EEN RIDDERGRAFZERK
UIT DE DUINENABDIJ
R. V A N B E L L E

In een vorige bijdrage hebben wij gew ezen op de ontdekking van
belangrijke grafzerken in de ruïnes van de Duinenabdij te K o k 
sijd e 1. Eén van deze zerken stelt de beeltenis voor van een rid
der m et zijn echtgenote. H ier volgt de beschrijving van deze
uitzonderlijke vroeggotische grafzerk, w aarschijnlijk één van de
ou dste bew aarde zerken met figuren van W est-Vlaanderen.
T y p e : vloerzerk met lijngravering.
O v e r le d e n e : onbekende ridder met echtgenote.
D a t u m : ca. 1250 - 1270.

afkom stig uit de oostelijke gang van de grote
kruisgang, bij de ingang van de kapittelzaal (opgravingscam pagne
1975) ; aktueel opgesteld bij de ingang van het park.

L o k a lis a t ie :

I c o n o g r a f i e : de ridder is blootshoofd afgebeeld ; hij draagt een

m aliënkolder met hierboven een opperkleed (w apenrok) ; voor de
b orst is een schild van w aaronder een gedeelte van zijn zw aard
uitsteekt. D e benen en voeten zijn totaal uitgew ist, m et uitzon
dering van de priksporen en de bevestigin gsriem pjes. V an het
g elaat is enkel een deel van het golvend haar bew aard, dat ge
kruld is aan de top. De handen zijn geheel afgesleten. D e vrouw
is gehuld in een lange surcot, verder draagt zij een lange mantel
gevoerd met vaar ; bovenaan is het sluitstuk van de mantel ge
deeltelijk bew aard. D e tippen van haar schoenen steken van on
der haar surcot uit. V an haar gelaat resten enkel nog enige lijn-
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R. V AN BELLE, Een gotische grafzerk uit de Duinenabdij te Koksijde, in
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis «Société d’Emulation» te
Brugge, 1978, blz. 146-155.
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fragm enten van een hoofdsluier. B eide figuren staan onder een
gotisch baldakijn, versierd met architectonische m otieven.
E p i g r a f i e : op de balk van het gotisch baldakijn is een gedeelte

lijk bew aarde tekstband, in uncialen, luidend als volgt «H IC :
IA C E T O ) D N S ..........D (?)S : M IL E S : E T A ...» w eze in het ne
derlands «H IE R L I G T H E E R ..........D (?)S R ID D E R E N A ...» .
H e r a l d i e k : het w apenschild vertoonde een m otief ; de sch aars

bew aarde lijnen laten evenw el geen interpretatie m eer toe.
T e c h n ie k : carboon kalksteen uit het D oorn ikse, in slechte staat
van bew aring ; de zerk vertoont vele barsten en groeven alsook
sterke verw ering door betreding in de w andelgang. B ij het lichten
brak de zerk in stukken w aarbij belangrijke partijen van de
vrouw afbeelding afschilferden. M et de opstelling buiten zal de
bew arin gstoestan d er zeker niet op verbeteren.
A f m e t in g e n : ± 2,63 m x ±

1,31 m.

R e c o n s t r u c t ie : op de w rijfprent werden enkel de bew aarde delen

bijgezw art. De ontbrekende delen w erden op bepaalde plaatsen
bijgew erkt nl. de voeten van de ridder, de priksporen en enkele
sch aarse lijnfragm enten vorm den een aanduiding hierom trent.
T ev en s werd aan de linkerkant het schild bijgew erkt. D e colommen links en in het midden w erden volledig doorgetrokken en
bijgezw art.
K o m m e n ta a r :

