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Inleiding 

 

De kruiwagen. Het blijft een bijzonder onderwerp voor een bachelor-scriptie. Toch is er de stille 

hoop dat een ieder die deze scriptie leest naderhand zal moeten toegeven dat de kruiwagen een 

weliswaar marginale, maar toch interessante rol heeft gespeeld in de middeleeuwse iconografie.  

Na het lezen van Dinzelbachers artikel: ‘The way to the other world in medieval literature 

and art’, ontstond het idee om mij verder te verdiepen in de kruiwagen. Dinzelbacher noemt in 

zijn artikel een aantal bijzondere transportmiddelen die kunnen worden gebruikt bij het begaan 

van de wegen die leiden naar de hel. Zo zou de Gotische koning Theodoric de Grote te paard naar 

de hel zijn gereden, en geloofde men in middeleeuws Finland dat men ook skiënd naar de 

verdoemenis kon glijden. Ook noemt Dinzelbacher de hellekruiwagen als mogelijk vervoermiddel 

naar de hel. Hij claimt dat de hellekruiwagen, die meestal wordt voortgeduwd door een duiveltje 

of door een demonische figuur, niet vaak voorkomt.1 Mijn interesse was gewekt, en ik besloot op 

zoek te gaan naar de kruiwagen in de middeleeuwse kunst. Dit heeft  geresulteerd, na een 

uitgebreide zoektoch, in een database van bijna tachtig middeleeuwse kruiwagens.  

Niet alle kruiwagens die zijn opgenomen in de database zijn onderdeel van 

eschatologische voorstellingen. Zo komt de kruiwagen voor in bouw- en plattelandsscènes, maar 

de kruiwagen blijkt ook voor te komen in humoristische voorstellingen zoals in drôleriëen en op 

misericorden. De kruiwagen werd dus in de middeleeuwen in diverse voorstellingen en in bijna elk 

denkbaar medium verbeeld. Helaas is er geen literatuur die uitlegt waarom dit alledaagse 

vervoermiddel zo vaak, en op zulke diverse plekken, is weergegeven.  

Dit werkstuk is het eerste onderzoek naar de kruiwagen in de middeleeuwse kunst. In 

eerste plaats wordt daarom getracht om een compleet overzicht te geven van alle tot nu toe 

bekende kruiwagens in de middeleeuwse kunst. In combinatie met de database vormt dit de basis 

van mijn onderzoek. Vervolgens zullen de verschillende kruiwagenscènes nader worden 

onderzocht. Hoe is de kruiwagen bijvoorbeeld terecht gekomen in het middeleeuwse beeld van 

de hel, en op welke manier wordt de kruiwagen verbeeld in andere middeleeuwse scènes? Hierna 

volgt een poging om de mogelijke betekenis van de kruiwagen in de middeleeuwse kunst  te 

bepalen. De kruiwagen blijkt met name voor te komen in vermakelijke en moraliserende scènes: 

                                                            
1 Dinzelbacher 1986, 78-79.  
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is er misschien een speciale reden waarom men in deze scènes heeft gekozen voor dit bijzondere 

vervoermiddel? Jammer genoeg zal het antwoord op deze vraag, door de afwezigheid van 

literatuur, deels onbeantwoord blijven. Het laatste hoofdstuk zal daarom ingaan op de 

complexiteit van de kruiwagenscènes en daarmee inzichtelijk maken hoe lastig het is om een 

kruiwagen in bijvoorbeeld een hellescène te kunnen interpreteren. Ook zal er nader worden 

ingegaan op de ontwikkeling van dit vervoermiddel, van de dertiende tot en met de vijftiende 

eeuw, omdat dit mogelijk zou kunnen leiden naar een eventuele betekenis van de kruiwagen in 

de middeleeuwse kunst.  
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1. De middeleeuwse kruiwagen 

 

De kruiwagen in middeleeuws Europa 

De kruiwagen is uitgevonden in China en wordt daar al gebruikt vanaf ten minste de derde eeuw 

na Christus.2 Het is mogelijk dat het werktuig via de Islamitische wereld en Byzantium terecht is 

gekomen in Europa. In 1222 wordt de kruiwagen voor het eerst genoemd in een Europese 

archiefbron waarin de aankoop van acht kruiwagens uit Canterbury voor de werken van de koning 

in Dover wordt omschreven: ‘Item pro viii civeris rotantibus emptis apud Cantuarium’.3   

 Een uitgebreid onderzoek naar de middeleeuwse kruiwagen is lastig. Het gaat hier immers 

om een puur functioneel product. Nadat het werktuig nog een aantal keer werd opgelapt, werd 

het aan het einde van zijn levensduur waarschijnlijk in de kachel gegooid. Er is dus nauwelijks 

archeologisch bewijs voor het bestaan van de kruiwagen. Wel bestaan er schriftelijke bronnen die 

het bestaan van de kruiwagen kunnen aantonen, zoals het hierboven genoemde voorbeeld. 

Helaas is de terminologie waarmee kruiwagens worden aangeduid inconsistent, het is dus in veel 

gevallen onduidelijk of het gaat om echte kruiwagens of om kleine karren. Er is wel ruim 

voldoende middeleeuws beeldmateriaal beschikbaar over de kruiwagen waarmee het mogelijk is 

om te onderzoeken welke plaats dit werktuig in de samenleving innam.4 

 Volgens diverse onderzoekers5 zou de kruiwagen pas vanaf 1200 zijn intrede hebben 

gedaan op het platteland en de bouwplaatsen van Noord-Europa. Op basis van het beschikbare 

beeldmateriaal claimt Mathies dat de kruiwagen in de eerste eeuwen alleen voorkwam in 

Engeland, Frankrijk en in de Nederlanden.6 De eerste beeltenis van een kruiwagen in de Europese 

middeleeuwse kunst is te vinden op één glas-in-loodraam van de kathedraal van Chartres.7 Op dit 

raam, vermoedelijk gemaakt omstreeks 1220, zijn vier vishandelaren te zien. Eén handelaar zit 

samen met een lading vis op de kruiwagen terwijl de andere drie erachteraan lopen. Deze 

kruiwagen lijkt niet op de latere Europese modellen, met één klein wiel  aan de voorzijde en een 

laadbak, maar lijkt meer op de vroegere Chinese modellen, met twee grote wielen aan beide 

zijden en een laadplatform. 

                                                            
2 Needham 1965, dl. 4.2, 258-281.  
3 Mathies 1991, 357. 
4 Mathies 1991, 356-357. 
5 O.a. Needham 1965, dl. 4.2, 258; Mathies 1991, 357; Lewis 1994, 453. 
6 Lewis 1994, 456.  
7 Zie 10023. Dit nummer verwijst naar een afbeelding in de afbeeldingenbijlage.  
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Een ander glas-in-loodraam van de kathedraal van Chartres laat zien hoe zware ladingen 

voor de komst van de kruiwagen werden verplaatst.8 Op het raam zijn twee steenhouwers te zien 

die een steenblok verplaatsen in een draagbak: een  soort houten bak met aan beide zijden twee 

paar handvatten. Volgens Mathies was de kruiwagen al snel een succes omdat de aanschaf van 

een kruiwagen mankracht, en daarmee geld, uitspaarde. Uit archiefbronnen is gebleken dat een 

kruiwagen ongeveer net zo veel kostte als drie à vier daglonen van een arbeider. Doordat een 

zware lading nu door één persoon kon worden verplaatst in plaats van twee, werd het zeer 

aantrekkelijk om kruiwagens te gebruiken op bouwplaatsen en op het land.9   

 Zowel Lewis als Mathies geven een uitgebreid en tamelijk compleet beeld van de 

verschillende middeleeuwse kruiwagenmodellen.10 Om het predicaat ‘kruiwagen’ te mogen 

dragen zal het werktuig in dit werkstuk aan de volgende karakteristieken moeten voldoen: 1) een 

kruiwagen heeft één wiel of twee wielen die met elkaar zijn verbonden door een as, 2) de 

kruiwagen heeft een laadplatform of een laadbak waar materiaal, objecten, of mensen, op/in 

kunnen worden vervoerd, en 3) de kruiwagen heeft één paar handvatten die het mogelijk maken 

dat één persoon de lading kan verplaatsen.  

 

De kruiwagen in de middeleeuwse kunst: dertiende eeuw  

 De kruiwagen wordt in de westerse kunst vanaf de dertiende eeuw weergegeven. Volgens 

Lewis en Mathies is de eerste kruiwagen die hierin wordt weergegeven de hierboven vermelde 

kruiwagen in het glas-in-loodraam van de kathedraal van Chartres. Eigen onderzoek resulteerde in 

nog een kruiwagen uit dezelfde periode, 1220-1230, in een Parijse bijbel (Parijs, Bibliothèque 

Sainte-Geneviève, MS. 1185).11 Op fol. 127v is een miniatuur aangebracht over de bouw van een 

tempel door Cyrus de Grote waarop onderaan  een man met een kruiwagen is te zien.  

Andere dertiende-eeuwse voorbeelden van bouwvoorstellingen met kruiwagens komen 

ook uit manuscripten. De Vitae Offarum (Dublin, Trinity College, MS. 177), eerder toegeschreven 

aan Matthew Paris, heeft op fol. 59v een miniatuur waarop zowel twee mannen met een 

                                                            
8 Zie 10024.  
9 Mathies 1991, 357.  
10 Mathies 1991, 358-362; Lewis 1994, 453-458.   
11 Zie 10041. In het werkstuk wordt vaak naar manuscripten verwezen. Omdat deze manuscripten 
vergelijkbare namen hebben wordt er achter elk genoemd manuscript tussen haakjes de standplaats en het 
manuscriptnummer vermeld. Wanneer een manuscript voor de tweede maal wordt genoemd in de lopende 
tekst zullen deze gegevens zijn opgenomen in de voetnoten.   
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draagbak te zien zijn als een man met een kruiwagen.12 Ten slotte, aan het einde van de dertiende 

eeuw is er ook een kruiwagen te zien op een miniatuur over de bouw van de toren van Babel op 

fol. 24v in het psalterium van koningin Isabella van Engeland (München, Bayerische 

Staatsbibliothek, Cod. Gall. 16).13 De kruiwagen blijft, met name in de tweede helft van de 

vijftiende eeuw, zichtbaar in miniaturen en bas-de-pages die constructie- en 

bouwwerkzaamheden en werkzaamheden op het platteland verbeelden.14 De voorstellingen van 

kruiwagens waarmee normale werkzaamheden worden uitgevoerd zullen verder niet meer aan 

bod komen in dit werkstuk.   

 Opmerkelijk zijn de dertiende-eeuwse miniaturen waarin de kruiwagen niet wordt 

gebruikt als werktuig maar als vervoermiddel. De British Library bezit een kopie van de Libri 

Naturales van Artistoteles (Londen, British Library, Harley MS. 3487) uit het derde kwart van de 

dertiende eeuw.15 Op fol. 22v is een gehistorieerde initiaal getekend met daarop een geleerde die 

kijkt naar een lucht die is bezaaid met hemellichamen. Boven deze initiaal is een drôlerie te zien 

van een man die een kruiwagen voortduwt. In de kruiwagen zit een naakte man die zijn tong 

uitsteekt, de vinger van zijn ene hand heeft hij in zijn oor gestoken en met zijn andere hand houdt 

hij een fles vast.16 Ook in St. Omer bevindt zich een manuscript met daarin een dertiende-eeuwse 

miniatuur met een kruiwagen.  In een geïllumineerde bijbel (St. Omer, Bibliothèque de 

l’agglomération de Saint-Omer, MS. 005), vervaardigd tussen 1270 en 1290, is op fol. 138v een 

Laatste-Oordeel-scène verbeeld.17 In de initiaal is Christus weergegeven met aan de ene zijde 

Maria en aan de andere zijde Johannes. Onderaan het blad, aan de linkerzijde, zijn twee engelen 

met bazuinen te zien en een aantal zielen die wachten op het Oordeel.  Aan de rechterzijde 

worden de al verdoemde zielen in een kruiwagen weggedragen door een demonische figuur. In 

de kruiwagen zitten een gewone man, een bisschop en een koning. Ook is er nog een 

fantasiefiguur te zien die de kruiwagen vooruit-trekt met een band, hij draagt een doedelzak.18  

 Bovenstaande voorbeelden laten zien dat de kruiwagen al snel voor verschillende 

doeleinden werd gebruikt. Vijftig jaar na de introductie van de kruiwagen werd hij gebruikt als 

vervoermiddel en ook als zodanig afgebeeld in manuscripten. Daarnaast bewijzen deze 

                                                            
12 Zie 10025.  
13 Zie 10026. 
14 Zie 10042, 10043, 10048 (veertiende eeuw). 10027, 10028, 10033, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038, 
10039, 10062 (vijftiende eeuw) 
15 Zie 10051. 
16 http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Harley_MS_3487 (geraadpleegd 12-12-2016) 
17 Zie 10008.  
18 http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-stomer.fr/collection/626-bible/?n=1 (geraadpleegd 
12-12-2016) 
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miniaturen ook dat deze ontwikkeling zowel in Engeland als in Frankrijk plaats vond rond dezelfde 

tijd: de Libri Naturales van de British Library zou zijn vervaardigd in centraal Engeland, 

waarschijnlijk in Oxford19 en de geïllumineerde bijbel uit de Bibliothèque de l’agglomération de 

Saint-Omer werd gemaakt in het scriptorium van de Abdij van St. Bertin in de buurt van St. Omer 

en Thérouanne, en zou de invloed van de Parijse boekproductie uit dezelfde periode 

weerspiegelen.20  

 

