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Afb. 1) Voorzijde van de kam van de heilige Heribert in Keulen. Afb. 2) Achterzijde van de kam van Heribert.

Deze kam (afb. 1 en 2) zou hebben toebehoord aan de Keulse 

aartsbisschop Heribert,(2) die zowel religieus als wereldlijk aanzien 

genoot, maar die toch niet de eerste bezitter van dit kleinood kan 

zijn geweest.(3) De kam dateert namelijk uit de tweede helft van 

de negende eeuw, terwijl Heribert leefde van ca. 970 tot in 1021 

en zijn hoge kerkelijke functie vanaf het jaar 999 bekleedde. Deze 

geestelijke was een belangrijke persoon in het rijk van keizer Otto 

III, voor wie hij een voorname wereldlijke functionaris is geweest, 

onder andere als kanselier van Italië en later ook van Duitsland. 

Ook voor Otto’s opvolger Hendrik II, met wie de verstandhouding 

minder goed was, verrichtte hij soms hand- en spandiensten. 

Heribert was dus van hoge rang en werd al kort na zijn dood als 

heilige vereerd.(4) Een kostbaar object als de kam in het Museum 

Schnütgen zou om meer dan een reden zeker bij een kerkelijke 

hoogwaardigheidsbekleder als Heribert hebben gepast. Onze hei-

lige kan trouwens met meer voortbrengselen van architectuur en 

kunst in verband worden gebracht.(5) De associatie van de kam 

met de aartsbisschop danken we aan een zeventiende-eeuwse 

bron. Daarin wordt beweerd dat het kleinood in het graf van de 

aartsbisschop in de oude kerk van Sankt Heribert in Keulen werd 

aangetroffen.(6) Helaas bestaan er geen bekende oudere gegevens 

die dit kunnen bevestigen. De herkomst van de kam staat dus niet 

werkelijk vast, maar dat hij ooit eigendom van Heribert is geweest 

kunnen we niet uitsluiten.

Kammen zijn doorgaans onaanzienlijke gebruiksvoorwerpen, maar 

als we het vermoedelijk oudste gepubliceerde plaatwerk over dit 

onderwerp doorbladeren, dan valt op dat er vanaf de Prehistorie – 

en ook buiten Europa bij de zogenaamde primitieve volkeren en in 

Azië – heel wat exemplaren zijn die een uitzonderlijke vormgeving 

en decoratie kennen.(7) Een willekeurig voorbeeld is de in een Me-

rovingisch mannengraf te Weilbach in Hessen, Duitsland, gevonden 

dubbele kam met een foedraal (afb. 3).(8) De middeleeuwse kam-

men die nogal eens christelijke voorstellingen dragen springen er 

wel uit, ons specimen in het Museum Schnütgen zonder meer.(9) 

Heriberts van gedetailleerde figuratie voorziene haarkam zou in het 

dagelijks gebruik niet al te praktisch zijn, daarvoor is hij veel te fra-

giel. Hij had waarschijnlijk een rituele functie en wel ten behoeve 

van de kerkelijke eredienst, maar daarover later meer. We zullen de 

kam eerst eens van dichtbij bekijken.

Dit hoogtepunt uit de latere Karolingische ivoorsnijkunst is 19,5 cm 

hoog en 12,3 cm breed. De kam heeft geen dubbele rij tanden zoals 

andere kammen uit de Oudheid en de Middeleeuwen die soms wel 

bezitten. Hij is grotendeels intact; slechts een van de decoratieve af-

sluitende tanden en een deel van de bovenkant aan dezelfde zijde zijn 

afgebroken. De zeer brede rug die als handgreep (manubrium) dient, is 

uitbundig versierd en op enkele plaatsen ajour, waardoor in het mid-

denveld twee rozetten en bovenaan nog enkele concave vormen in het 

bladwerk zijn ontstaan. Dit zorgt voor een bijzonder treffend decoratief 

effect: het besneden oppervlak werkt niet massief of plat en behoudt 

iets heel lichts.

