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DE VRIJE FRIES 100 (2020) 168-183

Hoe God verscheen in Jorwert
Een christelijke amulet in het Fries Museum

KEES VEELENTURF

Uit de vroege middeleeuwen bewaart het 
Fries Museum in Leeuwarden onder 
andere een aantal bijzondere amuletten. 

Zij hebben diverse vormen, werden uit verschil-
lende materialen vervaardigd, zijn soms voorzien 
van runen.1 De term ‘amulet’, ook wel ‘fylacterion’, 
die voor deze objecten wordt gebezigd, geeft aan 
dat aangenomen wordt dat ze werden gebruikt om 
onheil af te weren of geluk aan te trekken. Deze 
kleine fylacteria worden verondersteld in een 
heidense context te hebben gefunctioneerd.2

 Het Fries Museum exposeert echter ook in zijn 
permanente presentatie een vermeende amulet die 
als onmiskenbaar christelijk moet worden gezien.3 
Hij heeft een geheel van de andere fylacteria afwij-
kende vorm en werd gemaakt van uitheems mate-
riaal. Het voorwerp is groter dan de heidense 
amuletten, maar nog altijd van bescheiden afme-
tingen en is in meerdere opzichten uniek. Het is 
afkomstig uit Jorwert, behoort tot de vroegste nog 
zichtbare materiële sporen van het christendom 
in Fryslân en wordt hier uitvoeriger voorgesteld.4 
De amulet roept vragen op in verband met de 
introductie van het christelijk geloof in onze con- 
treien, want uit welke fase van de kerstening van 

1  Enkele bekende vroegmiddeleeuwse voorbeelden: een amulet met runen uit Wijnaldum (gewei, inv.nr. 77A-214), een amu-

let met puntcirkels uit Hegebeintum (gewei, inv.nr. 28-202), een Donar-amulet uit Ter Lune (ivoor, inv.nr. 37-1).

2  Over amuletten uit Fryslân, zie onder meer: E. Knol, ‘Magische voorwerpen in vroegmiddeleeuwse graven in Friesland’, Ter-

pen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied (Groningen 1988), 117-128; Marieke van Vlierden, Willibrord en het begin van 

Nederland, Clavis kunsthistorische monografieën 15 (Utrecht 1995), 72-73 (nrs. 32-34, 36). Van sommige kleine objecten uit 

taxushout wordt verondersteld dat zij een kwaadafwerende functie hebben vervuld, maar hiervoor gebruikt men doorgaans 

niet de term ‘amulet’ (bijvoorbeeld het runenstaafje uit Westeremden [Groninger Museum, Groningen, inv.nr. 1918/XI-1] en 

het miniatuurzwaard uit Arum [Fries Museum, Leeuwarden, inv.nr. 80e-1]).

3  Inv.nr. B00466, collectie Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur. In de opstelling ‘De Dijk’ in het in 

2013 geopende nieuwe gebouw van het Fries Museum wordt de amulet steeds tentoongesteld.

4  De amulet werd bestudeerd binnen het kader van een onderzoek naar de vroegste voorstellingen van Christus in onze 

streken. Vooruitlopend op de publicatie van dit artikel verscheen een resumé: Kees Veelenturf, ‘Weermiddel tegen het kwaad’ 

in: Marlies Stoter en Diana Spiekhout (red.), Wij Vikingen. Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage Landen (Zwolle/

Leeuwarden 2019), 20-21 (ook in het Engels: ‘Warding off evil’ in: Marlies Stoter en Diana Spiekhout (red.), We Vikings. Frisians 

and Vikings in the coastal area of the Low Countries (Zwolle/Leeuwarden 2019), 20-21.

het Nederlandse Noorden dateert hij? Daarnaast 
is niet op slag duidelijk wat de functie is geweest 
die dit merkwaardige, maar uiterst belangwek-
kende stukje cultuurgoed in die vroege tijd mag 
hebben vervuld.

Een bewerkte steen:  
vorm en herkomst
Het object is een enigszins peervormig stuk kalk-
steen van 64 x 44 x 21 mm. Uit de steen zijn 
delen weggesneden en er staan incisies in, waar-
door kleine voorstellingen en woorden worden 
gevormd. Op de vermoedelijke voorzijde is binnen 
een 8-vormige mandorla – een gloriole of gesti-
leerde lichtkrans – een zittende menselijke figuur 
uitgebeeld. De 8-vorm tekent zich als een reliëf 
enigszins boven het fond uit, terwijl de mensfi-
guur op zijn beurt als reliëf boven de mandorla 
uit komt. Blijkens de vrijwel driehoekige vormen 
boven het hoofd, die binnen het bovenste segment 
van de 8-mandorla een in een schijf ingeschreven 
kruisvorm suggereren, hebben we te maken met 
een weergave van Christus. Een kruisnimbus, 
een gestileerde lichtkrans (‘aureool’) met een 
kruisvorm daarin, is in christelijke voorstellingen 
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vrijwel alleen hem voorbehouden. Op efficiënte 
wijze vallen de nimbus en het bovenste deel 
van de mandorla hier dus samen. Nu we weten 
dat Christus is uitgebeeld, laat de rechthoek op 
de linkerknie zich als een boek verklaren en de 
geheven rechterarm moet dan wel een zegenend 
gebaar maken. Voor de beschouwer links wordt de 
Christusfiguur net onder schouderhoogte geflan-
keerd door een simpele inkerving die een letter-
teken zou kunnen zijn en aan de andere kant door 
een ronde w-vorm die als een soort voetstuk dient 
voor een Latijns kruis. Het snijwerk in deze steen 
is tamelijk onbeholpen. Het gezicht van Christus, 
waarvan rechts overlangs een deel is verdwenen, 
wordt met zeer ondiepe lijnen getekend, terwijl 
de plooien van zijn gewaad juist door middel van 
diepere, in elk geval meer geprononceerde sneden 
zijn weergegeven. De mantel of het overkleed 
van Christus laat de knieën en onderbenen zien, 
alsook een grove ovaalvorm die vermoedelijk een 
aftekening van het abdomen aanduidt.

5  De benaming ‘buste’ is bij de linker voorstelling vooral ingegeven door het gepaard zijn met de rechter buste en de bekend-

heid met andere, vergelijkbare voorstellingen. Daarzonder zou men de bustevorm niet snel herkennen.

De keerzijde van deze amulet toont een kruisvorm 
met afgeronde uiteinden, waarop door incisies een 
patroon van horizontaal vijf en verticaal vier naast 
elkaar liggende banen of linten is uitgebeeld. De 
kruisschacht en -armen lijken vervlochten te zijn 
en verlenen het geheel het aanzien van een knoop, 
maar het gesuggereerde patroon is dankzij de 
verschillende aantallen van de banen niet correct. 
Enkele diagonale lijnen over het kruisingsge-
deelte zijn pas in tweede instantie aangebracht, 
door intentioneel uitkrassen of door onbedoelde 
beschadiging. Boven de kruisknoop bevinden 
zich twee ovaalronde schijven met incisies. De 
linker schijf is groter dan de rechter en toont tame-
lijk vaag een buste met een soort stralenkrans. De 
rechter schijf bevat ook een buste, die kennelijk 
frontaal is weergegeven. Het lijkt er sterk op dat 
deze tweede buste op een wassenaar rust. Beide 
uitbeeldingen zijn nogal gehavend.5 Onder de 
schijven staat links ‘Sol’ te lezen en rechts ‘lvna’, 
met een door slijtage incomplete A. Het gaat dus 

1. Voorzijde van de amulet uit Jorwert (detail afgebeeld in 
het frontispice van dit artikel). Foto: Fries Museum

2. Keerzijde van de amulet uit Jorwert. Foto: Fries Museum
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om personificaties van zon en maan, die hier met 
hun Latijnse benamingen worden geïdentificeerd.
 De zijkant van de steen is op rudimentaire 
wijze versierd met geschakelde lussen en diverse 
boogjes.6 Niet met de voorstellingen samenhan-
gende inkervingen van lijnen, zoals bovenaan 
tegen de rand tussen de twee schijven, kunnen 
niet werkelijk iconografisch worden verklaard en 
moeten net als de afgebroken delen in het opper-
vlak als beschadigingen worden beschouwd.
 Het object is kennelijk intensief gebruikt 
geweest, waarbij we ‘gebruiken’ moeten opvatten 
als in de hand hebben, manipuleren, vervoeren. 
Het maakt een zeer versleten indruk, met talrijke 
beschadigingen, waaronder krassen en krasjes, 
soms in een waarschijnlijk toevallig patroon, en 
afgebroken delen. In de kruisknoop op de keer-
zijde van de steen lijkt hier en daar nog pigment 
aanwezig te zijn, alsof de groeven van de linten ooit 
waren ingekleurd, maar het kan ook vuil betreffen. 