Veertiende eeuw en vijftiende eeuw  

 In de veertiende en vijftiende eeuw komt de kruiwagen als vervoermiddel regelmatig voor 

in de kunst. Het vervoermiddel wordt ingezet in verschillende soorten scènes. Ten eerste zijn er 

de Laatste-Oordeel-scènes waarin een duivel/demonische figuur een kruiwagen voortduwt met 

daarin ongelukkigen die worden getransporteerd naar de hel. Binnen dit thema is onderscheid te 

maken in drie verschillende groepen mensen die naar de hel worden vervoerd: 1) dronken, vaak 

naakte, vrouwen, 2) een combinatie van een koning, een bisschop en één of meer gewone 

mensen, en 3) gewone stervelingen.  Deze scènes zijn vaak te vinden binnen een religieuze 

context:  zoals de glas-in-loodramen van de St. Mary Church in Fairford,21 gemaakt voor 1515, of 

op misericorden, zoals in de St. George Chapel in Windsor en de All Saints Church in Gresham,22 

alle vervaardigd in de vijftiende eeuw. Deze scènes zijn het vaakst te bewonderen op 

muurschilderingen in kerken. De Engelse muurschilderingen dateren uit de vijftiende eeuw en de 

relevante Nederlandse muurschilderingen dateren uit de vijftiende of zestiende eeuw.23 In 

Frankrijk, in Selligny, is ook een Laatste-Oordeel-scène met een kruiwagen te vinden, deze is 

vervaardigd in de zestiende eeuw.24 Opmerkelijk is het feit dat muurschilderingen met 

hellekruiwagens ook buiten Engeland, Frankrijk en de Nederlanden zijn gevonden. Zo is er een 

muurschildering in de St. Annakerk in Frombork, Polen, die dateert uit de vijftiende eeuw.25 Ook 

zijn er maar liefst zes hellekruiwagens te vinden op Laatste-Oordeel-scènes in kerken in 

Denemarken.26 

                                                            
19 Michael 1999, 179.  
20 Zie voetnoot 16.  
21 Zie 10003.  
22 Zie 10058, 10059.  
23 Zie 10002, 10010, 10022 (Nederland). 10019, 10020, 10021 (Engeland).  
24 Zie 10006. 
25 Zie 10017.  
26 Bolvig 2002, 181-182, 187-190, 205-206, 223. Zie 10068, 10069, 10070, 10071, 10072, 10073.   
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Daarnaast zijn er de humoristische scènes met kruiwagens. Het werktuig wordt dan vaak 

gehanteerd door apen of door narren. Bijzonder is dat deze voorstellingen al als bas-de-pages 

voorkomen in manuscripten vanaf de vroege veertiende eeuw. Zo is op f. 184r van de Taymouth 

Hours (Londen, British Library, Yates Thomson MS. 13) een apenmoeder te zien die haar kroost 

vervoert in een kruiwagen. Dit manuscript is waarschijnlijk vervaardigd in Londen tussen 1325 en 

1350.27 Het Vlaams Psalterium (Oxford, Bodleian Library, MS. Douce 6), gemaakt in 1320-1330, 

heeft op f. 184v een opmerkelijke bas-de-page waarop zowel apen als narren voorkomen.28 Een 

op een kruiwagen liggende nar wordt door een aap geduwd en door een andere aap 

voortgetrokken. Daarnaast zijn er ook nog andere humoristische bas-de-pages met kruiwagens, 

een voorbeeld is een getijdenboek wat wordt bewaard in New York (Morgan Library, MS.  M. 

1175), vervaardigd aan het begin van de zestiende eeuw,  waar op f. 191r een dikke man te zien is 

die zijn buik ondersteunt met een kruiwagen.29 Ook zijn er scènes waarin een man een kruiwagen 

duwt met daarin een dronken vrouw. Deze scènes komen met name voor in de vijftiende en 

vroege zestiende eeuw.30 

Ook wordt de kruiwagen gebruikt als rolstoel voor gehandicapten en ouderen. In het 

vroege veertiende-eeuwse Luttrel Psalter (Londen, British Library, MS. 42130), op f. 186v, is een 

gehandicapte persoon te zien die wordt gedragen op een kruiwagen.31  Bijzonder zijn ook de 

latere scènes met de fontein van de eeuwige jeugd, hierin worden ouden van dagen in 

kruiwagens naar de fontein gereden.  Lucas Cranach de Oudere wijdde in 1546 een schilderij aan 

dit onderwerp.32 Uitzonderlijk is het fresco over de fontein van de eeuwige jeugd in het Castella 

della Mantua in Italië, gemaakt in 1420. Dit is naar alle waarschijnlijkheid de eerste kruiwagen in 

de Italiaanse kunst.33  

 

 

 

 

 

                                                            
27 Zie 10018. 
28 Zie 10053. 
29 Zie 10066.  
30 Zie 10040, 10063 (vijftiende eeuw). 10061, 10065 (zestiende eeuw).  
31 Zie 10031.  
32 Zie 10050.  
33 Zie 10049. 
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2. De kruiwagen in de middeleeuwse hel 

 

In een vroeg vijftiende-eeuws getijdenboek (Londen, British Library, Additional MS. 29433) dat 

mogelijk zou zijn vervaardigd voor Lodewijk van Guyenne,34 staat op fol. 89r een prachtige 

illuminatie van de hel.35 Er zijn verschillende duiveltjes en demonische figuren te zien die druk in 

de weer zijn met het vervoeren en martelen van verdoemde zielen, en in de rechterbovenhoek 

vervoert een duiveltje een aantal stervelingen op een kruiwagen. Deze voorstelling van de hel is 

niet uitzonderlijk, veel middeleeuwse hellescènes tonen een vermakelijk en soms zelfs 

humoristisch beeld van de hel en het vagevuur. Toch is het opmerkelijk dat de middeleeuwse hel 

op deze manier wordt verbeeld. De hel was in de middeleeuwen een onverbiddelijke realiteit, 

iedereen die zonden had begaan zou erin terecht komen.36 Waarom kon de hel dan toch op een 

amusante manier worden verbeeld? En wat heeft een kruiwagen te zoeken in een Laatste-

Oordeel-scène?  

 

Het ontstaan van de middeleeuwse hel  

Volgens Turner heeft de hel een hoge ‘amusementswaarde’, de hel heeft mensen altijd 

geïntrigeerd. Waar de hemel altijd intuïtief wordt opgevat als een soort metafoor, een ultieme 

plek van geluk, wordt de hel meestal veel letterlijker opgevat.37 Aangezien de hel als bestaande 

plek in alle tijden tot fascinerende speculaties heeft geleid, is het niet zo gek dat het beeld van de 

middeleeuwse hel voortkomt uit een lange traditie.  

In de bijbel wordt de hel genoemd, maar in zeer beperkte mate. De belangrijkste passages 

over de hel zijn: 1) De omschrijving van het einde der tijden en het Laatste Oordeel door Johannes 

in het boek Openbaringen, en 2) Mattheus 27:52 waarin wordt beschreven hoe de graven 

openbraken na de kruisiging en de dood van Christus. Petrus verklaart deze passage van Mattheus 

in zijn eerste brief: ‘Because Christ also died once for our sins, the just for the unjust: that he might 

offer to God, being put to death indeed in the flesh, but enlivened in the spirit. In which also 

                                                            
34 https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/TourFr1400.asp (geraadpleegd 30-12-2016) 
35 Zie 10015. 
36 Gurevich 1992, 67-68. 
37 Turner 1994, 9. 
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coming he preached to those spirits that were in prison.’38 Volgens Petrus is Christus na zijn 

kruisiging afgedaald in de hel om daar te prediken voor de oudtestamentische aartsvaders.39 De 

korte passages over de hellevaart van Christus en het boek Openbaringen geven weinig 

informatie over het aangezicht van de hel. De bijbelse hel is enkel het startpunt geweest in de 

ontwikkeling van de rijke beeldtaal en de verhalen over de hel die pas in latere eeuwen tot 

volledige bloei zijn gekomen.  

 Al in de vroegchristelijke periode zijn er opwindende verhalen ontstaan die voortborduren 

op de korte passages uit de bijbel. Zo wordt in het Evangelie van Bartholomeüs uit de derde eeuw 

en het Evangelie van Nicodemus uit de vijfde eeuw uitgebreid beschreven hoe Christus zou zijn 

afgedaald naar de hel. Daarnaast is het beeld van de hel ook gevormd door de vroegchristelijke 

kerkvaders die zich met dit onderwerp bezighielden. Turner stelt dat Augustinus het beeld van 

een brandende hel met lichamelijk en geestelijke folteringen onderwees aan zijn volgelingen. 

Middeleeuwse theologen volgden de vroegchristelijke kerkvaders in deze theorieën, zo beschreef 

Thomas van Aquino hoeveel genoegdoening en vreugde hij haalde uit de helse afschuwelijkheden 

die zondaars moesten ondergaan.40 Het beeld van een gruwelijke, alles vernietigende hel kwam 

als beeld uit de hogere theologie en van de kerk. Volgens Le Goff had de hoge geestelijkheid 

nauwelijks invloed op het latere beeld van de vermakelijke hel. Dit beeld van de hel is volgens 

hem een product van de populaire of volkscultuur. Hij stelt dat juist deze groep van groot belang 

is geweest voor de ontwikkeling van verschillende religieuze dogma’s. In zijn boek, La naissance 

de Purgatoire, illustreert hij de invloed van de volkscultuur op het beeld van het vagevuur. Aan de 

hand van middeleeuws bronmateriaal beschrijft Le Goff hoe het vagevuur al vanaf de twaalfde 

eeuw een belangrijk onderdeel was van de middeleeuwse eschatologie, terwijl de kerk het 

vagevuur pas in 1247 officieel heeft erkend.41  

 Belangrijk voor de ontwikkeling van het beeld van de middeleeuwse hellescènes was de 

visioenliteratuur. Dit zijn verhalen waarin mensen via een visioen of droom een kijkje hebben 

kunnen nemen in het hiernamaals. De eerste visioenen zijn opgeschreven door Paus Gregorius de 

Grote in de zesde eeuw. De visioenliteratuur is met name nuttig geweest voor de ontwikkeling 

van de ‘topografische’ kenmerken van de middeleeuwse hel. Een belangrijk voorbeeld is de brug 

die vaak is te zien in hellescènes. Dit kenmerk van de hel wordt voor het eerst genoemd in een 

                                                            
38 Douay-Rheims 1 Petrus 3. 18-19 via: http://www.drbo.org/chapter/67003.htm (geraadpleegd 15-02-
2017). Dit citaat is opgenomen in het Engels omdat ik de Engelse versie van de Douay-Reims bijbel heb 
geraadpleegd.  
39 Turner 1994, 69, 74.  
40 Turner 1994, 69, 91.  
41 Le Goff 1981, 4, 237.  
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door Gregorius opgeschreven visioen van een soldaat. Ook in latere visioenliteratuur wordt deze 

brug genoemd, zoals in het bekende visioen van Tondalus.42 Hoewel paus Gregorius de Grote als 

westerse Kerkvader behoort tot de hoge geestelijkheid, moeten we volgens Owen niet 

concluderen dat de visioenliteratuur een kerkelijke ‘uitvinding’ is. De visioenliteratuur is een 

ontwikkeling die past binnen de literaire traditie en niet binnen de christelijke dogmatiek. 

Gregorius had weliswaar een hoge kerkelijke positie, maar deze heeft hem enkel de mogelijkheid 

gegeven om toegang te krijgen tot werken uit de klassieke oudheid. Elementen uit deze vroegere 

literatuur heeft hij vervolgens toegepast in zijn latere optekeningen van de visioenen.43  

 Vanaf de twaalfde eeuw werd algemeen aangenomen dat de hel vanaf de aarde te 

bereiken was. De hel zou zich onder de aardkorst bevinden en te bereiken zijn via grotten en 

aardkloven. Vulkanen zouden dienen als schoorstenen die de rook van het brandende hellevuur 

moesten uitblazen. Dit beeld van de hel bracht nieuwe verhalen met zich mee. Er waren mensen 

die beweerden dat ze de poorten van het vagevuur hadden bezocht, zoals het laat veertiende-

eeuwse bezoek aan het vagevuur van Guillaume de Lille, opgeschreven in de kronieken van 

Froissart. Deze reizigersliteratuur had vaak overeenkomsten met de twaalfde-eeuwse legende van 

de heilige Patrick van Ierland,  waarin Christus hem de poorten van het vagevuur heeft laten 

zien.44 Volgens een ander twaalfde-eeuws verhaal uit Ierland, Tidings of Doomsday, zou de reis 

naar de ingang van de hel maar liefst dertig jaar duren.45 Door deze literaire ontwikkelingen is er 

in de twaalfde eeuw een duidelijke kentering te zien in de perceptie van de hel. De hel wordt, 

naast een gruwelijke plek waar verdoemden worden gemarteld, het toneel voor spannende en 

avontuurlijke verhalen.  

 De opkomst van de populaire mysteriespelen zijn ten slotte verantwoordelijk voor de 

humor in de middeleeuwse hellescènes. Mysteriespelen zijn ontstaan vanuit het liturgisch drama, 

dit waren simpele verbeeldingen van bijvoorbeeld passages uit de bijbel of van godsdienstige 

festiviteiten die werden opgevoerd tijdens de mis.46 Vanaf ongeveer de tiende eeuw werden deze 

korte religieuze toneelstukjes niet alleen meer opgevoerd in de kerk maar ook daarbuiten. Deze 

voorstellingen werden opgevoerd naast ander middeleeuws vermaak, zoals dat werd verzorgd 

door muzikanten en jongleurs. Al snel werden de toneelstukken razend populair, overal in Europa 

werden mysteriespelen opgevoerd. De mysteriespelen namen steeds meer professionele vormen 

aan: zo kwam de organisatie van de spelen in handen van samenwerkende gilden, waren er soms 

                                                            
42 Owen 1970, 12, 28. 
43 Owen 1970, 10, 18.  
44 Owen 1970, 218, 222.  
45 Dinzelbacher 1986, 70-71.  
46 Anderson 1963, 21.  
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honderden gekostumeerde personages en werden er grote rekwisieten gemaakt voor op het 

toneel.47 Er zijn vanaf de twaalfde eeuw verschillende mysteriespelen bewaard gebleven 

waaronder het Mystère d’Adam. Van dit mysteriespel zijn ook de aanwijzingen voor de 

vormgeving van het toneel bewaard gebleven, waaronder ook aanwijzingen voor de vormgeving 

van de hel.48 Na de plechtige en ingetogen bedrijven over bijbelse verhalen fungeerden de 

luchtige hellescènes als een vrolijke noot. Na verloop van tijd werden de bedrijven die zich 

afspeelden in de hel steeds kluchtiger: duivels kwamen zeer luidruchtig het toneel op en er was 

veel aandacht voor het laten van boeren en scheten.49  Volgens Pleij werden er in de Nederlanden 

ook mysteriespelen met hellescènes opgevoerd, zoals het Bredase Spel vanden heilighen 

sacramente vander Nyeuwervaert uit 1500. Deze hellescènes hebben niets meer te maken met de 

gruwelijke perceptie van de hel uit de vroegchristelijke tijd. De duivels komen elke scène luid 

scheldend het toneel opzetten (‘nortsch drol’ gore dwerg, ‘vuijl slepere’ smerige mankepoot) en 

zijn alleen bezig om het publiek te amuseren.50 In de twaalfde eeuw kwam de vermakelijke 

perceptie van de hel pas echt tot bloei en vanaf dat moment kreeg de kruiwagen een plek in de 

iconografie van de middeleeuwse hellescènes.  

