Drempt.

Rapport Ned. 52. Gld. 4.

Vraagstelling.
Wat zijn de maten, versieringen en vorm van de van de kerk van Drempt (kaart afb. 1)
gerapporteerde grafplaat uit de (ruim te nemen) 12e eeuw? Wat is zijn historie en welke
vermeldingen gaan er over?
Wat is er bekend van de kerk van Drempt, met name van de (ruim te nemen) 12e eeuw, het
tijdvak waarin grafplaten en grafkisten van steen in zwang waren voor elitebegravingen ?
De grafplaat(resten) op het kerkhof van de kerk van Drempt.
Op ma 22-10-2012 zijn de op een onbeschadigde grafplaat gelijkende resten gezien die ten
zuiden van de (tufstenen) kerktoren van de kerk van Drempt op het kerkhof liggen. Afb. 4, 5,
6 en 8. Het zijn echter de linker- en rechter lange zijden van een oorspronkelijk uit de (ruim te
nemen) 12e eeuw daterende grafplaat van rode (bont)zandsteen. Deze twee lange smalle
grafplaatdelen zijn in het midden met restauratiecement aan elkaar gevoegd en wekken zo de
indruk één geheel te vormen. Afb. 6 en 8. Voor wij zullen proberen een reconstructie te
maken van de gehele oorspronkelijke grafplaat wordt eerst iets verteld over de kerk van
Drempt, met name over zijn voorkomen in de (ruim te nemen) 12e eeuw. Ook de
wederwaardigheden van de grafplaatdelen, voor zover bekend, zullen tegelijk genoemd
worden.
De kerk van Drempt.
De kerk van Drempt is, voor zover van buitenaf te zien, grotendeels uit tufsteen opgetrokken,
afb. 2, 3 en 4. De toren is 12e eeuws en opgebouwd uit tufsteen. Afb. 2 en 3. De romaanse
toren heeft vier geledingen die door fraaie boog- en keperfriezen van elkaar gescheiden zijn
terwijl de westingang vrijwel oorspronkelijk is. Afb. 3. Het aan de buitenkant tufstenen schip
is in het begin van de 16e eeuw tot stand gekomen en heeft dan ook gotische trekken. De
tufsteen zal afkomstig zijn van een oorspronkelijk romaans tufstenen schip dat eerder achter
de tufstenen toren aanwezig geweest zal zijn. Het bakstenen koor is in grote trekken in de 15e
eeuw tot stand gekomen, afb. 7, maar ook hier zal een romaans tufstenen koor aan vooraf
gegaan zijn.
In 1252 is er in elk geval schriftelijk sprake van een kerkdorp Drempt (en een kerk op de
huidige plaats) toegewijd aan Sint Georgius = St Joris met de Draak. Omstreeks 1790 werden
er door de parochianen verbeteringen uitgevoerd hoewel niet duidelijk is welke precies. I) In
1868 was er een grote vernieuwing en uitbreiding en kwamen er veel Neogotische elementen
aan het gebouw. z) Tussen 1947 en 1965 werd de kerk weer grondig gerestaureerd en werden
bijvoorbeeld de zojuist genoemde Neogotische uitbreidingen weer verwijderd. Hoewel de
kerk van toen af weer een Middeleeuwse vorm laat zien is er inwendig sprake van een lange
nagalm. Door het ophangen van veel zelfgeknoopte wandkleden is het schadelijke effect
hiervan weer opgeheven. Tegenwoordig is de kerk eigendom van de Stichting Oude Gelderse
Kerken.
De uit de (ruim te nemen) 12e eeuw daterende grafplaat van rode (bont)zandsteen.
De lengte bedraagt praktisch 230 cm, de breedte bovenaan 70 cm, onderaan ca 53 cm. De
grafplaat bestaat echter uit een lange en smalle oorspronkelijke linkerzijde van bovenaan
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ongeveer 30 cm en onderaan ongeveer 23 cm breed en een idem rechterzijde van resp. 38 en
24 cm breed. De linkerzijde is in tweeën gebroken. Tussen de linke- en rechterzijde is roze
restauratiecement gedaan, in de tekening afb. 8 gestippeld. De linker- en rechterzijde hebben
een iets verheven buitenrand met ertegen een 'band' die in de hoeken iets (rechthoekig) naar
binnen wijkt en bovendien over de lange zijden op drie plaatsen driehoekig naar binnen wijkt.
Dan volgt naar binnen toe een weer iets verheven 'band die de buitenrand van het middenveld
vormt. Binnen het middenveld is bovenaan een tweetal 'ringen' te zien die de bovenste krul
van een staf gevormd zullen hebben. En in het midden en onderaan blijkt naar binnen toe de
versiering iets uitgewerkt geweest te zijn hoewel niet precies te zien is hoe dit gevormd was.
Op zoek naar parallellen van deze versieringsvorm blijkt er in Jannum, Friesland, in het
kerkmuseum aldaar, een driekwart grafplaat voor te komen die blijkens de twee nog er op
aanwezige wijdingskruisjes ooit als altaarsteen gefunctioneerd heeft. Deze oorspronkelijke uit
de (ruim te nemen) 12e eeuw daterende grafplaat is in de bodem van het kerkje van Jannum
gevonden bij de restauraties aldaar in de jaren 1943 — 1947. Afb. 10. Het oppervlak is vrij
sterk afgesleten of afgeslepen maar laat bij goede beschouwing nog zoveel van de originele
versiering zien dat blijkt die erg, wat de lange zijden betreft, op die van Drempt gelijkt.
De lengte is natuurlijk een stuk minder: 147 cm. De breedte bovenaan 87 cm en de breedte ter
hoogte van de dwarse verbinding in de versiering (= ter hoogte van de 2e driehoekige
inspringing van de 'band die langs de binnenkant van de buitenste 'band 'loopt) 73 cm. Naar
die maten worden de twee lange zijstukken van Drempt naast elkaar gelegd: afb. 9. De
versiering wordt in de geest van afb. 10 'ingevuld' en aangevuld. Dan blijkt dat zo breedte
onderaan in afb. 9 64 cm is geworden. Als dan de lengte van het hoofdeinde in afb. 10 wordt
verlengd zo lang als afb. 9 is, (dus tot 230 cm) dan is daar de breedte goed vergelijkbaar,
namelijk 62 cm.
Opgemerkt moet nog worden dat de opbouw van de versiering bij Drempt aan het
voeteneinde (onderaan) niet helemaal duidelijk is door beschadigingen en erosie. En dat de
afwerking van de dwarse verbinding in het midden bij Drempt en bij Jannum ook wat
verschillend is. Dat er echter altijd variaties zijn in de manier van versieren bij deze
(handgemaakte) grafplaten is echter een bekend gegeven.
De voorstelling in afb. 9 kan dus een behoorlijke benadering zijn van hoe de grafplaat van
Drempt ooit geweest is.

