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PIJPAARDEN BEELDJES IX
In een vorig artikel (Brab. Heem 22, 1970, p. 72-73) hebben we twee pijpaarden beeldjes beschreven, een Christuskind met een duif en een H.
Elisabeth, die in Den Dungen waren gevonden. Onlangs werden in een
gestencilde uitgave, „De Eikendonk te Den Dungen, verslag van de
opgravingen 1967-1971, door L. van Minderhout, R. van Nuland en F. van
der Sanden" 1972, p. 26-31 niet minder dan 14 beeldjes afgebeeld, die
ter plaatse werden gevonden; sommige ervan dragen nog verfsporen.
De fragmenten, die variëren van 3 tot 36 cm, zijn afkomstig zowel van
grote als van kleine pijpaarden beeldjes en ook het baksel lijkt verschillend,
tien van witte pijpaarde en vier roodbruin. De reeks bestaat uit drie
Madonna's, twee ervan zijn gekroonde hoofden, h. 7 en 4 cm, van een
groot beeld van witte pijpaarde en een ervan is de gehele achterzijde van
een beeldje op voetstuk, h. 36, rode aarde met verfsporen. Drie fragmenten
van het Jezuskind, naakt, met een duif zijn van witte pijpaarde; de fragmenten, h. 7, 2, 4 en 2,7 cm, wijzen op middelgrote beeldjes. De twee
beeldjes van het Kind met de wereldbol zijn eveneens middelgroot; het
Kind in een lange tuniek is wit en 9 cm hoog, het andere roodbruin en
8 cm hoog. Verder zijn er drie vrouwelijke heiligen, de H. Elisabeth, wit
4^ cm hoog, een fragment van een groot beeld, 9 cm hoog, van een heilige
met een boek in de linkerhand, wit met rode verfsporen, en een fragment Van een groot beeld, wit met bruine en blauwe verfsporen, 8 cm
hoog. Tenslotte zijn er nog enige losse fragmenten: het hoofd van een
kind met gekruld haar, h. 51 cm, rood met bruine verfsporen, een zegenende
hand, rood met witte verfsporen, 4 cm hoog, en een los been, wit met
bruine verfsporen, 7 cm hoog, behoren tot vrij grote beelden, waarschijnlijk van het Jezuskind; ook een naakt kind, rood met witte verfsporen en
18 cm hoog, zal wel tot dezelfde groep behoren. De verering van het
Kind Jezus is in de 156 en i6e eeuw vooral in vrouwenkloosters een zeer
geliefde devotie (Cataloog tentoonstelling Aspecten van de laatgotiek in
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Brabant, Leuven 1971, p. 426-433). Dat in deze kloosters vooral vrouwelijke
heiligen werden vereerd in de periode 1400-15 20, blijkt uit de reeks beelden
van de meesters van Koudewater, Soeterbeek en Leende; van de 42 beelden
waren er 36 Maria en vrouwelijke heiligen en van ieder van de drie meesters
was er een beeld van de H. Elisabeth (Cataloog Beelden uit Brabant,
's-Hertogenbosch 1971). De opgravers uit Den Dungen verdienen onze
dank voor de publicatie van hun zeer zeldzame vondst. Van enige beeldjes
uit Bergen op Zoom (Brab. Heem 20, 19.68, p. 154-155) werden intussen
ook enige afbeeldingen gepubliceerd in De Waterschans 3, p. 235-236,
nl. twee foto's van het Madonnabeeldje van de heer Huffmeyer en drie
tekeningen van het Christuskind met wereldbol -j-kruis en halssnoer met
kruis. De schrijver verwijst i.v.m. deze voorstelling naar een soortgelijk
gaaf exemplaar in het Bisschoppelijk Museum te Breda en naar een af beelding op een meslemmet, te Axel gevonden, met de inscriptie „Maiken
Jansens van Stenberghen" (BROB 17, 1967, pi. XV).
Geldrop is als vindplaats eveneens reeds bekend (Brab. Heem 23, 1971, p.
58). In maart 1972 vond de heer P. A. Derks (Bogardeind 13, Geldrop)
op een akker in het noorden van Geldrop tegen de grens van TongelreEindhoven een tweede pijpaarden beeldje, waarvan alleen de bovenhelft
bewaard is, h. 23 mm, geel van kleur en met wat ijzeroer overdekt. Het is in
twee helften gebakken, maar de achterzijde lijkt ook hier door afschaving
kleiner te zijn geworden. Afgebeeld is wederom het naakte Christuskind
met een wereldbol + kruis en een halssnoer van 7 kralen met een onduidelijk kruisje.

W. H. Th. KNIPPENBERG
ACTUELE DORPSPROBLEMEN
Eenmaal zochten dorpelingen, meestal noodgedwongen, emplooi in de
steden. Havens en industrieën boden werkgelegenheid. De nieuwe bewoners
moesten gehuisvest worden en de stad breidde zich uit. Oude binnensteden
werden omgeven met arbeiderswijken, karakterloze straten met woningen,
waaraan alles ontbrak.
De Woningwet van 1901 bracht daarin een begin van verbetering. De
migranten ondervonden weinig geluk in hun totaal andere omgeving.
Zij misten de menselijke verhoudingen en de zekerheden van kerk en
buurt, die het geboortedorp hun altijd geboden had. Op de tragiek daarvan
gaan we hier niet in. Belangstellenden verwijzen wij naar de historisch sociologische studie van Prof. Dr. P. J. Bouman en W. H. Bouman „De Groei
van de Grote Werkstad". (Assen 1952)
De trek naar de stad is sinds lang tot stilstand gekomen. Moderne vervoersmogelijkheden stellen dorpelingen in staat arbeid te verrichten ver van hun
woonplaats. De z.g. pendelaars.
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