 

De kruiwagen in de middeleeuwse hel  

 In het Mysteriespel van de heilige Barbara, opgevoerd in het Franse Laval in 1493, zijn de 

duivels in de hel verheugd als de koning van Cyprus besluit om ten oorlog te trekken tegen de 

heidense Saracenen. De duivel Béliar roept uit:  

“Il faut mener notre charette 

Nos traits, nos jougs, notre brouette 

Pours amener payens à force 

Qui doivent mourir en l’estorce 

De la guerre ja commencée.”51  

Deze opmerkelijke passage geeft aan dat de kruiwagen in het Mysteriespel van de heilige Barbara 

werd gebruikt door duivels om verdoemde zielen naar de hel te vervoeren. Helaas is dit de enige 

bron die het gebruik van de hellekruiwagen in mysteriespelen bevestigt. Er zijn geen andere 

                                                            
47 Turner 1994, 116-117. 
48 Owen 1970, 224.  
49 Turner 1994, 117.  
50 Pleij 2001, 64.  
51 Pottier 1902, 63  
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overgeleverde bronnen over de mysteriespelen bekend die de kruiwagen op zo’n specifieke 

manier benoemen. Helaas wordt de kruiwagen ook niet genoemd in de visioenliteratuur en de 

reizigersverhalen.   

 Volgens Dinzelbacher moest de kruiwagen worden gezien als één van de mogelijke 

vervoermiddelen naar de hel en het vagevuur. Hij benadrukt in zijn artikel ‘The Way to the Other 

World in Medieval Literature and Art’ het rotsvaste geloof van de middeleeuwers in de reis die zij 

moesten gaan afleggen na de dood. Zo zou de gewoonte om een overledene een paar schoenen 

mee te geven in het graf in veel regio’s gebruikelijk zijn geweest tot ver in de late middeleeuwen 

en soms zelf tot aan de moderne tijd.52 Volgens Dinzelbacher werd de kruiwagen maar zelden 

verbeeld als vervoermiddel naar de hel en hij stelt dat dit kwam door de sterke overeenkomsten 

met het oudtestamentische verhaal van de profeet Elia. De profeet zou namelijk door middel van 

een wagen zijn opgenomen in de hemel, en het zou dus ongepast zijn om een ‘heilig’ 

vervoermiddel, zoals een kar of kruiwagen, te gebruiken als transportmiddel naar de hel.53 

Dinzelbacher geeft helaas geen duidelijk onderbouwing voor deze stelling, maar uit eigen 

onderzoek zijn er twee manuscripten naar voren gekomen die mogelijk een connectie laten zien 

tussen een hellekruiwagen en een illuminatie van de tenhemelopneming van Elia. Beide 

manuscripten zijn oorspronkelijk vervaardigd in of nabij de benedictijner abdij van St. Bertin in St. 

Omer. In een geïllumineerde bijbel (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, MS. 76 F 5) , vervaardigd 

tussen 1190 en 1200, is op fol. 8r een illuminatie te zien van de tenhemelopneming van Elia.54 Op 

de illuminatie is te zien hoe de profeet door twee paarden in een wagen met twee wielassen naar 

de hemel wordt vervoerd.  De overeenkomende illuminatie is de al eerder vermelde Laatste-

Oordeel-scène op fol. 138v, uit de in 1270-1290 vervaardigde geïllumineerde bijbel uit St. Omer.55 

De kruiwagen die hier wordt geduwd door een duiveltje heeft weliswaar maar één wielas maar 

deze is wel op dezelfde manier aan de wagen bevestigd als de wielen aan de wagen van Elia. 

Daarnaast heeft zowel de hellekruiwagen als Elia’s wagen een bijzonder rasterpatroon aan de 

buitenste zijden van de bak. De manier waarop beide wagens zich verplaatsen verschilt overigens 

wel. De hellekruiwagen wordt voortgeduwd, maar wordt daarnaast ook getrokken door een 

fantasiefiguur.  De wagen van Elia wordt voortgetrokken door paarden. De halsters en de touwen 

waarmee de paarden de wagen van Elia voorttrekken komen niet overeen met het touw waarmee 

het fantasiefiguur de hellekruiwagen trekt. De touwen zijn wel in beide illuminaties op dezelfde 

wijze aan de wagen bevestigd, namelijk vastgezet aan de (voorste) wielas. De overeenkomst 

                                                            
52 Dinzelbacher 1986, 71. 
53 Dinzelbacher 1986, 71, 79.  
54 Zie 10076.  
55 Zie 10008. St. Omer, Bibliothèque de l’Agglomération de Saint-Omer, MS. 005. 



14 
 

tussen de kruiwagen en de paardenwagen zijn mogelijkerwijs ontstaan omdat de manuscripten in 

dezelfde omgeving zijn vervaardigd. Dinzelbachers claim over de mogelijke gelijkenis tussen de 

paarden met wagen die Elia gebruikt om mee naar de hemel af te reizen en de hellekruiwagen als 

het transportmiddel naar de poorten van de hel is niet aannemelijk. De manier van voortbewegen 

is essentieel voor zijn stelling en die verschilt in beide illuminaties. De stijl en de uitvoering van 

andere kruiwagens in middeleeuwse hellescènes verschilt ook teveel van de ‘strijdwagen’ die Elia 

gebruik bij de tenhemelopneming. Ook heeft eigen onderzoek geleidt tot maar liefst 28 

verschillende middeleeuwse hellekruiwagens, te zien op diverse plaatsen in verschillende landen. 

Dinzelbachers claim dat de hellekruiwagen een zeldzaamheid is in de middeleeuwse kunst is ten 

slotte dus ook onjuist.  

Anderson maakt in haar boek Drama en imagery in English medieval churches  een 

connectie tussen de religieuze scènes in Engelse kerken en de overgeleverde bronnen over de 

Engelse mysteriespelen. Een belangrijke casus in dit boek is de kathedraal van Norwich. Deze 

kathedraal heeft karakteristieke sluitstenen waarop gebeeldhouwde religieuze scènes zijn te zien. 

In 1527 ontving het bestuur van de stad Norwich een petitie van het gilde van de heilige Lukas 

over de mysteriespelen die in de stad werden opgevoerd. Het gilde van de heilige Lukas was 

verantwoordelijk voor de uitvoering van deze mysteriespelen en maakte daarvoor de décors en 

kostuums. De toenmalige staat van deze theaterbenodigdheden was echter niet goed meer en 

was aan vervanging toe. Het gilde van de heilige Lukas vroeg aan het stadsbestuur of zij de 

werkzaamheden eerlijk wilde verdelen over alle gilden van de stad zodat zij niet meer als enige 

hoefden op te draaien voor de kosten en werkzaamheden. Deze petitie is een belangrijke schakel 

in Andersons betoog omdat het volgens haar de karakteristieke sluitstenen van de kathedraal van 

Norwich verbindt met de mysteriespelen van de stad. Het gilde van de heilige Lukas was namelijk 

verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van de kathedraal van Norwich. Daarnaast 

bezochten de leden van het gilde in deze kathedraal de mis en vierden zij hier hun jaarlijkse 

patroonfeest. Het is dus volgens Anderson aannemelijk dat het gilde in dezelfde periode, 

waarschijnlijk in nauwe samenwerking met de geestelijkheid van de kathedraal, verantwoordelijk 

is geweest voor de uitvoering van zowel de mysteriespelen als de sluitstenen. 56 

De sluitstenen van Norwich bevinden zich in het schip en het transept, maar er zijn ook 

gebeeldhouwde sluitstenen in de kloostergang. Volgens Anderson zijn er talloze voorbeelden die 

een connectie laten zien tussen de mysteriespelen uit Norwich en de vaak bijzondere religieuze 

onderwerpen op de sluitstenen. Een voorbeeld is een sluitsteen met een scène over de dood van 

                                                            
56 Anderson 1963, 87-89.  
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Kaïn, een onderwerp dat zelden wordt verbeeld in de middeleeuwse kunst. Aan de petitie uit 

1527 van het gilde van de heilige Lukas was namelijk ook een lijst toegevoegd met alle 

mysteriespelen die door het jaar heen werden opgevoerd, op deze lijst stond een mysteriespel 

over Kaïn en Abel. Volgens Anderson moet er een verband zijn tussen de overigens zelden 

weergegeven dood van Kaïn in de kathedraal met het mysteriespel over de twee broers dat werd 

opgevoerd in Norwich. Zij stelt dat de dood van Kaïn waarschijnlijk een belangrijk bedrijf is 

geweest in het mysteriespel en dat dit ertoe heeft geleid dat deze scène terecht is gekomen op de 

sluitstenen van de kathedraal. Daar komt nog bij dat de scène die meestal wordt verbeeld over 

Kaïn en Abel, de broedermoord, juist is weggelaten en niet te zien is in de kathedraal. Misschien 

dat dit bedrijf over de broers in het mysteriespel van Norwich minder belangrijk of spectaculair 

was dan de dood van Kaïn.57 

 De kathedraal van Norwich heeft twee sluitstenen waarop een kruiwagen te zien is. De 

eerste sluitsteen verbeeldt een wonderscène waarin Christus een lamme geneest die tot hem 

wordt gebracht in een kruiwagen.58 De tweede sluitsteen bevat een hellekruiwagen met daarin 

een naakte dronken vrouw die wordt voortgeduwd door een duivel.59 Deze duivel draagt ook nog 

een andere naakte dronken vrouw op zijn rug.  Anderson stelt dat er helaas geen overgebleven 

mysteriespelen uit Norwich zijn die deze scènes, en specifiek het gebruik van de kruiwagens, 

kunnen verklaren. Toch acht zij het aannemelijk, vanwege de bijzondere connectie tussen de 

kathedraal en het gilde van de heilige Lucas en de bijzondere andere scènes op de sluitstenen, dat 

ook bij Engelse mysteriespelen gebruik werd gemaakt van kruiwagens op het toneel.60 

 Anderson meent dat het aannemelijk is dat de kruiwagen tot het standaardrepertoire van 

de duivels op het toneel kon behoren, maar ziet ook in dat zij hier enkel indirect bewijs voor kan 

leveren. Het is echter mogelijk om haar stelling verder te onderzoeken en om te proberen om 

mogelijke andere parallellen te trekken tussen de beeltenissen van de hellekruiwagen en het 

overgeleverde materiaal over de mysteriespelen. Zo is de hellekruiwagen vaak afgebeeld in 

combinatie met de hellemond. Een voorbeeld van deze combinatie is te zien op fol. 168v in het 

vijftiende-eeuwse Getijdenboek van Catharina van Kleef (Den Haag, Museum Meermanno, 10 F 

050).61 Op het bladgrote miniatuur is in de linkeronderhoek een duivel met een kruiwagen vol 

verdoemden te zien. Deze verdoemden worden richting een kop met een enorme mond gereden. 

In de mond brandt een vuur met daarop een ketel waarin ongelukkige zielen levend worden 

                                                            
57 Anderson 1963, 89. 
58 Zie 10060.  
59 Zie 10016.  
60 Anderson 1963, 103, 154-155.  
61 Zie 10005. 
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gekookt.  De hellemond was hét belangrijkste rekwisiet bij de opvoering van de mysteriespelen. 

Kunstenaars en timmerlieden probeerden de mond op een zo geloofwaardig mogelijke manier te 

maken. De mond had scharnieren om open en dicht te kunnen en er waren vaak ‘special effects’ 

toegevoegd om het geheel nog helser en boosaardiger over te laten komen. Zo zou een 

hellemond die in de vijftiende eeuw werd gebruikt tijdens een optocht in Bourges onophoudelijk 

vlammen hebben uitgespuwd en zou deze versierd zijn geweest met serpenten die echt konden 

bewegen.62 Volgens Anderson moeten we het toneel van de mysteriespelen niet té groots en 

fantastisch voorstellen. Zij stelt dat, afgezien van de hellemond waar wel veel aandacht aan werd 

besteed, de rest van het toneel met minimale middelen werd opgezet.63 Er werd dus 

waarschijnlijk niet speciaal een rekwisiet gebouwd waarmee de verdoemden naar de hellemond 

konden worden vervoerd, hier werd gewoon voor gebruikt wat voorhanden was. Logischerwijs 

zou een kruiwagen hiervoor de perfecte oplossing zijn geweest. Andere middelen waarmee zielen 

naar de hellemond werden vervoerd zijn kettingen, grotere karren of manden. Zo worden er 

bijvoorbeeld zielen naar de hel geleid door middel van kettingen in de Laatste-Oordeel-scène van 

het Getijdenboek van Catharina van Kleef64 en in een muurschildering in de Caroluskapel in 

Roermond.65 Daarnaast wordt het gebruik van kettingen om zielen naar de hel te transporteren 

ook vermeld in de toneelaanwijzingen van het Mystère d’Adam.66 Het gebruik van een mand, 

vastgebonden op de rug van een duivel, wordt ook gebruikt als transportmiddel in hellescènes. 

