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Het oudste graf in de Gudulakerk
Door Fokkelien von Meijenfeldt
In Scholtampt 52 doet Fokkelien von Meyenfeldt verslag over nieuwe inzichten inzake de
graven in de Gudulakerk. Op deze pagina vindt u foto's van het oudste graf, door haar
genomen op 30 mei 2001. De verklarende teksten bevatten voor een deel weer nieuwere
inzichten dan het artikel, dat op 28 augustus 2001 persklaar was gemaakt.
De eerste foto biedt een overzicht van het oudste graf dat momenteel nog te zien is in de
Gudulakerk. Het ligt in het oude koor aan de zuidzijde. De foto is afgebeeld met de noordzijde
onder. Vermoedelijk gaat het hier om het graf van de Lochemse pastoor Johannes Schelwert,
die daar op 22 januari 1476 werd begraven.
Rechts hebben we in richting west-oost een vergroot detail afgedrukt, namelijk van de kelk in
het midden van het graf. Om duidelijker te maken dat het hier inderdaad een kelk betreft, is
het beeld een kwartslag gedraaid. Deze kelk duidt aan dat het een pastoorsgraf is.

De volgende foto's zijn detail-opnamen van de randen, waarop tekst te zien is. De foto's 1-3
geven de noordrand weer. Foto 3 eindigt met het hoekstuk dat ook weer op foto 4 te zien is en
dat het begin vormt van de oostzijde. Henriëtte Marsman en ik vermoeden dat het eerste
stukje tekst op foto 1 "AD DIEM" (op de dag) luidt, hoewel er eigenlijk een haal teveel staat.
Zelf denk ik nog dat het volgende een getal zou kunnen zijn, en dat daarna volgt "IANUARI(I)"
(van januari). Het is echter mogelijk dat dit idee een staaltje van "wishful thinking" is! Wie
helpt mee de teksten te ontcijferen?

Foto 5 sluit aan op 4 en gaat verder met de oostzijde. Op foto 6 is te zien dat op de
hoekstukken de evangelisten waren uitgebeeld: in 6 meen ik een stier te herkennen, het
symbool voor Lucas. De andere mogelijkheid, de leeuw voor Marcus, ligt minder voor de hand:
in dat geval zou de leeuw vleugels moeten hebben, en daar zie ik geen sporen van. De
afbeelding in het hoekstuk op foto 3 en 4 is volledig afgesleten, de twee andere hoeken zijn er
helemaal niet meer. Als de bijbelse volgorde is gehandhaafd, staat Lucas op de derde hoek. Zo
bezien zou Mattheüs (een gevleugelde man) linksonder hebben gestaan, vlak voor de tekst die
wij als "ad diem" lezen. Je zou dan kunnen aannemen dat lezing van het geheel op dat punt
moest beginnen, misschien heeft daar eerst het jaartal gestaan. De nog zichtbare hoek zou de
leeuw van Marcus hebben bevat, en de laatste verdwenen hoek de adelaar van Johannes.
Zeer benieuwd ben ik naar reacties op de teksten die op foto's 6 en 7 staan afgebeeld! Zelf
denk ik dat het laatste woord dat nog te lezen is op foto 7 weleens "REQUIESCAT" (dat hij
ruste) zou kunnen zijn, en het woord ervoor "DEO" (in God). Maar is die eerste letter werkelijk
een "D"? En wat staat er dan voor?

