
Het komt vaak voor dat je een be- 
langrijke aanvulling vindt, als er net 
een publicatie over dat onderwerp is 
verschenen. Je richt je aandacht dan 
automatisch op dat onderwerp. 
Zo vond ik wezenlijke aanvullingen 
op het verhaal over Hylocomius 
(zie 's-Hertogenbosch jg. G, 1998, 
nr. 3, p. 85-98), 

Het vermoeden dat de moeder van 
Hylocomius (Jan Thomas Jans) 
Elisabeth was, werd bevestigd door 
de vondst dat zij een dochter is van 
de uitgever-drukker Laurens Haeyen. 
Dat verklaart ook de geestelijke ach- 
tergrond van de jonge Hylocomius, 
die vanuit een boeldandel zijn jeugd 
en vorming beleefde. 
Ook van zijn vader weten we nu iets 
meer. Hij was koopman in wijnen en 
blijkbaar ook kunstenaar: hij blijkt lid 
te zijn geweest van het Lucasgilde. 
Dus ook van vaderszijde wist Jan van 
kunst en "spintualiteit"! 
Twee van de drie zonen, namelijk 
Laurentius en Hendrik, werden lid 
van het Lucasgilde en waren dus ook 
kunstenaar. In wat voor specialisme 
zij dit waren is niet bekend. Hendrik 
werd als meester opgenomen in 
156 j; Laurentius werd als leerling 
opgenomen in 1554. Dat alles blijkt 
uit een vrij slordige en onoverzichte- 
lilke bron, namelijk het h e k  van het 
Lucasgilde.1 
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In 's-Hertogenbosch G (1998) nr. 3, 
p. 113-114 vertelt Harry Boekwijt over 
het bouwhistorisch onderzoek in het 
interieur van het pand Venversstraat 
8 j. In het oudste nog aanwezige stuc- 
plafond van 's-Hertogenbosch bleek 
het IHS-monogram nog aanwezig te 
zijn. De ene uitlegger meent dat IHS 
'Iesus Hominum Salvator' betekent, 
de andere vertaalde 'In Hoc Salus' in: 
'Geloof in Mij en u zult zalig worden'. 
Hoe zit dat nu, vraagt lezer Jan van 
Haaren. Theo Hoogbergen tracht het 
definitieve antwoord te geven. 

De naam van Christus komt al vroeg 
in verscheidene afkortingen voor. In 
ieder geval zijn de beide eerste letters 
van zijn naam: de -ch- = Grielts x (chi) 
en de -r- = Grieks R (rho) (XR) de 
inspiratiebron voor tal van interessan- 
te afieeldingen (uiterst populair op 
grafstenen), waaraan men soms nog 
de 'alfa' en de 'omega' (eerste en laat- 
ste letter van het grieltse alfabet, sym- 
bool voor begin en einde) toevoegt. 
Schrijft men de naam -Christus- in 
minuskels (kleine letters) dan is een 
derde Griekse letter gebruikelijk (de 

wanneer men de juiste betekenis 
niet meer begrijpt, zijn dan: 

I H S = I n  Hoc Signo vinces 
(in dit teken zult gij overwinnen). 
Dat herinnert aan keizer Constan- 
tijn de Grote (288-337 n. Chr.) die 
vóór de slag tegen Maxentius een 
ltruis aan de hemel ziet met deze 
woorden. Dat visioen voorspelt hem 
niet alleen de overwinning, maar 
wijzigt ook zijn houding tegenover 
de Christenen. 
I H S  = Iesus Hominum Salvator 
(Jezus verlosser van de mensen). 
De Jezuïeten hebben dit monogram 
later bekroond door een Itruis en zij 
plaatsen er bovendien drie nagelen 
onder. Deze drie nagels vormen een 
figuur met als verklaring de -v- voor 
het woord 'vinces'. 
Bijna zeker heeft devotionele vroom- 
heid nog meer interessante verkla- 
ringen opgeleverd. 

Trteo Hoogbergen 

sigma): XPS. 
Dit christus-monogram is later ver- 
drongen door de Griekse spelling van 
de naam Jezus: IHCOYC, alle hoofdlet- h 
ters. Dat woord verschijnt in een 
afltorting als IH of IHC en later IHS, 

i 
ook onder invloed van de middel- 
eeuwse schrijfwijze -1hesus-. 4 

Wie dit monogram -IHS- in minuskels 4 
(kleine letters) schrijft, dus ihs, heeft 4 
vaak de gewoonte een horizontaal 
streepje (bij wijze van afkortingsaan- 
duiding) door de schacht van de letter 
-h- te treklten, waardoor met enige 

\- 
fantasie de vorm van een kruis ont- 
staat. W Knippenberg schreef in z i p  bundel Devotionalia 
IHS Is dus een van de naam (Eindhoven 1980) een hoofdstuk over 'Gebrurken bil 
Jezus, in drie Griekse hoofdletters. overlilden'. Daarbil werd deze afbeelding van een 'IHS 
(zie ook J.J.M. Timmers, Christelijke knlpsel' geplaatst Het knipsel, waarin naast de letters 

symboliek en iconograFe, Haarlem IHS het kruis, de drie kruisnagels, de hamer en andere 

-,.-Q\ Irldenswerktuigen z i p  urtgeknipt, werd in de doodskist 
l Y / O 1  
Vrome vondsten van latere datum. 

gelegd. 
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