Een voorbeeld is de duivel aan de linkerzijde op fol. 89r in het getijdenboek dat vermoedelijk van 

Lodewijk van Guyenne zou zijn geweest.67 De mand als hels transportmiddel vertoont verrassend 

veel gelijkenissen met de kruiwagen. Vaak worden ze in dezelfde hellescènes afgebeeld, zoals 

bijvoorbeeld op een  muurschildering in de St. Martin in Selligny.68 Daarnaast werden zowel de 

mand als de kruiwagen ook gebruikt op bouwplaatsen en bij werkzaamheden op het platteland. 

Zo komt de combinatie van zowel een mand als een kruiwagen in één miniatuur niet alleen voor 

in hellescènes maar ook in bouwscènes. Een voorbeeld is de eerder vermelde miniatuur over de 

bouw van de toren van Babel in het Psalterium van koningin Isabella van Engeland.69 Bovendien 

worden ze gebruikt in een Engels-Amerikaans spreekwoord waarvan er twee versies bestaan die 

in essentie hetzelfde betekenen. De  spreekwoorden  luiden: To Hell in a Devil’s Basket of To Hell 

in a Devil’s Wheelbarrow/Handcart. De betekenis van dit spreekwoord is dat alles fout gaat, alles 

                                                            
62 Turner 1994, 117-120.  
63 Anderson 1963, 115-116. 
64 Zie 10005. Den Haag, Museum Meermanno, 10 F 050. 
65 Zie 10002. Le Blanc 1990, 27.  
66 Turner 1994, 117. 
67 Zie 10015. Londen, British Library, Add. 29433. 
68 Zie 10006. 
69 Zie 10026. München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod Gall 16.  
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loopt in de soep. Het is onduidelijk waar dit spreekwoord precies vandaan komt en de eerst 

bekende schriftelijke bron waarin een versie van deze uitdrukking wordt gebruikt dateert uit 

1618. De Engelse prediker Thomas Adams (1583-1653) zou hebben gezegd dat zij die rijk zijn en 

niet veel geven aan de Kerk, naar de hemel zouden worden vervoerd in een kruiwagen. Zijn 

uitspraak ging over mensen die dachten dat ze goed leefden en naar de hemel zouden gaan, maar 

in werkelijkheid teveel om hun rijkdom gaven en na de dood terecht zouden komen in de hel.70 

 

Alewives, de dodendans en fallusdieren 

 Bovenstaande feiten en vermoedens geven een verklaring over hoe de kruiwagen verzeild 

is geraakt in de middeleeuwse hellescènes. Het werktuig werd gebruikt door duivels in 

mysteriespelen om er verdoemden mee te verplaatsen. De kruiwagen vervulde dus in de eerste 

plaats een praktische functie. De vraag blijft echter of de kruiwagen in de kunst alleen een 

praktisch nut diende, of dat kunstenaars nog een andere motivatie hadden om kruiwagens toe te 

voegen aan een scène. Is het mogelijk om aan de hand van andere aspecten die in verband staan 

met de hellekruiwagen andere functies aan het bijzondere vervoermiddel te verbinden?   

 In alle middeleeuwse hellescènes is het de duivel of een demonische figuur die het 

transportmiddel voortduwt. Aan deze bestuurder is al ruimschoots aandacht besteed. De duivel 

was in de mysteriespelen de komiek op het podium en zal in de middeleeuwse kunst, uiteraard 

naast zijn afschrikwekkende werking, een soortgelijke functie hebben vervuld. Naast deze helse 

bestuurder zijn er ook passagiers die meerijden op de hellekruiwagen.  Deze passagiers kunnen 

‘gewone’ stervelingen zijn die naar het hellevuur worden gebracht, maar in sommige gevallen is 

er meer bekend over het groepje verdoemden dat de twijfelachtige eer heeft gekregen om met 

een hellekruiwagen naar de verdoemenis te worden gebracht.  

 Een voorbeeld van zo’n bijzondere lading is te zien op de sluitsteen van Norwich met 

daarop de duivel met zijn kruiwagen en twee naakte dronken vrouwen waarvan er één een 

bierpul in haar hand heeft.71 Ook in de St. Mary’s Church in Fairford is op een glas-in-loodraam, 

dat vervaardigd is voor 1515, een duivel te zien die een naakte dronken vrouw vervoert.72 Deze 

naakte vrouwen, vaak dronken en met een drankfles of bierpul in de hand, zijn met name in 

Engeland met enige regelmaat de passagier in de hellekruiwagen. Ze staan ook wel bekend als 

alewives. Dit zijn vrouwen die bier schonken in een taverne of herberg. De alewives stonden niet 
                                                            
70 http://www.phrases.org.uk/meanings/hell-in-a-handbasket.html (geraadpleegd 6-01-2017) 
71 Zie 10016.  
72 Zie 10003.  
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bekend om hun goede naam, ze waren berucht als vrouwen die er geen problemen mee hadden 

om naast hun barwerkzaamheden ook seksuele handelingen te verrichten. Daarnaast zouden ze 

oneerlijk zijn geweest over het alcoholpercentage in het bier en zouden ze oneerlijke handel 

drijven door bierpullen te gebruiken waar minder drank in ging dan waarvoor betaald werd.73 De 

alewives kwamen ook voor in mysteriespelen als vaste bewoonsters van de hel. In de vijftiende-

eeuwse Chester Plays zou een alewife zelfs als enige zijn achtergebleven om met een duivel te 

kunnen trouwen toen Christus na zijn kruisiging afdaalde in de hel om daar alle zielen van de 

verdoemenis te redden.74 De positie van de alewives was bijzonder in de middeleeuwen en paste 

niet binnen de standaard-vrouwenrollen, dit is mogelijk de reden dat zij het mikpunt werden van 

spot in mysteriespelen, kunst en literatuur. Daarnaast was prostitutie verboden maar werden 

tavernes en herbergen wel in verband gebracht met deze activiteiten. De barvrouwen hadden 

vervolgens te lijden onder deze slechte naam.75 De alewife in een mysteriespel zorgde, net als de 

duivels, voor vermaak. Ze was een figuur die werd uitgelachen wegens haar vermeende slechte 

normen en waarden.  

Naast de alewives is er nog een andere groep die vaak in kruiwagens wordt weergegeven, 

namelijk een groep figuren die in samenstelling kan wisselen maar vaak bestaat uit een koning, 

bisschop, geestelijke of gewone sterveling. Een prachtig voorbeeld zijn de verdoemden in de 

kruiwagen op de eerder vermelde Laatste-Oordeel-scène in een geïllumineerde bijbel uit St. 

Omer.76 Een ander is de voorstelling van de passagiers van de hellekruiwagen op fol. 2v in een 

vertaling van Raoul de Presley van De Civitate Dei van Augustinus, vervaardigd in 1376 in Parijs 

(Parijs, Bibliothèque nationale de France, MS. Français 22912).77 Deze groep passagiers kan in 

verband worden gebracht met het idee van de dodendans. De boodschap van de dodendans was 

simpel: iedereen was voor de dood gelijk, je moest je leven beteren vóór het te laat was en je niet 

teveel hechten aan aardse zaken, want rijkdom of armoede maakte voor de dood geen enkel 

verschil.  Het vroegste voorbeeld van een dodendans dateert uit 1410 en is te vinden op een 

fresco in de abdij van La Chaise-Dieu in Auvergne.78 Hoewel de dodendans dus pas later populair 

werd zijn er wel degelijk overeenkomsten met de vroegere groep passagiers in de hellekruiwagen.  

Er is echter één belangrijk verschil: voor de dood is iedereen gelijk, maar de reizigers in de 

kruiwagen zijn al gewogen en te licht bevonden.  Hoewel sommige kruiwagenpassagiers dus nog 

een bisschopsmijter en kroon dragen zegt dit niets meer over hun status, zij zijn al veroordeeld en 

                                                            
73 Vaughan 2012, 35-36.  
74 Anderson 1963, 176.  
75 Vaughan 2012, 36.  
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daarmee verdoemd. Voor de middeleeuwse toeschouwer zal het beeld van de dodendans en het 

beeld van de passagiers in de hellekruiwagen weinig van elkaar hebben verschild, beiden dragen 

de boodschap met zich mee dat een ieder die zich goed of niet goed gedraagt na de dood 

rekenschap zal moeten afleggen over zijn of haar daden. Hoewel dit thema met name een sterke 

moralistische boodschap met zich meedraagt, laat een vijftiende-eeuwse  muurschildering op de 

begraafplaats van de Innocents uit Parijs zien dat de dodendans ook een vermakelijk aspect kan 

hebben. Onder alle figuren van de dodendans zou een tekst zijn geschreven die het lezende 

publiek kon amuseren. Zo zou er spottend onder de figuur van de priesters staan: ‘Jij lustte zowel 

de levenden als de doden; maar de wormen zullen jou lusten!’79 Volgens Turner waren er onder 

de verdoemden in mysteriespelen ook altijd bisschoppen en koningen en diende zij eenzelfde 

soort doel, ze waren ter vermaak en ter geruststelling van het publiek: hoewel de rijken het nu 

goed hebben op aarde zullen zij ooit ook rekenschap moeten afleggen over hun daden.80 

De passagiers van de hellekruiwagen zorgen, afgezien van de helse bestuurder, voor een 

humoristische scène. Daarnaast hebben de passagiers ook een moraliserende functie. De alewife 

laat zien dat oneerlijkheid en een losbandig leven zullen leiden naar de hel.81 De bisschop en de 

koning die naar de hel worden gebracht laten zien dat het oordeel voor iedereen wacht na de 

dood. De kruiwagen kan in voorstellingen met alewives worden weggelaten of vervangen door 

bijvoorbeeld een mand, het is geen essentieel iconografisch onderdeel van de scène. Dit bewijst 

een misericorde uit Ludlow, waarop een alewife te zien is die op de rug zit van een demonische 

figuur.82 Op de scène is ook nog een andere demonische figuur te zien die de doedelzak bespeelt 

en samen worden de drie dronken en maken zij muziek. Het effect van deze scène is vergelijkbaar 

met de sluitsteen van Norwich waarop wel een kruiwagen is verbeeld, beide scènes zijn 

vermakelijk.  

 

 

 

 

 

                                                            
79 Hoek 1989, 14.  
80 Turner 1994, 123.  
81 Jones 1990, 70.  
82 Zie 10077.  
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3. De kruiwagen in bas-de-pages en drôlerieën  
 

Naast de hellescènes is de kruiwagen ook te zien in bas-de-pages en drôlerieën. Deze kleine 

tekeningetjes hebben, net als de middeleeuwse hellescènes, vaak een vermakelijke insteek. Deze 

voorstellingen mogen niet achterwege blijven bij deze poging om een compleet beeld te schetsen 

van alle verschillende scènes waarin kruiwagens worden verbeeld.   

 

Apen en narren  

 Zowel apen als narren blijken nogal eens de bestuurder en/of passagier te zijn van 

middeleeuwse kruiwagens. Verbeeldingen van apen in de middeleeuwse kunst zijn talrijk, ze zijn 

met name te vinden in de gedecoreerde marges van middeleeuwse manuscripten, maar ook op 

de kapitelen en muurschilderingen in middeleeuwse kerken.  De aap wordt al vermeld in de 

verhalen uit de vroegchristelijke Physiologus, die gezien kan worden als de voorloper van de 

populaire middeleeuwse bestiaria. In dit werk wat waarschijnlijk al geschreven werd in de derde 

of de vierde eeuw, wordt de aap vergeleken met de duivel omdat hij geen uiteinde, geen staart, 

zou hebben. De duivel zou ook geen uiteinde hebben gehad omdat hij deze zou zijn kwijtgeraakt 

toen hij uit de hemel viel. Ook stelt de Physiologus dat apen, door het gebrek aan een uiteinde, 

lelijke wezens zouden zijn.83  Het beeld van de aap als duivel komt voor in de kunst vanaf de 

vroegchristelijke periode tot aan de zeventiende eeuw.  Volgens Janson is dit echter wel een 

zeldzaam beeld dat vanaf de middeleeuwen en in latere tijden nooit veel invloed heeft gehad op 

de populaire perceptie van het dier.84 In de Romaanse bestiaria is al een verandering gaande in de 

perceptie van de aap. Daarin staat een moederaap centraal die wordt opgejaagd door jagers. Als 

zij voor de jagers probeert te vluchten houdt zij haar favoriete kind in haar armen terwijl haar 

minst favoriete kind zichzelf moet vasthouden aan haar vacht. Door het rennen raakt zij vermoeid 

waardoor zij haar lievelingskind zal laten vallen en achterblijft met haar minst geliefde kind. De 

aap is in dit verhaal een zondige figuur, het dier is het slachtoffer van de duivel geworden in plaats 

van de duivel in eigen persoon.85 Een mooi voorbeeld van dit verhaal is te zien op de bas-de-pages 

in de veertiende-eeuwse Taymouth Hours.86 Onderaan fol. 183v is een beer te zien die in de 

aanval gaat. Hij jaagt op een moederaap die verbeeld is op fol. 184r. De moederaap duwt een 
                                                            
83 Curley 1979, 39.  
84 Janson 1952, 20, 23.  
85 Janson 1952, 31-33.  
86 Zie 10018. Londen, British Library, Yates Thomson MS 13.  
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kruiwagen voort met daarin drie van haar kinderen. Vervolgens is op fol. 184v te zien dat de 

moederaap inmiddels de kruiwagen heeft moeten laten staan, en dat zij één van haar kinderen is 

kwijtgeraakt aan de beer die nog steeds achter haar aanzit. Zij draagt nu twee van haar kinderen 

met zich mee, één draagt zij in haar armen en één houdt zichzelf vast aan de vacht op haar rug. 

Op fol. 185v is de laatste scène van dit verhaal weergegeven, de moederaap is nog een van haar 

jongen kwijtgeraakt en zit nu samen met haar laatste kind in de boom. De beer staat onderaan de 

boom en probeert de twee nog steeds te pakken te krijgen.  

