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Een macabere, vrome vondst

Over een bijzondere grafzerk in de Broederkerk te Kampen

door Trudi Brink

Oude grafzerken kunnen de verbeeldingskracht van de toeschouwer prik-
kelen. Dit is zeker het geval wanneer de steen een lugubere voorstelling 
heeft. Bij de grafzerk die in 2011 tijdens werkzaamheden aan de vloer van 
de Broederkerk werd gevonden, is dat aan de orde.1 In dit artikel wordt 
deze zerk in een brede context geplaatst. Hierbij spelen de betekenis van 
de voorstelling, de herkomst van de steen en volksverhalen een rol.2

Beschrijving van de voorstelling
Centraal op de zerk is een kadaver te zien: een mensfiguur in staat van ont-
binding. Drie kleine openingen in de borstkas en een groot gat in de buik 
springen direct in het oog, alsmede het doodshoofd met wijd geopende 
mond en twee ronde gaten als ogen. De handen van de man of vrouw lig-
gen op de onderbuik. Een reusachtige worm kruipt langs het rechterbeen 
omhoog. De figuur, grotendeels omzoomd door een smalle en diepe geul, is 
in een nis met ojiefboog geplaatst (tweemaal een gekromde lijn, half bol en 
half hol, uitlopend in een punt). De ruimte in de nis is verder opgevuld met 
slingerende banderollen waarop helaas geen inscriptie meer te zien is, zoals 
doorgaans wel het geval is.
In drie hoeken van de grafsteen is een vierpas zichtbaar, een geometrisch 
motief in de vorm van een klaverblad, met daarin het symbool van een van 
de vier evangelisten. Linksboven bevindt zich de arend die staat voor Johan-
nes, linksonder de leeuw als symbool voor Marcus en rechtsonder de os of 
stier voor Lucas; de engel van Matteüs rechtsboven is verloren gegaan. De 
vierpas met leeuw is nog het duidelijkst te onderscheiden, waaruit af te lei-
den valt dat de symbolen oorspronkelijk gevleugeld en met een ronde schijf 
of nimbus achter het hoofd - een teken van heiligheid - waren weergegeven. 
Tussen de hoekversieringen in bevinden zich banden waarop linksonder 
nog restanten van gotische letters zichtbaar zijn. Het middengedeelte van 
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Afbeelding 1. Grafzerk voor onbekende personen, circa 1500, Broederkerk Kampen, Belgisch hardsteen, 
270 x 150 x 18,5 centimeter. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Chris Booms.
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deze banden staat, zowel aan de linker- als rechterkant, iets naar buiten 
geplaatst.3 Daardoor ontstaat er aan beide zijden van de nis een verdiept, 
rechthoekig vlak.

De oorsprong van de symboliek met betrekking tot de vier evangelisten vinden we 

in het Bijbelboek Ezechiël, waarin de profeet een visioen beschrijft: ‘De gezichten 

van de vier wezens leken van voren op dat van een mens, rechts leken ze op dat van 

een leeuw, links op dat van een stier en van achteren op dat van een arend’ (Ezech. 

1:10). Vier soortgelijke creaturen treffen we ook in het Nieuwe Testament, in het 

boek Openbaringen: ‘En rondom de troon waren vier dieren, bezaaid met ogen voor 

en achter. En het eerste dier geleek op een leeuw en het tweede op een jonge stier, 

en het derde dier had een gelaat als van een mens en het vierde dier geleek op een 

adelaar in zijn vlucht’ (Op. 4:6-7). De symbolen van de evangelisten, die we wel vaker 

aantreffen als hoekversiering op grafzerken, maar niet altijd met een nimbus, geven 

blijk van een vast geloof in de christelijke boodschap van het evangelie.

Detail van afbeelding 1. Foto: auteur.

Rechts: Grafzerk in de Bovenkerk Kampen, met restanten 
van een inscriptie in gotisch schrift op een banderol, Belgisch 
hardsteen, 195 x 113 centimeter. Foto: RCE, Chris Booms.
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Materiële achtergronden
De zerk vertoont duidelijke tekenen van slijtage en de hoek rechtsboven is 
in zijn geheel afgeschilferd. Vandaar dat de vierpas met het symbool voor 
Matteüs in het geheel niet te zien is. De grafzerk meet 270 x 150 centimeter, 
is 18,5 centimeter dik en zal ongeveer 2250 kilogram wegen. De zerk is ver-
vaardigd uit Belgisch hardsteen. Dit materiaal werd gewonnen in Henegou-
wen en via de Schelde naar noordelijker gelegen regionen getransporteerd.4 

