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Een Friese zerk in Kampen

door Trudi Brink

In de zuidelijke zijbeuk van de Bovenkerk ligt een opvallende grafzerk.1 

Hoewel tamelijk afgesleten, is nog steeds te zien dat de steen prachtig be-
werkt was en vele decoraties bevatte. De compositie wijkt af van de andere 
zerken in de kerk en met de afmetingen van 290 x 173 centimeter behoort 
de grafsteen tot een van de grotere. Dit artikel toont de Friese herkomst 
van de zerk aan en gaat in op de vraag waarom er voor het graf van het 
echtpaar Godschalk ten Indijck (†1571) en Bette van Ingen (†1558) zo’n bij-
zondere, Friese steen werd besteld. Ook wordt de grafzerk geplaatst in de 
context van andere aspecten die een rol speelden in de dodengedachtenis.

Beschrijving van de grafsteen
Centraal toont de zerk een bouwwerk in reliëf met zowel links als rechts een 
tweetal zuilen. In het midden bevinden zich nog eens drie zuilen, waarvan 
de middelste, die het meeste naar voren lijkt te komen, de vorm van een ka-
riatide heeft: het bovenlijf van een vrouw rust op een zuil die naar beneden 
toe taps toeloopt.2 Zowel de zeven zuilen, als hun basementen (voetstukken) 
en kapitelen (bekroningen) zijn ten opzichte van elkaar in lijnperspectief 
geplaatst. Doordat de kapitelen en basementen met elkaar zijn verbonden 
door horizontale lijsten die meebewegen met het lijnperspectief, ontstaan 
er twee portalen met ruimtesuggestie. Bovenop dit enigszins ruimtelijk aan-
doende bouwwerk staat een aedicula: een nis in de vorm van een klassiek 
tempeltje. Onderin de grafzerk zien we, tussen twee kleine gedecoreerde 
zuilen in, een plaquette met inscriptie.
In beide zojuist genoemde portalen bevindt zich, onder een helm, het al-
liantiewapen van een echtpaar. Het linker alliantiewapen bestaat uit een 
accoladeschild (links) dat toebehoort aan Goesfrundt ten Indijck, de vader 
van Godschalk ten Indijck; het ruitvormige schild rechts daarvan is van zijn 
niet bij naam bekende moeder.3 In het rechter portaal treffen we het allian-
tiewapen van de ouders van Bette van Ingen. Zij, ook wel Betta genaamd, 
was de dochter van Geert van Ingen en Johanna Hanegreve.4 Ook in elke 
hoek van de zerk is, in een medaillon, een alliantiewapen aanwezig. Het wa-
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Grafzerk voor Godschalk ten Indijck en Bette van Ingen, zonder jaartal. Bovenkerk Kampen, Namense 
steen, 290 x 173 centimeter. Foto: Chris Booms, collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
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■ vrouwenfiguren 