In de middeleeuwen blijft het beeld van de aap als zondaar een belangrijk type. Toch 

verandert de manier waarop de middeleeuwers naar de aap kijken omdat het dier door de 

overzeese handel ook in Europa terecht kwam.  Mensen konden nu met eigen ogen het dier 

aanschouwen. De aap werd razend populair omdat mensen direct gefascineerd raakten door de 

zichtbare overeenkomsten die het dier heeft met de mens als wezen en het menselijke gedrag. De 

aap werd een standaardattractie tussen de muzikanten en jongleurs op het stadsplein. In de kunst 

zorgde dit ervoor dat zij werden verbeeld als spiegel van positief en negatief menselijk gedrag.87 

Apen werden gebruikt om bepaalde groepen mensen te parodiëren, zoals bijvoorbeeld koningen 

en rijken. Een mooi voorbeeld is te zien op fol. 17v uit een veertiende-eeuws Psalter uit Gent 

(Oxford, Bodleian Library, MS. Douce 6). Op dit blad zijn twee apen te zien, die verkleed als 

bisschop, een processie lopen en hiermee de kerk voor gek zetten.88 Doordat apen vanaf de 

twaalfde eeuw op marktpleinen een entertainende functie hadden, zijn zij ook als entertainers te 

zien in drôlerieën en bas-de-pages.89 Een mooi voorbeeld is te zien op fol. 13r van een vijftiende-

eeuws getijdenboek uit Parijs (Bibliothèque Nationale, NAL 3115)90, waar onderaan de pagina vijf 

aapjes zijn weergegeven. Een van de aapjes duwt een kruiwagen met daarop drie andere aapjes, 

ook loopt er nog een aapje vooruit. Verschillende aapjes hebben kleding aan en één van hen 

blaast op een trompet.  

De aap heeft door zijn menselijke trekjes iets fascinerends en dit is de voornaamste reden 

geweest voor zijn populariteit in de middeleeuwen. Hoewel er verschillende bas-de-pages en 

drôlerieën zijn waarin zowel de kruiwagen als de aap zijn weergegeven heeft dit verder geen 

speciale iconografische betekenis.91 De kruiwagen moet in deze scènes worden gezien als een 

hulpmiddel dat het amusante aspect verder kan vergroten.  

                                                            
87 Walker Vadillo 2013, http://mad.hypotheses.org/172 (geraadpleegd 8-01-2017) 
88 Zie 10078.  
89 Janson 1952, 165-166.  
90 Zie 10067. 
91 Zie 10045, 10046, 10054.  
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De combinatie van een kruiwagen met een aap en een nar is ook in verschillende 

manuscripten te zien.92 Dit komt omdat de aap en de nar in essentie niet veel van elkaar 

verschillen. Hoewel de nar menselijk is, kan deze net als een aap ‘normale’ mensen parodiëren en 

voor gek zetten zonder dat dit wordt ervaren als beledigend of kwetsend. Een belangrijke 

weergave waarin zowel een aap, een nar en een kruiwagen te zien zijn komt uit een Roman de 

Fauvel uit 1320, gemaakt door Gervais de Bus (Parijs, Bibliothèque Nationale de France, MS 

français 146).93 De illuminatie die te zien is op fol. 36v laat een verbeelding van het narrenfeest 

zien. Volgens Pleij was de traditie van het narrenfeest belangrijk in de middeleeuwen omdat het 

lucht zou geven aan de spanningen die de gewone burger in het normale leven ervaarde. 

Rondtrekkende minstrelen uit verschillende delen van het land kwamen tijdens de narrenfeesten 

bijeen om alles en iedereen voor gek te zetten. Bespottingen waren aan iedereen gericht, zelfs de 

Kerk werd niet gespaard. Zo zouden de narren tijdens het ‘zottenfeest’ in Brussel in het jaar 1551 

in een plechtige optocht de kerk zijn binnengetreden om daar vervolgens met zijn allen de mis te 

parodiëren.94 Het bijzondere feest zou hebben geleid tot grote verkleedpartijen waarbij 

waarschijnlijk ook apenmaskers werden gedragen. In Laon zou zelfs een echte aap hebben 

meegedaan aan het feest. Tijdens het narrenfeest van 1529 had daar een groep minstrelen uit 

Pinon een aapje meegenomen die zij, compleet met kroon en staf, hadden uitgeroepen tot 

bisschop.95  

Hoewel het bovenstaande maar een beknopte beschrijving geeft over de aap en de nar in 

de middeleeuwen geeft het wel een inkijkje in de manier waarop deze types werden ontvangen. 

Ze dienden beiden tot vermaak, konden op een satirische manier commentaar geven op de 

samenleving, maar werden nooit voor vol aangezien. De nar was dan weliswaar een mens maar 

wel eentje die altijd werd weggezet als een gek en een dwaas. De aap had dan wel menselijke 

trekjes, maar was als dier ondergeschikt aan het menselijk ras. De bovengenoemde miniatuur uit 

de Roman de Fauvel96 die op fol. 36v het narrenfeest verbeeldt toont ook een kruiwagen. Er zijn 

geen schriftelijke bronnen die het gebruik van de kruiwagen bij een narrenfeest kunnen 

bevestigen. Het is echter aannemelijk dat als kruiwagens bij mysteriespelen werden gebruikt, zij 

ook gebruikt konden worden bij de optochten van de narrenfeesten.  

 

                                                            
92 Zie 10053, 10055.  
93 Zie 10014.  
94 Pleij 1996, 112. 
95 Harris 2011, 263. 
96 Zie 10014. Parijs, Bibliothèque Nationale de France, MS français 146 
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Gulzigheid, varkens, doedelzakken  

 Naast apen en narren worden er ook andere figuren afgebeeld met kruiwagens in bas-de-

pages en drôlerieën, zij het wel in mindere mate. Een voorbeeld staat op fol. 191r van een 

getijdenboek dat wordt bewaard in New York (Morgan Library, MS. M. 1175).97 Onderaan de 

pagina is een man te zien die zo’n dikke buik heeft dat hij hem op een kruiwagen voor zich uit 

moet duwen. Deze bas-de-page is waarschijnlijk een weergave van één van de zeven hoofdzondes 

namelijk, gulzigheid.98 In de middeleeuwen werd gulzigheid geassocieerd met lust.99 Hoewel deze 

scène dus voornamelijk een moreel thema heeft, lijkt het wel te passen binnen de andere 

kruiwagenscènes aangezien de illuminatie ook zeker een grappige insteek heeft.   

 Een andere noemenswaardige drôlerie is te zien op fol. 37v in Les Très Riches Heures de 

Duc de Berry (Chantilly, Musée Conde, MS. 65) , vervaardigd in de vijftiende eeuw.100 Op deze 

tekening is een kruiwagen te zien die door een man wordt voortgeduwd en waarop een varkentje 

zit dat de doedelzak bespeelt. Zowel in Groot-Brittannië als in de Nederlanden komt het 

doedelzak spelende varkentje vaker voor, zo is er ook een te zien op een misericorde in de kerk 

van Ripon.101 Het is helaas niet bekend wat het varkentje in combinatie met de doedelzak 

betekent. De doedelzak komt ook alleen voor in combinatie met de kruiwagen zoals op fol. 165r 

van een vijftiende-eeuwse Alexanderroman (Oxford, Bodleian Library, MS. Laud Misc. 751).102 Op 

het blad is een bas-de-page te zien met daarop een vrouw die de doedelzak bespeelt. Zij zit op 

een kruiwagen die wordt geduwd door een man. Ook het figuurtje dat de kruiwagen trekt in de 

geïllumineerde bijbel van St. Omer heeft een doedelzak in zijn handen.103  Volgens Wood was de 

doedelzak in de middeleeuwen een verkeerd instrument. Men dacht dat het geluid van dit 

instrument een dierlijke passie in mensen naar boven kon brengen.104  

   

 

 

 

                                                            
97 Zie 10066.  
98 http://corsair.themorgan.org:MS M. 1175, f. 191r. (geraadpleegd 8-01-2017) 
99 Miller 1997, 94.  
100 Zie 10052.  
101 Zie 10081.   
102 Zie 10074.  
103 Zie 10008. St. Omer, Bibliothèque de l’agglomération de Saint-Omer, MS. 0005. 
104 Vaughan 2012, 35.  
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Man-en-vrouwscènes 

  Op fol. 4v in het vijftiende-eeuwse getijdenboek van Charles D’Angoulème (Parijs, 

Bibliothèque Nationale de France, MS. Latin 1173)  is een bas-de-page te zien met een kruiwagen 

die wordt geduwd door een man.105 In de kruiwagen zit een vrouw die in haar ene hand een 

drankfles vasthoudt en in haar andere hand een onbekend werktuig. Er zijn meerdere van dit 

soort scènes bekend, zoals bijvoorbeeld een misericorde in Ripon en een misericorde in 

Durham.106 Jones claimt dat rondgereden worden in een kruiwagen een soort straf was. Het zou 

hier niet gaan om een officieel opgelegde straf maar het werd gedaan om iemand te kleineren en 

te vernederen.107 Een later zeventiende-eeuws werk van Jan Steen waarop een dronken vrouw 

ligt te slapen in een kruiwagen buiten een herberg zou deze stelling kunnen bekrachtigen.108 De 

vrouw is laveloos terwijl de mensen die om haar heen staan haar uitlachen en over haar praten. 

Het beeld van een man die een vrouw in een kruiwagen voortduwt blijft, met name in Engeland, 

bestaan in de populaire cultuur. Zo zijn er verschillende kinderrijmpjes waarin de kruiwagen een 

rol speelt: 

 The rats and the mice 

They made such a strife, 

I was forced to go to London 

To buy me a wife. 

 

The streets were so bad, 

And the lanes were so narrow, 

I was forced to bring my wife home 

In a wheelbarrow. 

The wheelbarrow broke, 

And my wife had a fall, 

Down came wheelbarrow, 

Little wife and all.109 

Het rondrijden van een vrouw in een kruiwagen wordt ervaren als kleinerend, maar is 

tegelijkertijd ook vermakelijk. 

                                                            
105 Zie 10040.  
106 Zie 10061, 10065.  
107 Jones 1990, 73.  
108 Zie 10079.  
109 Welsh 1904, 84.  
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Andere kruiwagenscènes  

 De kruiwagen werd in de middeleeuwen niet alleen gebruikt als vervoermiddel in 

grappige situaties maar bleek voor sommige mensen een noodzakelijk hulpmiddel. Lammen en 

ouderen werden in een kruiwagen rondgereden. Een mooi voorbeeld van een kruiwagen als 

rolstoel is te vinden op fol. 186v van het Luttrel Psalter (Londen, British Library, Additional MS. 

42130).110 Onderaan het blad is een gehandicapte jongeman te zien die wordt rondgereden op 

een kruiwagen. Een andere weergave van een kruiwagen als rolstoel is te zien op een 

muurschildering over de fontein van de eeuwige jeugd in het Castella della Manta in Italië.111 Op 

dit in 1420 vervaardigde fresco is een kruiwagen te zien die wordt gebruikt om een oudere man 

mee naar de fontein te brengen. Een kruiwagen die als rolstoel wordt ingezet dient een praktisch 

doel. Een scène waarin een kruiwagen in deze hoedanigheid wordt weergegeven heeft dus niet 

perse een speciale betekenis, het maakt een scène niet grappiger en versterkt ook niet de 

eventueel aanwezige moralistische boodschap. Het is opmerkelijk dat de enige kruiwagen die in 

de Italiaanse kunst is gevonden wordt gebruikt als rolstoel, hieruit kan worden geconcludeerd dat 

de kruiwagen in Italië alleen als werktuig en rolstoel bekend was. Het is uiteraard mogelijk dat de 

kruiwagen ook werd gebruikt in Italiaanse mysteriespelen, maar deze functie als vervoermiddel 

heeft geen navolging gekregen in de beeldende kunst.  

Ten slotte moet er in dit hoofdstuk kort aandacht worden besteedt aan acht 

pelgrimsinsignes die zijn gevonden in de Nederlanden.112 Op de vermoedelijk vijftiende-eeuwse 

pelgrimsinsignes is een fallusdier te zien met op de rug een vrouw die een kruiwagen vol fallussen 

duwt. In de middeleeuwen droeg men pelgrimsinsignes op de kleding en het is aannemelijk dat 

ook deze bizarre voorstellingen gewoon in het openbaar op de kleding werd gedragen. De 

betekenis van deze bijzondere voorstelling is helaas onbekend, er is nauwelijks tot niets bekend 

over de producenten van deze insignes en hun inspiratiebronnen.113 Enige speculatie over de 

aanwezigheid van de kruiwagen op deze insignes is dus ook zeer lastig.  

 

 

 

 
                                                            
110 Zie 10031.  
111 Zie 10049. 
112 Zie 10075.  
113 Koldeweij 2010, 5-6.  
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4. De kruiwagen in ontwikkeling 
 

Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat kruiwagens voorkomen in scènes die een 

moralistische, humoristische en/of een kleinerende boodschap bevatten. Idealiter zou nu een 

analyse volgen waarin uiteen gezet wordt volgens welke normen en waarden een ‘gewone’ 

middeleeuwer leefde, en om vast te stellen wat in de middeleeuwen als vermakelijk werd 

ervaren. De omvang van deze scriptie leent zich echter niet voor een uitgebreide analyse over 

humor en moraal in de middeleeuwen. Daarnaast is het door het gebrek aan literatuur over de 

middeleeuwse kruiwagens onmogelijk om een overtuigend antwoord te geven op de mogelijke 

betekenis van de kruiwagen in middeleeuwse scènes. Het is wel mogelijk om inzichtelijk te maken 

hoe humor en moraal zich manifesteerde in de middeleeuwse kruiwagenscènes, in het bijzonder 

de middeleeuwse hellescènes, en om te kijken of de ontwikkeling die de kruiwagen doormaakt 

vanaf de dertiende tot en met de vijftiende eeuw mogelijk zou kunnen leiden tot een eventuele 

iconografische betekenis van de kruiwagen in de middeleeuwse kunst.  