Veel grafzerken uit de periode 1500-1800 werden gemaakt uit een van de 
grijze kalksteensoorten die België rijk is. Doordat zich in de Nederlandse bo-
dem nauwelijks natuursteen bevindt, was men voor steen altijd aangewezen 
op steengroeven buiten onze landsgrenzen. In het geval van Belgisch hard-
steen treffen we in de zijranden van grafzerken (de vier ‘kopse’ kanten als 
het ware) wel merken aan, die verwijzen naar de familie die een groeve ex-
ploiteerde. Aangezien de kadaverzerk in de Broederkerk verticaal tegen een 
muur geplaatst is, zijn drie van deze zijkanten te bestuderen. Maar helaas 
treffen we hier geen groevemerk aan.5 Wel is waar te nemen dat de steen 

Detail van afbeelding 1, 
vierpas met gevleugelde 
leeuw, een nimbus achter 
het hoofd. Foto: auteur.
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op fijne wijze is afgewerkt (gescharreerd): zo’n 25 slagen per 10 centimeter, 
diagonaal geplaatst. Een soortgelijke, subtiele, afwerking zien we vaak bij 
zerken uit Belgisch hardsteen.
Het is niet toevallig dat de grafsteen in 2011 werd aangetroffen onder de 
vloer van de oostelijke ingang naar de kerkzaal. Een dergelijke grote, stenen 
plaat vormt immers een solide fundering onder een veelgebruikte entree. 
De grafzerk zal door de herinrichting van het interieur in de jaren 1867-
1871 aan het oog onttrokken zijn geraakt, net als vele andere zerken. Toen 
namelijk na 1829 niet meer in de kerken mocht worden begraven, werden 
vooral de grotere gebouwen vaak intiemer ingericht. De 19de-eeuwse inrich-
ting van de Broederkerk is daar een mooi voorbeeld van. Ten behoeve van 

De kadaverzerk in de 
Broederkerk wordt gelicht, 
november 2011. 
Foto: auteur.
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de eredienst werd hier een halve cirkel van de grote ruimte met houten 
panelen afgeschermd. Op de zerkenvloer werden houten vlonders aange-
bracht. De preekstoel, gesitueerd halverwege de lange zijde van de halve 
cirkel, vormt het middelpunt van de inrichting. De rijen banken en stoelen 
hieromheen geplaatst maken duidelijk dat in de protestantse diensten het 
gesproken woord centraal staat.
Het is mogelijk dat zich oorspronkelijk in de verdiepte delen van de kada-
verzerk messing of een ander ingelegd materiaal bevond. Het betreft hier 
de mond en de ogen, de gaten in het bovenlichaam, de geul rondom de 
mensfiguur en de rechthoekige vlakken ter weerszijden hiervan. Messing 
decoraties of gegraveerde platen werden wel vaker in combinatie met steen 
toegepast. Hoewel het metaal in de loop der eeuwen vaak is verwijderd en 
omgesmolten, zijn er in de Grote Kerk van Breda, de Grote of St. Laurens-
kerk te Alkmaar en in de Groninger Martinikerk nog mooie voorbeelden 
van toepassingen van messing op steen te zien.6 In de laatste kerk zijn echter 
ook grafzerken te vinden waarbij de messing decoraties zijn verwijderd. Wat 
daarbij opvalt is dat er in het achtergebleven, ruwe steenoppervlak gaten 
zitten die een functie hadden in de bevestiging van het metaal op de steen. 
Hiertoe werden klinknagels gebruikt die in de gaten met vloeibaar lood wer-
den vastgehecht.7 Bij de Kamper grafzerk zijn het juist deze gaten die ont-
breken, terwijl, bijvoorbeeld in de geul rondom de figuur, de ondergrond 
wel ruw is teneinde een goede hechting te kunnen bevorderen. Met andere 
woorden: het is niet met zekerheid te zeggen dat er messing decoraties op 
de steen aanwezig waren. Overigens behoort het ook tot de mogelijkheden 
dat bepaalde delen oorspronkelijk met een blanke steensoort of gekleurde 
pasta waren ingelegd. Een voorbeeld van een Nederlandse middeleeuwse 
grafzerk met inleg van een andere steensoort, op de plek van de gezichten 
en de handen, is te vinden in Museum Het Valkhof in Nijmegen.8

