Kleine monumenten (IS)

Dicht gemetselde hagioscoop
in oostmuur van Grote Kerk
Lco Nijkarnp

D e Grote Kerk , het o udste gebo uw van Ensche de, waarvan de fund am enten
deels uit de elfde ee uw stam me n, vertoo nt aan de buitenkant spo ren van
ve randeringe n. In onbrui k geraakte inga nge n en ram en zij n dicht gem etseld. O p
ooghoogte is in de oos tm uur ee n blind ve nstertje te zien dat in Nederland
hagioscoop w ordt ge noem d. D e naam is aan het Gri eks ontleend. Zoals
bioscoop (bio = leven, sko pein = kijk en) staat voor kijk en lIaar het leven en
telescoop (tce'Iee = ve r) voor IJer kijkclI, betek ent hagioscoop (hagio = heilig)
zicht op het heilig c.
D e hagioscoop in ee n middeleeuwse kerkmuur is geen uit sluit end Nederl and s
ver schijnsel, maar komt ook in omliggende landen voor. In België en Frankrijk
wordt er van uitgegaan dat het ve nster van buiten af zicht bood op een ho stie of
heiligenbeeld. De ze stelling wordt soms door een rond de inkijk voorkomende
tek st of schildering gestaafd. Ook is bew eerd dat het venster zou hebben
gediend om gelov igen met ve rschrikke lij ke kwalen , die uit vrees vo or
besmetting niet in de kerk mo chten komen , toch in staat te stellen het geb euren
binnen te volgen. Sommigen denken dat de hagioscoop als reliekv enst er heeft
gediend, waarv oor mensen in het voorbijgaan eve n neerknielden om van ee n
heilige vo orspraak te vrage n voor het verkrijgen van ee n gunst of zo maar eve n
te bidden . Weer anderen legge n verband met de aanwezigh eid van een
begraafplaats rond de kerk . Licht spee lde vroeger ee n ro l in de deden cultuur.
omdat dit bo ze geeste n zo u ve rdrijven. Door het lage ve nster viel het schij nsel
van de altijd brandende go dslam p in het koor oo k ove r de grave n.
In oude kerken zij n deze merk w aard ige raampj es - al dan niet dicht gemetseld soms nog aan te treffen , H et onde rzoe k naar de oorspro nke lijke fun cti e w ordt
voortgez et. Of het oo it tot ee n ee nsluide nde co nclusie zal leid en , valt ec hter te
betwij felen .
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