 

 

De middeleeuwse hellescène als boertige waarschuwing 

 

Over het algemeen is het aannemelijk dat de hellekruiwagen en de verbeeldingen van kruiwagens 

in bas-de-pages en drôlerieën producten zijn van de populaire cultuur, of volkscultuur. In de 

praktijk blijkt het lastig om de middeleeuwse volkscultuur te begrijpen omdat er weinig bronnen 

zijn die hier direct informatie over geven. De ‘gewone’ middeleeuwer kon niet lezen of schrijven 

en informatie uit geschreven bronnen is dus voornamelijk afkomstig uit de ‘hoge’ cultuur. Het is 

aan de hand van deze bronnen dat het gedachtegoed van de ‘gewone’ middeleeuwer moet 

worden gereconstrueerd.114  

De middeleeuwse hellescènes met kruiwagen zijn verreweg de grootste groep binnen de 

middeleeuwse kruiwagenscènes. Deze scènes demonstreren hoe lastig het is om een scène te 

interpreteren. Humor en moraal zijn veranderlijke begrippen die in elke tijd en per regio 

verschillend kunnen zijn. Er zijn geen bronnen die ons kunnen vertellen hoe men in de 

middeleeuwen reageerde op een weergave van een middeleeuwse hellescène, maar vanwege de 

overlevering van sommige mysteriespelen weten we wel hoe de hellescènes op het toneel 

werden gepresenteerd aan het middeleeuwse publiek. Pleij heeft onderzoek gedaan naar duivels 

                                                            
114 Gurevich 1988, 3.  
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en hun vaak boertige handelingen in de laatmiddeleeuwse mysteriespelen. Ze schelden, proberen 

op een vaak komische en domme manier te voorkomen dat wonderen plaats kunnen vinden en 

maken ruzie met elkaar.115 Dit aspect is voor iemand uit de eenentwintigste eeuw niet lastig te 

begrijpen. De duivel is hier een dom en boers type die zichzelf constant voor gek zet. Het is 

vermaak waar veel mensen vandaag de dag ook nog van genieten zoals de vele realityshows op 

televisie bevestigen. Volgens Pleij was het domme karakter van de duivel niet alleen vermakelijk 

maar ook nuttig, de duivel gaf commentaar op de handelingen die werden uitgevoerd op het 

toneel en verduidelijkte op deze manier wat er gebeurde. Daarbij was het presenteren van de 

duivel als koddig type een manier om de angst voor de hel en het hiernamaals te verkleinen. 

Hoewel de kerk in de late middeleeuwen en nieuw offensief was begonnen tegen de duivel 

waardoor deze bedreigender en angstaanjagender werd voor alle lagen van de bevolking, bleef de 

duivel in het mysteriespelen een boertig personage dat kon worden uitgelachen.116  

Toch kon een ‘gewone’ middeleeuwer het beeld van de angstaanjagende duivel niet los 

zien van het beeld wat werd geschetst op het toneel. Volgens Gurevich was het komische karakter 

van de duivels in de mysteriespelen ook een manier om de angst voor de hel en het 

onvermijdelijke te overschreeuwen. De hel was voor een middeleeuwer een bittere realiteit, 

humor en vermaak konden de angst voor het onbekende verlichten.117 Een vermakelijke 

hellescène, bijvoorbeeld zoals deze is weergegeven op fol. 89r in het vroeg vijftiende-eeuwse 

getijdenboek dat mogelijk zou zijn vervaardigd voor Lodewijk van Guyenne,118 kon dus voor een 

middeleeuwer nooit alleen als amusant worden aanschouwd, maar was altijd verbonden met 

gedachten over zijn toekomstige lot. Het lijkt voor ons onbegrijpelijk, maar een middeleeuwer 

geloofde daadwerkelijk dat het mogelijk was dat ongelukkige zielen in een kruiwagen naar de 

verdoemenis werden gereden. Humor en moraal kunnen in een middeleeuwse hellescène dus 

niet los van elkaar worden gezien, middeleeuws vermaak was een middel om de angsten en 

zwaarte van alledag te kunnen verdragen.  

 

 

 

 

                                                            
115 Pleij 2001, 64.  
116 Pleij 65-66, 68.  
117 Gurevich 1988, 182, 193. 
118 Zie 10015. Londen, British Library, Additional MS. 29433. 
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De ontwikkeling van de kruiwagen in de late middeleeuwen 

Zoals al werd vermeld claimt Jones dat de kruiwagen in de middeleeuwen ook werd 

gebruikt als onofficiële straf om er mensen, en dan vooral vrouwen, mee te kleineren en te 

vernederen. Volgens hem zou dit zijn voortkomen uit het beeld van de duivel die in een 

kruiwagen verdoemden naar de hel vervoerde. Als een vrouw bijvoorbeeld dronken of lui is, dan 

heeft het geen zin om haar nog langer bij je te houden, dan kun je haar net zo goed in een 

kruiwagen zetten en naar de vuilnisbelt brengen, zoals wel vaker gebeurt met de lading van een 

kruiwagen. Ook kan het afvoeren in de kruiwagen worden opgevat in figuurlijke zin, wie lui is en 

niet wil gehoorzamen kan worden afgescheept naar de hel.119 Deze kleinerende functie is 

mogelijkerwijs op te vatten als een ontwikkeling die de kruiwagen heeft ondergaan. De weergave 

van de kruiwagen in de kunst, als onderdeel van een hellescène, is al waar te nemen vanaf de 

twaalfde eeuw. Rondgereden worden in een kruiwagen als straf komt pas voor vanaf de vijftiende 

eeuw.  

In hoofdstuk twee worden er al een aantal overeenkomsten genoemd tussen de 

kruiwagen en de mand: beiden worden gebruikt om zielen mee naar de hel te vervoeren en 

beiden zijn hulpmiddelen die bij bouwwerkzaamheden en werkzaamheden op het platteland 

worden gebruikt. De mand komt daarnaast ook voor in middeleeuwse verhalen als middel om 

mensen te vernederen en te kleineren. Een voorbeeld is het verhaal van Vergilius.120 De grote 

antieke schrijver Vergilius was verliefd op een prachtige vrouw. Deze vrouw had totaal geen 

interesse in de schrijver maar zij wilde een spelletje met hem spelen en daarom vertelde zij hem 

dat hij haar vannacht mocht komen bezoeken op haar kamer. Om daar ongezien te komen zou zij 

via haar raam een mand laten zakken waar hij in moest gaan zitten waarna zij hem kon optakelen. 

Vergilius ging ’s nachts naar het huis van de vrouw waar hij, zoals afgesproken, in de mand ging 

zitten. De vrouw begon hem op te takelen maar stopte toen hij halverwege was en liet hem daar 

hangen tot de volgende dag. De listige vrouw had Vergilius voor de gek gehouden en hij was nu 

het mikpunt van spot.121 De mand lijkt in dit verhaal een zelfde soort functie te hebben als de 

kruiwagen wanneer deze wordt verbeeld in een man-en-vrouwscene. Er is helaas maar weinig 

onderzoek gedaan naar de toepassing van manden en kruiwagens in de middeleeuwse kunst, en 

hoewel er hier zeker sprake is van verregaande overeenkomsten is het niet met zekerheid vast te 

stellen dat deze twee eenzelfde soort functie hadden.  

 
                                                            
119 Jones 1990, 73-74.  
120 Zie 10080.  
121 Mâle 1961, 332-335. 
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Conclusie 

 

De kruiwagen werd vanaf de dertiende eeuw geïntroduceerd in Noord-Europa. De conclusie van 

Mathies dat de kruiwagen in de middeleeuwen alleen bekend zou zijn geweest in Frankrijk, 

Engeland en de Nederlanden is niet aannemelijk aangezien de kruiwagen ook werd verbeeld in 

voorstellingen uit Italië, Denemarken en Polen.  

 De kruiwagen werd waarschijnlijk een vast onderdeel van de middeleeuwse hellescènes 

door het gebruik van het vervoermiddel bij mysteriespelen. Het mysteriespel van de heilige 

Barbara uit Laval levert het schriftelijke bewijs voor het gebruik van de hellekruiwagen. Mogelijk 

paste de kruiwagen bij het komische karakter van de duivel en gebruikte hij het vervoermiddel om 

zielen mee naar de hellemond te verplaatsen.  De functie van de kruiwagen in bas-de-pages en 

drôlerieën sluit hierbij aan, ook in deze scènes lijkt de kruiwagen te worden ingezet als een 

vermakelijk maar enigszins vernederend vervoermiddel.  

De man-en-vrouwscènes komen vanaf de vijftiende eeuw voor. Mogelijk zouden deze 

scènes een verklaring kunnen geven over de functie van de kruiwagen. Volgens Jones werd het 

rondrijden van iemand in een kruiwagen gezien als vernederend en kan het in verband worden 

gebracht met het vervoeren van mensen in een hellekruiwagen. Hij noemt het vervoeren van 

iemand in een kruiwagen een onofficiële straf, het zette iemand voor gek. De kruiwagen werd 

vermoedelijk eerst gebruikt in mysteriespelen waarna het vervoermiddel zich wellicht 

ontwikkelde tot een soort ‘ezelsoren’: een strafmiddel dat enigszins vernederend is, maar wat 

verder geen schade aanricht en daarom ook tegelijkertijd grappig kan zijn.  

Helaas was het door het gebrek aan literatuur niet mogelijk om een duidelijke conclusie te 

formuleren over de betekenis van de kruiwagen in de middeleeuwse kunst. Daarnaast bleken de 

kruiwagenscènes ook complex te zijn wat het vaststellen van een mogelijke iconografische 

betekenis van de kruiwagen lastig maakte. In het laatste hoofdstuk komen deze problemen naar 

voren. Dit werkstuk moet dus jammer genoeg eindigen met een open einde, maar de database 

met bijna tachtig middeleeuwse kruiwagen is hopelijk een startpunt voor anderen om verder te 

gaan met dit onderzoek en om toch eens naar dit bijzondere vervoermiddel te kijken.  
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10001

Titel: Het Laatste Oordeel

Maker: Lucas Cranach de Oudere (1472-1553)

Datering: 1525-1530

Plaats 
vervaardiging:

Wittenberg

Museum of 
instelling: 

The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (USA)

Notitities: duivel en drank

Medium: Schilderij

Bron: http://search.nelson-
atkins.org/collections/objectview.cfm?Start=5&ret=1&objectid
=23573&e29b8df5e32bdfc-858791BC-DE53-62FB-
C62D320D8409A5A3



10002

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in de Caroluskapel, 
Roermond

Maker: Onbekend

Datering: <1554

Plaats 
vervaardiging:

Roermond

Museum of 
instelling: 

Caroluskapel, Roermond (NL)

Notitities: duivel

Medium: Muurschildering

Bron: P. M. Le Blanc (1990), 27.



10003

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in de St. Marychurch, 
Fairford

Maker: Onbekend

Datering: <1515

Plaats 
vervaardiging:

Fairford

Museum of 
instelling: 

St. Mariakerk, Fairford (GB)

Notitities: duivel en naakte vrouw

Medium: Glas in lood

Bron: http://stmaryschurchfairford.org.uk/



10004

Titel: Taymouth hours, f. 139v

Maker: Onbekend

Datering: 1325-1350

Plaats 
vervaardiging:

Londen?

Museum of 
instelling: 

The British Library, Londen (GB)

Notitities: Yates Thomson MS 13. duivel

Medium: Manuscript

Bron: http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.a
sp?MSID=8148&CollID=58&NStart=



10005

Titel: Getijdenboek van Catharina van Kleef, f. 168v

Maker: Meester van Katharina van Kleef

Datering: 1450

Plaats 
vervaardiging:

Utrecht

Museum of 
instelling: 

Museum Meermanno, Den Haag (NL)

Notitities: MS 10 F 050. duivel en ketting

Medium: Manuscript

Bron: http://www.meermanno.nl/index/-/g/p-
getijdenboekvoorcatharinavankleef85



10006

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in de St. Martin, Selligny

Maker: Onbekend

Datering: 1525-1550

Plaats 
vervaardiging:

Seligny

Museum of 
instelling: 

St. Martin, Seligny (FR)

Notitities: duivel, naakte vrouwen, mand

Medium: Muurschildering

Bron: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-
Martin_de_Sillegny  



10007

Titel: Fouquet missal, f. 196v

Maker: Fouquet (?)

Datering: 1470-1485

Plaats 
vervaardiging:

Brugge

Museum of 
instelling: 

Beinecke rare books & manuscript library, New Haven (USA)

Notitities: Beinecke MS 425. duivel en slaapkamer

Medium: Manuscript

Bron: http://brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/3436678



10008

Titel: Geïllumineerde bijbel, f. 138v

Maker: Abdij van Saint-Bertin

Datering: 1270-1290

Plaats 
vervaardiging:

Saint Omer

Museum of 
instelling: 

Bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer, St. Omer (FR)

Notitities: MS 005. duivel en dodendans

Medium: Manuscript

Bron: http://bibliotheque-numerique.bibliotheque-agglo-
stomer.fr/collection/626-bible/?n=1



10009

Titel: La cité de Dieu, f. 2v

Maker: Meester van de kroning van Karel VI

Datering: 1376

Plaats 
vervaardiging:

Parijs

Museum of 
instelling: 

Bibliothèque Nationale de France, Parijs (FR)

Notitities: Français MS 22912. duivel

Medium: Manuscript

Bron: http://www.europeanaregia.eu/en/manuscripts/paris-
bibliotheque-nationale-france-mss-francais-22912/en



10010

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in de St. Helenakerk, 
Aalten

Maker: Onbekend

Datering: 1475-1525

Plaats 
vervaardiging:

Aalten

Museum of 
instelling: 

St. Helenakerk, Aalten (NL)

Notitities: duivel

Medium: Muurschildering

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Helenakerk 



10011

Titel: Muurschildering in de kapel van Kasteel Nederhemert, 
Nederhemert

Maker: Onbekend

Datering: 16e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Nederhemert

Museum of 
instelling: 

Kasteelkapel, Nederhemert (NL)

Notitities: alleen kruiwagen zichtbaar

Medium: Muurschildering

Bron: Johan Carel Bierens de Haan & Walter Kramer (2017), 78-80.