De gierige mevrouw Tengnagel
Dat er in de Broederkerk eeuwenlang een zerk met een afschrikwekkende 
voorstelling heeft gelegen, was bekend. Theo van Mierlo schreef hierover in 
1982, dus nog lang voordat de grafzerk werd teruggevonden.9 In zijn artikel 
in het Orgaan Buurtgroep Buitenkerk refereert hij aan een passage in een Kam-
per Courant uit 1856.10 Daarin wordt het verhaal van de kadaverzerk verteld. 
De grafsteen behoorde toe aan een ‘gierige, onverdraaglijke, twistzieke, be-
jaarde jonkvrouw van het geslacht der Tengnagels’. Zij was altijd in conflict 
met mensen, behalve met haar dienstbode. Daarom vermaakte zij in haar 
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testament een deel van haar goederen aan deze dienstbode, op voorwaarde 
dat zij ervoor zou zorgen dat de overige kostbaarheden met mevrouw Teng-
nagel mee het graf in zouden gaan. Hiermee voorkwam de jonkvrouw dat 
haar goederen in bezit van de kerk of van familie zouden komen.
Na de dood van mevrouw Tengnagel kon de familie haar bezittingen niet 
vinden en kwam de dienstbode in een kwaad daglicht te staan. Uiteindelijk 
vroeg de laatste haar biechtvader om de nabestaanden het lijk op te laten 
graven. Op de plek van de ingewanden werden de bewuste schatten gevon-
den. Verbolgen over deze handelswijze besloot de familie om een zerk met 
een didactische functie op het graf te plaatsen, een herinnering aan de gang 
van zaken. De afschrikwekkende voorstelling moest duidelijk maken dat het 
verkeerd is om je geld en goed aan de kerk of je nabestaanden te onthouden.
Hoewel een mooie geschiedenis met een duidelijke moraal, kan bovenstaand 
verhaal niet waar gebeurd zijn. Van Mierlo stelde al vast dat de adellijke fa-
milie Tengnagel pas vanaf de 16de eeuw in de Kamper archieven voorkomt. 
Het verhaal speelt zich daarentegen af aan het einde van de 15de eeuw. En 
wanneer we ons nu toespitsen op juist die late middeleeuwen, dan is de voor-
stelling met een in ontbinding verkerend lichaam ook beter te begrijpen.

Detail van de grafzerk van Gerhard Swarte met verwijderd messing wapenschild, Martinikerk Groningen. Foto: auteur.
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De betekenis van de voorstelling
In de West-Europese beeldende kunst wordt de weergave van een dood li-
chaam aangeduid met de term transi.11 Deze term verwijst naar het proces 
van transitie waarin het lichaam verkeert nadat iemand is overleden. Volgens 
het middeleeuwse christelijke geloof werden lichaam en ziel op het moment 
van overlijden van elkaar gescheiden. De ziel van de gestorvene kwam in het 
vagevuur terecht, alwaar men boete deed voor de zonden, begaan gedurende 
het aardse leven. Was dit volbracht, dan betrad de ziel het hemelrijk. Het men-
selijke lichaam daarentegen werd begraven en verviel tot stof. Op de Jongste 
Dag, de dag waarop Christus terugkomt op aarde, zal het lichaam opstaan 
uit de dood. Dan worden ziel en lichaam met elkaar herenigd. Mensen die 
geloven in de overwinning op de dood door Christus, zoals beschreven in het 
Nieuwe Testament, ontvangen vervolgens het eeuwige leven.
De transi geeft dus het verval van het menselijk lichaam weer. Tegelijkertijd 
getuigt de macabere voorstelling van de christelijke hoop op de wederop-
standing van het vlees. Job verwoordt het als volgt: ‘Want ik weet, ik ben 
er zeker van: mijn verdediger leeft, tenslotte zal Hij deze wereld binnentre-
den. En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lijf’ (Job 19: 
25-26). Vanaf de late 14de eeuw tot in de 16de eeuw is het thema van het 
in ontbinding verkerende lichaam populair in de literatuur en beeldende 
kunst. Een Nederlands voorbeeld van een ruimtelijk weergegeven transi is 
te vinden in Vianen, waar op de benedenverdieping van de tombe voor Rei-
noud III van Brederode en Philippote van der Marck een in steen gehouwen 

Grafmonument voor 
Reinoud III van Brederode 
en Philippote van der 
Marck, Grote Kerk Vianen, 
circa 1542, zwart marmer, 
Baumberger steen en 
Avendersteen, 
176 x 255 x 286 centimeter.  
Foto: auteur.
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kadaver ligt.12 Om het idee van de afbraak van het menselijk lichaam kracht 
bij te zetten, zijn ook hier, net als op de zerk in de Broederkerk, grote wor-
men rondom de menselijke gestalte te vinden.
Ook omtrent deze beeltenis deed een volksverhaal de ronde. Zo werd in 1851 
nog geloofd dat de figuur de overleden oom van Reinoud III van Brederode 
voorstelde: François van Brederode, die in 1529 in een beek bij Eindhoven 
was verdronken; het onderste beeld in de tombe zou zijn lijk afbeelden, na-
dat dit zes weken later was opgevist.13 Overigens tonen de twee gestaltes op 
de bovenverdieping van de tombe ook overleden personen. In tegenstelling 
tot die beneden worden zij echter, gehuld in een lijkwade, gaaf en vredig 
weergegeven; het lijkt bijna alsof zij slapen.14