6  Alleen gereproduceerd, als natekening, in: W. Pleyte, Nederlandsche oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den Groote 

I (Leiden 1877), pl. XX (17 b, d). Van Vlierden, Willibrord, 76 (nr. 41) noemt het een slingermotief.

7  Jorwert (officiële spelling; Nederlands: Jorwerd) heette in de middeleeuwen eerst Everwerd of Everwird. Andere spelwijzen 

zijn bijvoorbeeld Everwerth en Everwercht.

8  Als terpvondst wordt het object vermeld in: P.C.J.A. Boeles, Catalogus der meest belangrijke voorwerpen met uitzondering 

der schilderijen in het Friesch Museum te Leeuwarden (Leeuwarden 1908 [recte 1909]), 62-63 (nr. 661); P.C.J.A. Boeles, Friesland 

tot de elfde eeuw: zijn vóór- en vroege geschiedenis (2e druk; ’s-Gravenhage 1951), 542 (nr. LIV.3a-b). De kerk midden in Jorwert 

staat op de dorpsterp. Direct ten zuiden van deze terp is een andere, terwijl weer andere terpen bij Jorwert naar hun bebou-

wing namen kregen als Arsum, Battens, Tsjeintgum, Hesens, Fûns en Westerwird. Ten westen van terp Battens was nog een 

terp. De dorpsterp werd aan het begin van de negentiende eeuw gedeeltelijk afgegraven, waarvan aan de noordzijde nog spo-

ren te zien zouden zijn. In 1835 werd terp Battens afgegraven, in 1854 wellicht terp Arsum. Er was geen wetenschappelijk toe-

zicht bij deze afgravingen en uit welke hiervan de amulet afkomstig is, blijft ongewis. Deze terpgegevens ontleen ik alle aan: 

Jolt Oostra Rzn, Uit de geschiedenis van Jorwerd / Toponymy fan Jorwert (Franeker 1993), 13-14. Deze auteur noemt de amulet 

niet als hij op basis van inventariskaarten van het Fries Museum terpvondsten uit Jorwert opsomt. Zijn gegevens werden 

overgenomen in: Geert Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw (9e druk; Amsterdam/

Antwerpen 1997), 57: ‘Van de eerste Jorwerters zijn niet meer dan een paar losse flarden bekend. Er zijn bij die terpafgraving 

in de vorige [= negentiende] eeuw een handvol van hun schamele bezittingen boven de grond gekomen, en meer gegevens 

hebben we niet. Er zit een mysterieus zwartgroen doorschijnend glas bij, met drie menselijke figuren, ze hebben een punt-

baard, de één kijkt naar de andere twee en ze houden elkaar bij de hand [dit is een Alsengem]. Verder is er het gewone werk: 

een pot van gebakken aarde, een benen kam met een versiering van cirkeltjes, een amfoor, een Romeinse munt, een spinschijf 

van hertshoorn, de resten van een bestaan van eigenheimers, zoals overal.’

9  Kalksteen (uit het Boven-Krijt) komt weliswaar in geheel Nederland voor, maar net onder het oppervlak slechts in een zeer 

beperkt aantal regio’s, waar dan ook winning plaatsvindt: ten zuiden van Enschede en ten oosten van Winterswijk (Muschel-

kalk uit het Midden-Trias), nabij Maastricht en oostelijk daarvan in het mergelland (kalksteen uit het Boven-Krijt); zie: H.J.A. 

Berendsen, De vorming van het land. Inleiding in de geologie en de geomorfologie, Fysische geografie van Nederland [1] (2e 

druk; Assen 1997), 270-271; De Bosatlas van ondergronds Nederland (Groningen 2009), 51 (B. Kalksteenvoorkomens).

10  De datering in de collectie-administratie is 700-900. Boeles, Catalogus, 62-63 (nr. 661): ‘Laat Merovingisch of Karolingisch’; 

P.C.J.A. Boeles, Friesland tot de elfde eeuw. Zijn oudste beschaving en geschiedenis (’s-Gravenhage/Leeuwarden 1927), 294  

(XLVIII.3): ‘Laat Merovingisch of Karolingisch’; Boeles, Friesland (1951), 542 (nr. LIV.3a-b): ‘Laat Merovingisch of vroeg Karolin-

gisch’; Rolf H. Bremmer, Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300, FA 949 (Hilversum/Leeuwarden 

2004), 24, dateert de amulet in de negende, tiende eeuw, maar noemt die ook ‘laat-Merovingisch’.

Er zit geen gat in de steen waardoor die met een 
koord of lint om de hals gehangen kon worden.
 De amulet zou afkomstig zijn uit een negen-
tiende-eeuwse afgraving van een terp in of bij 
Jorwert,7 thans onderdeel van de gemeente 
Leeuwarden, centraal in de voormalige grietenij 
Baarderadeel in wat in de vroege middeleeuwen 
Westergo heette. Over de vondstomstandigheden 
is kennelijk niets bekend.8 Het is duidelijk geen 
inheems object, in die zin dat het materiaal kalk-
steen niet in Fryslân wordt gewonnen, überhaupt 
niet in noordelijk Nederland.9 De amulet is dus 
geïmporteerd, hetzij als onbewerkte steen en dan 
misschien ergens in Fryslân bewerkt, hetzij als 
een compleet afgewerkt sculptuurproduct.
 Het moeten de Christusvoorstelling alsmede 
Sol en Luna op de andere zijde geweest zijn 
die ertoe hebben gevoerd om het voorwerp in 
de vroege middeleeuwen te dateren.10 In onge-
veer deze verschijningsvormen kennen we die 
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motieven inderdaad uit de Karolingische periode. 
In ongeschonden staat zal de Christuszijde van de 
steen tamelijk veel op de voorstelling op de ivoor-
plaquette van afb. 3 hebben geleken.11

 Omdat een functie niet eenvoudig aan dit 
voorwerp kan worden toegeschreven, is vermoe-
delijk ooit de term ‘amulet’ hiervoor te berde 
gebracht. Het lijkt een terechte omschrijving, 
maar het maakt dit primitieve stukje sculptuur 
niet minder raadselachtig.12

 In juli 1877, toen de amulet voor het eerst 
werd geëxposeerd, op de ‘Historische Tentoon-
stelling van Friesland’ te Leeuwarden, was hij nog 
eigendom van de heer J.C. van Assen uit Jorwert.13 
In datzelfde jaar werd hij door de eigenaar, die in 
zijn woonplaats notaris was, aan het Fries Genoot-
schap overgedragen.14 Uit historisch oogpunt 
beschouwd, behoort de amulet uit Jorwert zeker 
tot de topstukken in het Fries Museum.15

11  Dit is een Angelsaksische ivoorplaquette met Christus in majesteit uit het midden van de elfde eeuw, 77 mm hoog; British 

Museum, Londen, inv.nr. 1991,0401.1. De mandorla is niet 8-vormig en de Christusfiguur is hierbinnen op een regenboog 

gezeten.

