluitende uitleg te geven aan de noordelijke wimbergen en de reliëfs
aan het hoogkoor. Verder onderzoek kan wellicht de betekenis van deze voorstellingen
ontsluiten.
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Bijlages
Bijlage 1

Schema met de plaatsing en de onderwerpen van de

wimbergreliëfs aan de Sint Jan te ‘s-Hertogenbosch
Hoogkoor, van noord naar zuid:
1.

Twee bebaarde mannen met zwaard en schild

2.

Adam en Eva

3.

Vedelaar en luitspeler

4.

Mannen met knots en schild

5.

Twee engelen, met staf en zwaard

6.

Twee wildemannen

7.

Twee gewapende mannen

8.

Mannelijk en vrouwelijk figuur

9.

Twee mannen, een met afgehakt hoofd

10.

Een man en een vrouw

11.

Twee mannelijke figuren

12.

Twee mannen met drinkattributen

13.

Twee gewapende mannen

14.

Twee mannelijke figuren

15.

Twee vechtende figuren, wildeman en mens

Bockkoor:
1. Twee draakachtige monsters

Zuidelijke koorzijbeuk:
1.

Twee monsters

2.

Twee monsters

3.

Eenhoorn en draak

38

Straalkapellen, van zuid naar noord:
1.

Twee menselijke figuren

2.

Drie menselijke figuren

3.

Engel en een vrouwelijke figuur

4.

Twee vrouwelijke figuren

5.

Ten minste zeven figuren, waarvan twee op de voorgrond

6.

Ten minste vier figuren, waarvan twee op de voorgrond

7.

Twee mannelijke figuren, beestenkoppen

8.

Een mannelijk figuur met een object, een vrouwelijk figuur met kind, engel

9.

Mannelijk en vrouwelijk figuur, kind

10.

Twee gewapende, mannelijke figuren, een met kind

11.

Drie mannelijke figuren

12.

Vrouw met kind, ezel, mannelijk figuur

13.

Mannelijk en vrouwelijk figuur

14.

Twee menselijke figuren, een mannelijk

15.

Twee menselijke figuren

16.

Twee wildemannen

17.

Twee wildevrouwen

18.

Twee mannelijke figuren, gewapend met schild

19.

Twee mannelijke figuren, gewapend

20.

Vrouwelijk figuur met kan, mannelijk figuur met muziekinstrument

21.

Twee mannelijke figuren

Noordelijke koorzijbeuk:
1.

Niet identificeerbaar

2.

Man met everzwijn

3.

Verdwenen?

4.

Verdwenen?

Noordelijk schip:
1.

De Erwtenman

2.

Een echtpaar
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Bijlage 2

Schema met de plaatsing en de onderwerpen van de

wimbergreliëfs aan de Sint Sulpitius en Dionysiuskerk te Diest
Oostelijke zijde van het koor:
1. Twee figuren, waarvan een vrouwelijk
2. Twee figuren
3. Twee figuren, waarvan een waarschijnlijk gevleugeld
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Bijlage 3

Schema met de plaatsing en de onderwerpen van de

wimbergreliëfs aan de Pandhof te Utrecht
Van oost naar west:
1. Sint Maarten verdrijft de duivel in de gedaante van een draak
2. Sint Maarten deelt zijn mantel met een bedelaar
3. Sint Maarten draagt de mis op
4. Het volk van Tours roept Sint Maarten uit tot bisschop
5. Heidenen hakken een pijnboom om. Een kruisteken behoedt Sint Maarten voor
verplettering
6. Een afgodsbeeld stort ineen door de zegen van Sint Maarten, waarna het volk het verwoest
7. Sint Maarten wekt een gestorven kind tot leven
8. Sint Maarten verdrijft de duivel uit een bezetene
9. Genezing van een melaatse voor de poorten van Parijs
10. Engelen troosten Sint Maarten, die berouw voelt na te hebben gesympathiseerd met
ketters
11. Sint Maarten schenkt vergeving aan een boer die door een os (de duivel) is vermoord
12. Ontmaskering van een als christen verklede duivel
13. Sint Maarten aan tafel bij keizer Maximus en zijn vrouw in Trier
14. Sint Maarten sticht het klooster van Marmoutier
15. Sint Maarten ontdekt de relieken van de heilige soldaten van het Thebaanse legioen
16. Sint Maarten op zijn sterfbed. Een monnik houdt de Bijbel voor; de duivel trekt zich terug
17. De Noormannen stoppen het beleg van Tours nadat zij de relieken van Sint Maarten
hebben gezien
18. De wonderbaarlijke genezing van bisschop Hilderik van Luik op voorspraak van Sint
Maarten
19. Bisschop Hilderik wijdt uit dankbaarheid een kerk aan Sint Maarten
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Bijlage 4.

Gedetailleerde beschrijving van de wimbergen aan het koor van

de Sint Jan te ‘s-Hertogenbosch
Wimbergen aan de koorzijbeuken en straalkapellen

Het eerste reliëf aan de zuidelijke koorzijbeuken bevat twee monsterlijke wezens (zie
afbeelding 17). Beide beesten lijken een staart, in plaats van achterpoten te hebben, hoewel zij
wel uitgerust lijken te zijn met voorpoten. Wellicht heeft de rechterfiguur ook achterpoten,
plus een staart. De houding van de beesten doet enigszins heraldisch aan. Hun koppen zijn
verdwenen, doch lijken gepunt te zijn geweest. Beide beesten zijn en profiel weergegeven.
Het reliëf is in 1922-1923 vervangen. Hierbij heeft men ervoor gekozen om het linker
figuur een slangachtig wezen te maken, tevens uitgerust met gevederde vleugels. Hij heeft een
spitse kop en grote oren, en zijn ruggenwervels zijn duidelijk zichtbaar. Om zijn hals lijkt iets
gedrapeerd te zijn. De rechter figuur is geïnterpreteerd als een soort hond- of leeuwachtige,
met een kleine, ronde kop, uitstekende snuit en spitse, enigszins krullende oren. Hij heeft vier
poten en een dunne staart. Zijn bek is geopend en hij kijkt vervaarlijk naar zijn compagnon.
Beide beesten zijn en profiel weergegeven.

De tweede wimberg aan de zuidelijke koorzijbeuk (zie afbeelding 18) laat eveneens twee
monsters of dieren zien. Beiden lijken op hun achterpoten te staan, en hun voorpoten omhoog
te houden. Bij de linker figuur zijn ter hoogte van de nek nog inkepingen gelijkend op manen
zichtbaar, die erop kunnen wijzen dat het hier om een leeuw gaat. Zijn lichaam is langgerekt,
en zijn staart lijkt omhoog te staan, getuige een stompje ter hoogte van zijn achterste. De
contouren van zijn kop zijn nog zichtbaar. Zijn hele nek lijkt bedekt in een dikke vacht, wat
het vermoeden versterkt dat het hier om een leeuw gaat. Hij heeft kleine, vooruitwijzende
oren waarvan een is weergegeven, een ronde neus en zijn bek is geopend. Onder zijn behaarde
nek is de aanzet van zijn voorpoten zichtbaar en zijn achterpoot is te zien, rustend op het
venster. Het rechter monster staat eveneens op zijn achterpoten, de aanzet van het achterste is
zichtbaar, evenals de aanzet van de achterpoot. De houding komt overeen met die van het
linker monster. Ook hier is de nek dikker aangezet dan de rest van het lichaam, maar er zijn
geen aanwijzingen over de vacht of het haar dat hier heeft gezeten. Er is een rechtopstaand
oor weergegeven, groot en driehoekig. De contouren van de kop zijn niet meer zichtbaar,
maar de contouren van de staart lijken omlaag te hangen. Schuin onder het lichaam is een
verdikking van de steen te zien, mogelijk de overblijfselen van de voorpoten van het beest.
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In 1922-1923 zijn beide figuren geïnterpreteerd als leeuwen, te weten een mannelijke
en een vrouwelijke leeuw. De mannelijke leeuw heeft zijn staart om zijn achterpoten
gewikkeld, en staat met zijn voorpoten omhoog. Zijn oor, dat eerst naar voren gespitst was,
staat nu naar achteren. Verder is zijn kop kleiner geworden, en zijn mond breder. Zijn
voorhoofd is platter dan de contouren op het veertiende-eeuwse reliëf. De manen zijn vrij
aangevuld, en zijn weergegeven als strengen haar die van zijn kop afhangen. De kromming
van zijn rug lijkt wel te zijn gekopieerd. Dit geldt niet voor het linker dier, wiens nek veel
rechter op het lichaam lijkt te staan na de restauratie. Wel lijkt de grootte te kloppen, hoewel
de poten, welke gekopieerd zijn naar de verdikking aan de rechterkant van het origineel, en de
nek te dik lijken voor het dunne lichaam. Daarnaast is het oor, dat eerst driehoekig was en
rechtop stond, veranderd in een krullend oor. Het beest heeft kenmerken van een
vrouwtjesleeuw, maar daar vrouwelijke leeuwen in de middeleeuwen met manen werden
afgebeeld, is dit ofwel een incorrecte interpretatie ofwel een ander (fantasie)beest.

Ook op het derde wimbergreliëf zijn twee monsterlijke wezens afgebeeld (zie afbeelding 19).
Het linker beest is vrij goed overgeleverd, en kan geïdentificeerd worden als een eenhoorn.
Hij houdt zijn voorpoten hoog, en zijn hoorn vooruit. Hij lijkt een dier aan zijn hoorn te
rijgen. Dit dier is bijna volledig verweerd.
In 1922-1923 is het vergane beest geïnterpreteerd als een draak. Hij vult bijna de
gehele rechterkant van de wimberg met zijn kronkelig lichaam, lange nek en staart. Zijn nek
wordt doorboord door de hoorn van de eenhoorn die iets kleiner en met iets meer afstand is
weergegeven dan op het origineel. De draak heeft een ronde kop met spitse snuit en kleine,
spitse oren. Zijn hoofd valt naar achteren, deels omdat de eenhoorn zijn nek doorklieft, maar
waarschijnlijk ook omdat hij anders niet in de beschikbare ruimte zou passen.

Na deze drie monsterparen zijn op de eerste wimberg van de straalkapellen twee menselijke
figuren afgebeeld (zie afbeelding 20). De linker figuur is gekleed in een lang gewaad, dat
bijeen wordt gehouden door middel van een riem. Daar het gewaad niet getailleerd is, gaat het
hier waarschijnlijk om een man. Zijn voeten steken onder zijn gewaad uit, en zijn en profiel
weergegeven. Hij lijkt zijn rechterarm voor zijn lichaam te houden, maar deze is onder de
elleboog niet meer te zien. De contouren van zijn linkerarm zijn wel nog zichtbaar naast zijn
lichaam. Vermoedelijk heeft hij iets in zijn beide handen gehouden, hoewel dat niet met
zekerheid meer te zeggen valt. Van zijn hoofd zijn de lijnen van zijn achterhoofd nog
zichtbaar, de persoon lijkt een sluier over zijn hoofd te dragen. De rechter figuur is eveneens
43

gekleed in een lang gewaad, maar hier gaat het om een vrouw. Haar kleding valt wijd en reikt
tot op de grond, en op haar hoofd draagt ze een sluier. In haar handen houdt ze een object, dat
uit twee vierkanten bestaat.
In 1928 is dit object geïnterpreteerd als een opengeslagen boek. Met haar linker hand
lijkt de vrouw een passage aan te wijzen. In het nieuwe reliëf zijn de plooien van haar gewaad
nauwkeurig overgenomen. De man naast haar, die bijna geheel verweerd was, heeft een lang
gewaad, bijeengehouden met een brede riem, welke afwijkt van de riem die hij eerst droeg.
De knoop langs zijn zij is niet overgenomen in het nieuwe reliëf. In zijn handen houdt hij een
boekrol, en op zijn borst en riem is een decoratie met vierkanten aangebracht. Hij heeft een
baard en snor, halflang haar dat onder een hoed uitsteekt. Deze hoed heeft in het midden een
inkeping. Voor zowel de boekrol, de hoed en het gezicht heb ik geen aanwijzingen kunnen
vinden in het origineel uit de veertiende eeuw.