Het motief van de transi vindt zijn oorsprong in het verhaal van de drie 
levenden en de drie doden. De oudste versie van deze legende treffen we 
in een Frans gedicht uit de late 13de eeuw.15 In het verhaal ontmoeten drie 
jonge edellieden, te paard en op jacht, drie lijken in staat van ontbinding. Er 
ontstaat een conversatie, waarin de doden benadrukken dat zij waren zoals 

Detail van de afbeelding op de pagina hiernaast: benedenverdieping met transi. Foto: auteur.
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de levenden nu zijn en dat de dood hen al hun bezittingen en status afge-
nomen heeft. Ze betreuren de manier waarop ze op aarde geleefd hebben 
en vragen de levenden om voor hun zielenheil te bidden. De drie levenden 
wordt op deze manier een spiegel voorgehouden. Het verhaal geeft immers 
een morele les in nederigheid en spoort aan tot een leven dat in het teken 
staat van gebed en geloof. Er bestaan veel verschillende versies van de legen-
de, zowel in tekst als in beeld. In de Walburgiskerk in Zutphen bevindt zich 
een beschadigde muurschildering met dit thema die dateert uit het laatste 
kwart van de 15de eeuw. Ook hier kruipen op de weergegeven dode perso-
nen wormen, al zijn deze niet duidelijk meer te zien. De voorstelling van 
een transi op een grafmonument is te beschouwen als een afgeleide van de 
legende en waarschuwt de voorbijgangers: memento mori - gedenk te sterven 
- en leef zoals een christen dat behoort te doen.

Meer kadaverzerken
Ook het monument in de Broederkerk, een stenen zerk met daarop in reliëf 

Onderste gedeelte van de grafzerk voor Jan Giellijszn en zijn vrouw Dinghetie Jans, Nederlands Hervormde Kerk Spijkenisse, 
Belgisch hardsteen, 143 centimeter breed. Foto: Sarina Hendrikse.
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een transi, staat niet op zichzelf. In Nederland kennen we meer voorbeel-
den van zogenaamde kadaverzerken.16 Zo zien we op de grafsteen voor Jan 
Giellijszn en zijn vrouw Dinghetie Jans in de Nederlands Hervormde Kerk 
te Spijkenisse, net als in Vianen, een enkele transi liggend op een mat be-
neden, terwijl zich daarboven de beeltenis van een echtpaar bevindt.17 De 
onderste figuur symboliseert, hoewel nog redelijk intact, de vergankelijkheid 
van het menselijk lichaam. Het motief van de rieten mat is ontleend aan de 
werkelijkheid: het stoffelijk overschot werd, in de periode tussen overlijden 
en begrafenis, op een rieten mat gelegd die de uitgescheiden lichaamssap-
pen opving. Ook in het grafmonument te Vianen zien we een dergelijke mat, 
al kan hier, in combinatie met de verregaande staat van ontbinding van de 
mensfiguur, geen sprake zijn van de weergave van een reëel moment. De zerk 

Grafzerk voor Cristoffel Jacopsz. van Campen, Museum 
Arnemuiden, grijze kalksteen, 174 x 86 x 12 centimeter. 
Foto: Sarina Hendrikse.

Grafzerk voor Willem C(a)zimier en zijn echtgenote Soete en hun 
kinderen, Museum Arnemuiden, grijze kalksteen, 132 x 85 x 12 
centimeter. Tekening en foto: Historische Vereniging Arnemuiden.
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te Spijkenisse dateert overigens uit dezelfde periode als de tombe, namelijk 
het tweede kwart van de 16de eeuw. En hoewel van de man en de vrouw die 
op de steen boven de transi zijn afgebeeld maar een klein stukje zichtbaar is, 
is dit genoeg om vast te stellen dat zij worden weergegeven zoals ze er gedu-
rende hun leven uitzagen: staande, goed gekleed en, wat de vrouw aangaat, 
met rozenkrans. Anders dan in Vianen zien we hier dus dat niet nogmaals 
de dood, maar het aardse leven boven het kadaver een plaats heeft gekregen.
In Museum Arnemuiden bevinden zich ook twee zerken met een transi-voor-
stelling. Beide komen uit de voormalige St. Martinuskerk van het Zeeuwse 
stadje. De grafsteen voor Cristoffel Jacopsz van Campen, die in 1513 over-
leed, staat binnen opgesteld en verkeert nog in redelijke conditie.18 De zerk 
voor Willem C(a)zimier, overleden in 1495, en zijn echtgenote Soete en hun 
kinderen is daarentegen behoorlijk versleten en beschadigd.19 Van laatstge-
noemd object, opgesteld tegen een buitenmuur van het museum, is door 
de Historische Vereniging Arnemuiden een tekening gemaakt, waardoor 
het toch mogelijk wordt om beide voorstellingen met elkaar te vergelijken. 
Hierbij springt de grote gelijkenis tussen de stenen in het oog: centraal in 