12  Ons object wordt in de literatuur zeker niet over het hoofd gezien, maar er is nauwelijks diepgravend over geschreven. De 

belangrijkste vermeldingen en besprekingen ervan zijn: Pleyte, Nederlandsche oudheden I, 68, pl. XX (17); Gids voor de bezoe-

kers der Historische Tentoonstelling van Friesland, gehouden in Z. M. paleis te Leeuwarden, in den zomer van 1877 (Leeuwarden 

1877), 46 (nr. 1168); [J. Dirks, W.B.S. Boeles en C.H.F.A. Corbelijn Battaerd,] Catalogus van het museum van het Friesch Genoot-

schap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden (Leeuwarden 1881), 174 (nr. 466); Boeles, Catalogus, 62-63 (nr. 

661); Idem, Friesland (1927), 237-238, 294, pl. XLVIII 3a-b; Idem, Friesland (1951), 460, 542, pl. LIV 3a-b; Van Friezen, Franken 

en Saksen, 350-750 (2e druk Leeuwarden/Den Haag 1960), nr. 153; Regn. Steensma, Rond doopvont en altaar. Middeleeuwse 

kerkelijke voorwerpen in het Fries Museum, Fries Museum facetten 5 [Leeuwarden 1981], [13]; Van Vlierden, Willibrord, 76-77 

(nr. 41); G.J. d[e] L[angen] en P.N.N[oomen], ‘6 Jorwerd. Moederkerk in de kleistreek’, in: G.J. de Langen e.a. (red.), Verborgen 

verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland (Leeuwarden 1996), 30-33, aldaar 30; 

Bremmer, Hir is eskriven, 24.

13  Gids Historische Tentoonstelling 1877, XXXIV (nr. 1168); Pleyte, Nederlandsche oudheden I, 68.

14  Tresoar, Leeuwarden, 205-08 Archief Fries Genootschap, 246 Diverse aantekeningen betreffende aan het Kabinet van 

Oudheden geschonken of ten behoeve daarvan aangekochte voorwerpen, 19de eeuw. In deze omslag bevindt zich onder 

andere een dik schrift met handgeschreven vermeldingen van aankopen en schenkingen in chronologische volgorde. In 

november 1877 werd de amulet ‘door bemiddeling van den Heer J. van Loon Jz.’ door Van Assen aan het Genootschap afge-

staan. De omschrijving van het object luidt: ‘Gebakken geel voorwerp, waarop aan de voorzijde, zoo het schijnt, een priester 

met opgeheven hand, tusschen de letters Alpha en Omega, aan de keerzijde twee ruwe afbeeldingen, waaronder Sol en Luna 

en daaronder een zoogenaamde Gordiaansche knoop, gevonden bij Jorwerd.’ Deze tekst wordt vrijwel letterlijk herhaald in: 

Catalogus museum Friesch Genootschap, 1881, 174 (nr. 466).

15  Het object werd weliswaar niet opgenomen in: [Paul Klarenbeek (red.),] Topstukken uit het Fries Museum ([Gorredijk] 

2013), maar in publicaties over Fryslâns geschiedenis wordt het betrekkelijk vaak gereproduceerd, bijvoorbeeld in: H. Hal-

bertsma (E.H. Cordfunke en H. Sarfatij [red.]), Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang (2e 

druk; Utrecht 2001), 292.

16  Die noties worden niet alleen rechtstreeks uitgedrukt, maar ook in connotaties, betekenisrijke toespelingen en kruisver-

wijzingen. Dit intellectuele beeldspel geeft uitdrukking aan een parallel fenomeen in de christelijke religie, waarvan de eerste 

vormen meteen heel krachtig zijn en van meet af aan als bronmateriaal voor godgeleerden hebben gediend, namelijk de ty-

pologische verwijzingen in de bijbel. Het Nieuwe Testament, hoofdbibliotheek van het christendom, grijpt immers op allerlei 

wijzen terug op het Oude Testament, waardoor ook dat bijbeldeel voor christenen van belang kon blijven.

Aspecten van de voorstelling
Onze amulet is een bijna klassiek voorbeeld van 
christelijk–iconografische ambiguïteit. In de voor-
stellingswereld van het christendom, zeker als 
het om de uitbeelding van Jezus Christus gaat, 
hebben we heel vaak te maken met een strak 
gecomponeerd weefsel van theologische noties.16 
In de iconografie van de vroege middeleeuwen 
beschikken wij al over een geserreerde omgang 
met de visuele expressie van de wezenlijke natuur 
en aspecten van de godmens Christus. Daarvoor 
stond kunstenaar en opdrachtgever een repertoire 
van thematische motieven, symbolen en zinvolle 
attributen ter beschikking. Voor de amulet uit 
Jorwert is uit dit rijke arsenaal van motieven en 
betekenissen geput om ook hier, min of meer 
op de vierkante halve decimeter, een vorm van 
betekenisdichtheid tot stand te brengen die in de 
uitbeelding van Christus als passend werd gezien.
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Christus in zijn glorie
Het is evident dat de Christusfiguur op onze 
amulet stamt uit de iconografische traditie van 
Christus in majesteit. Het type van de Maiestas 
Domini is daaruit het meest bekend geworden, 
met de vier wezens uit de Apocalyps om Christus 
heen gegroepeerd (afb. 4), maar deze ontbreken 
hier.17 Wel zien we alle traditionele aspecten van 
de tronende Christus uitgebeeld: de omsluitende 
mandorla, het boek op de knie en de geheven, 
zegenende hand.18

17  Over deze iconografie en de courante terminologie: Kees Veelenturf, Dia brátha. Eschatological theophanies and Irish high 

crosses, Amsterdamse historische reeks, kleine serie 33 (Amsterdam 1997), 27-68 (ch. III ‘The Majesty of the Lord’).

18  Christus heft met zijn rechterhand geen kelk op, zoals Bremmer, Hir is eskriven, 24, dacht. De driehoekige vorm boven de 

nogal forse vingers behoort tot de elementen die gezamenlijk een kruisvorm in Christus’ nimbus suggereren.

19  Hans Bernh. Meyer, ‘Zur Symbolik frühmittelalterlicher Majestasbilder’, Das Münster. Zeitschrift für christliche Kunst und 

Kunstwissenschaft 14 (1961), 73-88, daarin 76-77, 81-82, 83; vgl. Walter W.S. Cook, ‘The earliest painted panels of Catalonia (II)’, 

The art bulletin 6 (1923-1924), 31-60, pls VI-XXII: 48 (vgl. 52-53); F. van der Meer, Maiestas Domini. Théophanies de l’Apocalyp-

se dans l’art chré tien. Étude sur les origines d’une iconographie spéciale du Christ, Studi di antichità cristiana 13 (Vaticaanstad/

Rome/Parijs 1938), 284, 328-329, 332; Herbert L. Kessler, The illustrated bibles from Tours, Studies in manuscript illumination 

7 (Princeton 1977), 54-55. Zie noot 23 voor gegevens over afb. 5.

De 8-vormige mandorla is niet alleen iconogra-
fisch een belangrijk element in de compositie, 
want deze bergt een aanwijzing voor de datering 
van de amulet in zich. Deze specifieke kadervorm, 
die net als andere mandorla’s een etherische licht-
kring of glorie uitdrukt, wordt verondersteld een 
innovatie uit het Karolingische scriptorium van 
Tours te zijn. In aldaar vervaardigde miniaturen 
zien we de 8-vorm voor het eerst in mandorla’s 
binnen maiestas-composities toegepast (afb. 5).19 
Dat zou betekenen dat de amulet op zijn vroegst 

3. Christus in majesteit op een Angelsaksische ivoorplaquette, 
midden elfde eeuw. Foto © The Trustees of the British Museum

4. Maiestas Domini door Bernardus Gelduinus op een marmerreliëf 
in de kerk van Saint-Sernin in Toulouse, ca. 1096. Foto: Centrum voor 
Kunsthistorische Documentatie, Nijmegen
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in het tweede kwart van de negende eeuw kan zijn 
vervaardigd.
 Er bestaat bij deze mandorla niet zoveel 
visuele context als in de miniaturen in evan-
gelie- en bijbelhandschriften, maar we kunnen 

20  Meyer, ‘Zur Symbolik’, 78, 81; Bianca Kühnel, The end of time in the order of things. Science and eschatology in early medie-

val art (Regensburg 2003), 31.