■ sater 

■ putti 

ik  cornucopia 

▪ architectonische constructie 

▪ heraldische elementen 

■ randinscriptie 

■ plaquette met inscriptie 

▪ decoratieve slinger 

pen links bovenin staat voor de grootouders van Godschalk van vaders kant, 
linksonder voor die van de kant van zijn moeder. Rechtsboven zien we het 
alliantiewapen van de grootouders van Bette van vaders kant, rechtsonder 
dat behorende bij haar grootouders van moeders kant.5 Dat alle heraldiek 
zo moeilijk is af te lezen komt doordat de wapens in de Franse periode, 
die duurde van 1794 tot 1814, moedwillig zijn beschadigd of zelfs helemaal 
uitgekapt. Wapenschilden werden toen namelijk beschouwd als tekenen 
van status, die niet strookten met het idee van ‘vrijheid, gelijkheid, broe-
derschap’ - vooral niet met het tweede deel uit dit motto. Daarom werden 
op last van de overheid wapenvoorstellingen uit veel openbare gebouwen en 
kerken verwijderd, zo ook in Kampen.
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Grafzerk voor Godschalk ten 
Indijck en Bette van Ingen, 
ingekleurd en met legenda. 
Foto: Chris Booms, collectie 
RCE; bewerking Remy 
Steller.
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Op de grafzerk, vooral in het bovenste gedeelte en rondom de plaquette 
onderin, is een veelheid aan decoratieve motieven te herkennen: bladeren, 
bloemen, fruit en maskers. Deze motieven lijken, net als de vrouwenfiguren 
links en rechts bovenin de hoek, ingeklemd te zitten in een stelsel van ban-
den. Dit zogenaamde bandwerk werd vanaf 1540 veel toegepast; we spreken 
van rolwerk wanneer de banden de ruimte in lijken te krullen, zoals bijvoor-
beeld onderaan de plaquette. Twee decoratieve, mollige, naakte jongetjes 
- putti - zitten op de kroonlijst en leunen tegen de aedicula aan, elk met een 
cornucopia in een hand: een hoorn des overvloeds die symbool staat voor 
welvaart. Vlak onder de centrale wapenschilden bevinden zich nog twee 
putti; beiden hebben een schedel bij zich; een banderol, waarop mogelijk 
een inscriptie heeft gestaan, krult boven hun hoofd. Het rechter figuurtje 
houdt bovendien een bloem vast, symbool voor het kortstondige leven. In de 
aedicula zien we een sater, de personificatie van wellust: een mannenfiguur 
met (op de zerk uitgekapte?) bokkenpoten, veel haar en hoorntjes op het 
hoofd. De sater draagt een zandloper bij zich, net als de schedel en de bloem 
een vanitassymbool: voorwerpen die de ijdelheid en de eindigheid van het 
menselijke bestaan op aarde onderstrepen. Helemaal aan de buitenkant van 
de zerk bevindt zich een decoratieve rand met een slinger die bestaat uit 
bladeren, linten, fruit en enkele maskers.
Langs de rand, maar binnen de decoratieve slinger, bevindt zich een inscrip-
tie. Hoewel deze bovenin in het geheel niet meer leesbaar is en voor de rest 
behoorlijk versleten, geven de woorden voldoende prijs om vast te stellen 
dat dit randschrift, zoals gebruikelijk, de feitelijke informatie bevatte. In 
het Nederlands en opgesteld in Romeinse kapitalen, ontcijferen we: ‘[...] [...]
lck ten Indick, in beyden rechten licentiaed. Anno 1558 den 28 novemb[...] 
[...] Be[tte] [...]. De inscriptie bovenin de grafzerk, ‘B.R.G. Blanckvoort en B.R. 
Merwede’, werd later aangebracht. Heel vaak bevatten grafstenen dergelijke 
toegevoegde inscripties die duiden op hergebruik van zowel het graf als de 
daarbij behorende grafsteen. De plaquette onderin de zerk bevat een Bijbel-
tekst in het Latijn, opgesteld in een cursief lettertype. Vertaald luidt deze: 
‘Want ik weet dat mijn Verlosser leeft, en op de jongste dag zal ik van de 
aarde opstaan, en ik zal weer met mijn huid worden bekleed, en in mijn 
vlees zal ik mijn God zien. Job 19.’6

Vergelijking met enkele andere zerken
De beschreven grafzerk doet direct denken aan zerken van Friese makelij. Zo 
treffen we op de grafsteen voor Atke van Herema en Luts van Hoxwier, in de 
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Martinikerk te Franeker, eenzelfde opbouw aan.7 Op een bouwwerk in reliëf, 
bestaande uit zuilen en kariatiden, staat een aedicula met sater. De zerk be-
vat hier slechts één portaal, met daarin het alliantiewapen Hoxwier (links) 
en Herema (rechts). De randinscriptie, opgesteld in Romeinse kapitalen, 
maakt duidelijk dat de zerk bedoeld was voor Atke van Herema (†1533), de 
echtgenote van Hector van Hoxwier, en voor vijf van hun kinderen. Net als 
bij de Kamper zerk treffen we in de hoeken alliantiewapens en bevindt zich 
onderin de voorstelling een plaquette met een inmiddels niet meer leesbare 
inscriptie. Ook komen beide zerken overeen voor wat betreft de decoratieve 
motieven: veel bladeren, bloemen, fruit, maskers en bandwerk. Rechts en 
links bovenin houden twee putti, geassisteerd door saters, een wapentrofee 
vast waarop zich een vogel bevindt. Op de zerk in Friesland zien we onder 
de centrale heraldiek een gehurkte sater met een puntmuts op een sokkel, 

Grafzerk voor Atke van Herema en Luts van Hoxwier, 
zonder jaartal. Martinikerk Franeker, Namense steen, 
263 x 148 centimeter. Foto: Chris Booms, collectie RCE.