10012

Titel: Breviarium in Rouen, folio onbekend

Maker: Onbekend

Datering: 1412

Plaats 
vervaardiging:

Rouen

Museum of 
instelling: 

The Walters Art Museum, Baltimore (USA)

Notitities: manuscriptnummer onbekend. Duivel

Medium: Manuscript

Bron: http://art.thewalters.org/detail/1989/breviary/



10013

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in het klooster van 
Horezu, Roemenië

Maker: Constantinos

Datering: 1694

Plaats 
vervaardiging:

Horezu

Museum of 
instelling: 

Klooster, Horezu (RO)

Notitities: duivel en monnik

Medium: Muurschildering

Bron: http://worldheritage.routes.travel/world-heritage-
site/monastery-of-horezu/



10014

Titel: Roman de Fauvel, f. 36v

Maker: Gervais de Bus

Datering: 1320

Plaats 
vervaardiging:

Parijs

Museum of 
instelling: 

Bibliothèque Nationale de France, Parijs (FR)

Notitities: Français MS 146. nar, aap en feest

Medium: Manuscript

Bron: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454675g/f88.item



10015

Titel: Getijdenboek van Louis de Guyenne (?), f. 89

Maker: Meester van de Brusselse Initialen

Datering: 1406-1407

Plaats 
vervaardiging:

Parijs

Museum of 
instelling: 

The British Library, Londen (GB)

Notitities: duivel en dodendans

Medium: Manuscript

Bron: https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/TourFr1
400.asp



10016

Titel: Sluitsteen in de Norwich Cathedral, hellekruiwagen

Maker: Onbekend

Datering: na 1463

Plaats 
vervaardiging:

Norwich

Museum of 
instelling: 

Norwich Cathedral, Norwich (GB)

Notitities: duivel en naakte vrouwen

Medium: Beeldhouwwerk

Bron: http://www.paradoxplace.com/Photo%20Pages/UK/Britain_Ce
ntre/Norwich_Cathedral/Norwich.htm



10017

Titel: Het Laatste Oordel, muurschildering in de St. Annakapel, 
Frombork

Maker: Christoph Blumenroth

Datering: 1434

Plaats 
vervaardiging:

Frombork

Museum of 
instelling: 

St. Annakapel, Heilige geest ziekenhuis (PO)

Notitities: duivel

Medium: Muurschildering

Bron: https://tourpoland.wordpress.com/category/frombork/last-
judgment-wall-painting-in-frombork/



10018

Titel: Taymouth hours, f.184r

Maker: Onbekend

Datering: 1325-1350

Plaats 
vervaardiging:

Londen?

Museum of 
instelling: 

The British Library, Londen (GB)

Notitities: Yates Thomson MS 13. moederaap en apenkinderen

Medium: Manuscript

Bron: http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Yates_Tho
mpson_MS_13



10019

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in de St .Mary's Church, 
Bacton

Maker: Onbekend

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Bacton

Museum of 
instelling: 

St. Mary's Church, Bacton (GB)

Notitities: duivel

Medium: Muurschildering

Bron: http://www.paintedchurch.org/bacton.htm



10020

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in de St. Mary the Virgin 
Church, Yaxley

Maker: Onbekend

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Yaxley

Museum of 
instelling: 

St. Mary the Virgin, Yaxley (GB)

Notitities: duivel

Medium: Muurschildering

Bron: http://www.paintedchurch.org/yaxley.htm



10021

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in de St. Andrew's 
Church, Chesterton

Maker: Onbekend

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Chesterton

Museum of 
instelling: 

St. Andrew's Church, Chesterton (GB)

Notitities: duivel

Medium: Muurschildering

Bron: http://www.paintedchurch.org/chesdoom.htm



10022

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in de St. Caeciliakerk, 
Neede

Maker: Onbekend

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Neede

Museum of 
instelling: 

St. Caeciliakerk, Neede, Gelderland (NL)

Notitities: duivel en mand

Medium: Muurschildering

Bron: http://www.heerlijkheidborculo.nl/blog/2016/03/24/de-
muurschilderingen-in-de-in-1846-gesloopte-st-ceciliakerk-van-
neede/



10023

Titel: Vishandelaren van Chartres, glas-in-lood in de kathedraal van 
Chartres, Chartres

Maker: Onbekend

Datering: 1220

Plaats 
vervaardiging:

Chartres

Museum of 
instelling: 

Kathedraal, Chartres (FR)

Notitities: eerste kruiwagen in westerse kunst

Medium: Glas in lood

Bron: http://www.medievalart.org.uk/chartres/030b_pages/Chartres
_Bay030b_Panel01.htm



10024

Titel: Steenhouwers van Chartres, glas-in-lood in de kathedraal van 
Chartres, Chartres

Maker: Onbekend

Datering: 1220

Plaats 
vervaardiging:

Chartres

Museum of 
instelling: 

Kathedraal, Chartres (FR)

Notitities: draagbak

Medium: Glas in lood

Bron: http://www.medievalart.org.uk/chartres/08_Pages/Chartres_B
ay08_Panel01.htm



10025

Titel: Vitae Offarum, f. 59v

Maker: Mathew Paris

Datering: 1250

Plaats 
vervaardiging:

Saint Albans

Museum of 
instelling: 

Trinity College Library, Dublin (IR)

Notitities: TCD MS 177. bouwwerkzaamheden en draagbak

Medium: Manuscript

Bron: https://www.tcd.ie/langs-lits-
cultures/postgraduate/medieval_language/



10026

Titel: Psalterium van koningin Isabella van Engeland, f. 24v

Maker: Onbekend

Datering: rond 1300

Plaats 
vervaardiging:

Onbekend

Museum of 
instelling: 

Staatsbibliothek Munich, Munchen (DE)

Notitities: Cod Gall 16. toren van babel

Medium: Manuscript

Bron: Matthies (1991), 358 & http://daten.digitale-
sammlungen.de/~db/0005/bsb00056556/images/index.html?s
eite=00001&l=en



10027

Titel: Le recoeil des histoires de Troyes, f.8

Maker: Meester van de witte inscripties

Datering: 1475-1483

Plaats 
vervaardiging:

Brugge

Museum of 
instelling: 

The British Library, Londen (GB)

Notitities: Royal 17 E II. toren van Babel

Medium: Manuscript

Bron: http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.a
sp?MSID=5689&CollID=16&NStart=170502



10028

Titel: Le tresor des histoires, f. 22

Maker: Onbekend

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Onbekend

Museum of 
instelling: 

Cotton MS August V. The British Library, Londen (GB)

Notitities: Cotton MS August V. toren van Babel

Medium: Manuscript

Bron: Matthies (1991), 358 & 
http://babelstone.blogspot.nl/2007/01/72-views-of-tower-of-
babel.html



10029

Titel: Le tresor des histoire

Maker: Onbekend

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Onbekend

Museum of 
instelling: 

The British Library, Londen (GB)

Notitities: Cotton MS August V. Nader te onderzoeken. Volgens Matthies 
staat er in dit manuscript nog een kruiwagen.

Medium: Manuscript

Bron: Matthies (1991), 358.



10030

Titel: le tresor des histoire

Maker: Onbekend

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Onbekend

Museum of 
instelling: 

The British Library, Londen (GB)

Notitities: Cotton MS August V. Nader te onderzoeken. Volgens Matthies 
staat er in dit manuscript nog een kruiwagen.

Medium: Manuscript

Bron: Matthies (1991), 358.



10031

Titel: Luttrel Psalter, f. 186v

Maker: Onbekend

Datering: vroeg 14e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Lincoln?

Museum of 
instelling: 

The British Library, Londen (GB)

Notitities: Add. MS. 42130. lamme

Medium: Manuscript

Bron: Matthies (1991), 360-361.



10032

Titel: Dutch Vernacular Bible, f. 78v

Maker: Onbekend

Datering: Onbekend

Plaats 
vervaardiging:

Nederland

Museum of 
instelling: 

The British Library, Londen (GB)

Notitities: manuscriptnummer onbekend. Bouwwerkzaamheden

Medium: Manuscript

Bron: Matthies (1991), 360,362.



10033

Titel: Berner Chronik, f. 35r

Maker: Diebold Schilling

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Bern

Museum of 
instelling: 

Universiteit, Bern (ZW)

Notitities: manuscriptnummer onbekend. Bouwwerkzaamheden

Medium: Manuscript

Bron: Matthies (1991), 360, 363.



10034

Titel: Histoire d'Alexandre, f. 185

Maker: Jean Wauquelin

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Brugge

Museum of 
instelling: 

Bibliothèque Nationale de France, Parijs (FR)

Notitities: manuscriptnummer onbekend. Bouwwerkzaamheden

Medium: Manuscript

Bron: http://classes.bnf.fr/villard/feuillet/feuille2/index.htm en 
http://www.artifexbalear.org/can_man.htm



10035

Titel: Histoire d'Alexandre

Maker: Onbekend

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Brugge

Museum of 
instelling: 

Bibliothèque Nationale de France, Parijs (FR)

Notitities: manuscriptnummer onbekend. Bouwwerkzaamheden

Medium: Manuscript

Bron: http://classes.bnf.fr/villard/feuillet/feuille2/index.htm



10036

Titel: Croesinck Getijdenboek, f. 50r

Maker: Onbekend

Datering: 1494

Plaats 
vervaardiging:

Nederland

Museum of 
instelling: 

Morgan Library, New York (USA)

Notitities: MS M.1078 fol. 50r. Vrouw en bloempot

Medium: Manuscript

Bron: http://ica.themorgan.org/manuscript/page/16/76940



10037

Titel: Getijdenboek van Adelaïde van Savoie, december

Maker: Meester van Adelaïde van Savoie

Datering: 1460-1465

Plaats 
vervaardiging:

Frankrijk

Museum of 
instelling: 

Musée Condé, Chantilly (FR)

Notitities: Musée Condé MS 76. werkzaamheden

Medium: Manuscript

Bron: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/978019
5334661.001.0001/acref-9780195334661-e-12



10038

Titel: Huth Getijdenboek, kruiwagen in legrand, f. 110r

Maker: Simon Marmion en Werkplaats, o.a.

Datering: 1485-1490

Plaats 
vervaardiging:

Gent of Brugge

Museum of 
instelling: 

The British Library, Londen (GB)

Notitities: Add MS 38126. vrouw en bloempot

Medium: Manuscript

Bron: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_3812
6_f110r



10039

Titel: Getijdenboek uit Vlaanderen, f. 2v

Maker: Onbekend

Datering: 1490

Plaats 
vervaardiging:

Vlaanderen

Museum of 
instelling: 

Morgan Library, New York (USA)

Notitities: MS S.7. werkzaamheden

Medium: Manuscript

Bron: http://ica.themorgan.org/manuscript/page/4/161023



10040

Titel: Getijdenboek van Charles D'Angouleme, f. 4v

Maker: Onbekend

Datering: 1475-1500

Plaats 
vervaardiging:

Parijs

Museum of 
instelling: 

Bibliothèque Nationale de France, Parijs

Notitities: BNF Latin 1173. man en vrouw

Medium: Manuscript

Bron: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52502694t/f18.image



10041

Titel: Bible Sainte-Geneviève, f. 127v

Maker: Atelier de Blanche?

Datering: 1220-1230

Plaats 
vervaardiging:

Parijs

Museum of 
instelling: 

Bibliotheque Sainte Genevieve

Notitities: BSG MS 1185. werkzaamheden

Medium: Manuscript

Bron: http://initiale.irht.cnrs.fr/ouvrages/ouvrages.php?id=3308&ind
exCourant=230&codexId=3292&bloc_recherche_ouvrage=non
e&bloc_resultats_ouvrage=block&resetForm=1&page=1



10042

Titel: Vita van Saint-Denis, f. 111r

Maker: Onbekend

Datering: 1317

Plaats 
vervaardiging:

Parijs

Museum of 
instelling: 

Bibliothèque Nationale de France, Parijs (FR)

Notitities: MS Fr. 2091. werkzaamheden

Medium: Manuscript

Bron: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452762k/f229.item



10043

Titel: Vita van Saint-Denis, f. 32

Maker: Onbekend

Datering: 1317

Plaats 
vervaardiging:

Parijs

Museum of 
instelling: 

Bibliothèque Nationale de France, Parijs (FR)

Notitities: BNF Fr. 2092. werkzaamheden

Medium: Manuscript

Bron: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452762k/f229.item



10044

Titel: Alexanderroman, f. 22r

Maker: Jehan de Grise

Datering: 1338-1344

Plaats 
vervaardiging:

Vlaanderen

Museum of 
instelling: 

Bodleian Library, Oxford (GB)

Notitities: MS. Bodl. 264. vrouwen

Medium: Manuscript

Bron: http://image.ox.ac.uk/images/bodleian/ms.bodl.264/22r.jpg



10045

Titel: Alexanderroman, f. 98v

Maker: Jehan de Grise

Datering: 1338-1344

Plaats 
vervaardiging:

Vlaanderen

Museum of 
instelling: 

Bodleian Library, Oxford (GB)

Notitities: MS. Bodl. 264. apen

Medium: Manuscript

Bron: http://image.ox.ac.uk/images/bodleian/ms.bodl.264/98v.jpg



10046

Titel: Alexanderroman, f. 133v

Maker: Jehan de Grise

Datering: 1338-1344

Plaats 
vervaardiging:

Vlaanderen

Museum of 
instelling: 

Bodleian Library, Oxford (GB)

Notitities: MS. Bodl. 264. apen

Medium: Manuscript

Bron: http://image.ox.ac.uk/images/bodleian/ms.bodl.264/133v.jpg



10047

Titel: Alexanderroman, f. 158v

Maker: Jehan de Grise

Datering: 1338-1344

Plaats 
vervaardiging:

Vlaanderen

Museum of 
instelling: 

Bodleian Library, Oxford (GB)

Notitities: MS. Bodl. 264. adelijke vrouw

Medium: Manuscript

Bron: http://image.ox.ac.uk/images/bodleian/ms.bodl.264/158v.jpg



10048

Titel: Getijdenboek Parijs, f. 10r

Maker: Onbekend

Datering: 1400

Plaats 
vervaardiging:

Parijs

Museum of 
instelling: 

Bodleian Library, Oxford (GB)

Notitities: MS. Douce 62. man en ton

Medium: Manuscript

Bron: http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODL
odl~1~1~43720~118727:Book-of-Hours--Use-of-Paris-
?trs=8&mi=1&qvq=q%3Awheelbarrow%3Blc%3AODLodl~14~1
4%2CODLodl~1~1%2CODLodl~23~23%2CODLodl~24~24%2CO



10049

Titel: Fontein van de eeuwige jeugd, Castella della Manza

Maker: Onbekend

Datering: 1420

Plaats 
vervaardiging:

Manta

Museum of 
instelling: 

Castella Della Manta, Manta (IT)

Notitities: fontein van de eeuwige jeugd. Lamme.