Op de voorzijde staat een voorstelling van de Kruisiging van Jezus 

Christus. De Gekruisigde heeft lang haar en een snor met baard en 

houdt het hoofd geheven. Hij draagt alleen het perizonium en in zijn 

lichaam herkennen we een zeer flauwe s-curve. In het bovenlijf zien 

we heel natuurlijk aandoende armspieren, ribben, navel en tepels 

weergegeven, de laatste als gaatjes. Ook de knieën bijvoorbeeld wer-

ken erg naturalistisch. De kruisnagels zijn in de extra grote handen en 

voeten zichtbaar. De voeten rusten op een suppedaneum. Links van 

Christus, maar rechts voor de beschouwer, reikt Stephaton hem met de 

hysopstengel de in zure wijn gedrenkte spons te drinken aan. Rechts 

van Christus zien we Longinus, die met zijn lans de zijde van Christus 

doorsteekt. In het bijbelse Passieverhaal verricht Stephaton overigens 

zijn daad voor het sterven van Christus, en Longinus de zijne pas daar-

na.(10) Deze twee duidelijk afzonderlijke momenten worden hier dus 

simultaan weergegeven. Geheel links van Christus staat de apostel Jo-

hannes. Geheel rechts van hem heeft de ivoorsnijder Christus’ moeder 

uitgebeeld, de heilige Maagd Maria, die haar handen, die disproportio-

neel groot zijn, kennelijk smekend of in wanhoop opheft. Merk op hoe 

subtiel de kunstenaar het achterste puntje van haar mantel de rand 

daaronder laat oversnijden. Boven het hoofd van Christus is aan het 

kruishoofd het titelbord (titulus) bevestigd, waarvan de tekst luidt:“IHS 

NAZA//REN REX”. Dat is een verkorte weergave van “Iesus Nazarenus 

Rex Iudaeorum”(“Jezus van Nazareth Koning der Joden”). Aan weerszij-

den hiervan, dus boven de kruisarmen, zijn de personificaties van zon 

(sol) en maan (luna) weergegeven, waarbij de eerste met een stralen-

kroon is getooid en de laatste een wassenaar op het hoofd draagt. Zij 

alluderen in de eerste plaats op de kosmische context van de gebeur-

tenis op Golgotha. In het Passierelaas lezen we immers dat toen Chris-

tus werd gekruisigd de aarde in duisternis werd gehuld omdat de zon 

tijdelijk doofde.(11) De Kruisigingsgroep wordt verder nog door bo-

men geflankeerd. Boven de opengewerkte rozetten buigen twee extra 

groot besneden engelen zich diep voorover naar de scène onder hen.

Harmonieus en sierlijk vallen de gelede vleugels samen met het op-

perste ornament. Langs de contouren van de kam werd verder alleen 

bladdecoratie aangebracht.

De versiering van de achterzijde van Heriberts haarkam bestaat uitslui-

tend uit bladranken van acanthus, die in het midden door een zekere 

x-vorm de indruk maken van een boom met naar alle zijden uitwaaie-

rende bladeren. Dit bladwerk loopt echter ook van onderen naar opzij 

door en verder omhoog, dus anders dan bij een echte boom. In het 

midden van de ‘stam’ is iets als een samenbindend koord of lint ge-

sneden, waardoor het geheel van dit bladwerk eerder op een schoof 

gelijkt. Hoewel het strikt genomen geen boom is, willen kunsthistorici 

hierin toch graag het symbool van de levensboom (arbor vitae) her-

kennen.(12) Er wordt dan een parallel verondersteld met de ranken 

die vanuit de ‘wortels’ van het kruishout de ruimten naast het kruis van 

Golgotha opvullen, zoals in het apsismozaïek van de kerk van San Cle-

mente in Rome (afb. 4).(13) Daarmee bestaat echter nauwelijks enige 

formele overeenkomst. Ofschoon de ranken op deze zijde van de kam 

in evidente balans zijn, is de daadwerkelijke uitvoering van het snijwerk 

niet echt symmetrisch. Op het eerste gezicht lijkt dat wel zo, maar dat is 
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slechts een van de aanwijzingen dat de ivoorsnijder zijn vak tot in de fi-

nesses beheerste. Het omkrullende bladwerk is bijvoorbeeld ook zo ge-

raffineerd vervaardigd dat voor de beschrijving van het meesterschap 

van de kunstenaar alleen maar superlatieven passen.