Op de tweede wimberg zijn vier figuren te onderscheiden (zie afbeelding 21). Aan de
linkerkant bevindt zich op de voorgrond een gesluierde gedaante, waarschijnlijk een vrouw.
Haar gezicht is niet meer te herkennen, maar de ronding van haar hoofd is nog zichtbaar. Het
gezicht lijkt geheel gesluierd te zijn geweest, haar haar is niet meer te herkennen. Ze draagt
een lang gewaad tot aan haar voeten, en houdt in haar beide handen een rechthoekig object
vast. Links achter haar heeft een kleinere figuur gestaan, die ofwel naar de vrouw op de
voorgrond, dan wel naar het object in haar handen wijst. Van deze figuur zijn nog enkele
plooien van zijn kleding zichtbaar, en het wijzende handje. Aan de rechterkant zijn twee
figuren afgebeeld. De linker figuur is de kleinste, hij lijkt haar tot op zijn schouders te hebben
en een lang, wijd gewaad te dragen. Zijn gezicht lijkt en face weergegeven. De man naast hem
lijkt eveneens een gewaad te dragen dat tot op zijn voeten valt. Hij houdt zijn arm iets naar
voren, alsof hij de persoon naast zich vast houdt. Zijn gezicht heeft waarschijnlijk een baard
gehad, en zijn haar was glad en reikte tot op zijn schouders.
Het reliëf is in 1929 vervangen. Hierbij is de linker vrouw op de voorgrond
geïnterpreteerd met een gesloten boek in haar handen. Ze lijkt licht over de omslag te wrijven.
Haar gezicht is glad, en haar haar is zichtbaar onder haar sluier. De sluier lijkt anders
gedrapeerd over haar hoofd dan op het origineel het geval is. De plooien van haar gewaad zijn
overgenomen, doch lijken minder plastisch dan het origineel. De persoon achter haar is niet te
identificeren als man of vrouw, maar in plaats van te wijzen lijkt hij nu de arm van de vrouw
vast te houden. Hij heeft een glad gezicht en krullend haar. De figuren aan de rechterkant zijn
beiden weergegeven gekleed in lange gewaden. De linker man heeft verder een mijter of zijn
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hoofd, waar zijn halflange haar onder uit komt. Hij houdt zijn handen voor zijn borst. De man
achter hem heeft een baard en golvend haar tot op zijn schouders. In zijn hand houdt hij een
staf. De plooien van zijn mouw, op het originele reliëf nog zichtbaar, zijn overgenomen.

De derde wimberg aan de straalkapellen (zie afbeelding 22) laat twee figuren in lange
gewaden zien. De linker figuur heeft vleugels, en is te herkennen als een engel. Over zijn
gewaad draagt hij een mantel. Hij heeft blote voeten. Zijn gezicht, hoewel zwaar verweerd,
heeft lang, krullend haar dat tot aan of over zijn schouders reikt. Hij houdt zijn rechterarm
vooruitgestoken, hoewel het niet meer te zien is wat hij met die hand doet. De rechterfiguur is
een gesluierde vrouw, met lang haar dat over haar schouders valt. In haar handen houdt ze een
rechthoekig voorwerp, wellicht een boek. Onder haar bevind zich een vaas met bloemen.
Dit reliëf is in 1928 vervangen. Omdat het origineel vrij goed bewaard is gebleven,
heeft men de voorstelling kunnen kopiëren. Hierbij heeft men de posities van beide figuren
overgenomen, evenals de details in de kleding en kapsels. De vaas met bloemen is bijgewerkt,
en de vrouw houdt nu duidelijk een opengeslagen boek in haar handen. De engel, ten slotte,
houdt zijn rechterhand opgeheven, terwijl hij in zijn linkerhand een langwerpig voorwerp,
wellicht een kaars, houdt.

De vierde wimberg (zie afbeelding 23) is ernstiger verweerd dan voorgaand reliëf. Duidelijk
is dat het om twee figuren in gewaden gaat. De sluier van de rechterpersoon is nog goed
zichtbaar, ze lijkt verder haar armen omhoog te houden. De linker figuur lijkt met haar hand
over haar buik te wrijven.
In 1930 is dit reliëf vervangen, waarbij de positie van de figuren gekopieerd is. Ook
zijn de details van de kleding overgenomen, zoals de sluier en de plooien van het gewaad van
de rechterfiguur. De linker vrouw houdt haar gezicht naar beneden gericht, terwijl ze haar
handen opheft. De rechtervrouw kijkt naar de buik van de linker vrouw, terwijl ze met haar
eigen hand over haar buik wrijft. Haar linker hand is opgeheven. De rechter vrouw heeft een
ouder gezicht gekregen dan de linker vrouw, die een jong gezicht is aangemeten.

Het vijfde wimbergreliëf is zeer onduidelijk (zie afbeelding 24). Er zijn twee grote figuren
afgebeeld, en boven aan het reliëf nog een aantal kleinere figuren. De rechter figuur is alleen
te herkennen aan zijn contouren. Boven hem zijn drie koppen zichtbaar. De kop linksboven
lijkt een doedelzak te bespelen, de figuur daarnaast lijkt geheel verticaal afgebeeld. Daaronder
is nog een kop zichtbaar. Deze figuur draagt een kap die zijn gehele haar bedekt. Links is een
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vrouw afgebeeld. Ze houdt met haar rechterhand haar gewaad vast, haar linkerhand houdt ze
op haar borst. Hier bevind zich een verdikking van steen, maar wat zich hier heeft bevonden
is niet meer te achterhalen. Ze lijkt te rusten op een soort sluier of deken. Boven haar bevind
zich een mensenkop, doch zonder bijbehorend lichaam. Daarnaast zijn twee koppen met
hoorns te herkennen, waarschijnlijk dieren. Helemaal rechts bevind zich een menselijk figuur
die op een stok lijkt te leunen. Deze figuur draagt een sluier of een hoed.
Bij de restauratie van dit reliëf, die plaats had in 1930, heeft men enkele wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het origineel. Op het linker deel is de positie van de figuur op de
voorgrond overgenomen, en is deze tot een mannelijk figuur geworden. In zijn samengebalde
hand heeft hij een stok. Hij heeft een baard en snor, en kort krullend haar gekregen. Boven
hem is een bebaarde man met stijl haar afgebeeld, die op een doedelzak speelt. Naast hem is
een engel zichtbaar, in een lang gewaad met mantel. Zijn handen zijn gespreid. Onder hem
bevind zich een baby, welke in het originele reliëf echter niet als zodanig op deze positie te
herkennen is. Weer daaronder is een volwassen man afgebeeld, die met zijn hand naar de
baby wijst. Zijn hoofd is op het originele reliëf veel kleiner. De vrouw aan de linkerkant van
het reliëf is gekopieerd, haar haar en gezicht zijn bijgewerkt. Boven haar is een andere,
kleinere dame zichtbaar, welke de sluier lijkt op te houden zodat het gezicht van de grote
vrouw vrij komt. Naast deze kleine figuur zijn een koe en een os afgebeeld, die van achter hun
voederbak de voorstelling aanschouwen. Geheel links bevind zich een man met een tulband.
Hij steunt op een stok en heeft een boek in zijn schoot.

Ook het zesde wimbergreliëf is zwaar beschadigd overgeleverd (zie afbeelding 25). Er zijn
minimaal vier figuren afgebeeld, waarvan zich twee aan beide zijden op de voorgrond
bevinden. De meest linkse figuur bevindt zich op de achtergrond. Van deze figuur is nog vaag
de contour van haar hoofd zichtbaar, dat zo glad loopt dat het hier waarschijnlijk om een
gesluierde vrouw gaat. Met haar hand pakt zij de arm beet van de man voor haar, die zich op
de voorgrond bevindt. Deze man draagt een wijdvallend gewaad en heeft een mijter op het
hoofd waar zijn krullend haar onderuit steekt. Zijn hand is opgeheven, alsof hij iets vasthoudt.
In het midden van het reliëf zijn kleine ledematen te herkennen, als van een baby. Boven deze
overblijfselen van een baby of kind is een vrouwenkop, gewikkeld in een sluier, zichtbaar.
Daarnaast bevind zich nog een figuur, waarvan de linkerhand zichtbaar is, die ter hoogte van
de borst moet liggen. Ook is de bovenste rand haar nog zichtbaar.
Net als op het voorgaande reliëf heeft men ook hier veel elementen moeten aanvullen.
De details in de plooien van het gewaad van de rechterman maken duidelijk dat men het
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origineel wel als uitgangspunt heeft genomen. De vrouw, links op de achtergrond, is
aangevuld tot een volwaardig gekleed exemplaar, met een sluier en lang gewaad. Zij houdt de
man op de voorgrond bij de arm. Deze draagt een lang gewaad, mantel vastgezet met grote
spelt en een mijter. Zijn haar is kort krullend, een baard siert zijn kin. Hij ondersteunt de baby
die het midden van de voorstelling vult, liggend op een doek. Waarschijnlijk wordt hij
ondersteund door de gesluierde vrouw in het midden. Tussen deze vrouwenkop en de man
met een mijter is nog een hand zichtbaar, doch aan wie deze behoord is mij onbekend. De
rechter figuur is geïnterpreteerd als een man, met een baard en snor en halflang krullend haar.
Hij draagt een wijd vallend gewaad, gelijkend op het gewaad van de linker man. Zijn hand
houdt hij voor zijn borst. Deze schijnt niks te bevatten.