Medium: Fresco

Bron: http://www.flickriver.com/photos/hen-magonza/5808057361/



10050

Titel: Fontein van de eeuwige jeugd

Maker: Lucas Cranach de Oudere

Datering: 1546

Plaats 
vervaardiging:

Wittenberg

Museum of 
instelling: 

Staatliche Museen, Berlijn (DE)

Notitities: fontein van de eeuwige jeugd. Oudere vrouw.

Medium: Schilderij

Bron: http://www.wga.hu/frames-
e.html?/html/c/cranach/lucas_e/10/



10051

Titel: Aristoteles, Libri Naturales, f. 22v

Maker: Onbekend

Datering: 1250-1275

Plaats 
vervaardiging:

Oxford?

Museum of 
instelling: 

The British Library, Londen (GB)

Notitities: Harley MS 3487. dronken dwaas

Medium: Manuscript

Bron: http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Harley_M
S_3487



10052

Titel: Les Tres Riches Heures du Duc de Berry, f. 37v

Maker: Gebroeders van Limburg

Datering: 1411-1416

Plaats 
vervaardiging:

Parijs?

Museum of 
instelling: 

Musée Conde, Chantilly (FR)

Notitities: de visitatie. Varken en doedelzak

Medium: Manuscript

Bron: http://dome.mit.edu/handle/1721.3/4138



10053

Titel: Vlaams Psalterium, f. 136v

Maker: Onbekend

Datering: 1320-1330

Plaats 
vervaardiging:

Gent

Museum of 
instelling: 

Bodleian Library, Oxford (GB)

Notitities: MS. Douce 6. apen en nar

Medium: Manuscript

Bron: http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODL
odl~1~1~43633~120518:Psalter-
?qvq=w4s:/what/MS.%20Douce%206;lc:ODLodl~29~29,ODLodl
~7~7,ODLodl~6~6,ODLodl~14~14,ODLodl~8~8,ODLodl~23~23,



10054

Titel: Getijdenboek van Elisabeth de Bohun

Maker: Onbekend

Datering: 1343

Plaats 
vervaardiging:

Engeland

Museum of 
instelling: 

Privé-bezit

Notitities: Persoonlijk bezit. Man en apen.

Medium: Manuscript

Bron: http://dla.library.upenn.edu/cocoon/dla/schoenberg/record.ht
ml?fq=provenance_facet%3A%22Astor%2C%20William%20Wal
dorf%20Astor%2C%20Viscount%22&id=SCHOENBERG_179717
&



10055

Titel: Le Livre des hystoires du Mirouer du monde, f. 26r

Maker: Onbekend

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Frankrijk

Museum of 
instelling: 

Bibliothèque Nationale de France, Parijs (FR)

Notitities: Français 328. nar en aap

Medium: Manuscript

Bron: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52000962r/f57.image



10056

Titel: The Rothschild Canticles, f. 169v

Maker: Onbekend

Datering: rond 1400

Plaats 
vervaardiging:

Vlaanderen/Rijnland

Museum of 
instelling: 

Beinecke rare books & manuscript library, New Haven (USA)

Notitities: Beinecke MS 404. nar en duivel

Medium: Manuscript

Bron: http://brbl-
dl.library.yale.edu/vufind/Record/3432521?image_id=1011840



10057

Titel: The Holkham Bible Picture Book, f. 42v

Maker: Onbekend

Datering: 1327-1335

Plaats 
vervaardiging:

Londen?

Museum of 
instelling: 

The British Library, Londen (GB)

Notitities: Add MS 47682. duivel

Medium: Manuscript

Bron: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_4768
2_fs001r#



10058

Titel: Misericorde St. George Chapel Windsor

Maker: Onbekend

Datering: 1477-1483

Plaats 
vervaardiging:

Windsor

Museum of 
instelling: 

St. George Chapel, Windsor (GB)

Notitities: duivel en monniken

Medium: Misericorde

Bron: https://ica.princeton.edu/misericordia/display.php?country=Gr
eat%20Britain&site=404&view=site&page=3&image=9075



10059

Titel: Misericorde All Saints Church Gresham

Maker: Onbekend

Datering: 15e/16e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Gresford

Museum of 
instelling: 

Gresford All Saint Church, Sussex (GB)

Notitities: duivel

Medium: Misericorde

Bron: https://ica.princeton.edu/misericordia/display.php?country=Gr
eat%20Britain&site=201&view=site&page=1&image=5270



10060

Titel: Sluitsteen Norwich Cathedral

Maker: Onbekend

Datering: >1463

Plaats 
vervaardiging:

Norwich

Museum of 
instelling: 

Norwich Cathedral, Norwich (GB)

Notitities: Christus en lamme

Medium: Sluitsteen

Bron: Drama and Imagery in English Medieval Churces, pagina 103 
en plate 12i



10061

Titel: Misericorde Ripon Minster

Maker: Onbekend

Datering: 1489-1494

Plaats 
vervaardiging:

Ripon

Museum of 
instelling: 

Ripon Minster, Ripon (GB)

Notitities: man en vrouw

Medium: Misericorde

Bron: https://ica.princeton.edu/misericordia/display.php?country=Gr
eat%20Britain&site=255&view=site&page=1&image=6234



10062

Titel: Misericorde Musée National du Moyen Age

Maker: Onbekend

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Frankrijk

Museum of 
instelling: 

Musée National du Moyen Age, Parijs (FR)

Notitities: man en ton

Medium: Misericorde

Bron: https://ica.princeton.edu/misericordia/display.php?country=Fr
ance&site=450&view=site&page=2&image=12097



10063

Titel: Misericorde Musée Moyen Age

Maker: onbekend

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Frankrijk

Museum of 
instelling: 

Musée National du Moyen Age, Parijs (FR)

Notitities: dronken mensen

Medium: Misericorde

Bron: https://ica.princeton.edu/misericordia/display.php?country=Fr
ance&site=450&view=site&page=2&image=12126



10064

Titel: Misericorde St. Sulpitiuskerk

Maker: Onbekend

Datering: 1491-1493

Plaats 
vervaardiging:

Diest

Museum of 
instelling: 

St. Sulpitiuskerk, Diest (BE)

Notitities: man en hond

Medium: Misericorde

Bron: https://ica.princeton.edu/misericordia/display.php?country=B
elgium&site=3&view=site&page=2&image=242



10065

Titel: Misericorde kasteelkapel Durham

Maker: Onbekend

Datering: 1508-1520

Plaats 
vervaardiging:

Durham

Museum of 
instelling: 

Kasteelkapel, Durham (GB)

Notitities: man en vrouw

Medium: Misericorde

Bron: https://ica.princeton.edu/misericordia/display.php?country=Gr
eat%20Britain&site=250&view=site&page=1&image=6080



10066

Titel: Belgisch Getijdenboek, f. 191r

Maker: Meester van de David scenes in de Grimani bijbel

Datering: 1525-1530

Plaats 
vervaardiging:

Belgie

Museum of 
instelling: 

Morgan Library, New York (USA)

Notitities: MS 1175. gulzigheid

Medium: Manuscript

Bron: http://corsair.themorgan.org/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?v1=65&ti=1,65&SEQ=20161214093612&Se
arch_Arg=%22ms%20m%2E1175%22%20ica&Search_Code=GK
EY%5E&CNT=50&PID=pvh6253O-wvXd1ssBTvfypPEjvGS&SID=1



10067

Titel: Getijdenboek uit Parijs, f. 13r

Maker: Onbekend

Datering: 15e eeuw

Plaats 
vervaardiging:

Frankrijk

Museum of 
instelling: 

Bibliothèque Nationale de France, Parijs (FR)

Notitities: NAL 3115. apen

Medium: Manuscript

Bron: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550008032/f37.item.zoo
m



10068

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in Kirke Hyllinge, 
Denemarken

Maker: Isefjord werkplaats

Datering: 1450

Plaats 
vervaardiging:

Denemarken

Museum of 
instelling: 

Kirke Hyllinge (DE)

Notitities: duivel

Medium: Muurschildering

Bron: Bolvig (2002), 223-224 & 
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Alt/alt.usage.english
/2008-06/msg04605.html



10069

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildring in Moerkoev, 
Denemarken

Maker: Isefjord werkplaats

Datering: 1450

Plaats 
vervaardiging:

Denemarken

Museum of 
instelling: 

Moerkoev (DE)

Notitities: duivel en naakte vrouw

Medium: Muurschildering

Bron: Bolvig (2002), 181-182 & 
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Alt/alt.usage.english
/2008-06/msg04605.html



10070

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in Noerre Herlev, 
Denemarken

Maker: Isefjord werkplaats

Datering: 1450

Plaats 
vervaardiging:

Denemarken

Museum of 
instelling: 

Noerre Herlev (DE)

Notitities: duivel en naakte vrouw

Medium: Muurschildering

Bron: Bolvig (2002), 187-188 & 
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Alt/alt.usage.english
/2008-06/msg04605.html



10071

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in Ottestrup, 
Denemarken

Maker: Isefjord werkplaats

Datering: 1450

Plaats 
vervaardiging:

Denemarken

Museum of 
instelling: 

Ottestrup (DE)

Notitities: duivel

Medium: Muurschildering

Bron: Bolvig (2002), 188-189 & 
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Alt/alt.usage.english
/2008-06/msg04605.html



10072

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in Over Draaby, 
Denemarken

Maker: Isefjord werkplaats

Datering: 1450

Plaats 
vervaardiging:

Denemarken

Museum of 
instelling: 

Over Draaby (DE)

Notitities: duivel en naakte vrouw

Medium: Muurschildering

Bron: Bolvig (2002), 189-190 & 
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Alt/alt.usage.english
/2008-06/msg04605.html



10073

Titel: Het Laatste Oordeel, muurschildering in Tuse, Denemarken

Maker: Isefjord werkplaats

Datering: 1450

Plaats 
vervaardiging:

Denemarken

Museum of 
instelling: 

Tuse (DE)

Notitities: duivel en naakte vrouw

Medium: Muurschildering

Bron: Bolvig (2002), 205-206 & 
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Alt/alt.usage.english
/2008-06/msg04605.html



10074

Titel: Historia Alexandri Magni, f. 165r

Maker: Quintus Curtius Rufus

Datering: 1470-1480

Plaats 
vervaardiging:

Vlaanderen

Museum of 
instelling: 

Bodleian Library, Oxford (GB)

Notitities: MS. Laud Misc. 751. man, vrouw en doedelzak

Medium: Manuscript

Bron: http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail



10075

Titel: Pelgrimsinsignes

Maker: Onbekend

Datering: 1400-1490

Plaats 
vervaardiging:

Nederland

Museum of 
instelling: 

Collectie Langbroek (NL)

Notitities: figuur en fallusdier. De kunera database bevat acht 
vergelijkbare pelgrimsinsignes

Medium: Pelgrimsinsigne

Bron: http://www.kunera.nl/kunerapage.aspx?From=Default



10076

Titel: Geïllumineerde Bijbel, f. 8r

Maker: Onbekend

Datering: 1190-1200

Plaats 
vervaardiging:

St. Omer

Museum of 
instelling: 

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (NL)

Notitities: KB 76 F 5. strijdwagen van Elia

Medium: Manuscript

Bron: http://manuscripts.kb.nl/zoom/BYVANCKB%3Amimi_76f5%3A
008r_min_a1



10077

Titel: Misericorde St. Lawrencechurch Ludlow

Maker: Onbekend

Datering: 1447

Plaats 
vervaardiging:

Ludlow

Museum of 
instelling: 

St. Lawrencechurch, Ludlow (GB)

Notitities: Alewife en doedelzak

Medium: Misericorde

Bron: https://ica.princeton.edu/misericordia/display.php?country=Gr
eat%20Britain&site=218&view=site&page=1&image=5401



10078

Titel: Ghents Psalter, f. 17v

Maker: Onbekend

Datering: 1320-1330

Plaats 
vervaardiging:

Ghent

Museum of 
instelling: 

Bodleian Library, Oxford (GB)

Notitities: MS. Douce 6. apen parodiëren de kerk

Medium: Manuscript

Bron: http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/s/381p23



10079

Titel: Dronken vrouw in een kruiwagen

Maker: Jan Steen

Datering: 1663-1664

Plaats 
vervaardiging:

Onbekend

Museum of 
instelling: 

Privé-bezit

Notitities: dronken vrouw in een kruiwagen

Medium: Schilderij

Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/The_
wine_is_a_mocker_1663-1664_Jan_Steen.jpg



10080

Titel: Vergilius in de mand

Maker: Georg Pencz

Datering: 1541-1542

Plaats 
vervaardiging:

Duitsland

Museum of 
instelling: 

Rijksmuseum, Amsterdam (NL)

Notitities: vergilius in de mand

Medium: Prent

Bron: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-11.044
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