De naam van de maker van Heriberts kam is, en dat lijkt vanzelfspre-

kend, niet aan ons overgeleverd.(14) Toch weten we wel waar hij werd 

vervaardigd, namelijk in Metz in het huidige Noord-Frankrijk. Onder bis-

schop Drogo (801-855) werd Metz een belangrijk artistiek centrum, met 

ateliers die voor Karel de Kale (823-877) productief waren.(15) In deze 

stad werden beroemde handschriften afgeschreven en verlucht, zoals 

een sacramentarium en een evangeliarium die beide naar Drogo wer-

den vernoemd.(16) Daarnaast staat Karolingisch Metz bekend om het 

aldaar geproduceerde ivoorsnijwerk, dat naar stijlkenmerken sinds jaar 

en dag wordt ingedeeld in de eerste en de tweede ‘school’ of groep van 

Metz. De kam van Heribert wordt tot de tweede of jongere ‘school’ ge-

rekend.(17) De kenmerken van deze groep werden door Adolph Gold-

schmidt vooral beschreven tegen het licht van andere ensembles van 

Karolingische ivoorsnijwerken, met name de Hofschoolgroep, de Li-

uthardgroep en de eerste of oudere Metzgroep.(18) De ivoren uit de 

tweede groep van Metz vertonen veel gemeenschappelijke trekken, 

maar kennen onderling grote kwaliteitsverschillen. Aansluitend bij de 

stijl van de Liuthardgroep noemt Goldschmidt de levendige gebaren, 

het uitsteken van de koppen, het oversnijden van kaders, de golven en 

krullende lijnen in de weergave van de aardbodem. Verschillen zijn er 

in de meer uitgebalanceerde vlakvulling, een sterkere neiging tot isoce-

phalie en een gelijkmatiger plaatsing van de figuren. De plooival in de 

kleding van de weergegeven personen wordt meer gestandaardiseerd 

en ook de koppen worden gereduceerd tot een aantal terugkerende ty-

pen met stereotiepe weergave van het haar en met kleine parelachtige 

ogen. De figuren hebben een korte schedelomtrek en een brede, vaak 

vierkante kin. Daaraan kunnen we toevoegen dat de gebarende han-

den doorgaans naar verhouding te groot werden gesneden. Het blad-

ornament is in de tweede groep van Metz erg belangrijk, dat zagen we 

al aan de kam van Heribert, is vaak scherp en hoekig en kent kleine vari-

aties binnen een beperkt repertoire van palmetvormen. In de Liuthard-

groep en in de ivoren uit de oudere ‘school’ van Metz vinden we voor 

deze kenmerken al aanzetten. De Kruisiging wordt in de tweede groep 

een vast type met variaties.(19) Als we de kam van Heribert vergelijken 

met de Kruisigingsplaquette van afb. 5 zien we heel mooi hoe bepaal-

de figuren op een stereotiepe wijze worden uitgebeeld. Ofschoon er 

qua compositie duidelijke verschillen zijn, komen de figuren van Maria, 

Christus, sol en luna vrijwel overeen en zelfs de voorovergebogen enge-

len op de kam zien we op de plaquette terug.(20)

Tot de museale ‘visitekaartjes’ behorend wordt de kam van Heribert in 

de meeste gidsen en vergelijkbare uitgaven van het Museum Schnüt-

gen afgebeeld en besproken (21) en in de laatste decennia werd hij op 

vele monstertentoonstellingen van middeleeuwse kunst in Duitsland 

regelmatig getoond.(22) Niet alle uit de Middeleeuwen overgeleverde 

kammen staan echter op dit artistieke niveau. Er zijn ook meer eenvou-

dige kammen bij, die soms toch een bijzondere betekenis hebben. Een 

goed voorbeeld is de kam (afb. 6) uit het graf van de Angelsaksische 

heilige Cuthbert (ca. 635-687).(23) Deze werd in 1827 aangetroffen in 

de kleding van de heilige toen zijn schrijn in Durham werd geopend. 