Het zevende wimbergreliëf (zie afbeelding 26) bevat eveneens meerdere figuren. Links is een
man te onderscheiden in een strakke broek en tuniek met smalle taille. Zijn hoofd is verloren
gegaan. Ter hoogte van zijn kruis bevindt zich een langwerpige kop, met geopende bek. Dit is
mogelijk een rijdier of muildier, waar de man wellicht op rijdt. Er zijn nog twee verdikkingen
in de steen zichtbaar, mogelijk zijn dit de muildieren van de personen aan de rechterkant. Van
de middelste man is enkel zijn omhooggestoken hand te zien, en ik vermoed dat het
linkerbeen ook bij hem hoort, gezien het verschil in dikte. Op dit been is een verdikking, de
heupgordel, te zien. Rechts naast hem zijn het been en de heupgordel overgeleverd, evenals
zijn arm. De contouren van zijn hoofd zijn nog zichtbaar. Hij lijkt een langwerpig voorwerp in
zijn handen te dragen.
In 1931 is deze voorstelling vervangen door een voorstelling van twee koningen en
een welgestelde burger. De burger, links, heeft een stok in zijn rechterhand. Hij draagt een pet
en heeft golvend haar. Zijn heupgordel is rijk versierd. In zijn linkerhand houdt hij de teugels
van een rijdier, dat op een paard gelijkt. Naast hem bevinden zich nog twee dergelijke
koppen. Aan de rechterkant van het reliëf zijn twee koningen afgebeeld. De linker koning
wijst naar boven met zijn linkerhand. Hij draagt een rond voorwerp in zijn rechterhand. Zijn
heupgordel bestaat uit vierkante schakels. Zijn gezicht is getooid met een baard. Naast hem
staat een tweede koning, eveneens met baard en krullend haar. Hij heeft een heupgordel
bestaande uit ronde schakels. In zijn handen draagt hij een langwerpig voorwerp, gelijkend op
een monstrans. Hij kijkt recht vooruit, richting het achtste reliëf.

Op dit achtste reliëf is aan de linkerkant een man, gekleed in lang gewaad en met een groot
voorwerp in zijn handen afgebeeld (zie afbeelding 27). In zijn rechterhand houdt hij een rond
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voorwerp, dat op een kroon lijkt. Hij heeft een lange baard en lijkt kaal te zijn boven op zijn
hoofd. Hij lijkt te zitten of te knielen. Zijn aandacht is gericht op de rechter helft van de
wimberg, alwaar een engel met een banderol is afgebeeld, boven een baby die zich naar de
man uit lijkt te strekken. Hij wordt ondersteund door een vrouw in een lang gewaad met een
sluier.
Daar de afgebeelde figuren nog goed te herkennen zijn, zijn in 1932 de posities van
dezen overgenomen op het nieuwe reliëf. De koning heeft een nieuwe, opengewerkte kroon in
zijn handen en een groot voorwerp, dat gelijkenissen vertoont met het monstransachtige
voorwerp dat op het zevende reliëf te zien is. Aan de rechterkant reikt het kind naar de
koning, maar hij heeft zich halverwege omgedraaid om richting de beschouwer te kijken. De
engel kijkt naar het kind, en houdt een banderol naast zijn gezicht. Het kind wordt
ondersteund door een vrouwelijk figuur, met een dikke sluier en een wijd gewaad. Hier zijn
de V-vormige plooien overgenomen die op het origineel nog te onderscheiden zijn.

Op het negende reliëf aan de straalkapellen zijn vier figuren afgebeeld, twee grote en twee
kleine (zie afbeelding 28). Geheel links bevind zich een kleine persoon, waarbij het
onduidelijk is of het een mannelijk of een vrouwelijk figuur is. De hand van deze persoon, die
iets vast lijkt te houden, is nog zichtbaar. Daarnaast bevind zich een vrouw in een lang, wijd
gewaad en sluier. Ze houdt haar handen omhoog, naast haar lichaam. Hiervan zijn de
contouren nog te zien. Op de rechterkant van het reliëf is een man afgebeeld met krullend haar
tot op zijn schouders. Hij is kalend. Verder heeft hij een baard en draagt hij een wijd gewaad,
waar zijn voeten nog onder uit steken. Hij houdt een kindje vast, dat op een tafel of kussen
lijkt te staan. Deze wijst of reikt naar de man met zijn linkerhand. Zijn rechterhand reikt
eveneens naar de man, deze gaat voor zijn borst langs.
In 1931-1932 is dit reliëf vervangen door een nieuw exemplaar. Hier heeft men de
positie van de figuren overgenomen, evenals enkele details zoals die nog te onderscheiden
waren op het origineel, zoals de plooien van de kleding. De figuur geheel links is een
vrouwelijk figuur, met een band in het haar en een bewerkte staf in haar linkerhand. Rechts
draagt ze een kooitje met daarin een vogel. Hiervan is op het originele reliëf geen aanwijzing
meer te zien.

Het tiende reliëf is in vrij goede staat bewaard gebleven en bevat twee grote figuren (zie
afbeelding 29). Links is een soldaat afgebeeld, gekleed in harnas met handschoenen,
beenbescherming en helm. Hij draagt een heupgordel bestaande uit vierkante schakels. In zijn
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opgeheven rechterhand heeft vermoedelijk een zwaard gezeten, waarmee hij waarschijnlijk
het kindje in zijn linkerhand wil vermoorden. Rechts is een koning afgebeeld, te herkennen
aan de resten van zijn kroon, die op zijn hoofd prijkt. Hij draagt zijn haar los en op zijn
gezicht prijkt een baard. Hij heeft een scepter in zijn linkerhand, zijn rechterhand is verloren
gegaan, maar had hij waarschijnlijk langs zijn lichaam hangen. Hij is gekleed in een tuniek
met strakke broek.
In 1932 is het reliëf vervangen door een nieuw exemplaar. Hierbij heeft men de positie
van de figuren kunnen overnemen. Daar het originele reliëf zo goed bewaard is gebleven,
hoefde men enkel het zwaard van de soldaat te vernieuwen en de kroon en het onderlichaam
van de koning. De koning draagt nu een lange mantel, vastgezet met een grote speld, en zijn
rechterhand rust op zijn heup, waar hij een dikke heupgordel draagt, bestaande uit ronde
schakels op een band gezet, en versierd met vierkante ornamenten. Dit moeten waarschijnlijk
stenen voorstellen.

Op het elfde reliëf zijn soortgelijke soldaten afgebeeld als op de voorgaande voorstelling,
hoewel zij minder goed bewaard zijn gebleven (zie afbeelding 30). De twee soldaten bevinden
zich aan de linkerkant van de voorstelling. De rechtse soldaat draagt een dunne stok in beide
handen. De linker soldaat had wellicht ooit een zwaard in zijn gehandschoende hand, doch dit
is verloren gegaan. Aan de rechterkant is een mannelijk figuur zichtbaar, gekleed in tuniek en
strakke broek. Deze figuur is te erg verweerd om details te kunnen onderscheiden. Schuin
onder hem is een verdikking van steen te zien, doch wat hier ooit is afgebeeld is onduidelijk.
De voorstelling is in 1932 gekopieerd en vervangen, waarbij men de positie van de
figuren heeft gekopieerd. De soldaten hebben hierbij een nieuwe wapenrusting gekregen,
bestaande uit een maliënkolder, helm, handschoenen en beenstukken. Ook dragen zij beiden
een heupgordel. De linker soldaat heeft wederom een zwaard in zijn hand, en de rechter
soldaat draagt een langwerpig voorwerp in beide handen. De man aan de rechterkant van het
reliëf draagt een strakke tuniek met geweven heupgordel, strakke broek. Zijn haar is halflang
en krullend, en hij heeft een rossige baard. Op zijn arm draagt hij een kind, hoewel er van dit
kind niks te zien is op het origineel. De verdikking steen onder aan het reliëf opnieuw
vormgegeven als een langwerpig, gecanneleerd object, met een verdikking aan het uiteinde en
een ronde, vlakke kop.

Op de twaalfde wimberg zijn vier figuren afgebeeld (zie afbeelding 31). Helemaal links
bevind zich een vrouw, in een lang gewaad met sluier. Ze heeft haar benen opgetrokken, en
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onder haar zijn de poten van een dier zichtbaar. Hier zal zij dan op zitten. In haar handen
houdt ze een kind, ingezwachteld. Naast hen is een grote beestenkop zichtbaar, gelijkend op
een ezel, met een halter om. De man rechts houdt deze halter in zijn handen. Hij zit niet op de
ezel, maar leidt hem. Zijn gezicht is zodanig verweerd dat alleen de structuur van zijn baard
nog duidelijk herkenbaar is. Ook heeft hij een hoed of pet op zijn hoofd.
Het reliëf is in 1932 vervangen. Hierbij zijn de figuren opnieuw vervaardigd, waardoor
nu pas opvalt hoe langgerekt de ezel eigenlijk is weergegeven. Hij strekt zich over bijna de
gehele wimberg uit. De man heeft een tulband op zijn hoofd, en zijn kin wordt bedekt door
een baard. Hij leidt de ezel door een bosrijk gebied, gesymboliseerd door gestileerde bomen
op de achtergrond.

Het middelste reliëf aan de straalkapellen (zie afbeelding 32) bevat slechts twee figuren. De
linker figuur is zwaar verweerd, maar was waarschijnlijk een man. De rechter figuur is een
vrouw, gekleed in een lang gewaad en met lang haar. Op haar hoofd heeft ze een krans of
kroon. De heeft een langwerpig, halfrond, smal voorwerp in haar handen, als een soort
ketting. Achter haar bevind zich een langwerpige, smalle verdikking in steen. De vrouw lijkt
op de rug van een klein beest of monster te zitten, dat enigszins hondachtige trekken vertoont
in de vormgeving van neus en oren.
In 1932 is de linker figuur gereconstrueerd als een soldaat met een punthelm en
gekleed in harnas. Zijn heupgordel bestaat uit ronde elementen op een riem. De vrouwelijke
figuur is overgenomen van het origineel, hoewel haar haar en hoofd zijn bijgewerkt. Ze draagt
nu een grote kroon, en haar haar valt los over haar schouders. Haar lichaam gaat volledig
schuil onder haar jurk, en ze heeft nog steeds het langwerpige object in haar handen. Wellicht
is hier een bidsnoer afgebeeld. Het monster waar zij op leunt is bijgewerkt, en lijkt nu
duidelijk op een hond. De markante vorm van de oortjes is overgenomen van het veertiendeeeuwse reliëf. Achter de vrouw zijn gestileerde bomen zichtbaar, zoals ook op het twaalfde
reliëf te zien zijn, om aan te geven dat zij zich in een landelijke omgeving bevind. Daar deze
bomen niet aan de kant van de soldaat te zien zijn, is het onduidelijk of hij zich uit in een
landelijke omgeving bevind.

Het veertiende reliëf aan de straalkapellen (zie afbeelding 33) is het eerste reliëf aan de
noordzijde van de straalkapellen. Hoewel het zwaar verweerd is, zijn er twee figuren op
afgebeeld. De linker figuur is gekleed in een lang gewaad en lijkt geen voeten te hebben.
Onder hem is een verdikking in de steen te zien, doch deze kan ik niet meer identificeren. De
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rechter figuur is een man met baard en haar tot op zijn schouders. Hij draagt een tuniek met
strakke broek. Zijn rechterarm is gebogen, mogelijk houdt hij iets vast.
Het reliëf is in 1932 volledig vervangen, waarbij de linker figuur is geïnterpreteerd als
een enkel met een kruisstaf. Hij heeft krullend haar, een glad gezicht en draagt een wijd
gewaad en een mantel die met een grote speld is vastgezet. Zijn rechterhand rust op zijn heup,
zijn linkerhand rust op zijn staf, bekroond met een kruis. Deze staf steekt hij in de bek van een
draakachtig beest, dat zich onder hem bevind. Ook op het nieuwe reliëf heeft hij geen voeten.
De rechter man is geïnterpreteerd als een burger. Hij draagt een tuniek met strakke broek en
heupgordel bestaande uit vierkante schakels. In zijn rechterhand houdt hij een zwaard
omhoog, links draagt hij een schild. Enig spoor van dit schild, dat in 1932 naast het hoofd van
de rechterman is geplaatst, is niet te herkennen op het originele reliëf.