Conclusie.
In Belonje, 1943, wordt al over de zandstenen grafplaat (delen?) van de kerk van Drempt
gesproken. In zijn opsomming van plaatsen in de provincie Gelderland waar romaanse
grafplaten, zoals hij ze noemt, voorkomen, wordt ook Drempt genoemd, met erbij "voor kort
daar gevonden bij de restauratie van den toren (waarna een opmerking komt over de in
Belonje's ogen mindere kwaliteit van deze restauratie) en op het kerkhof gedeponeerd.
Daar tegenwoordig grafplaat (delen) ten zuiden naast de toren op het kerkhof liggen zullen dit
dezelfde delen van een oude `romaanse' grafplaat zijn. En kunnen we de voorstelling dank zij
het vaker voorkomen van zulke resten ook beter inschatten.
Het kan haast niet anders of zij zullen met tufsteen in de (ruim te nemen) 12e eeuw samen
geïmporteerd zijn en het graf van een belangrijk persoon uit die tijd gedekt hebben. Misschien
van de bouwpastoor. Misschien van een belangrijke leek die veel heeft bijgedragen aan de
`verstening' van de kerk van Drempt.
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Mocht iemand nog meer gegevens weten die horen bij de historie van de kerk rond de tijd van
het gebruik van dit soort grafplaten bij elitebegravingen (de ruim te nemen 12e eeuw) of van
de historie van dit voorwerp uit later tijd, dan verneemt schrijver dezes dit graag.
Noten.
1) Veel gegevens over de historie van de kerk van Drempt zijn ontleend aan de website
van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel waarbij dank wordt gebracht
aan de heer G.M. Rabeling uit Drempt.
http://www.kerkdrempel.nl/kerken/voordrempt.html
2) Toen werden ook de kleine van oorsprong romaanse beeldjes die nu nog ter weerszijde
van de middenliseen bovenaan de eerste geleding van de toren zitten, een
mansfiguurtje en een vrouwenkopje, zodanig behakt dat veel van het romaanse
karakter verloren ging.
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