
Grafschriften in de Sint-Medarduskerk van Wervik 

 

Onder nummer 29 : Van Wullem Geschierre ende Jakemine van Dale zij wijf en over alle 
huerleder kinderen...ten graeve gaen tusschen Sent Vincents outaer ende Sent Aechts outaer.  

Onder nummer 49: Van Jacob Ghesquiere ende Marie Thevelins sij wijf... ten graeve gaen voor 
Sente Aernouts Capelle neffens de saercke van dher Merlin Ghesquieres, wijlent prochiepape van 
Wervicke saligher memorie.(1529). 

 

Agatha van Catania (ook van Palermo), Sicilië, Italië; † ca. 250.           Sente  Aechts  

Feest 5 februari 

Agatha was, volgens de legende, een 
beeldschone jonge christenvrouw uit Catania 
op Sicilië. Omdat ze weigerde de minnares te 
worden van een landvoogd liet hij haar 
vreselijk martelen. Zo meende hij haar te 
kunnen dwingen om haar geloof te verzaken. 
Toen dat niet lukte sneed men haar de 
borsten af en toen ook dat niets hielp, liet hij 
haar doden door haar over brandende kolen 
te trekken. 

Afgebeeld 
Zij wordt afgebeeld als jong meisje in 
Romeinse kledij met martelaarspalm en -
kroon en een tang. Op een schaal of op een 
boek draagt ze haar beide afgesneden 
borsten.                  

Houtsculptuur door Johannes Brockmann 
Duitsland, Verne, Wallfahrtskirche. 

 

  

Tongeren, begijnenkerk. 
Marteldood St. Agatha. 

  

Frankrijk, Bourgondië, St-Bénin d'Azy 
Agatha voor haar rechter. 



 

    

Speelkaart. 

   

Agatha weigert huwelijk met Quintinianus. 
ca 1930, wandschildering. 
Nederland, Lisse, St-Agatha. 

 

   

Petrus geneest in de gevangenis Agatha's 
wonden. 
ca 1930, wandschildering. 
Nederland, Lisse, St-Agatha. 

  

Sint Agatha's borsten afgezet. 
ca 1480, fresco. 
Duitsland, Oberwesel, St-Martin. 

   

Agatha gefolterd. 
1755, Tiepolo, schilderij. 
Duitsland, Berlijn, Gemäldegalerie. 

   

Agatha in de hemel opgenomen. 
ca 1930, wandschildering. 
Nederland, Lisse, St-Agatha. 

 



Vincentius van Zaragoza, Valencia, Spanje; † 304.                          Sent  Vincents 

Feest 22 januari  

Volgens de legende is Vincentius samen met zijn bisschop Valerius van Zaragoza gevangen 
genomen tijdens de christenvervolgingen aan het begin van de 4e eeuw onder keizer Maximianus 
(284-305). De stadhouder, Dacianus, resideerde in Valencia en liet ze daar aan zich voorgeleiden. 
Ze werden in de kerker geworpen met de bedoeling dat ze de hongerdood zouden sterven. Na 
geruime tijd nam Dacianus aan dat ze lichamelijk behoorlijk verzwakt en uitgeput waren en de 
dood al in de ogen zagen. Toen liet hij ze voor zich verschijnen om ze over te halen hun God af te 
zweren. Maar beiden bleken nog kerngezond en in blakende conditie.  

Afgebeeld 
Vincentius wordt afgebeeld in levietenkleding of diakendalmatiek, meestal met een rooster, en 
soms met een raaf. 

 

   

ca 1470, paneelschildering. Portugal, 
Lissabon, Museo Nacional de Arte Antiga. 

   

Gebrandschilderd glas. Frankrijk, Normandië, 
Rouen, Église Ste-Jeanne d'Arc; 
Martelaarschap Vincentius. 

   

Retabel. Spanje, Barcelona, Museo de 
Cataluña. Het lijk van Vincentius wordt 
beschermd door twee raven. 

   

Houtsculptuur. Frankrijk, Rilly-la-Montagne, 
Église. Patroon wijnbouwers (vanwege klank 
naam 'vin sang'). 



   

 

Speelkaart. 

 

   

Gebrandschilderd glas. Frankrijk, Normandië, 
Rouen, Église Ste-Jeanne d'Arc. Van links 
naar rechts: martelaarschap Sint Vincentius, 
Sint Vincentius geplet onder maalsteen; dood 
van Sint Vincentius; met molensteen 
verzwaard lichaam blijft drijven; Vincentius' 
lijk door raaf bewaakt. 

    

Valerius (met mijter) en zijn diaken 
Vincentius voorgeleid aan stadhouder Dacius. 
Altaarretabel. Spanje, Barcelona, Museum 
voor Catalaanse Kunst. 

 

   

Diakenwijding Vincentius door bisschop 
Valerius. Jaume Huguet, paneelschildering. 
Spanje, Barcelona, MNAC. 
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