Ook wimberg vijftien is zwaar verweerd (zie afbeelding 34). Er zijn nog twee personen in te
herkennen, beiden lijken soldaten te zijn, met puntige helmen. Naast de linker persoon is een
verdikking zichtbaar, een langwerpig object schuin onder de soldaat. Hij lijkt een groot schild
in zijn handen gehad te hebben, terwijl de rechter soldaat is uitgerust met een klein, rond
schild. Hoewel ze niet meer te zien zijn, hebben beiden vermoedelijk ook ooit wapens
gedragen.
In 1932 is het reliëf aangevuld. De contouren van de figuren, die nog zichtbaar waren,
zijn hierbij uitgewerkt tot soldaten in harnas, met punthelmen. De linker soldaat wordt
aangevallen door een monster met een ronde, enigszins platte neus en scherpe tanden, dat op
zijn bovenbeen staat. Verder heeft hij lange haren. Een scherpe klauw krabt aan de helm van
de soldaat. Mogelijk is hier een leeuw afgebeeld. De soldaat lijkt het dier te lijf te willen gaan
met zijn zwaard. Hij draagt geen schild. De rechter soldaat houdt zijn zwaard paraat, en lijkt
met zijn schild zijn hoofd te willen beschermen. Daar hij geen aandacht lijkt te schenken aan
zijn partner, wordt hij wellicht zelf aangevallen. Beide soldaten dragen een punthelm, een
harnas, handschoenen, beenstukken en heupgordels, beiden opgebouwd uit vierkante
schakels, hoewel verschillend van grootte en motief. De rechtersoldaat lijkt daarnaast ook
nog een sjerp over zijn schouder te dragen.

Op het zestiende reliëf (zie afbeelding 35) zijn twee figuren zichtbaar, die elkaar te lijf lijken
te gaan. Hun houdingen ten opzichte van elkaar zijn bijna symmetrisch. De linker figuur heeft
een gevorkte baard, en krullend haar tot op zijn schouders. Hij houdt zijn rechterhand
omhoog, alsof hij wil aanvallen, en zijn linkerhand in een verdedigende positie. De rand van
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zijn schild is nog te herkennen. Zijn voet lijkt verder belaagd te worden door een slang, maar
hier besteed hij verder geen aandacht aan. Er zijn geen kledingdetails te onderscheiden, maar
daar de man enigszins mollig is weergegeven, bestaat het vermoeden dat het hier om een
wildeman gaat. Ook de rechterfiguur lijkt geen kleding te dragen, en een wildeman te zijn.
Ook hij heeft halflang haar tot op zijn schouders, hoewel zijn gezicht versleten is. Zijn
rechterarm is geheven in een aanvallend gebaar, zijn linkerarm is verdedigend gepositioneerd.
In 1933 zijn beide figuren geïnterpreteerd als wildemannen, beiden met een driehoekig
schild en knots uitgerust. De linker man heeft krullend haar, en een glad gezicht gekregen,
terwijl de rechter man zijn baard heeft behouden. Hoewel ze naar elkaar toe lijken te
bewegen, kijken ze beiden naar de beschouwer. De slang die onder de linker man zijn voet zit,
is geïnterpreteerd als een grote vis of draakachtig wezen. Hij lijkt echter weinig meerwaarde
toe te voegen aan de voorstelling. De lichamen van beide mannen zijn bedekt met een grof
reliëf, dat waarschijnlijk de dikke vacht van een wildeman moet voorstellen. Edoch lijkt het
meer om een soort ruitjespatroon op hun huid te gaan.

Ook op de zeventiende wimberg is een voorstelling van twee wildemensen te zien, maar deze
keer zijn het vrouwen (zie afbeelding 36). Ze zijn te herkennen als vrouwen aan het lange
haar, dat over de schouders valt en de borsten. Op de buiken van de vrouwen zijn nog resten
van de vacht zichtbaar. De benen en armen van de linker figuur zijn afgebroken, maar ze zijn
symmetrisch opgesteld ten opzichte van elkaar. De linker vrouw lijkt iets in haar haar te
dragen, wellicht een krans of een lage hoed. De rechter vrouw heeft lang haar dat over haar
schouders valt in trossen. Met haar rechterhand lijkt ze dit haar beet te pakken, terwijl ze in
haar rechterhand een voorwerp naast haar hoofd houdt met vier geaccentueerde hoeken. Het
lijkt een kussentje of wellicht een kan te zijn.
Hoewel het onduidelijk is of de linker vrouw ook een dergelijk voorwerp in haar
handen heeft gehad, is er in 1933, toen het reliëf vervangen werd, voor gekozen om haar
hetzelfde postuur en hetzelfde attribuut te geven als de rechtervrouw. De linker vrouw heeft
nu lang haar, dat ze met haar linkerhand vast lijkt te houden, een bloemenkrans in haar haar
en ze houdt een kussen naast haar hoofd. De rechter vrouw houdt haar lange haar vast met
haar rechterhand en houdt een kussen links naast haar hoofd. Beiden zijn volledig bedekt met
haar, daar het wildevrouwen zijn.

Het achttiende wimbergreliëf laat wederom twee menselijke figuren zien, beide mannelijk
(zie afbeelding 37). Ze hebben gelijksoortige kleding aan, namelijk een tuniek, heupgordel en
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strakke broek. Verder dragen ze beiden een rechthoekig schild dat niet gedecoreerd lijkt te
zijn, en de linker man draagt een zwaard en een dolk. Vermoedelijk heeft de rechter man ook
ooit een zwaard gehad, Ze hebben beiden krullend haar tot op de schouders en een glad
gezicht. De rechterman draagt bovendien een pet.
In 1933, toen het reliëf is vervangen, is ervoor gekozen om ook de linker man een pet
op het hoofd te zetten, hoewel hier op het origineel geen aanwijzingen voor zijn. Beide
figuren zijn opnieuw gebeeldhouwd, waarbij de details zoals die nog zichtbaar waren op het
origineel zijn overgenomen. Denk hierbij aan de plooien van de mouwen, en de plaatsing en
schakels van de heupgordels. Beide figuren zijn opvallend zacht van vorm, vergeleken met
bijvoorbeeld de wildemensen van reliëfs zestien en zeventien. Vooral de rechterman lijkt
bijna weg te smelten in de steen.

Het negentiende reliëf aan de wimbergen bevat een voorstelling van twee mannelijke,
baardeloze figuren (zie afbeelding 38). De linker figuur is naar rechts gedraaid. Hij draagt een
pet en een hoofddoek, die zijn haar bedekt. In zijn rechterhand heeft hij het gevest van een
zwaard, waarmee hij naar rechts wijst. Waarschijnlijk heeft in zijn linkerhand een schild
gezeten, doch dit is verloren gegaan. Hij draagt een tuniek met een strakke broek, en hoewel
de heupgordel niet zichtbaar is, was deze waarschijnlijk ook aanwezig. De rechter man draagt
eveneens een tuniek met een strakke broek, en bij hem is wel nog duidelijk zichtbaar dat hij
een heupgordel draagt, bestaande uit vierkante schakels. Verder heeft hij een grote kraag en
draagt hij een pet op zijn krullend, halflang haar. Hoewel hij geen wapens meer heeft, is het
aannemelijk dat hij ooit een zwaard en een schild had.
In 1933 is dit reliëf vervangen, waarbij beide mannen een nieuw zwaard en een klein,
rond schild hebben gekregen. De positie van beide mannen kon worden overgenomen,
daarom zijn zij gekopieerd naar het nieuwe reliëf. Wel zijn de gelaatstrekken aangescherpt,
beide mannen lijken enigszins frivool te kijken. Het gaat hier waarschijnlijk niet om een echt
gevecht, maar om een parade- of toneelkostuum.

Op het twintigste wimbergreliëf staat wederom een vrouw afgebeeld, in gezelschap van een
man (zie afbeelding 39). De vrouw heeft een lange jurk aan, een gordel op haar heupen en een
grote parelketting om. Op haar halflange, steile haar heeft ze een hoedje. Ze houdt een kan in
haar rechterhand, en in haar linkerhand houdt ze een fakkel. Naast haar bevind zich een man,
in een tuniek met heupgordel en strakke broek. Hij draagt een pet op zijn schouderlange haar
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en zijn gezicht is begroeid met een baard en snor. Hij lijkt op een vedelachtig instrument te
spelen.
Toen dit reliëf in 1933 werd vervangen, kon men grotendeels de originele voorstelling
overnemen. Het gezicht van beide figuren is bijgewerkt, de vrouw lijkt nu serieuzer te kijken
dan op het origineel. Ook is haar hand met de fakkel bijgewerkt. Duidelijk is nu dat deze
fakkel gedoofd is. De man blijkt hier niet op een vedel te spelen. Het instrument dat hij
bespeeld lijkt geen snaren te hebben, hoewel het onmogelijk is te zeggen of deze op de
originele voorstelling wel aanwezig waren.

Het eenentwintigste reliëf is het laatste reliëf aan de straalkapellen (zie afbeelding 40).
Afgebeeld zijn twee mannen, waarvan de linker kort, krullend haar heeft en een glad gezicht.
Hij draagt een tuniek met wijde mouwen en een strakke broek. Aan de verdikking van steen
naast hem valt af te leiden dat hij ooit iets in zijn armen had, doch wat dit is valt niet meer te
determineren. De rechter man heeft eveneens kort, krullend haar, en eenzelfde kleding als zijn
compagnon. Met zijn rechterhand houdt hij zijn dolk vast, die aan zijn heupgordel hangt. In
zijn linkerhand houdt hij een langwerpig voorwerp, wellicht een rol papier of een stuk hout.
In 1933 is ervoor gekozen om de linker man op het nieuwe reliëf te voorzien van een
schild en een zwaard. Op het origineel kon ik daar echter geen aanwijzing voor vinden, en
lijkt het mij eerder dat hij een ander object in beide handen vasthield. Verder heeft hij
beenbescherming gekregen, hoewel hij verder geen zichtbare beschermende kleding draagt.
Wellicht is deze persoon geïnterpreteerd als een bewaker van de rechterman, die dan
waarschijnlijk een belangrijk object vasthoudt. Dit is dan het langgerekte object, dat eerder
werd geïdentificeerd als een rol perkament of papier of een stok. Het gezicht van beide
personen is bijgewerkt, en ze hebben een serieuze uitdrukking op hun gezicht.