Grafzerk voor Michael Janz en zijn vrouw Lisbet S[...]lendr, Oude Kerk Amsterdam, Belgisch hardsteen, 198 x 100 centimeter. 
Foto: auteur.
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een nis staat een menselijke figuur, de botten en schedel zijn duidelijk zicht-
baar. De gestaltes zijn gehuld in een lijkwade die zich, als een soort cape, 
voornamelijk achter de figuren bevindt. Daardoor komt de voorzijde van de 
skeletachtige lichamen goed uit. De nissen waarin de kadavers staan, zijn 
opgebouwd uit twee zuilen met daarboven een sluiting in schelpvorm. In 
de hoeken van beide zerken bevinden zich gelijkvormige vierpassen waarin 
zich evangelistensymbolen met banderollen bevinden.
In de Oude Kerk te Amsterdam bevinden zich eveneens twee kadaverzerken. 
De ene is gelegen in de Binnenlandvaarderskapel en behoort toe aan Michael 
Janz, overleden in 1522, en zijn vrouw Lisbet S[...]lendr die in 1517 stierf.20 De 
figuur op de zerk lijkt in een lendendoek te zijn gewikkeld. Onmiskenbaar 
zijn de wormen die zich tegoed doen aan het lichaam. Boven het hoofd van 
de menselijke gestalte zijn versieringen zichtbaar zoals die ook voorkomen 
in de architectuur, bijvoorbeeld in het boogveld van gotische vensters en nis-
sen. In de hoeken van de zerk zien we medaillons met wapenschilden. De 
andere kadaverzerk, in de Smidskapel, is zo versleten dat deze moeilijk te 
beoordelen is.21 Wel zijn ook hier de gotische decoraties bovenin te onder-

Detail van de afbeelding op de pagina hiernaast. Foto: auteur.
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scheiden, een overeenkomst met de andere kadaverzerk in de kerk.
Een aparte groep zerken met de afbeelding van een transi wordt gevormd 
door die waar een voorstelling van de overledene in lijkwade zichtbaar is. In 
de provincie Zeeland vinden we veel van dergelijke zerken, bijvoorbeeld in 
de Onze Lieve Vrouwekerk te Kapelle, waar zich de grafzerk voor Hubrecht 