21  Voor een heldere drieledige verklaring van de symboliek van de 8-vormige mandorla, zie: Meyer, ‘Zur Symbolik’, 82; vgl. 

Kühnel, The end of time, 31.

22  Dat hangt samen met de sinds Van der Meer, Maiestas Domini breed aangehangen opvatting dat het beeldmotief van de 

Maiestas Domini uitdrukking geeft aan een op Irenaeus van Lyon († ca. 202) teruggaande allegorese van het viertal van de 

evangeliën. Ofschoon de belangrijkste beeldelementen van het motief uit de Openbaring van Johannes afkomstig zijn, vor-

men de natuur en harmonie van de vier evangeliën het eigenlijke thema.

23  Vgl. de volgende Maiestas Domini-miniaturen in: Kessler, The illustrated bibles, figs 49-50 (Parijs, Bibliothèque nationale 

de France, ms. lat. 1, fol. 329v [afb. 5 in deze bijdrage]; Rome, San Paolo fuori le mura, Bijbel, fol. 259v), 61-63 (Parijs, Bibliothè-

que nationale de France, ms. lat. 266, 2v; ms. lat. 9385, fol. 179v; ms. lat. 261, fol. 18r).

aannemen dat de kern van het kleine arsenaal 
aan betekenissen, of beter: associaties, dat met 
de 8-vorm wordt verbonden, ook hier geldig is. 
De oorsprong van dit gedachtegoed is te vinden 
in Ezechiël 1:27-2:1, welke verzen door de Karo-
lingische auteur Rhabanus Maurus (ca. 780-856) 
van een uitleg werden voorzien, waardoor het 
onderscheid tussen boven- en onderlichaam van 
Christus binnen dit type mandorla betekenisvol 
werd.20 Zijn bovenlichaam bevindt zich dankzij 
de dubbelvorm van de 8 in een bovenfysische 
sfeer en het onderlichaam in een aardse, zodat de 
dubbele natuur van de tronende, goddelijk zowel 
als menselijk, tot uitdrukking wordt gebracht. In 
het lichaam van Christus komen dan hemel en 
aarde samen.21

 De koninklijk gezeten Christus stelt ons 
met de eenvoudige lijnen die een gewaad voor-
stellen, misschien een mantel, niet werkelijk voor 
problemen. De twee rechthoeken in het snijwerk 
staan respectievelijk voor een halspartij, onder het 
gezicht, en voor een boek dat op het linkerbeen 
rust. Het boek in maiestas-voorstellingen wordt 
steevast als evangelieboek geduid.22 Een opval-
lend element is het grove ovaal in bovenkleed of 
mantel. Dit bevindt zich op een plaats waar een 
fibula zou kunnen zijn vastgemaakt, want de 
lijnen erboven geven aan dat het linkerdeel van 
het gewaad juist boven het ovaal over het rechter is 
geslagen. Waarschijnlijker is dat het werd overge-
nomen van maiestas-voorstellingen waarin bij de 
tronende Christus in de plooiing van zijn kleding-
stuk op dezelfde plaats een enigszins ovaal–ronde 
aftekening van het abdomen te zien is.23

 Bij een maiestas-voorstelling verwachten we 
om het hoofd een kruisnimbus, dat wil zeggen 

5. Maiestas Domini met een 8-mandorla in de Vivianus-Bijbel van Karel de 
Kale, vervaardigd in Tours, 845. Foto © Bibliothèque nationale de France
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een in een cirkel ingeschreven kruis.24 Dit type 
werd in de beeldende kunst alleen gebruikt voor 
Christus (ook als Lam Gods), God de Vader 
(ook de weergave van alleen zijn rechterhand, de 
dextera Dei) en de Heilige Geest (doorgaans als 
duif). Wat op de steen uit Jorwert opvalt, is de 
samenstelling van het kruis. Net als elders zien we 
uiteraard slechts drie uiteinden (het bovenste deel 
van de kruisschacht en de kruisarmen), omdat er 
gewoonlijk een achter het hoofd verborgen blijft, 
maar hier hebben die uiteinden de vorm van drie-
hoeken die niet met het hoofd zijn verbonden. 
In de ruimten daartussen zijn haarfijne lijntjes 
te zien, die met name links een onopzettelijk 
ruiten- of rasterpatroon lijken te vormen. Op de 
afbeelding rechts bovenaan is ogenschijnlijk een 
driehoek met een soort wafelpatroon zichtbaar, 
maar dat is een beschadiging die juist verdiept 
ligt ten opzichte van de drie echte driehoekige 
vormen. De driehoeken zouden een toespeling 
op de Drievuldigheid van de ene christelijke God 
kunnen uitmaken, waardoor hier nog een addi-
tionele allusie op de ware natuur van Christus 
aanwijsbaar is.25

 Overal in de literatuur wordt beweerd dat 
we ongeveer ter hoogte van de schouders links 
en rechts de letters α (alfa; hoofdletter Α) en ω 
(omega; hoofdletter Ω) zouden zien, de eerste en 
laatste letter van het Griekse alfabet.26 Vanuit de 
iconografische traditie gedacht mag men links 
een Α verwachten en rechts een ω. Het is echter 
zo dat het teken links absoluut geen complete 
letter A voorstelt; dat is vanaf de eerste afbeel-

24  Boeles, Friesland (1951), 460, vond dat dit onderdeel op de steen laat-Merovingisch aandoet en noemde het een ‘kruisster 

nimbus’.

25  Kort over de driehoek als symbool: J.J.M. Timmers, ‘Dreieck’ in: Engelbert Kirschbaum en Wolfgang Braunfels (red.), Lexi-

kon der christlichen Ikonographie I (Rome etc. 1968), 525 (met literatuur).

26  Boeles, Catalogus, 62, noemt de alfa niet en vermeldt alleen ‘aan den rechterkant een kruisje met omega, gelijk veel op 

Merovingische munten voorkomt.’

27  Unciaal is een kapitaalschrift dat uit de Romeinse tijd stamt en in de vroege middeleeuwen nog werd geschreven, zij het 

wel in aangepaste vorm. Het komt verderop nog aan de orde. Vgl. Bernhard Bischoff, Paläographie des römischen Altertums 

und des abendländischen Mittelalters, Grundlagen der Germanistik 34 (2e druk; Berlijn 1986), 91-98. Het teken op de steen 

valt ook te associëren met de a in majuskelcursief of met de Griekse lambda (λ), maar beide zouden paleografisch gezien hier 

geheel onlogisch zijn en een lambda levert geen betekenis op.

28  Relevante Bijbelplaatsen: Apocalyps of Openbaring van Johannes 1:8, 21:6, 22:13.

29  Van der Meer, Maiestas Domini, 432-433, passim (p. 527: Index analytique, s.v. Alpha et Omega).

30  De bijbelse bron hiervoor is Hebreeën 6:19-20. Zie: Liselotte Stauch, ‘Anker’, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte I 

(Stuttgart 1937), 705-708.

dingen in de literatuur vast te stellen. Wat zich 
aan de beschouwer presenteert, is een teken dat 
zich voordoet als een unciaal a.27 Inspectie van de 
steen leerde dat het oppervlak met het bewuste 
teken beschadigd is en dat we zeer waarschijnlijk 
inderdaad met resten van een hoofdletter alfa te 
maken hebben.
 Alfa en omega vormen in de christelijke 
beeldtaal een regelmatig terugkerend paar. Daarin 
symboliseren ze begin en einde, welke begrippen 
– op het bestaan van het universum toegepast – 
samenvallen met Christus: de Logos die aan het 
begin van de schepping staat, zal de Rechter van 
het Laatste Oordeel aan het einde der tijden zijn.28 
We ontmoeten deze lettertekens zeer vaak ter 
weerszijden van voorstellingen met het Christus-
monogram en ook in middeleeuwse maiestas-uit-
beeldingen.29