Op de noordelijke koorzijbeuk zijn geen wimbergreliëf meer te zien, maar boven de gewelven
van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap zijn er nog twee bewaard gebleven. Deze reliëfs
zijn niet gerestaureerd.
Op het eerste reliëf zijn resten zichtbaar van een vrouwenfiguur (zie afbeelding 41).
Het gaat hier waarschijnlijk om een gesluierde vrouw, daar de contouren van de sluier in
kwestie nog zichtbaar zijn. Aan de rechter kant is een rond, bollend object met een krulstaart
afgebeeld. Op basis van deze staart gaat het waarschijnlijk om een varken. Het varken is van
de vrouw, wellicht de drijver van het beest, afgekeerd.
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Op het tweede reliëf is evenwel een varken afgebeeld (zie afbeelding 42). Deze is
echter naar de man aan zijn linkerzijde gekeerd. Zijn haren staan overeind, zijn mond is
geopend en zijn slagtanden zien er vervaarlijk uit. Tegenover hem staat een man, met krullend
haar tot op zijn schouders en een baard. Hij staat enigszins gebogen, alsof hij in gevecht is
met het varken.
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Wimbergen aan de lichtbeuk van het hoogkoor

Het eerste reliëf aan de noordzijde van het hoogkoor betreft twee figuren die in gevecht met
elkaar lijken te zijn (zie afbeelding 1). Dat het hier om mannen gaat, is te zien aan de
overblijfselen van de baard van de rechter man, en de benen van de linker man, die een
strakke broek draagt. Het hoofd van de linker man is verloren gegaan. Beiden dragen een
lange, los vallende tuniek en de linker man draagt een lange muts. De rechter man heeft
vermoedelijk ook een muts of een sluier gedragen, daar er naast zijn hoofd nog resten van te
onderscheiden zijn. Daarnaast dragen zij ieder een zwaard en schild. Op het schild van de
linker man staat een gezicht met een baard. Het schild van de rechter man heeft ook een
gezicht, hoewel het onduidelijk is of hij een baard heeft. Wel is een snor zichtbaar. De linker
man lijkt op een harig, de rechterman op een gevederd monsterlijk wezen te staan.
Het reliëf is in 1910 gerestaureerd.170 Het gezicht van de linker man, dat versleten was,
is hierbij geïnterpreteerd als een baardig gezicht, en verder heeft hij krullend haar gekregen.
Op zijn hoofd prijkt een muts met een sluier, hoewel deze met meer stof is weergegeven dan
op het origineel. Het gezicht van de linker man is bijgewerkt, maar lijkt een getrouwe
weergave te zijn van het origineel. De positie van beide mannen is overgenomen, evenals hun
houding ten opzichte van elkaar, hoewel het zwaard van de linker man iets langer lijkt te zijn
en zijn schild iets rechter staat, het gezicht meer en profiel weergegeven. De schilden staan in
dezelfde positie als op het originele reliëf, en de gezichten op de schilden zijn bijgewerkt. Het
schildgezicht van de rechterman heeft een lange baard gekregen. Opvallend is dat in de
weergave van de plooien, vooral in de mouwen, het origineel getrouw is gevolgd. De
monsters, waarop beide mannen staan, zijn aangevuld. Het linker monster heeft hierbij een
slangachtige staart gekregen. Het rechter monster lijkt een soort harpij of sirene te zijn, met
een gevederd lichaam en een menselijke kop.

Op het tweede reliëf aan het hoogkoor (zie afbeelding 2) zijn twee menselijke figuren
afgebeeld. Het betreft een man en een vrouw, beiden naakt, een blad voor hun geslachtsdelen
houdend en hun andere hand voor hun borst, waarin zij een rond voorwerp vasthouden. De
man heeft halflang, krullend haar en een baard, de vrouw draagt twee vlechten in het haar, die
over haar schouders vallen. Beide figuren staan bijna symmetrisch ten opzichte van elkaar, elk
170

Voor deze manier van restaureren is eerst een gipsafgietsel gemaakt van het origineel. Dit is met klei
aangevuld en in steen uitgehakt. Stukken van het origineel die nog goed waren, zijn ingevoegd in het nieuwe
werk.
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met een been opgetrokken. Tussen de benen van de man is een figuur met een zwaard
zichtbaar, tussen de benen van de vrouw is een monster afgebeeld.
Het reliëf is in 1908 gerestaureerd, waarbij de houdingen en het kapsel van beide
figuren bewaard zijn gebleven. Waar zij in het origineel een enkel een blad lijken vast te
houden, zijn deze bladeren vervangen door lover op een tak. De figuur onder de man heeft de
vorm van een engel, met een lang zwaard en opgestoken hand gekregen. Het monster, dat de
voet van de vrouw vast lijkt te houden, heeft de vorm van een katachtig wezen met menselijke
kop gekregen.

Het derde reliëf aan het hoogkoor (zie afbeelding 3) betreft wederom twee figuren, ditmaal
beiden mannelijk. Ze dragen elk een tuniek met heupgordel, dolk en een strakke broek. De
rechter man draagt bovendien een mantel, waarvan de speld nog zichtbaar is boven op zijn
borst. De hoofden van beide mannen zijn verloren gegaan, doch lijken zij snaarinstrumenten
in hun handen te hebben. Voor de linker man betreft dit een vedel en voor de rechterman een
luitachtig instrument. Beide mannen hebben iets tussen hun benen, maar alleen bij de linker
man is dit nog te herkennen als een menselijk figuur in een lang gewaad.
In 1911, toen deze wimberg is vervangen, hebben beide mannen een nieuw hoofd
gekregen. De linker man heeft halflang, krullend haar en geen gezichtshaar. De rechter man
heeft eenzelfde kapsel, met als toevoeging een pet op zijn hoofd. Verder is zijn mond
geopend, alsof hij aan het zingen is. De positie van beide mannen is overgenomen, en lijken
overeen te komen met het origineel. Het figuur tussen de benen van de linker man is
geïnterpreteerd als een engel in een lang gewaad, terwijl de rechterman niks meer tussen zijn
benen heeft. Details in de kleding, zoals de heupgordel en de dolken, zijn overgenomen,
evenals de plooien van de wijde tuniek van de rechter man. De linker man heeft een rij
knopen op zijn tuniek gekregen, die op het origineel niet zichtbaar zijn.

Ook op het vierde reliëf (zie afbeelding 4) zijn twee mannen weergegeven. Het gezicht van de
linker man is nog te herkennen. Het is een onbehaard gezicht, met halflang, krullend haar. Hij
draagt een tuniek met halflange mouwen, een geweven heupgordel waaraan een tas hangt, en
een strakke broek. In zijn handen houdt hij een knots en een schild waarop een glad gezicht
met geopende mond staat afgebeeld. De rechter man, van wie het gezicht niet meer te
herkennen is, draagt eveneens een tuniek met halflange mouwen. Verder draagt hij een
heupgordel, die uit losse elementen lijkt te bestaan. Hieraan heeft hij een dolk hangen. In zijn
handen houdt hij een schild, met een gehoornd, bebaard mannengezicht en een wapen.
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Toen dit reliëf in 1912 werd gerestaureerd, heeft men enkele details aangevuld. Zo
heeft de linker man een pet gekregen, waar hij deze eerst niet had. Het gezicht van de rechter
man is aangevuld, hij draagt een hoed met een sluier, waar zijn halflange haar onder uit komt.
Zijn wapen is geïnterpreteerd als een knots, gelijkend op het wapen van de linker man.
Hoewel de houdingen van beide mannen overeenkomen, vermoed ik dat het schild van de
rechter man oorspronkelijk langer is geweest.

Op het vijfde reliëf (zie afbeelding 5) zijn twee engelen afgebeeld, te herkennen aan de
restanten van vleugels. De linker engel draagt een harnas onder een lange mantel die is
vastgezet met een speld. Hij heeft een heupgordel om, waaraan een dolk hangt. De engel
houdt deze dolk vast, en in zijn andere hand houdt hij een lange staf, met een kruis bekroont.
Zijn halflange haar hangt los langs zijn gezicht af. Onder zijn knie is een halfronde vorm
zichtbaar, die ik niet thuis kan brengen. De rechter engel heeft eveneens loshangend haar,
hoewel het langer is dan dat van zijn compagnon. Hij draagt een lang gewaad dat tot aan zijn
blote voeten reikt. In zijn handen houdt hij een banderol en een zwaard. Ter hoogte van zijn
voet bevindt zich een object dat op een bloem of plant gelijkt.
In 1912 is dit reliëf gerestaureerd, waarbij men originele delen heeft ingevoegd bij het
nieuwe reliëf. Zo zijn de staf, mantel en benen van de linker engel bijgewerkt, waarbij men
een hondachtig monster onder zijn voeten heeft toegevoegd.

Het zesde reliëf draagt een afbeelding van twee mannelijk figuren (zie afbeelding 6). De
linker figuur heeft een baard, de rechter figuur heeft een glad gezicht. Beiden hebben halflang,
krullend haar dat tot op de schouders hangt. De bebaarde man lijkt verder nog een pet op zijn
hoofd te dragen. Beide figuren zijn bedekt met een grove structuur, die een vacht lijkt voor te
stellen. Daarnaast dragen zij beuken een knots. Hun positie ten opzichte van elkaar is
symmetrisch, met een opgetrokken been en eenzelfde manier waarop zij hun knots
vasthouden. Beiden lijken op een rots of steen te staan.
In 1913 is dit reliëf gerestaureerd, waarbij men nieuwe en oude delen heeft
gecombineerd. Hierbij heeft men de knots van de rechter man en zijn gezicht bijgewerkt. Dit
gezicht was bijna helemaal versleten. Opvallend is wel dat zijn nek langer lijkt te zijn dan op
het originele reliëf het geval was. Ook het uiteinde van de knots van de linker man is
bijgewerkt. Beide knotsen lijken verder uitsteeksels te hebben gekregen, die op het origineel
niet zichtbaar waren. Daar de structuur van de vacht van beide mannen nog goed zichtbaar
was, was het niet noodzakelijk dit geheel te vervangen. Slechts op enkele plaatsen moest deze
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worden bijgewerkt. Ook zijn de voeten en handen bijgewerkt, waarvan de vingers en tenen
waren verweerd.

Het zevende reliëf aan het hoogkoor laat wederom twee mannelijk figuren zien (zie
afbeelding 7). De linker persoon heeft halflang, loshangend, krullend haar tot aan zijn
schouders en een baard. Op zijn hoofd heeft hij een pet. Hij draagt een tuniek met een
heupgordel die uit diverse delen bestaat. Deze lijken in de vorm van bloemen te zijn
vervaardigd. Aan zijn gordel hangt een dolk. Verder draagt hij een strakke broek. Zijn
linkerarm is bij de elleboog verloren gegaan, in zijn rechterhand lijkt hij een langwerpig
voorwerp, wellicht een zwaard of knots te houden. De rechter figuur lijkt eenzelfde kapsel als
zijn compagnon te hebben, en draagt eenzelfde kleding, zijnde een tuniek met heupgordel en
strakke broek, maar zonder dolk. In zijn rechterhand draagt hij een zwaard, en ook zijn arm is
bij de elleboog verloren gegaan. Ze staan tegenover elkaar, doch niet in aanvalspositie. Beide
figuren hebben een been opgetrokken, alsof zij aan het lopen zijn.
Dit reliëf is vervangen in 1914. Hierbij heeft men de positie van beide mannen
behouden, en heeft men ervoor gekozen om beide mannen eenzelfde heupgordel te geven.
Deze bestaan uit schakels met daarin een ronde steen. Beide mannen hebben een zwaard
gekregen, dat ze tegen hun schouder laten rusten. Dit komt overeen met het origineel. Waar
beiden hun linker onderarmen verloren waren, zijn kleine, ronde schilden toegevoegd, hoewel
er op het originele reliëf geen aanwijzingen zijn voor dergelijke objecten.171