Grafzerk voor Hubrecht 
Cornelis Jacopsz, Onze 
Lieve Vrouwekerk Kapelle, 
Belgisch hardsteen, 
177 x 101 centimeter. 
Foto: RCE, Chris Booms.
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Cornelis Jacopsz bevindt, die in 1517 overleed. Sophie Oosterwijk deed on-
derzoek naar deze zerken en wijst er op dat, hoewel het gewaad waarin de 
man gehuld is lijkt op een hedendaagse badjas met brede revers en wijd 
uitlopende mouwen, dit toch niet anders dan een lijkwade kan zijn.22 Er-
onder draagt de man immers niets, ook liggen de handen als bij een dode 
gevouwen op de onderbuik en lijken de ogen gesloten. Opvallend zijn wel de 
blote voeten die blijk geven van een staande houding, niet van een liggende. 
Ook laat het lichaam op de steen geen tekenen van verval zien: het is gaaf 
en er kruipt geen ongedierte overheen. De zerk staat niet op zichzelf in deze 
schijnbaar tegenstrijdige combinatie van kenmerken: in de kerk van Kapel-
le, maar ook in die van het eveneens op Zuid-Beveland gelegen Oudelande, 
treffen we meer grafstenen met een dergelijke iconografie. Oosterwijk toont 
overtuigend aan dat we in deze kerken getuige zijn van een volgend stadium 
in het christelijke geloof, namelijk van het moment dat de gelovigen op het 
punt staan om te herrijzen uit hun graf. In die zin is een zerk als die van 
Hubrecht Cornelis Jacopsz wellicht ook niet als echte kadaverzerk, met de 
nadruk op het verval van het lichaam, te beschouwen.
De Zeeuwse grafsteen is overigens, net als de meeste andere lijkwadezerken, 
uitgevoerd in een techniek die getypeerd kan worden als een uitgehouwen 
lijntekening. Ook de randinscriptie, met daarin de vraag om voorbede (‘Bidt 
voer de ziele’), is gehouwen in deze techniek. Alleen de vierpassen met evan-
gelistensymbolen tonen meer reliëf: om de figuren heen is het materiaal 
weggehakt, waardoor de beeltenissen meer naar voren komen.23 Op grond 
van de grote mate van overeenkomst in vooral deze hoekversieringen wordt 
wel verondersteld dat veel van de zerken in Kapelle uit dezelfde werkplaats 
afkomstig zijn.24 Het is zelfs goed denkbaar dat die werkplaats zich in Vlaan-
deren bevond. Zoals gezegd bevindt zich in Nederland immers geen natuur-
steen in de bodem. In Vlaanderen beschikte men hier wel over. Daar werd 
Belgisch hardsteen, het materiaal waaruit veel Zeeuwse zerken zijn vervaar-
digd, vanuit Henegouwen betrokken. In de 14de, 15de en 16de eeuw kende 
de Vlaamse grafzerkproductie een enorme bloeiperiode.25 Oosterwijk laat 
zien dat de lijkwadezerken zoals we die op Zuid-Beveland aantreffen, zowel 
qua voorstelling als uitvoering overeenkomsten vertonen met Vlaamse graf-
stenen, bijvoorbeeld in Brugge, Nieuwpoort en Bekegem.26 Wanneer we ons 
realiseren dat de Zeeuwse eilanden over water goed te bereiken waren van-
uit de Vlaamse steden, is het idee van import van kant-en-klare grafzerken 
een serieuze mogelijkheid. Ter plekke dienden dan enkel de randinscriptie 
en eventuele wapens te worden aangebracht.
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Een kadaverzerk in Enkhuizen
Nu blijkt er in de Zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen een grafzerk te 
liggen die qua voorstelling erg veel op die in de Broederkerk lijkt.27 Ook daar 
zien we een transi omgeven door banderollen in een nis met ojiefbekroning. 
Eveneens toont de grafsteen evangelistensymbolen in de hoeken en een 
randinscriptie die halverwege de linker- en rechterzijde naar buiten wijkt. 
Maar er zijn ook verschillen met de Kamper zerk op te merken. Zo kruipen 
er meer wormachtige wezens rond de figuur die met het hoofd op een kus-
sentje ligt. En boven het hoofd is een figuurtje zichtbaar dat waarschijnlijk 
een oordelende Christus voorstelt. Onder de voeten zien we de contouren 
van een wapenschild en daaronder wellicht een horizontaal liggende zand-
loper, symbool voor de tijd die stilstaat. Voorts loopt de banderol verder door 
naar beide zijkanten, zelfs tot in de verdiepte rechthoekige vlakken. Boven-
dien geeft de plaatsing van de banderol, namelijk overlangs het ene been 
maar onderlangs het andere, een ruimtelijk effect.

Grafzerk in de Zuider- 
of St. Pancraskerk te 
Enkhuizen, Ölandsteen, 
240 x 125 centimeter. 
Foto: Andrea Botman Groen.
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Ook los van de voorstelling zijn er enkele verschillen te constateren. Zo be-
vindt zich onderin de Enkhuizer zerk een zogenaamd wolfgat. Door hier 
een speciale tang (een steenwolf) in te plaatsen, met een uiteinde dat past in 
het taps uitlopende gat in de steen, kon de zerk worden gelicht. Verder staan 
er op deze zerk in de linker- en rechterbovenhoek inscripties. In Romeinse 
kapitalen lezen we de namen van Pieter Jansz van de Velde, links bovenin, 
en Cornelis Albertsz Kickert, langs de rechterzijkant, mannen die in de 17de 
eeuw leefden. Van de laatste persoon treffen we halverwege de rechterzijde 

