


Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Het interieur van de gratl^elder aan de voet van de memo-riesteen, zoals blootgelegd tijdens de opgravingen in 1971(foto ROB neg.nr. H 1140-7) Het transept van de Grote Kerk tijdens de opgravingen in1971, gezien vanuit het noorden. Rechts op de voorgrondhet gewelf van de grafl<elder aan de voet van de memo-riesteen (foto ROB neg.nr. H 1140-9) bouwonderdeel na het torenonderstuk dat rond1506 moet zijn voltooide Dat de steen aanvan-kelijk in het koor van de kerk was aangebrachten later verplaatst naar de huidige plek in hettransept, zoals op een recent bijschrift in dekerk gesuggereerd, lijkt veel minder plausibel.Rond 1514 stond het koor op de nominatie omeveneens te worden vernieuwd en het ligt nietvoor de hand dat daar op dat moment nog ge-denkstenen geplaatst werden en graven gedol-ven'. Dat laatste is ter zake, want op grond vande tekst op de steen staat een nauwe relatietussen epitaaf en graf wel vast: de woorden'hic iacet ante oculos' ('hier ligt voor uwogen') laten daar weinig twijfel

over bestaan&quot;.Bij opgravingen in het begin van de jaren ze-ventig van de vorige eeuw bleek zich boven-dien recht onder de steen een grote grafkelderte bevinden, die zeer goed de laatste rustplaatsvan Samuel geweest kan zijn (zie afb.).Het is onbekend of de steen deel heeft uitge-maakt van een groter memoriestuk, inclusief een gebeeldhouwde of geschilderde voorstel-ling, die dan na de reformatie gesneuveld zouzijn. Op de steen zelf zijn daarvan geen sporente ontwaren en het muurvlak erboven is bedektdoor een pleisterlaag die eventuele informatieonzichtbaar maakt. Memoriestenen met louterinscripties vormen overigens naast de meercomplexe stukken die beeld en tekst combinereneen eigen type en de Wijkse steen zou daartoezeer wel kunnen behorend De tekst op de steenlijkt zich ook niet zo goed te lenen voor de com-binatie met het soort devotievoorstellingen datin deze periode gangbaar was.Twee uiteriijke kenmerken verdienen nog afzon-derlijke aandacht. Ter hoogte van de tweede enderde regel bevinden zich rechts

enkele verticaleinkervingen, waaraan vermoedelijk geen speci-fieke inhoudelijke betekenis moet worden toege-kend. Het zou kunnen dat de beeldhouwer erzijn bijtel heeft uitgeprobeerd of de structuurvan de steen getest.Significanter is het duidelijk afwijkende karak- Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001) 70