Het achtste reliëf (zie afbeelding 8) is het middelste reliëf aan het hoogkoor, en is daarmee de
meest oostelijke voorstelling. Hierop afgebeeld zijn een mannelijk en een vrouwelijk figuur.
Het vrouwelijk figuur, rechts, is bijna geheel verloren gegaan. Van haar zijn nog slechts de
benen vanaf de knieën zichtbaar, gehuld in een lange jurk. De omtrek van haar lichaam is nog
te onderscheiden, evenals een verhoging ter hoogte van haar borsten. De linker figuur is te
herkennen als een man, met een tuniek met wijde mouwen, een heupgordel en een dolk en een
strakke broek. Hij lijkt verder beschermende kniestukken te dragen. Zijn linkerhand houdt hij
aan het gevest van zijn dolk, terwijl hij met zijn rechterhand een langwerpig voorwerp
vasthoudt, dat hij tegen zijn schouder houdt. Het gevest van een zwaard lijkt herkenbaar. Zijn
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Desondanks moet ik wel toegeven dat ik het een logische gedachte vind om schilden toe te voegen, daar de
figuren nergens op de reliëfs geheel los komen van het oppervlak. Daarom is het onlogisch dat hun armen ver
waren uitgestoken. Aangezien de armen niet meer bewaard waren, lijkt het daarom logisch dat de figuren iets
vasthielden wat het zicht op hun linkerarmen blokkeerde.
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gezicht is behaard, en hij heeft loshangend, krullend haar tot op zijn schouders. Op zijn hoofd
lijkt hij een hoed te dragen.
In 1914 is dit reliëf in zijn geheel vervangen. De houding van de man is overgenomen,
en ook het onderste deel van de houding van de vrouw is getrouw gekopieerd. Het gezicht van
de man heeft niet alleen een baard, maar ook een snor gekregen, en op zijn hoofd prijkt een
kroon. Het object in zijn hand is geïnterpreteerd als een scepter, welk een standaard attribuut
is voor een koning. Het andere attribuut, de rijksappel, mist echter. Dit omdat de koning in
kwestie zijn linkerhand aan het gevest van zijn dolk houdt. Zijn kniestukken zijn verdwenen,
en zijn benen lijken dikker te zijn dan op het origineel. De vrouw is bijna volledig
gereconstrueerd. Zij heeft een rond gezicht en lang haar dat los over haar rug valt. Op haar
hoofd heeft ze eveneens een kroon. Haar rechterhand houdt ze voor haar borst, in haar
linkerhand lijkt ze een kussen of een boek met kwasten te houden. Haar middel wordt
geaccentueerd middels een brede riem, waaraan een lange lap stof tot op de zoom van haar
jurk hangt. Van deze zijn de restanten nog zichtbaar op het origineel. Opvallend is dat er veel
aandacht is besteed aan het juist overnemen van de details. Zo heeft men bij de „koning‟ de rij
knoopjes op zijn tuniek overgenomen, evenals de versiering aan zijn wijde tuniekmouwen. De
manier waarop zijn mouwen geplooid zijn, is ook met veel detail overgenomen. Dit geldt ook
voor de manier waarop de jurk van de vrouw over haar voeten valt, en hoe haar linkervoet
nog net zichtbaar is.

Het eerste reliëf aan de zuidzijde van het hoogkoor (zie afbeelding 9) is zwaar verweerd. Er
zijn twee mannelijke figuren op te herkennen op basis van hun kleding. Van beide mannen is
het hoofd verloren gegaan, maar bij de linker man is nog een tuniek met heupgordel en dolk
en strakke broek te herkennen. De linker man laat met zijn rechterhand een wapen, mogelijk
een knots of zwaard, tegen zijn schouder rusten. In zijn linkerhand houdt hij een los hoofd
vast. Dit hoofd heeft halflang krullend haar, het onderste deel is verloren gegaan. Hierdoor
valt niet meer na te gaan of hij een baard of een glad gezicht had. De rechter figuur is te
herkennen als een man aan zijn strakke broek. Hoewel hij bijna geheel is verweerd, lijkt hij in
zijn linkerhand, waarvan hij de hand ter hoogte van zijn buik lijkt te houden, een bundeltje te
houden, gelijkend op een bundeltje stof.
Deze voorstelling is in 1915 vervangen door een nieuw reliëf, waarbij men de
ontbrekende delen heeft aangevuld. De positie van de linker man is gekopieerd. Zijn hoofd is
geïnterpreteerd als een glad gezicht, met golvend haar tot op zijn schouders en een serieus
kijkend gezicht. Het wapen in zijn hand is aangevuld tot een grote bijl. Het hoofd is verder
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aangevuld tot een volledig hoofd, met een baard. Van de rechter man heeft men eveneens een
baardeloze man gemakt, met krullend haar tot op zijn schouders en een pet op het hoofd. Hij
draagt een kanten kraag. De positie van zijn linkerhand is veranderd. Deze houdt hij nu voor
zijn borst, en het lijkt alsof hij een klein object omhoog houdt. Zijn rechterhand houdt hij voor
zijn buik, en daarin houdt hij een handschoen of een ander klein stoffen object. Eveneens
toegevoegd is een heuptas, waarin een dolk gestoken lijkt te zijn.

Daarnaast, op het tiende reliëf gerekend vanaf het noorden, zijn een man en een vrouw
afgebeeld (zie afbeelding 10).Van de man, die links op het wimbergreliëf staat, is enkel de
torso nog te herkennen. Zijn benen en hoofd zijn weggesleten. Zijn rechterhand houdt hij voor
zijn buik. In zijn rechterhand houdt hij een langwerpig object, waarvan het gevest of handvat
nog in zijn hand te zien is. Hij draagt waarschijnlijk een tuniek, zijn heupgordel, bestaande uit
vierkante schakels is nog zichtbaar, evenals de dolk die aan zijn gordel hangt. Op de
rechterkant van het reliëf staat een vrouw afgebeeld met lang haar dat in twee strengen over
haar schouders valt. Met haar beide handen houdt zij haar haar vast. Ze lijkt geen
hoofdbedekking te dragen. Haar lange jurk reikt tot op de grond, haar linkervoet is nog
zichtbaar onder de zoom.
Het reliëf is in 1915 gerestaureerd, waarbij het geheel is vervangen. De linker figuur is
aangevuld als een bebaarde man met halflang haar en een pet. In zijn rechterhand draagt hij
een staf, met een halfronde bekroning, die tegen zijn schouder rust. In zijn linkerhand, die
langs zijn lichaam valt draagt hij verder een opgerold stuk papier of perkament. Hij draagt
hier een tuniek met wijdvallende mouwen, die scherp geplooid zijn. De vrouw daarnaast was
nog in redelijk goede staat, en daar postuur is dan ook overgenomen. In haar rechterhand
houdt zij niet haar haar, maar een langwerpig object, net iets langer dan haar hand.
Toegevoegd aan haar kleding is een heupgordel, en een langwerpige lap stof die tot aan haar
knieën valt. Hoewel de plooien van haar jurk zijn gekopieerd, lijken deze minder diep dan op
het verweerde origineel het geval is.

Op het elfde wimbergreliëf (zie afbeelding 11) zijn twee mannen afgebeeld. De linker man
heeft een baard en zijn haar lijkt bedekt te zijn onder een hoed met een sluier. Hij draagt een
lange, strakke tuniek met heupgordel en dolk. In zijn linkerhand houdt hij een klein, rond
schild en in zijn rechterhand een wapen, mogelijk een knots.172 Zijn compagnon draagt
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Dit op basis van het ronde gevest of handvat.

eveneens een strakke tuniek met heupgordel en dolk. Zijn linkerarm en gezicht zijn
verdwenen, maar in zijn rechterhand is nog zichtbaar dat hij een wapen draagt. Daar ik sporen
van een gevest herken, vermoed ik dat dit een zwaard is.
In 1917 is dit reliëf vervangen, waarbij enkele aanpassingen zijn doorgevoerd. De
rechter man heeft geen hoed maar een pet gekregen, waar zijn haar onder uit komt. Zijn schild
is bijgewerkt, evenals zijn kleding. Aan zijn arm is een rij kleine knoopjes zichtbaar. Of deze
functioneel zijn, of enkel ter decoratie, is onbekend. Hij draagt in zijn hand een knots met een
verzwaard einde. De schakels van zijn heupgordel zijn groter en fijner dan op het origineel,
waar zij slechts uit vierkanten bestonden. Bij de rechter man is het gezicht aangevuld tot een
glad gezicht met haar tot aan de schouders. Hij draagt een krans op zijn hoofd. In zijn handen
draagt hij een knots en een schild als de linker man. Ook bij hem is een rij knoopjes aan zijn
onderarm zichtbaar, wat doet vermoeden dat hier een uniform is weergegeven. Zijn
heupgordel komt overeen met de gordel op het origineel.

Het twaalfde reliëf (zie afbeelding 12) betreft wederom twee mannelijke figuren, beiden
gekleed in tuniek met wijde mouwen en heupgordel. De linker persoon draagt een zwaard aan
zijn heup. Over zijn tuniek heeft hij een brede ketting en zijn mouwen zijn versierd aan de
randen. Over zijn schouders lijkt een mantel te hangen. Zijn hoofd houdt hij gebogen, zodat
hij kan drinken uit de beker in zijn rechterhand die hij aan de voet vasthoudt. Zijn linkerhand
rust op zijn gordel. Zijn haar is krullend en valt tot aan zijn schouders. Hij lijkt een glad
gezicht te hebben. De rechter man is niet aan het drinken, maar lijkt een beker te vullen uit
een kruik die over zijn schouder hangt. Hij heeft een bebaard gezicht, en krullend haar tot op
zijn schouders. Hij lijkt te lachen naar de toeschouwer. Op zijn hoofd draagt hij een pet. Zijn
broekje is versierd met ruches, en zijn mouwen lijken eveneens ruches te hebben.
Deze wimberg is in 1918 gerestaureerd. De torso van beide mannen is bewaard
gebleven in het nieuwe reliëf. De benen, handen en hoofden zijn vernieuwd, evenals het
zwaard van de linker man. In plaats van een beker op een voet houdt de linker man nu een
kruik vast, waaruit hij drinkt. De rechterman houdt wel nog een beker vast, maar hij kijkt nu
eerder serieus dan lachend uit de voorstelling.

Ook op het dertiende reliëf aan het hoogkoor staan twee mannen afgebeeld (zie afbeelding
13). De linker man is gekleed in een wijde tuniek, met heupgordel, bestaande uit ronde
schakels en strakke broek. Op zijn hoofd draagt hij een hoed, waar zijn krullend haar onder uit
komt. Hij heeft verder een baard en een snor. Met beide handen houdt hij een zwaard vast. De
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rechter man is bijna symmetrisch afgebeeld ten opzichte van zijn partner. Hoewel zijn hoofd
verloren is gegaan, is nog zichtbaar dat hij een strakke tuniek draagt, een heupgordel van
ronde schakels en strakke broek. Ook hij houdt een zwaard in beide handen, hoewel hij zijn
zwaard paraat naar voren houdt, waar het zwaard van de linker man tegen zijn schouder lijkt
te rusten.
In 1918 is dit reliëf uitgenomen en vervangen. De houding van beide mannen is
overgenomen, evenals de details in de tuniek van de rechterman. De zwaarden zijn
bijgewerkt. De linker man heeft een glad gezicht en een volle bos haar gekregen. Hij draagt
eenzelfde hoed als zijn partner, links. Hoewel de zwaarden op het originele reliëf even groot
en breed lijken te zijn, heeft de linker man op het nieuwe reliëf een dunner zwaard gekregen.