Detail van de Enkhuizer 
zerk. Foto: Museum Catha-
rijneconvent.
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ook het monogram CAK nog aan, samengesteld uit met elkaar verweven 
initialen. Het is niet uitzonderlijk dat grafzerken in de loop der eeuwen 
werden hergebruikt. Vaak werden stenen samen met het bijbehorende graf 
doorverkocht aan een nieuwe eigenaar.
Wat ten slotte opvalt is dat de Enkhuizer zerk, 240 x 125 centimeter, vervaar-
digd is uit Ölandsteen, terwijl het Kamper exemplaar uit Belgisch hardsteen 
werd gemaakt. Eerstgenoemd materiaal - het betreft hier de grijsgroene va-
riant van de kalksteen - komt van het Zweedse eiland Öland.28 De steen werd 
destijds door de Oostzeevaarders mee terug genomen en zorgde voor een 
stabiele ligging van de schepen in het water. We vinden Ölandsteen dan 
ook vooral toegepast in steden die actief waren in de overzeese handel met 
Scandinavië, zoals Enkhuizen maar ook Kampen. Wat de laatste stad betreft 
stelde Lies van Vliet in 1981 vast dat zich in de drie Kamper middeleeuw-
se kerken in totaal circa honderd grafstenen uit Ölandsteen bevinden.29 De 
oudste hiervan dateren uit de 15de eeuw.30 In materieel opzicht hebben de 
kadaverzerken in Kampen en Enkhuizen dus een verschillende herkomst.

Nog een gierige vrouw?
Net als in Kampen kleeft ook aan de Enkhuizer grafzerk het verhaal van een 
gierige vrouw die aan het einde van de 15de eeuw leefde.31 Zij bekommerde 
zich meer om haar bezit dan om haar zielenheil. Op een dag kwam een 
pachter zijn pachtsom voldoen, terwijl de vrouw ziek op bed lag. Hoewel 
ze haar einde voelde naderen, schreef ze het bedrag in haar kasboek bij. De 
vrouw sprak met haar dienstbode af dat deze de zak goudstukken in haar 
kist onder het hoofd zou plaatsen. Na haar overlijden vroegen de nabestaan-
den zich af waar het geld, dat wel als ontvangen in het kasboek vermeld 
stond, gebleven was. Zij daagden de dienstbode voor het gerecht, alwaar ze 
uitleg gaf. Men besloot het lijk op te graven. Tot schrik van de omstanders 
bleken zich in het graf slangen en hagedissen te bevinden. Een afschuwe-
lijke stank van vuur en zwavel kwam uit de bek van deze dieren. Het helse 
spektakel was niet te verdragen en het graf werd snel weer dichtgegooid. 
Ten behoeve van de opvoeding van jongere generaties plaatste het gemeen-
tebestuur vervolgens een grafsteen op het graf met daarop een voorstelling 
van wat onder de steen was aangetroffen.
Bij de Enkhuizer kadaverzerk hoort zelfs een gedicht, dat door het Westfries 
Genootschap in het jaarboek van 1929 werd gepubliceerd.32 In het begelei-
dende schrijven wordt gesteld dat het ‘mogelijk van het origineel’ door G. 
Akkerman in 1830 werd overgeschreven. Zodoende werd de tekst, bestaande 
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uit 34 verzen, bewaard. Hoe oud het gedicht is en van wiens hand oorspron-
kelijk, is niet bekend. In de verzen 26 en 27 wordt beschreven wat men aan-
trof in het graf:

‘Want vul serpenten en slangen en agedis
om ’t heele lighaam vast als geslingert is
om armen en beenen hals en in haar mond 
men anders niet als zulke beeste vond.
De buijk was geswollen soo men melt
daar het van binnen rammelde als geld
en op de kolk van haar hart daar zat
een groote gruwelijke helse padt.’

      
De moraal van het verhaal komt goed tot uitdrukking in vers 32:

‘Hierom gij rijkdom die dit hoort en leest
neemt hier een spiegel en den heere vreest
laat gierigheijt en laat het aarsch goet
blijven op aardt als gij verhuijse moet.’