 Rechts, als tegenhanger van de thans bescha-
digde A, werd een ω ingekerfd die echter is gecom-
bineerd met een Latijns kruis daar bovenop, 
waardoor een ligatuur ontstond met de verschij-
ningsvorm van een ankerkruis. Primair gaat het 
bij dit teken uiteraard om het kruis, maar ook 
het anker is van betekenis, omdat het vanouds 
een symbool is van de hoop op redding bij de 
wederopstanding, van de hoop op voortleven met 
Christus na de dood.30 In de vroegchristelijke tijd 
bestond de behoefte om het kruis verhuld weer te 
geven. Daarvoor was het ankerkruis zeer geschikt, 
omdat het op het eerste gezicht een anker voorstelt, 
gewoonlijk met boogvormige vloeien – en daarbij 
voor een christen veel-, voor een buitenstaander 
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nietszeggend was (afb. 6).31 Op Merovingische 
munten zien we dezelfde vorm terugkeren.32

De kruisknoop
De kruisvorm op de achterzijde is volstrekt meer-
duidig. Allereerst verwijst het kruis uiteraard naar 
Christus, als het voornaamste instrument van zijn 
lijden op Golgotha, maar het is daarnaast ook 
het teken van de Mensenzoon dat aan het einde 
der tijden bij zijn wederkomst zal verschijnen.33 
De vorm van het kruis op de steen uit Jorwert 
is echter die van een zogenoemde Salomons-
knoop.34 Door beschadiging is het kenmerkende 
beeld niet meer volledig zichtbaar: twee gesloten 
lussen, die verweven zijn en tweemaal achter en 
tweemaal voor elkaar doorlopen, waardoor er 
vier kruisingen ontstaan. De knoop is dus een 
gesloten figuur of circuit.35 We hebben reeds opge-
merkt dat de invulling met banen of linten van 
de lussen-kruisuiteinden op de amulet incorrect 
doorloopt, maar het is onmiskenbaar dat hier 
bedoeld wordt een Salomonsknoop weer te geven.
 De Salomonsknoop komt in de kunst op 
allerlei plaatsen en in uiteenlopende media al heel 
vroeg voor. Het motief kan in het Westen tot de 

31  Stauch, ‘Anker’, 707.

32  Twee voorbeelden: een tremissis van Dagobert I van muntmeester Eligius en een tremissis in naam van priester Niviaste 

uit het Bretonse Rennes (Parijs, Bibliothèque nationale de France, Département des Monnaies, médailles et antiques, inv. nrs. 

MER-731 en MER-527); zie: Isabelle Bardiès-Fronty, Charlotte Denoël en Inès Villela-Petit (red.), Les temps mérovingiens. Trois 

siècles d’art et de culture (Parijs 2016), 132-133 (nrs. 86-87). Boeles, Catalogus, 62, die in verband met het ankerkruis Merovin-

gische munten aanvoerde, doelde vermoedelijk op de kruisvorm met voetstuk zoals die ook op Merovingische munten te zien 

is, zoals op in Dronryp gevonden tremisses; zie: J. Dirks, ‘De vondst van gouden voorwerpen en gouden Merovingische mun-

ten, te Dronrijp’, De Vrije Fries 17 (1890), 143-165, aldaar 163 pl. A (4, 6, 8), 164 pl. B (25, 28). Merovingische munten vertonen 

overigens een scala aan onderscheiden kruisvormen.

33  Zie voor (de meerduidigheid van) het kruis in de christelijke iconografie: E. Dinkler en E. Dinkler-von Schubert, ‘Kreuz’ 

in: Kirschbaum en Braunfels (red.), Lexikon der christlichen Ikonographie II (Rome etc. 1970), 562-590; Aloys Grillmeier, Der 

Logos am Kreuz. Zur christologischen Symbolik der älteren Kreuzigungsdarstellung (München 1956), 68-80; Erich Dinkler, Das 

Apsismosaik von S. Apollinare in Classe, Wissenschaftliche Ab handlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes 

Nordrhein-Westfalen 29 (Köln/Opladen 1964), 77-87; Veelenturf, Dia brátha, 137-142.

34  In de collectie-administratie van het Fries Museum wordt het motief sinds de verwerving een ‘Gordiaanse knoop’ ge-

noemd (zo ook in: Gids Historische Tentoonstelling 1877, 46 [nr. 1168]; Catalogus museum Friesch Genootschap, 1881, 174 [nr. 

466]; Boeles, Friesland (1927), 294 [XLVIII.3]; Boeles, Friesland (1951), 542 [nr. LIV.3a-b], die op p. 460 nog spreekt van ‘een 

kruisvormige combinatie van cirkels’), maar deze benaming is niet precies en moet vermeden worden. In Van Friezen, Fran-

ken en Saksen, nr. 153, wordt de knoop als ‘vlechtbanddecor’ beschreven.

35  In de knopentheorie, een deelgebied van de topologie, wordt de Salomonsknoop niet als een echte ‘wiskundige knoop’ 

beschouwd, maar als een ‘schakel’. Hij is L4a1 in de Thistlethwaite-schakeltabel en 4  in de Rolfsen-schakeltabel. Zie: ‘The 

knot atlas: L4a1’ (http://katlas.org/wiki/L4a1, geraadpleegd op 11 januari 2019).

geometrische vloermozaïeken van de Romeinse 
keizertijd worden herleid, waarna het in verschil-
lende cultuurlandschappen een vaak apotrope-
ische betekenis heeft gekregen (afb. 7). Van 
abstract ornament werd de Salomonsknoop een 

6. Een ankerkruis gecombineerd met tweemaal het chris-
telijke vissymbool op een grafplaat uit de catacomben van 
Domitilla in Rome. Foto: Centrum voor Kunsthistorische 
Documentatie, Nijmegen
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symbool.36 Deze symboliek is ook op de amulet uit 
Jorwert heel duidelijk van een christelijk karakter.
 De apotropeïsche functie van de kruisknoop 
laat zich veronderstellen op meerdere vroegmid-
deleeuwse objecten uit diverse gebieden, waarvan 
enkele hier worden aangevoerd. Een in de eerste 
helft van de zesde eeuw gedateerde filigrain-
hanger, die Frankisch moet zijn en afkomstig is 
uit westelijk Duitsland, toont de Salomonsknoop 

36  Zie hiervoor: E. Dinkler, ‘Der Salomonische Knoten in der nubischen Kunst und die Geschichte des Motivs’, Études 

nubiennes: colloque de Chantilly, 2-6 juillet 1975, Bibliothèque d’étude 77 (Caïro 1978), 73-86, Tfn XIV-XXI. Josef Engemann, 

‘Anmerkungen zu philologischen und archäologischen Studien über spätantike Magie’, Jahrbuch für Antike und Christentum 

43 (2000), 55-70, aldaar 65, merkt op dat kruisvormige Salomonsknopen net als kruisen en IΧΘΥΣ-inscripties vanaf de vierde 

eeuw tot het christelijke filacteria-repertoire behoorden dat werd aangewend om ingangen te beschermen, als Schwellen-

schutz.

37  Poesjkin-Staatsmuseum voor Schone Kunsten, Moskou, inv.nr. Aar 540. Zie: Wilfried Menghin (red.), Merowingerzeit. 

Europa ohne Grenzen. Archäologie und Geschichte des 5. bis 8. Jahrhunderts [titel ook in het Russisch en Engels] (Berlijn 2007), 

542 (VII.48.37).