Het veertiende en een na laatste reliëf aan het hoogkoor is zwaar verweerd (zie afbeelding
14). Er zijn twee personen op afgebeeld, beide mannelijk. De linker figuur is bijna geheel
verweerd, maar ter hoogte van zijn borst is nog een driehoekig schild zichtbaar, met daarom
vier kwartieren. Hij houdt zijn linkerarm voor zijn borst en lijkt een handschoen aan zijn
linkerhand te hebben. Zijn linkerbeen is opgetrokken. Onder deze voet is een monster
afgebeeld, dat naar zijn voet lijkt te happen. De rechter figuur is gekleed in een wijde tuniek,
met versiering aan de rand van de mouwen. Hij draagt een driehoekig schild, waarvan de twee
onderste kwartieren nog zichtbaar zijn. Zijn gehandschoende rechterhand houdt hij voor zijn
borst, de resten van een gevest van een zwaard of ander wapen zijn nog te herkennen. Tussen
zijn benen bevind zich eveneens een monster, dat zich met zijn klauwen aan de rechtervoet
van de man vastklampt.
Deze voorstelling is in 1920 vervangen, waarbij de linker figuur is geïnterpreteerd als
een ridder of soldaat. Hij draagt een wijde tuniek, een borstplaat en beenstukken. Aan zijn
gordel hangt een dolk. Op zijn hoofd draagt hij een langwerpige helm die het gezicht open
laat. Hij heeft een glad gezicht Zijn handschoenen lijken aan de rand bezet te zijn met stenen.
In zijn handen houdt hij een speer, waarmee hij het monster tussen zijn benen in de bek steekt.
Het monster lijkt op een draak, met een lange snuit en oren, en een kronkelend lichaam dat
geen poten lijkt te hebben. De wervels van zijn ruggengraat steken uit. De rechter figuur is
een bebaarde man met krullend haar en een pet op zijn hoofd. In zijn handen draagt hij een
schild met vier kwartieren en een zwaard. Zijn handschoen is niet gedecoreerd, maar de
mouwen van zijn wijde tuniek zijn versierd en hij draagt een kostbaar uitziende heupgordel.
Het monster tussen zijn benen is gekopieerd naar het origineel, hoewel het gladder afgewerkt
lijkt te zijn met minder dieptewerking.
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Het vijftiende reliëf aan het hoogkoor (zie afbeelding 15) is eveneens sterk verweerd. Er zijn
twee figuren herkenbaar die in gevecht met elkaar lijken te zijn. De linker figuur lijkt bedekt
te zijn in een dikke vacht. Zijn voeten worden bij elkaar gehouden door een slang die zich om
zijn voeten lijkt te wikkelen. Hij houdt een rond schild aan zijn linkerarm, waarvan de
binnenkant zichtbaar is, en een stompje geeft mogelijk de overblijfselen van zijn rechterarm
aan. Achter zijn rug is een stuk stof zichtbaar, mogelijk van een hoed of mantel die hij draagt.
Zijn hoofd is verloren gegaan. Tegenover hem bevind zich een gekleed figuur, mogelijk een
mens. Hij heeft een tuniek met wijde mouwen aan, draagt een lange wapenrok, en in zijn
linkerhand houdt hij een schild waarop de resten van een bebaard gezicht zichtbaar zijn.
Hoewel ook bij deze persoon geen wapen meer zichtbaar is, is aan de houding van beide
figuren af te leiden dat ze in gevecht zijn; ze zijn naar elkaar toegekeerd en op basis van hun
opgetrokken benen is af te leiden dat ze in beweging zijn weergegeven.
Het reliëf is in 1921 vervangen door een nieuw reliëf. De linker figuur is hier geduid
als een wildeman met een baard en snor. Zijn haar reikt tot op zijn schouders. Hij draagt een
korte mantel, die dicht om zijn nek sluit en achter hem aan wappert. Zijn arm is gebogen
weergegeven. Mogelijk is dit een kunstgreep om de holle zijde van zijn schild te kunnen
tonen. In zijn rechterhand heeft hij een knots met een verzwaard uiteinde. Het stompje dat ik
eerder als zijn arm duidde is niet verwerkt in dit reliëf. De slang aan zijn voeten blijkt de
staart van een draakachtig monster te zijn, met een lange snuit. Hij wikkelt zijn staart om het
rechterbeen van de wildeman, terwijl zijn klauwen eveneens in zijn been verzinken. De
wildeman is echter geconcentreerd op de tegenstander tegenover hem, die, hoewel zijn
rechterarm op het originele reliëf compleet is verdwenen, met een opgeheven zwaard en
schild met baardig gezicht lijkt aan te vallen. Aan zijn muts is een sluier bevestigd, die tot
halverwege zijn rug reikt. Zijn gezicht is getooid met een lange baard en snor. De details in de
plooien van zijn tuniek en wapenrok zijn gekopieerd.
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Afbeeldingen

Afbeelding 1. Anoniem, wimberg 1 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee bebaarde mannen met zwaard en schild. Origineel uit 1350-1400,
gerestaureerd in 1910.

Afbeelding 2. Anoniem, wimberg 2 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, Adam en Eva. Origineel uit 1350-1400, gerestaureerd in 1908.
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Afbeelding 3. Anoniem, wimberg 3 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, vedelaar en luitspeler. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1911.

Afbeelding 4. Anoniem, wimberg 4 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, mannen met knots en schild. Origineel uit 1350-1400, gerestaureerd in 1912.
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Afbeelding 5. Anoniem, wimberg 5 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee engelen met staf en zwaard. Origineel uit 1350-1400, gerestaureerd in
1912.

Afbeelding 6. Anoniem, wimberg 6 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee wildemannen. Origineel uit 1350-1400, gerestaureerd in 1913.
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Afbeelding 7. Anoniem, wimberg 7 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee gewapende mannen. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1914.

Afbeelding 8. Anoniem, wimberg 8 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, mannelijk en vrouwelijk figuur. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1914.
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Afbeelding 9. Anoniem, wimberg 9 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee mannen waarvan een met een hoofd. Origineel uit 1350-1400,
vervangen in 1915.

Afbeelding 10. Anoniem, wimberg 10 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, een man en een vrouw. Origineel uit 1350-1400, gerestaureerd in 1915.
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Afbeelding 11. Anoniem, wimberg 11 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee mannelijke figuren. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1917.

Afbeelding 12. Anoniem, wimberg 12 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee mannen met drinkattributen. Origineel uit 1350-1400, gerestaureerd in
1918.
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Afbeelding 13. Anoniem, wimberg 13 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee gewapende mannen. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1918.

Afbeelding 14. Anoniem, wimberg 14 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee mannelijke figuren. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1920.

Afbeelding 15. Anoniem, wimberg 15 aan het hoogkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, vechtende wildeman en mensfiguur. Origineel uit 1350-1400, vervangen in
1921.
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Afbeelding 16. Anoniem, wimberg 1 aan het Bockkoor van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee draakachtige monsters. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 19221923.

Afbeelding 17. Anoniem, wimberg 1 aan de zuidelijke koorzijbeuk van de Sint Janskathedraal
te „s-Hertogenbosch, twee monsters. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1922-1923.
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Afbeelding 18. Anoniem, wimberg 2 aan de zuidelijke koorzijbeuk van de Sint Janskathedraal
te „s-Hertogenbosch, twee monsters. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1922-1923.

Afbeelding 19. Anoniem, wimberg 3 aan de zuidelijke koorzijbeuk van de Sint Janskathedraal
te „s-Hertogenbosch, eenhoorn en draak. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1922-1923.

Afbeelding 20. Anoniem, wimberg 1 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee menselijke figuren. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1928.
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Afbeelding 21. Anoniem, wimberg 2 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, drie menselijke figuren. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1929.

Afbeelding 22. Anoniem, wimberg 3 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, een engel en een vrouwelijk figuur. Origineel uit 1350-1400, vervangen in
1928.

Afbeelding 23. Anoniem, wimberg 4 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee vrouwelijke figuren. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1930.

74

Afbeelding 24. Anoniem, wimberg 5 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, ten minste zeven figuren, waarvan twee op de voorgrond. Origineel uit 13501400, vervangen in 1930.

Afbeelding 25. Anoniem, wimberg 6 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, ten minste vier figuren, waarvan twee op de voorgrond. Origineel uit 13501400, vervangen in 1931.

Afbeelding 26. Anoniem, wimberg 7 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee mannelijke figuren met beestenkoppen. Origineel uit 1350-1400,
vervangen in 1931.
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Afbeelding 27. Anoniem, wimberg 8 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, een mannelijk figuur met een object in zijn handen, een vrouwelijk figuur met
kind en een engel. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1932.

Afbeelding 28. Anoniem, wimberg 9 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, een mannelijk en vrouwelijk figuur en een kind. Origineel uit 1350-1400,
vervangen in 1931-1932.

Afbeelding 29. Anoniem, wimberg 10 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee gewapende mannelijke figuren waarvan een met kind. Origineel uit
1350-1400, vervangen in 1931-1932.
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Afbeelding 30. Anoniem, wimberg 11 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, drie mannelijke figuren. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1931-1932.

Afbeelding 31. Anoniem, wimberg 12 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, vrouwelijk figuur, kind, muildier en mannelijk figuur. Origineel uit 13501400, vervangen in 1931-1932.

Afbeelding 32. Anoniem, wimberg 13 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, mannelijk en vrouwelijk figuur. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 19311932.
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Afbeelding 33. Anoniem, wimberg 14 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee menselijke figuren, waarvan een mannelijk. Origineel uit 1350-1400,
vervangen in 1932.

Afbeelding 34. Anoniem, wimberg 15 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee menselijke figuren. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1932.

Afbeelding 35. Anoniem, wimberg 16 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee wildemannen. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1933.
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Afbeelding 36. Anoniem, wimberg 17 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee wildevrouwen. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1933.

Afbeelding 37. Anoniem, wimberg 18 aan de straalkapellen, twee mannelijke figuren,
gewapend. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1933.

Afbeelding 38. Anoniem, wimberg 19 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee mannelijke figuren, gewapend. Origineel uit 1350-1400, vervangen in
1933.
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Afbeelding 39. Anoniem, wimberg 20 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, een mannelijk en vrouwelijk figuur. Origineel uit 1350-1400, vervangen in
1933.

Afbeelding 40. Anoniem, wimberg 21 aan de straalkapellen van de Sint Janskathedraal te „sHertogenbosch, twee mannelijke figuren. Origineel uit 1350-1400, vervangen in 1933.

Afbeelding 41. Anoniem, wimberg 1 aan de noordelijke koorzijbeuk van de Sint
Janskathedraal te „s-Hertogenbosch. Niet gerestaureerd.
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Afbeelding 42. Anoniem, wimberg 2 aan de noordelijke koorzijbeuk van de Sint
Janskathedraal te „s-Hertogenbosch, man met zwijn. Niet gerestaureerd.