D atering : naar stijl en figuratie is d eze zerk vroeggotisch en te
p laatsen bij de productie van de 13de eeuw . D eze zerk is prim i
tief en strak qua gravering. De afbeelding is zeer lineair uitge
w erkt (vooral de ridder) zodat de algem ene indruk redelijk stro ef
aan doet. V ergelijkingsm ateriaal uit de 13de eeuw is eerder
sch aars in onze streken ; anderzijds zijn de gebruikelijke criteria
die een exacte datering van de zerk m ogelijk m aken niet aanw e
zig o f uitgew ist. De zerk is in zijn geheel zeer sober opgevat. De
ridder draagt geen sch ouderplaten2 en heeft priksporen aan de
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Schouderplaten komen op vanaf het midden van de 13de eeuw en verdwij
nen grotendeels vanaf de tweede helft van de 14de eeuw. Zie H. ROUSSEAU,
Frottis de tombes plattes, Brussel, 1912, blz. 5. alsook F.A. GREENHILL,
Incised effigial slabs, London, 1976, vol. I, blz. 136.

Grafzerk van een onbekend
(wrijfprent R. Van Belle).

echtpaar

uit de Duinenabdij, ca. 1250-1270.

voeten 3. D eze vaststellin gen wijzen voor een datering rond 1250
o f kort hierop. Ons inziens vorm en de architectonische m otieven
ook een aanduiding voor een datering rond die jaren . V óór 1250
is het architectonisch d ecor in de regel veel m eer kasteelachtig
uitgew erkt, met toren s en kantelen. Terw ijl na 1250 de architektuur m eer kerkelijk aan doet nl. torens versierd m et hogels en
pinakels. D e ven sters zijn teven s voorzien m et lancetbogen,
drielobben en visblaasm otieven .
V ergelijkingsm ateriaal : iconografisch kunnen wij de vergelijking
doortrekken met een aan tal ridderzerken uit dezelfde periode nl.
— de zerk van een onbekende ridder getooid m et een pothelm ,
m et getrokken zw aard in de hand en schild voor de borst (ca
1250) te G ent4 ;
— de zerk van een onbekende ridder m et echtgenote van Bellinghem (ca. 1230)5 ;
— de zerk van IN G E L R A M , G R A A F van H esdin (ca. 1270) te
A uchy-lez-H esdin6.
Indien de icon ografisch e figuratie enige gelijkenissen vertoont
met de D uinenzerk, zijn er ook duidelijke verschillen in stijl,
afw erking daar zij uit andere geografisch gelegen productie ate
liers kom en7.

3. Priksporen worden gans de 13de eeuw op grafzerken aangetroffen. Vanaf
het einde van de 13de eeuw zien we het radspoor steeds meer de prikspoor
verdringen. Zie F .A . GREENHILL, a.w., blz. 136.
4. J. BETHUNE DE VILLERS, Dalles funéraires retrouvées à l’écluse des
Braemgaten, in Messager des sciences historiques, 1982, blz. 392-397 met afb.
5. W .F. CREENY, Illustrations o f incised slabs on the continent o f Europe.
Norwich, 1891, blz. 5 met afb.
6. R. VAN BELLE, De grafzerk van Ingelram, graaf van Hesdin te Auchylez-Hesdin, in Ons Heem, Jg. 33, 1979, nr. 4-5 blz. 258-262.
7. De Gentse riddergrafzerk is waarschijnlijk lokale produktie. De zerk van
Graaf Ingelram vormt met enkele andere zerken uit de omstreken van Boulogne
een gesloten groep. De zerk uit Bellinghem is vermoedelijk produktie uit het
Brabantse. In het zuiden van het land zijn diverse andere riddergrafzerken uit de
13de eeuw bewaard die ikonografisch interessant vergelijkingsmateriaal vormen
maar qua stijl sterk verschillen van bovenvernoemde zerken. Dit is o.m. het
geval met de zerken van Niverlee, Hognoul e.a.