38  Vgl. Menghin, Merowingerzeit, 542-543 (nrs. VII.48.36, VII.48.38-VII.48.41).

39  Staatsmuseum Hermitage, Sint-Petersburg, inv.nr. PV 1346. Zie: Menghin, Merowingerzeit, 496 (VII.30.3).

omringd door S- en 8-vormige lussen.37 Het object 
heeft als type vele parallellen, waarbij de filigrain-
motieven echter verschillen.38 Op de schilddoorn 
van een Frankische gesp uit de eerste helft van 
de zevende eeuw zien we de Salomonsknoop als 
afgezonderd motiefje.39 Die geïsoleerde positie 
is naar mijn mening ook op de volgende voor-
werpen een aanwijzing voor de kwaadafwerende 
functie ervan. Uit de plaats Ash in het Engelse 

7. De Salomonsknoop in een vloermozaïek van de synagoge van Ostia Antica. Foto: Centrum voor Kunsthistorische 
Documentatie, Nijmegen
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Kent is een repoussé-hanger afkomstig met 
daarop de knoop als het centrum van een Grieks 
kruis, hetgeen een geheel ander aspect oplevert 
dan bij onze amulet (afb. 8).40 In Fryslân zien we 
hem bijvoorbeeld op de gouden fi bulavoetplaat 
uit Wiuwert.41 Daar is de knoop een pendant van 
een groter en meer gecompliceerd, niet volledig 
gesloten uitgevoerd lussenmotief met zes krui-
singen.42 Een apotropeïsche functie is volgens mij 
overduidelijk bij twee Merovingische vingerringen 
met Salomonsknopen uit een graf uit de vroege 

40  British Museum, Londen, inv.nr. 1862,0701.16. Deze Angelsaksische schijfhanger van goud is gedecoreerd in Dierstijl II en 

is qua vorm sterk gelijkend op een bracteaat, maar wordt later dan de meeste van dergelijke hangers gedateerd, namelijk in de 

vroege zevende eeuw. De vier uiteinden van het kruis bevatten kennelijk bebaarde mannenkoppen die wel als Christus wor-

den geïnterpreteerd. Haith beschouwt deze hanger eerder als amulet dan als sieraad. Zie: C[athy] H[aith], ‘8 Pendant’, Leslie 

Webster en Janet Backhouse (red.), The making of England. Anglo-Saxon art and culture AD 600-900 (2e druk; Londen 1992), 

25-26; Sonja Marzinzik, Masterpieces early medieval art (Londen 2013), 112-113 (nr. 50).

41  Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, inv.nr. BnW 5. De goudschat van Wiuwert waartoe deze voetplaat van een disc-on-

bow-fi bula behoort, werd ca. 640 begraven en in 1866 uit de terp Bessens bij Wiuwert opgedolven. Zie: J.A.W. Nicolay, The 

splendour of power: early medieval kingship and the use of gold and silver in the southern North Sea area (5th to 7th century 

AD), Groningen archaeological studies 28 (Groningen 2014), 68, fi g. 4.10 (nr. 1) op p. 69.

42  Naast het motief is nog een afzonderlijk boogje te zien. Nicolay, The splendour, 68 noemt de Salomonsknoop ‘an interlace 

cross’ en het lussenmotief ‘a stylized interlace animal’.

43  Met het meisje was een ander kind in dit graf bijgezet, maar gecremeerd. Het begraven meisje was voorzien van zeer kost-

bare sieraden, waaronder drie gouden vingerringen van hoge kwaliteit, ⌀ 12-13 mm, waarvan de derde met pelta’s en boogjes 

is versierd. De ringen zijn als bruikleen aanwezig in het Dommuseum Frankfurt. De ring in afb. 9 deelt met de ring met pelta’s 

en boogjes het inv.nr. 1994/095/008, terwijl de hier niet gereproduceerde ring met Salomonsknoop inv.nr. 1994/095/007 heeft 

(vriendelijke mededeling van dr. Andreas Sattler, MA, Archäologisches Museum Frankfurt). Zie verder: Egon Wamers, ‘Das 

Kinderdoppelgrab unter der Frankfurter Bartholomäuskirche’, Egon Wamers en Patrick Périn (red.), Königinnen der Merowin-

ger. Adelsgräber aus den Kirchen von Köln, Saint-Denis, Chelles und Frankfurt am Main (Regensburg 2012), 160-182, aldaar 

170, 172 (Abb. 123).

achtste eeuw met een ongeveer vijfjarig meisje 
dat in Frankfurt am Main werd blootgelegd (afb. 
9).43 Ofschoon de hier geselecteerde objecten als 
functionele sieraden moeten worden gezien, is het 
evident dat de symboolwaarde van de decoratie 
daarmee niet onverenigbaar is. Deze voorbeelden 
uit drie opeenvolgende eeuwen wekken het sterke 
vermoeden dat de Salomonsknoop in de vroege 
middeleeuwen nog tamelijk algemeen als een 
middel ter afwering van kwaad werd gezien.

8. Gouden schijfhanger uit Ash in Kent, vroege zevende 
eeuw. Foto © The Trustees of the British Museum

9. Gouden vingerring uit Frankfurt am Main, vroege achtste 
eeuw. Foto: © Archäologisches Museum Frankfurt/U. Dettmar
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De geslotenheid van de knoop betekent dat er 
geen begin of einde in de structuur ervan valt 
op te merken. Die intrinsieke kernwaarde van 
de Salomonsknoop vormt op onze Christussteen 
een passende pendant voor de inclusieve alfa en 
omega op de andere zijde van de steen. De promi-
nente aanwezigheid van dit motief maakt dat we 
de vondst uit Jorwert zeker als een fylacterion 
moeten beschouwen.

Hemellichamen
Zon en maan komen in Karolingische kruisigings-
voorstellingen vaak voor in de gedaante van buste-

44  De in Metz vervaardigde ivoren liturgische kam van Heribert (afb. 10) wordt bewaard in Museum Schnütgen Keulen, inv.

nr. B 100. Over dit object: Kees Veelenturf, ‘Niet geschikt voor dikke krullen. De kam van de heilige Heribert’, Desipientia. Zin & 

waan 16 (2009), nr. 1, 34-39.

45  Zoals opgetekend in de evangeliën volgens Mattheüs 27:45, Marcus 15:33 en Lucas 23:44-45. De zon wordt overigens 

alleen in Lucas 23:45 genoemd en de maan in geen van deze plaatsen.

46  Jesaja 13:10 (vgl. Ezechiël 32:7); Jesaja 24:23; Joël 2:31 (herhaald in Handelingen 2:20; vgl. Joël 2:10, 3:15); Mattheüs 24:29 

(vgl. Marcus 13:24; Lucas 21:25; zie ook Openbaring van Johannes 8:12).

47  Dinkler, Das Apsismosaik, 77-87. We gaan hier kortheidshalve voorbij aan de wederkerige identificatie van Gekruisigde en 

Laatste Rechter, waardoor ook de kruisiging een eschatologisch aspect verkrijgt, van waaruit de presentie van zon en maan 

nog beter kan worden begrepen.

48  Veelenturf, Dia brátha, 141 n. 736.

figuren van personificaties (afb. 10).44 Zij passen 
dus goed bij het knoopkruis op de amulet in zijn 
kwaliteit van passiekruis. Hun aanwezigheid kan 
worden verklaard door ze als indicatie voor de 
kosmische omstandigheden van de kruisiging te 
zien: ten tijde daarvan trad er immers grote duis-
ternis in.45 Het expliciet noemen van het doven 
van zon en maan komt in de Bijbel echter meer-
maals voor in de context van de verwachting van 
de jongste dag.46 Op de steen uit Jorwert zien we 
geen kruisiging, zodat we als primaire betekenis 
van het knoopkruis die van het eschatologische 
teken van de Mensenzoon kunnen onderkennen, 
het teken dat aan de wederkomst van Christus zal 
voorafgaan en dat al sinds vroegchristelijke tijd 
als het kruis werd geïnterpreteerd.47 De ambigu-
iteit van de kruisvorm op de amulet is daarom 
meerledig. Het is uiteraard een paradox dat zon 
en maan dankzij hun uitdoven worden afgebeeld, 
maar aldus dragen ze bij aan de opeenstapeling 
van betekenissen in de iconografie ervan.48