Dat de kam er zou zijn, was al bekend dankzij een opening van een 

eerdere schrijn van Cuthbert in 1104. Ofschoon deze kam simpel van 

uitvoering is, zijn de maatverhoudingen beredeneerd. Een module van 

3,17 cm heeft de diameter van het gat in het midden en de afmetingen 

van de tanden bepaald. Hierdoor doorsnijdt de basislijn van de dikke 

kamtanden de hoogte van de kam volgens de gulden snede.(24) Deze 

kam kent derhalve een bijzondere subtiliteit, maar is verder niet verge-

lijkbaar met de kam van Heribert.

Een hoogwaardig object dat nogal eens met de kam van Heribert 

wordt vergeleken is de liervormige kam die in verband wordt gebracht 

met de Oostfrankische koning Hendrik I de Vogelaar (876-936). Deze 

wordt bewaard in de kerkschat van de Stiftskirche Sankt Servatius in 

Quedlinburg, in het Duitse Sachsen-Anhalt (afb. 7).(25) Hiervan is de 

artistieke kwaliteit inderdaad onmiskenbaar, maar de vormgeving ver-

schilt toch wel. Hendriks kam werd in de zevende of achtste eeuw in 

Syrië of Egypte vervaardigd en kreeg in de negende of tiende eeuw 

nog een decoratief goudbeslag met zilveren parels, kostbare stenen en 

gesmolten glas toegevoegd. Als het klopt dat aan de afgebroken uit-

einden van de greep oorspronkelijk paardenkoppen waren te zien, dan 

laat deze kam zich beter vergelijken met een andere ivoren haarkam in 

het Museum Schnütgen die islamitisch is en uit de negende of tiende 

eeuw dateert.(26) 

Wat was nu de veronderstelde rituele functie van deze pronkstukken? 

Vele van deze luxueuze kammen werden in de Middeleeuwen door 

priesters gebruikt, vooral door bisschoppen. Ze worden daarom wel ‘li-

turgische kammen’ genoemd en als zodanig wordt ook Heriberts kam 

in het Museum Schnütgen beschouwd.(27) Deze kammen maken te-

genwoordig vaak deel uit van de inventaris van een kerkschat. Ze wer-

den in een aantal gevallen gevonden in graven van heilige bisschoppen, 

bijvoorbeeld van Lupus van Sens († 623), Remaclus van Maastricht († 

670/676), Ulrich van Augsburg († 973) en Anno van Keulen († 1075).(28) 

De bewering dat Heriberts kam in zijn graf werd aangetroffen, is der-

halve op zich niet ongeloofwaardig.

Afb. 3) Merovingische dubbelkam uit Weilbach in Wiesbaden.
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Afb. 4) Het apsismozaïek in de kerk van San Clemente, Rome.

Liturgische kammen werden gebruikt bij de wijding van een bisschop, 

maar ook bij de Heilige Mis. Vanaf de tijd der Karolingers werd het aan-

trekken van de liturgische gewaden door de priester een min of meer 

liturgische handeling waarbij gebeden werden uitgesproken. Ook de 

daaraan voorafgaande handwassing ging met een gebed gepaard. Vanaf 

de tiende eeuw is uit voorschriften voor de voorbereiding van de Mis be-

kend dat de priester na het aantrekken van de misgewaden ook zijn haar 

diende te kammen.(29) Guillaume Durand (ca. 1230-1296), beter bekend 

als Durandus, bisschop van Mende in Frankrijk, heeft dit gebruik in de 

dertiende eeuw ook vastgelegd, met daarbij de symbolische verklaring 

dat gelijktijdig met het kammen van de hoofdharen ook de gedachten 

moesten worden geordend en de zinnen tot rust gebracht.(30)