Afbeelding 43. Anoniem, wimbergen 1 en 2 aan het noordelijk schip van de Sint
Janskathedraal te „s-Hertogenbosch, de Erwtenman en een mannelijk en vrouwelijk figuur.
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Afbeelding 44. Anoniem, De verloving van Jozef en Maria, c.1500-1600, eikenhout, hoogte
160 cm, Rijksmuseum Amsterdam.

Afbeelding 45. Giovan Angelo del Maino, Het huwelijk van de Maagd (detail), 1496-1536,
verguld en gepolychromeerd populierenhout, 118,5x56x13 cm, Museo Poldi Pezzoli.
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Afbeelding 46. Anoniem, Het huwelijk van Maria met Jozef (detail), 1525-1549, olieverf op
doek, 49,5x58,5 cm, Rijksmuseum Amsterdam.

Afbeelding 47. Petrus Christus, Annunciatie, 1452, tempera op hout, 86x55 cm, Groeninge
Museum Brugge.
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Afbeelding 48. Meester van Flémalle, Annunciatie, c.1420, tempera op eikenhout,
61x63,7cm, Musées Royaux des Baux-Arts Brussel.

Afbeelding 49. Melchior Broederlam, Annunciatie en Visitatie, 1393-1399, tempera op hout,
167-125 cm, Musée des Beaux-Arts Dijon.
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Afbeelding 50. Willem Vrelant, Visitatie, c.1460, tempera, bladgoud en inkt op perkament,
17,3x26,6 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

Afbeelding 51. Hugo van der Goes, Adoratie van de herders, 1476-1479, olie op hout,
253x304 cm, Galleria degli Uffizi, Florence.
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Afbeelding 52. Meester van Katharina van Kleef, De adoratie van Jozef en Maria, c.1440,
tempera en bladgoud op perkament, afmetingen onbekend, John Pierpont Morgan Museum,
New York.

Afbeelding 53. Werkplaats van de Boucicaut Meester, Adoratie van de Magi, 1415-1420,
tempera en bladgoud op perkament, 14,8x20,5 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.
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Afbeelding 54. Anonieme Vlaamse meester, Adoratie van de Magi met Sint Antonius Abt,
1390-1410, olie, tempera, bladgoud en bladzilver op paneel, 188,5x1-104,6 cm, The J. Paul
Getty Museum, Los Angeles.

Afbeelding 55. Hans Memling, De adoratie van de Magi, c.1470, olie op hout, 96,4x197 cm,
Museo del Prado, Madrid.
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Afbeelding 56, Melchior Broederlam, De presentatie in de tempel (detail), 1393-99, tempera
op hout, 167x125 cm, Musée des Beaux-Arts, Dijon.

Afbeelding 57. Bedfort Meester, Presentatie in de tempel (detail), 1440-1450, tempera,
bladgoud, goudverf en inkt op perkament, 16,4x23,5 cm, The J. Paul Getty Museum, Los
Angeles.
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Afbeelding 58. Jean Bourdichon, De presentatie in de tempel. 1498-1499, tempera en goud op
perkament, 17x24 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

Afbeelding 59. Anoniem, De moord van de onschuldigen (detail), c.1415, tempera, bladgoud
en goudverf op perkament, 29,6x42 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.
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Afbeelding 60. Willem Vrelant, De moord van de onschuldigen (detail), c. 1460, tempera,
bladgoud en inkt op perkament, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

Afbeelding 61. Melchior Broederlam, De vlucht naar Egypte (detail), 1393-99, tempera op
hout, 167x125 cm, Musée des Beaux-Arts, Dijon.
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Afbeelding 62. Spitz Meester, De vlucht naar Egypte (detail), c.1420, tempera en bladgoud op
perkament, 14,9x20.2 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

Afbeelding 63. Anoniem, De rust tijdens de vlucht naar Egypte, c.1500, olieverf op paneel,
602x822 cm, Walker Art Gallery, National Museum Liverpool.
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Afbeelding 64. Lucas Cranach de Oudere, De rust tijdens de vlucht naar Egypte, 1504,
tempera op hout, 69x51 cm, Staatliche Museen, Berlijn.

Afbeelding 65. Anoniem, De vlucht naar Egypte (midden), De ontsnapping van David
(rechts), veertiende eeuw, afmetingen onbekend.
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Afbeelding 66. Anoniem, De vlucht naar Egypte(onder), De ontsnapping van David (links),
c.1430-1450, afmetingen onbekend, Universiteitsbibliotheek Heidelberg.

Afbeelding 67. Anoniem, Het verraad van Joab, De Judaskus, Tryfon neemt Jonatan
gevangen, veertiende eeuw, afmetingen onbekend.
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Afbeelding 68. Anoniem, Het verraad van Joab, De moord van Jonatas door Triphon, en de
Judaskus, c.1430-1450, afmetingen onbekend, Universiteitsbibliotheek Heidelberg.

Afbeelding 69. Anoniem, Ruben zoekt zijn broer, Graflegging, De bruid zoekt haar geliefde,
veertiende eeuw, afmetingen onbekend.
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Afbeelding 70. Anoniem, Jozef door zijn broers in de put gegooid, Jonas door de vis
opgeslokt, Graflegging, c.1430-1450, afmetingen onbekend, Universiteitsbibliotheek
Heidelberg.

Afbeelding 71, Lieven van Lathem, Sint Michiel, 1469, tempera, bladgoud, goudverf,
zilververf en inkt op perkament, 9,2x12,4 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.
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Afbeelding 72. De Meester van Sint Mattheus, Overwinning van Sint Michiel en de engelen
over de demonen, 1375-1400, gepolychromeerd en geglazuurd reliëf, 400x650x65 cm, Canet
lo Roig.

Afbeelding 73. Het stadswapen van ‟s-Hertogenbosch, omhoog gehouden door twee
wildemannen.
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Afbeelding 74. Het stadwapen van Sneek, geflankeerd door een wildeman en een leeuw.

Afbeelding 75. Meester van het AB monogram, De besnijdenis, c.1530, olie op paneel, 42x39
cm, Gemäldegalerie, Berlijn.

Afbeelding 76. Simon Bening, De besnijdenis, 1525-1530, tempera, bladgoud en goudverf op
perkament, 11,4x16,8 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.
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Afbeelding 77. Jheronimus Bosch, De hooiwagen, c. 1500-1502, olie op paneel, 135x100 cm,
Museo del Prado, Madrid.
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Afbeelding 78. Pieter Brueghel de Oudere, Volkstelling van Bethelehem, 1566, olieverf op
paneel, 1635x1155 cm, Koninklijke Musea van Schone Kunsten, Brussel.

Afbeelding 79. Anoniem, wimberg 1 aan het koor van de Sint Sulpitiuskerk te Diest, twee
figuren, c. 1483-1489.
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Afbeelding 80. Anoniem, wimberg 2 aan het koor van de Sint Sulpitiuskerk te Diest, twee
figuren, c. 1483-1489.

Afbeelding 81. Anoniem, wimberg 3 aan het koor van de Sint Sulpitiuskerk te Diest, twee
figuren, waarvan een gevleugeld lijkt te zijn, c. 1483-1489.

Afbeelding 82. Anoniem, wimberg 1 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, Sint
Maarten verdrijft de duivel in de gedaante van een draak, origineel uit de 15e eeuw,
gerestaureerd tussen 1875-1894.
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Afbeelding 83. Anoniem, wimberg 2 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, Sint
Maarten deelt zijn mantel met een bedelaar, origineel uit de 15e eeuw, gerestaureerd tussen
1875-1894.

Afbeelding 84. Anoniem, wimberg 3 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, Sint
Maarten draagt de mis op, origineel uit de 15e eeuw, gerestaureerd tussen 1875-1894.
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Afbeelding 85. Anoniem, wimberg 4 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, Het
volk van Tours roept Sint Maarten uit tot bisschop, origineel uit de 15e eeuw, gerestaureerd
tussen 1875-1894.

Afbeelding 86. Anoniem, wimberg 5 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht,
heidenen hakken een pijnboom om. Een kruisteken behoedt Sint Maarten voor verplettering,
origineel uit de 15e eeuw, gerestaureerd tussen 1875-1894.
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Afbeelding 87. Anoniem, wimberg 6 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, een
afgodsbeeld stort ineen door de zegen van Sint Maarten, waarna het volk het verwoest,
origineel uit de 15e eeuw, gerestaureerd tussen 1875-1894.

Afbeelding 88. Anoniem, wimberg 7 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, Sint
Maarten wekt een gestorven kind tot leven, origineel uit de 15e eeuw, gerestaureerd tussen
1875-1894.
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Afbeelding 89. Anoniem, wimberg 8 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, Sint
Maarten verdrijft de duivel uit een bezetene, origineel uit de 15 e eeuw, gerestaureerd tussen
1875-1894.

Afbeelding 90. Anoniem, wimberg 9 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht,
genezing van een melaatse voor de poorten van Parijs, origineel uit de 15e eeuw,
gerestaureerd tussen 1875-1894.
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Afbeelding 91, Anoniem, wimberg 10 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht,
engelen troosten Sint Maarten, die berouw voelt na te hebben gesympathiseerd met ketters,
origineel uit de 15e eeuw, gerestaureerd tussen 1875-1894.

Afbeelding 92. Anoniem, wimberg 11 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, Sint
Maarten schenkt vergeving aan een boer die door een os (de duivel) is vermoord, origineel uit
de 15e eeuw, gerestaureerd tussen 1875-1894.
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Afbeelding 93. Anoniem, wimberg 12 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht,
ontmaskering van een als christen verklede duivel, origineel uit de 15e eeuw, gerestaureerd
tussen 1875-1894.

Afbeelding 94. Anoniem, wimberg 13 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, Sint
Maarten aan tafel bij keizer Maximus en zijn vrouw in Trier, origineel uit de 15 e eeuw,
gerestaureerd tussen 1875-1894.
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Afbeelding 95. Anoniem, wimberg 14 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, Sint
Maarten sticht het klooster van Marmoutier, origineel uit de 15e eeuw, gerestaureerd tussen
1875-1894.

Afbeelding 96. Anoniem, wimberg 15 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, Sint
Maarten ontdekt de relieken van de heilige soldaten van het Thebaanse legioen, origineel uit
de 15e eeuw, gerestaureerd tussen 1875-1894.
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Afbeelding 97. Anoniem, wimberg 16 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, Sint
Maarten op zijn sterfbed. Een monnik houdt de Bijbel voor; de duivel trekt zich terug,
origineel uit de 15e eeuw, gerestaureerd tussen 1875-1894.

Afbeelding 98. Anoniem, wimberg 17 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, de
Noormannen stoppen het beleg van Tours nadat zij de relieken van Sint Maarten hebben
gezien, origineel uit de 15e eeuw, gerestaureerd tussen 1875-1894.
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Afbeelding 99. Anoniem, wimberg 18 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht, de
wonderbaarlijke genezing van bisschop Hilderik van Luik op voorspraak van Sint Maarten,
origineel uit de 15e eeuw, gerestaureerd tussen 1875-1894.

Afbeelding 100. Anoniem, wimberg 19 aan de kloosteromgang bij de Domkerk te Utrecht,
bisschop Hilderik wijdt uit dankbaarheid een kerk aan Sint Maarten, origineel uit de 15e eeuw,
gerestaureerd tussen 1875-1894.
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