Gesneden letters
Het is niet duidelijk of de woorden ‘Sol’ en ‘Lvna’ 
gelijktijdig met de voorstellingen werden inge-
kerfd. Het is zeer wel mogelijk dat zij secundair 
zijn, dus op een later tijdstip aangebracht door 
of voor een eigenaar of gebruiker die de twee 
bustes erboven heeft willen identificeren. De inci-
sies van de tekens zijn scherper gesneden dan de 
lijnen van de voorstellinkjes, maar liggen dan ook 
verdiept, dus lager dan de reliëfs van Salomons-
knoop en bustes van zon en maan. De letters zijn 
tamelijk slordig ingesneden, kennelijk door een 
geletterde die geen groot beeldsnijder was. Het 
hakken en snijden van letters in steen laat zich 
echter moeilijk vergelijken met het schrijven van 

10. De kam van Heribert, met zon en maan boven de armen 
van Christus, tweede helft negende eeuw. Foto: Centrum voor 
Kunsthistorische Documentatie, Nijmegen
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letters op perkament. Uitspraken over het schrift 
op onze steen kunnen noodgedwongen niet meer 
dan voorlopig zijn.
 De letters lijken op het kapitaalschrift dat 
unciaal wordt genoemd en dat in de fraaiere Karo-
lingische handschriften of voor opschriften in wat 
minder luxueus uitgevoerde handschriften werd 
gebruikt.49 Hier is echter geen sprake van een 
zuiver kapitaalschrift, alleen al omdat de begin-
letters groter zijn. De spatelvormige uiteinden 
van S en L, een soort schreven, herinneren sterk 
aan schrift dat uit de Insulaire schriftpraktijk is 
voortgekomen, in handgeschreven teksten uit het 
huidige Ierland en Groot-Brittannië in de vroege 
middeleeuwen.50 Insulaire scripten kwamen vanaf 
de Karolingische tijd in ruime mate op het Euro-
pese vasteland voor en ondergingen daar vervol-
gens veranderingen. We zien op de steen uit 
Jorwert dus kenmerken van letters die niet typisch 
voor een enkele lettersoort zijn.51 Een exacte defi-
niëring van het schrift op de steen is daarom niet 
mogelijk, maar het past in deze vorm goed in de 
Karolingische tijd.

Weermiddel tegen het kwaad
Omdat voor de Christussteen uit Jorwert steeds 
de term ‘amulet’ wordt gebruikt, is het niet 
verwonderlijk dat er geen andere functie voor 
de steen is gepostuleerd. Die valt immers niet zo 

49  Zie noot 27.

50  Bischoff, Paläographie, 113ff. met voorbeelden op p. 115 (13. Insulare Halbunziale en 14. Insulare Minuskel).

51  Ook in Ierse scriptoria werden teksten afgeschreven waarin al kenmerken van verschillende lettertypen voorkomen. Zie 

bijvoorbeeld: Philipp Lenz, ‘3 Insulare Schriften’ in: Im Paradies des Alphabets. Die Entwicklung der lateinischen Schrift (St. 

Gallen 2016), 32-41, aldaar 34-35 (Frühe insulare Schrift zwischen Halbunziale und Minuskel). Dit is uiteraard een ander 

fenomeen dan het voorkomen van verschillende schriftsoorten in een en hetzelfde handgeschreven boek; vgl. Bischoff, Paläo-

graphie, 108-110.

52  F. Eckstein en J.H. Waszink, ‘Amulett’, Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des 

Christentums mit der antiken Welt I (Stuttgart 1950), 397-411, aldaar 407-410 (C. Christlich). Voor vroege christelijke amuletten 

is nog steeds een rijke bron: H. Leclercq, ‘Amulettes’ in: Fernand Cabrol (red.), Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de litur-

gie I/II (Parijs 1907), 1784-1860, in het bijzonder 1795-1822 (III. Amulettes chrétiennes). Zie ook de artikelen door Engemann 

die hierna worden vermeld.

53  Josef Engemann, ‘Zur Verbreitung magischer Übelabwehr in der nichtchristlichen und christlichen Spätantike’, Jahrbuch 

für Antike und Christentum 18 (1975 [1976]), 22-48, Tfn 8-16: 40-42. Engemann, ‘Anmerkungen’, 62-70, gaat uitvoerig in op 

de hedendaagse perceptie van de plaats van de magie in het vroege christendom en de geleerde, maar uiteenlopende visies 

daarop, die vaak een uitsluitend filologisch fundament bezitten, waarbij archeologische gegevens over fylacteria ten onrechte 

geen rol spelen. Hij stelt op p. 64 ook: ‘Ohne eine starke Verbreitung magischer Vorstellungen über Phylakterien, die »ex opere 

operato« wirkten, in frühchristlicher Zeit wären mittelalterliche Weiterentwicklungen »materieller Frömmigkeit« unerklärlich.’ 

De conclusie is duidelijk: kwaadafwerende magie was binnen het vroege christendom geen zaak van alleen het ‘gewone’ volk, 

zoals soms wordt beweerd, maar vormde ook voor, bijvoorbeeld, de clerus een geaccepteerd fenomeen.

snel te beargumenteren. Amuletten vormen in het 
christendom een tamelijk uitzonderlijke categorie 
van voorwerpen. Hun vermeende heilbrengende 
of kwaadafwerende eigenschappen komen voort 
uit een wereldaanschouwing waarin magische 
krachten als feitelijk bestaand worden gezien. In 
een tijd waarin het christendom de confrontatie 
aanging met een heidense cultuur waarin natuur-
lijke verschijnselen van metafysische betekenis 
werden voorzien, zullen fylacteria langer dan 
in de christelijke optiek was gewenst, hebben 
kunnen functioneren. Uit de vroegchristelijke 
tijd, maar ook van daarna, zijn afkeurende visies 
van christelijke schrijvers op heidense amuletten 
goed bekend. Uit dergelijke geschriften blijkt dat 
het fenomeen amulet met de introductie van het 
christendom bepaald niet was uitgeroeid, maar 
zelfs daarbinnen een plaats behield.52 Uit de 
recentere literatuur over het afweren van kwaad in 
de vroegchristelijke periode komt naar voren dat 
duidelijk christelijk-apotropeïsche tekens voor de 
mens zeker ook een magische betekenis bezaten. 
Het teken is dan meer dan alleen een symbolische 
‘banier’ waaronder men het kwade op afstand 
trachtte te houden, het bevatte een inherente 
kracht daartoe.53 Voorbeelden vormen relieken, 
een kruisteken of een christelijke inscriptie bij 
wijze van magische formule die als bescherming 
boven een deur werden aangebracht, alsook het in 
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uiteenlopende contexten afbeelden van het zoge-
noemde Boze Oog.54

 Rolf Bremmer heeft de amuletstatus van de 
steen uit Jorwert nog wat toegespitst. Hij zou zich 
niet verbazen als het hier om een ‘pelgrimsamulet’ 
zou gaan: ‘De zon en de maan doen denken aan 
de psalm 121, een pelgrimslied waarin de dichter 
zijn hulp verwacht van de Heer, die erop toeziet 
dat de zon hem overdag niet steekt noch ’s nachts 
de maan (vs. 6).’55 De suggestie is origineel, kan 
niet zonder meer weerlegd worden, maar valt – 
gezien de solide iconografische traditie van zon 
en maan – te betwijfelen.56

Wat deed de Christussteen  
in Jorwert?
Keren wij nu terug naar de vindplaats van het 
fylacterion. Over de kerkelijke geschiedenis van 
Jorwert zijn van voor de dertiende eeuw niet heel 
veel gegevens bekend. Het huidige Fryslân kende 
drie kersteningsfasen: een eerste introductie van 
de christelijke religie tijdens de Karolingische tijd 
tot ongeveer het jaar 850, gevolgd door stagnatie 
en terugval daarvan die werd aangejaagd door de 

54  Engemann, ‘Zur Verbreitung’ en idem, ‘Anmerkungen’, beide zeer nauwkeurige en genuanceerde exposés, geven vele voor-

beelden van de hier genoemde en andere fylacteria.