De productie van beide kadaverzerken
Het feit dat zich aan weerszijden van de Zuiderzee twee sterk op elkaar ge-
lijkende grafzerken met een uitgesproken voorstelling bevinden, leidt tot 
vragen omtrent het productieproces van grafstenen. Drie hypotheses doen 
zich voor. De eerste luidt dat de zerken met voorstelling en al vanuit de 
streek waar de steen werd gewonnen werden geïmporteerd. We zagen deze 
mogelijkheid bij de Zeeuwse lijkwadezerken voorbijkomen. Vanuit de her-
komst van het materiaal is deze vooronderstelling bij de twee kadaverzer-
ken echter te verwerpen: de ene grafzerk zou dan immers vervaardigd zijn 
in Zweden en de andere in het huidige België. Het is niet waarschijnlijk dat 
de voorstelling dan in deze mate overeen zou komen.
Een tweede verklaring zou zijn dat de zerken door dezelfde beeldhouwer, 
bijvoorbeeld in Kampen of Enkhuizen, zijn gehouwen. Het is goed mogelijk 
dat één van de kadaverzerken in de andere plaats gekocht is. Beide steden 
dreven rond 1500 immers volop handel en lagen allebei aan de Zuiderzee. 
Transport van een grafsteen zal, hoewel daar kosten mee gemoeid waren, 
te organiseren zijn geweest. Het transport van steen vond in het algemeen 
en begrijpelijkerwijs, bij voorkeur over water plaats. Hypothese drie is dat 
er patronen voor voorstellingen in omloop waren, bijvoorbeeld in de vorm 
van prenten; of dat reeds aanwezige zerken op verzoek konden worden na-
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gemaakt. De beeldhouwers konden de ontwerpen vervolgens vertalen naar 
de platen steen van diverse afmetingen die zij in hun werkplaats voor be-
werking klaar hadden liggen. In dat geval zijn beide kadaverzerken door 
verschillende beeldhouwers gehouwen.
Zowel de tweede als de derde hypothese zou de aanwezigheid van de overeen-
komstige zerken aan beide zijden van de Zuiderzee dus kunnen verklaren. 
Het feit dat in één stad, zoals Arnemuiden, een bepaald type voorstelling 
vaker voorkomt en die voorstelling bovendien verschilt van het type elders, 
zou er op kunnen wijzen dat op elkaar lijkende zerken, lokaal aanwezig, uit 
dezelfde werkplaats afkomstig zijn. De op elkaar gelijkende stenen dateren 
dan vanzelfsprekend uit dezelfde periode. Nu zullen de grafzerken in Kam-
pen en Enkhuizen in dezelfde tijd vervaardigd zijn, waarschijnlijk iets voor 
of rond het jaar 1500. Alleen bevinden zij zich in steden met een afstand 
tot elkaar van 45 kilometer hemelsbreed. Dit laatste wil echter niet zeggen 
dat productie in dezelfde werkplaats tot een onmogelijkheid behoort. Want, 
ten eerste: deze afstand was grotendeels te overbruggen via water. Ten twee-
de blijkt uit onderzoek naar Friese grafzerken die gesigneerd werden door 
hun maker, dat de afzetmarkt van de beeldhouwers die rond 1530 in Leeu-
warden of Franeker werkzaam waren een behoorlijk deel van de provincie 
bestreek.33 Grafstenen konden dus wel degelijk voor een andere plaats dan 
waar zij vervaardigd werden worden aangekocht. Uit de jaren veertig van de 
16de eeuw is zelfs een drietal zerken van een van deze Friese beeldhouwers, 
Vincent Lucas, terechtgekomen in het huidige Ostfriesland (Duitsland).34

In dit licht bezien zouden de grafzerken in Kampen en Enkhuizen dus van 
de hand van dezelfde beeldhouwer kunnen zijn. Maar de mogelijkheid dat 
zij door verschillende beeldhouwers naar eenzelfde voorbeeld werden ver-
vaardigd is ook niet uit te sluiten. Voorzichtigheid bij een conclusie is gebo-
den, aangezien we niet weten hoeveel grafzerken er in de loop der eeuwen 
verloren zijn gegaan. Dit kan onze visie op het productieproces behoorlijk 
vertroebelen.

Tot besluit
Met dit artikel wordt de grafzerk met daarop de afbeelding van een mense-
lijk kadaver, in 2011 in de Kamper Broederkerk gevonden, in een brede con-
text geplaatst. De in dit artikel genoemde voorbeelden maken duidelijk dat 
voorstellingen van in ontbinding zijnde lichamen, gehouwen in steen en bo-
venop een graf geplaatst, het voorstellingsvermogen van mensen prikkelen. 
Uit de volksverhalen die in omloop raakten blijkt eveneens dat de betekenis 
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van de aangevreten figuren buiten de context van het middeleeuwse geloof 
moeilijk te begrijpen was. De beeltenis van een transi toont ons dat het men-
selijk lichaam, in tegenstelling tot de ziel, vergankelijk is. De kadaverzerken 
geven tegelijk blijk van een sterk geloof in de wederkomst van Christus, de 
hereniging van lichaam en ziel en de hoop op het eeuwige leven. De voor-
stelling van de transi heeft een didactische functie en spoort de in leven 
zijnde toeschouwers aan tot een christelijke levenswandel. In dat licht zijn 
het vergaren van bezit en status ijdele zaken. Het komt aan op nederigheid, 
het doen van goede werken, op bidden en geloven. Het is opvallend dat zich 
in Enkhuizen een grafsteen bevindt die sterk op de in Kampen gevonden 
zerk lijkt. Een vergelijking met andere kadaverzerken maakt duidelijk dat 
beide stenen mogelijk door dezelfde beeldhouwer werden gemaakt. Maar 
het is ook denkbaar dat zij door verschillende makers naar een gemeen-
schappelijk voorbeeld zijn vervaardigd.
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