W at de vrouw betreft kan voor de kledij in bepaalde m ate de
vergelijking getrokken worden met een zerk van een onbekende
man m et dochter (1271) te G ent8. V erder stippen wij de zerk aan
van Isab eau en A gnes de B ray daterend van 1270 bew aard te
M ons9. De edeldam e van T er Duinen zal een gelijkaardige kledij
gedragen hebben. Ook algem een stylistisch bekeken vertonen
beide zerken veel gem eenschappelijke kenm erken ; beiden stam 
men o.i. uit hetzelfde produktie areaal. T e Sebourg in N . F ran k 
rijk is een zerk in «ronde b o sse » uitgew erkt die een goed ge
dacht geeft hoe de Duinenzerk er zal uitgezien hebben toen hij
nog intakt w a s10. De graffiguren uit D oornikse steen , stellen
eveneens een adelijk echtpaar voor en dateren o.i. uit de tw eede
helft van de 13de eeuw.
W at het vervaardigingscentrum betreft, kom t de D uinenzerk uit
een D oorniks atelier wat blijkt uit de m aterie, de stijl en graveringstechniek. In dit verband verm elden wij dat in de lijngroeven
een caracteristieke zaagvorm ige bijtelslag w aar te nem en is. Een
gelijkaardige bijtelslag werd w aargenom en op een vroeg 14de
eeuw se zerk te D oornik11.
Identificatie van de aflijvigen
M en kan slechts betreuren dat van de namen slech ts enkele let
ters bew aard bleven. De man krijgt de titel toebedeeld van «rid
d er». Zijn fam ilienaam eindigt met ...(D ? )S . De voornaam van de
vrouw begint met een « A » bv. voor A leidis o f A nna o f e.a.
O ndanks uitgebreid onderzoek in de lijsten van w eldoeners voor
deze jaren en gepubliceerd in de «C h ronica abbatum m onasterii
de Dunis van A . D e B u t12 alsook van de akten verm eld in «In 
ventaire -des ch artes, bulles pon tificales, privilèges et docum ents

8. H. ROUSSEAU, a.w., blz. 15 met afb.
9. R. VAN BELLE, The incised slab o f Isabiaus de Bray and her daughter at
Mons, in Transactions o f the Monumental Brass Society, 1967, gepubl. 1969, blz.
335-338.
10. L. GLOQUET, L’art à Tournai in Bulletin de la société historique et
littéraire de Tournai, vol. 23, jr. 1890, blz 348-350 met afb.
11. Het betreft de zerk van een onbekend echtpaar. Deze sterk gehavende
zerk bevindt zich op de koer van het archeologisch museum te Doornik.
12. Uitgegeven door E. Van de Putte te Brugge in 1864.

divers de la bibliothèque du Sém inaire épiscopal de B ru g e s13,
slaagden wij er niet in de aflijvigen te identificeren.
In een akte van 1237 wordt een «W alterus de H o ndescota miles
et A ley d is» als w eldoeners verm eld14. In een akte van 1260 lezen
wij de naam «W illelm us O nscone m iles», als getuige bij de
schenking van grond aan de ab d ij15.
E ven tuele toeschrijvingen blijven zeer hypothetisch.
D eze adelijke figuren zullen w aarschijnlijk belangrijke w eldoeners
gew eest zijn die het sepulturerecht in het kloosterpand hebben
verw orven.
D eze zerk, een van de oudste van W est-Vlaanderen met figuren,
staat blootgesteld aan w eer en wind. D e gevorderde staat van
afschilfering en aanw ezigheid van diepe groeven , zal het aftake
lingsproces nog bespoedigen . Zo dit uitzonderlijk grafm onum ent
nog langer buiten opgesteld blijft zullen de beeltenissen binnen
enige jaren totaal teloor gaan.

13. Verder geciteerd als Chronica, uitgegeven door E. Van de Putte, Brugge,
1857.
14. E. VAN DE PUTTE, Chronica, a.w., blz. 29.
15. E. V AN DE PUTTE, Chronica, a.w., blz. 507.