55  Bremmer, Hir is eskriven, 24. De psalm is in de Vulgaat 120 genummerd. Vers 6: ‘Per diem sol non uret te: neque luna per 

noctem.’; vertaald: ‘Overdag zal u de zon niet branden, noch de maan des nachts.’

56  Het genoemde vers is bovendien ook buiten de context van pelgrimage voor christenen zeer wel toepasbaar. Als ‘pel-

grimsamuletten’ kennen we de olieampullen uit de zesde, zevende eeuw die door pelgrims vanuit het Heilig Land mee naar 

huis werden genomen. Deze bevatten olie waaraan bovennatuurlijke eigenschappen werden toegeschreven. De ampullen 

werden soms als amulet om de hals gedragen. Bekend zijn de ampullen in Monza en Bobbio (zie: André Grabar, Ampoules de 

Terre Sainte [Monza-Bobbio] [Parijs 1958]), maar die worden niet per se als ‘pelgrimssouvenirs’ aangemerkt, sommige ‘losse’ 

exemplaren elders wel. Zie: Josef Engemann, ‘Palästinensische Pilgerampullen im F.J. Dölger-Institut in Bonn’, Jahrbuch für 

Antike und Christentum 16 (1973 [1974]), 5-27, Tfn 1-16: 11-13.

57  J.A. Mol, Friezen en de zeggenschap over hun kerken in de Middeleeuwen [inaugurele rede Universiteit Leiden] 2004, 6-7; 

Gilles de Langen en Hans Mol, ‘Noormannen en de Kerk in de Friese landen’ in: Stoter en Spiekhout (red.), Wij Vikingen, 22-

41, aldaar 27-29, 33-40.

58  De Langen en Noomen, ‘Jorwerd’, 30-32; Mol, Friezen en de zeggenschap, 6 (stichting na het jaar 917), 8, kaart ‘2. De oerpa-

rochie Jorwerd met haar dochterkerken’; G.J. de Langen en J.A. Mol, ‘Church foundation and parish formation in Frisia in the 

tenth and eleventh centuries: a planned development?’, The medieval Low Countries 4 (2017), 1-55, aldaar 7-12, 44, 45, 50.

59  Otto Derk Jan Roemeling, Heiligen en heren. Studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600, Frys-

ke Akademy 1070 (2e druk; Leeuwarden 2014), 400. De geleerde Radboud, geboren rond 850, was bisschop van Utrecht. Hij 

stierf in 917. Het patrocinium van de kerk moet dus van na zijn overlijden dateren, toen zijn – bescheiden gebleven – cultus 

meteen begon. Zie: Peter Nissen en Vincent Hunink (red. en vert.), Vita Radbodi. Het Leven van Radboud (Nijmegen 2004), 24, 

26; De Langen en Noomen, ‘Jorwerd’, 31; Mol, Friezen en de zeggenschap, 6; De Langen en Mol, ‘Church foundation’, 45.

60  Dit volgens abt Thomas van Groningen, auteur van Chronicon abbatum Floridi Campi vulgo Olde-Kloester. Zie de editie 

in: M. Schoengen, ‘Akten en bescheiden betreffende de Cisterciënserabdij Bloemkamp of Oldeklooster bij Bolsward. Eene 

bijdrage tot de geschiedenis van de vestiging der Cisterciënsers in de noordelijke Nederlanden [I]’, Archief voor de geschiedenis 

van het aartsbisdom Utrecht 29 (1903), 129-242, aldaar 150-151 (Cap. IX); Oostra, Uit de geschiedenis, 17, 19.

invallen van Vikingen, waarna vanaf circa 950 een 
definitieve en systematische uitbouw van geloof 
en kerkelijke infrastructuur plaats zou vinden.57 
In de vroege missietijd kreeg Jorwert uiteraard 
nog geen kerk, maar een gebedshuis aldaar werd 
kennelijk nog voor het jaar 1000 gebouwd, als 
eigenkerk van de bisschop van Utrecht. De plaats 
werd vervolgens een kerkelijk middelpunt met 
dochterkerken in de wijde omgeving, die pas in 
latere eeuwen voor het eerst in bronnen worden 
genoemd.58 De kerk in Jorwert had als patroon 
Sint Radboud.59 Omstreeks 1260 is er sprake van 
een parochie. Daarvoor nog, in het jaar 1200, 
wordt de kerk van Jorwert door de bisschop van 
Utrecht overgedragen aan het in 1191 gestichte 
cisterciënzer klooster Bloemkamp bij Hartwerd.60

 We vinden in de vroege kerkgeschiedenis van 
Jorwert geen aanwijzingen voor de periode waarin 
de amulet aldaar werd vervaardigd of er aanbe-
landde. De 8-vormige mandorla geeft ons zoiets 
als een terminus post quem in het tweede kwart 
van de negende eeuw. Het heeft er alle schijn van 
dat we inderdaad met een Karolingisch voorwerp 
te maken hebben. De vervaardiging ervan moet, 
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mede gezien het toegepaste schrift, in de negende 
of tiende eeuw hebben plaatsgevonden. Met name 
dankzij ankerkruis en Salomonsknoop doet de 
iconografie van de steen enigszins archaïsch aan 
en alle indicaties bij elkaar genomen lijkt een 
datering in de negende eeuw gerechtvaardigd. 
Misschien was de amulet al vroeg in Jorwert. Het 
ontbreken van precieze vondstgegevens laat de 
mogelijkheid open dat die presentie uit een nog 
latere periode kan dateren. Dat geldt in feite ook 
voor de vervaardiging van het object. Aangezien 
Karolingische iconografie in de Ottoonse tijd, dat 
wil zeggen tussen 919 en 1024, aanwijsbare navol-
ging vond en de amulet geen stilistische aankno-
pingspunten kan bieden, is een datering in de 
Karolingische periode weliswaar waarschijnlijk, 
maar kan vervaardiging tijdens de Ottoonse era 
niet worden uitgesloten. Het blijft vaststaan dat de 
amulet het oudst bewaarde christelijke voorwerp 
uit Jorwert is en tevens een der vroegste uit noor-
delijk Nederland. 
 Verschaft deze amulet ons informatie over 
de kerstening van Fryslân of over cultische prak-
tijken van vroege christenen aldaar, met name 
in Jorwert? Helaas valt hierover niets met enige 
zekerheid te zeggen. Natuurlijk is het moge-
lijk dat deze Christussteen gebruikt werd in het 
predikingswerk van clerici. Als een klein compen-
dium van de theologie over Christus kon het 
ongetwijfeld in bekeringspreken of -gesprekken 
functioneren, maar dit is niet meer dan een veron-
derstelling. Het staat wel vast dat we met een fylac-
terion te maken hebben, maar het is een tamelijk 
onschuldig object geweest dat in een christenvij-
andige omgeving niet meteen aanstoot zal hebben 
gegeven. De christologie is op de steen tamelijk 
verhuld gebleven en de weergave en benoeming 
van zon en maan is in een niet-christelijke omge-
ving niet iets dat opzien zou baren.
 Zoals de meeste vroegste – in elk geval 
bewaard gebleven vroegste – objecten met voor-
stellingen van Christus in ons land is de amulet 
uit Jorwert een unicum qua vorm, iconografie 
en functie. Een vergelijkbaar voorwerp is er niet. 

61  Graag bedank ik Nelleke IJssennagger, Diana Spiekhout en Ilse Stap, werkzaam (geweest) in het Fries Museum, voor inlich-

tingen en toestemming voor autopsie van de amulet en voor de foto’s ervan. Hans Kienhorst, Radboud Universiteit Nijmegen, 

dank ik voor een uitvoerige discussie over de letters op de steen.

Qua theologie en betekenisverknoping is het 
fylacterion veelzeggend in zijn iconografische 
gelaagdheid, kunstzinnig gezien is het nogal rudi-
mentair uitgevoerd. Voor de maker en de drager 
van de amulet zal die wat onbeholpen vormgeving 
ongetwijfeld van zeer ondergeschikt belang zijn 
geweest.61
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