Een betrekkelijk groot aantal van deze liturgische kammen is bewaard 

gebleven. In het huidige Nederland echter niet. Bij ons is de twaalfde-

eeuwse kam van Sint Oda uit Sint-Oedenrode het enige overgeleverde 

exemplaar, en die is wat de uitvoering betreft sober te noemen en bo-

vendien is hij helaas verre van compleet (afb. 8).(31) Heel anders is de 

situatie in de zuidelijke Nederlanden.(32) Daar kennen we onder andere 

nog de twee kammen uit Stavelot in Brussel, waarvan er een voorzien is 

van een uitvoerige inscriptie,(33) en de aan Sint Hubertus toegeschre-

ven kam in de basiliek van Saint-Hubert in de Ardennen. De fragmen-

tarische kam uit de schatkamer van de kerk van Sint Geertrui in Nijvel 

(afb. 9) ging bij een Duits bombardement in 1940 met andere objecten 

verloren.(34) 

Dat kostbare kammen in de tijd van hun ontstaan zeker in aanzien ston-

den, blijkt uit twee teksten van Alcuin (ca. 730-804), de beroemde Angel-

saksische priester-geleerde aan het hof van Karel de Grote. Omstreeks 

794 schreef Alcuin een brief in proza aan zijn vriend aartsbisschop Riculf 

van Mainz († 813), die hij naar goed Karolingisch hofgebruik van een klas-

sieke bijnaam voorzag en Flavius Damoetas noemde. Hij bedankt daarin 

op eloquente wijze voor de ivoren kam die Riculf hem cadeau had ge-

daan. Zijn dankbaarheid ontlokte hem nog een tweede bedankje, maar 

nu in versvorm. In dit in hexameters geschreven gedicht beschrijft Alcuin 

de kam in de vorm van een raadsel dat uit een metaforische beschrijving 

bestaat en dat van een onbezield object een levend wezen maakt:

“Plotseling sloop naar ons huis een wild dier, waarin de wonderlijke gelij-

kenis van twee hoofden was, samen verbonden echter door een enkele 

kaak – en met zestig tanden die recht overeind stonden. Spijs van een 

levend lichaam hoopte zich hierin op, maar het was noch vlees noch ge-

was. Fruit noch wijnen van pimpelaars verslond het met zijn tanden, toch 

kwijnde het met open bek niet weg. Weet jij, mijn Damoetas, wat voor 

beest dit is?”(35)

Dit gelegenheidsgedicht is misschien geen literair hoogstandje, maar het 

straalt toch iets uit van de inventiviteit en de retorische beheersing die 

vroegmiddeleeuwse auteurs niet zelden eigen waren. In elk geval maken 

Alcuins verzen iets unieks van een ‘gewoon’ cosmetisch hulpmiddel. Dui-

delijk geen luizenkam en tamelijk kwetsbaar, en dus niet goed bruikbaar 

bij een dikke bos krullen, is ook de ivoren kam van Heribert in Keulen een 

sprekend voorbeeld van het esthetische raffinement zoals we dat in tek-

sten en in de beeldende kunst van de vroege Middeleeuwen vaker kun-

nen ontdekken.(36)

Kees veelenturf doCeert KunstgesChiedenis van de middeleeuwen aan de 

radBoud universiteit niJmegen

S u m m a r Y

Not suitable for thick curls: the comb of St Heribert
In this paper the Carolingian comb, ‘of St Heribert’, in Museum 

Schnütgen in Cologne is discussed. This superb piece of ivory carving 

was produced in the second half of the ninth century and belongs 

to the so-called second group of ivories from Metz. The comb of St 

Heribert displays a fine Crucifixion scene on one face and acanthus 

decoration on the other. Combs like this one had a liturgical function 

and were used by priests before Holy Mass and by bishops at their 

consecration. The comb’s iconography, historical context and func-

tion are all considered, as well as some other combs.
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Afb. 5) Karolingische Kruisigingsplaquette in Londen. Afb. 6) De kam van Sint Cuthbert in Durham.

Afb. 7) De kam van koning Hendrik I de Vogelaar in 
Quedlinburg.

Afb. 8) De kam van Sint Oda uit Sint-Oedenrode in 
Utrecht.

Afb. 9) Tekening van de vernietigde kam uit de kerk 
van Sint Geertrui in Nijvel.
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Rheinlande an der Universität Köln 40 (1976), 
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