Grafzerk voor Seerp van Osinga en Jel van Herema, 1554. 
Kerk van Schettens te Schettens, Belgisch hardsteen, 
260 x 144 centimeter. Foto: auteur.
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geflankeerd door twee zittende vrouwen. In tegenstelling tot de grafsteen 
te Kampen, vertoont die in Franeker weinig suggestie van ruimte en ook de 
decoratieve rand buiten het randschrift ontbreekt. Bovenin de zerk zien we 
de letters ‘V L’, die verwijzen naar de initialen van de beeldhouwer Vincent 
Lucas.8

Een grafzerk die in het middengedeelte door dubbele, schuin achter elkaar 
geplaatste zuilen iets meer ruimtesuggestie toont, is die voor het echtpaar 
Seerp van Osinga (†1551) en Jel van Herema (†1569) in de Kerk van Schet-
tens.9 In de plaquette onderin de voorstelling zien we een inscriptie voor 
hun kleinzoon Seerp van Osinga (†1589), die in hetzelfde graf begraven 
werd. Ook deze zerk bevat een veelheid aan decoratieve motieven: saters, 
putti, maskers, bladeren, fruit en vogels die met hun snavel een draperie 
vasthouden. Een verschil met de vorige twee zerken vormt het randschrift 
dat in gotische letters werd uitgehouwen. Ook treffen we aan weerszijden 
van het centrale alliantiewapen - ondanks de moedwillige beschadigingen 
is links het wapen Osinga en rechts Herema te herkennen - zogenaamde 
schildondersteuners: links een jongeman en rechts een jongedame. Deze 
figuren zijn typisch voor het werk van Benedictus Gerbrandts, die de graf-
zerk dan ook bovenaan de steen van zijn signatuur en een jaartal voorzag: 

Detail van grafzerk voor Atke van Herema en Luts van Hoxwier. Foto: Chris Booms, collectie RCE.

2202495_0369_deel03_KA2022.indd   1922202495_0369_deel03_KA2022.indd   192 10-06-2022   13:3810-06-2022   13:38



193

‘B 1554 G’. Deze zerk dateert hoogstwaarschijnlijk van enige jaren eerder 
dan die in Kampen. Het is aannemelijk dat de laatste naar aanleiding van de 
dood van Bette in 1558, tussen 1560 en 1563 werd vervaardigd.10

Een grafzerk van dezelfde beeldhouwer maar van iets latere datum, bevindt 
zich in de Martinikerk te Groningen. Bovenaan is het eerste gedeelte van de 
signatuur en datering van Benedictus Gerbrandts nog te lezen: ‘B 15 […]’. 
De grafsteen werd gemaakt voor Anna de Ligne de Barbansson (†1565), een 
bastaarddochter van Jean de Ligne, beter bekend als stadhouder Aremberg 
die namens de Spaanse koning Philips II het Habsburgse regime vertegen-
woordigde in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Net als bij de zerk 
voor Godschalk ten Indijck en Bette van Ingen bevat het middengedeelte 
van de voorstelling, door de in lijnperspectief geplaatste zuilen, veel sugges-
tie van ruimte. Zowel links als rechts komt tussen de zuilen door zelfs nog 
een vrouwenfiguur tevoorschijn, met respectievelijk een boek en een lau-
werkrans in de hand. Zij stellen Memoria en Gloria voor, die de onsterfelijke 
deugdzaamheid van de overledene in beeld brengen: Memoria schrijft de 
goede naam van hem of haar op in een boek, zodat deze niet wordt vergeten 
en Gloria werpt een lauwerkrans en draagt een palmtak bij zich, symbool 
voor de overwinning. Aan de buitenzijde van de zuilen is inderdaad rechts 

Detail van grafzerk voor Seerp van Osinga en Jel van Herema. Foto: auteur.
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nog een palmtak, namelijk in de andere hand van Gloria te herkennen en 
helemaal links nog een schrijfinstrument - een ganzenveer? - in de andere 
hand van Memoria. Voor het overige bevat de Groninger zerk vergelijkbare 
decoratieve motieven als de grafsteen in Kampen, hetzij misschien op iets 
minder overdadige wijze toegepast: bladeren, fruit, bandwerk en maskers. 
Ook zien we hier vanitassymbolen, te weten een schedel en een zandloper, 
beide vastgehouden door een putto bovenin de voorstelling. Een belangrijke 
overeenkomst is verder de decoratieve rand aan de buitenzijde van het rand-
schrift. De extra slinger, vooral samengesteld uit plantaardige motieven en 
linten, komt bij sommige van de zerken van Benedictus Gerbrandts voor, 
maar nooit op zerken van de andere Friese, 16de-eeuwse beeldhouwers.11 

Grafzerk voor Anna de Ligne 
de Barbansson, 16de eeuw. 
Martinikerk Groningen, 
Namense steen, 235 x 133 
centimeter. Foto: Ingrid 
Rietkerk.
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Vandaar dat de grafsteen voor Godschalk ten Indijck en Bette van Ingen aan 
deze beeldhouwer en niet aan bijvoorbeeld Vincent Lucas toe te schrijven valt.

Productie van de zerk
In de 16de eeuw was het niet gebruikelijk om grafzerken te voorzien van de 
signatuur van de beeldhouwer. Dat dit in de provincie Friesland in de peri-
ode 1530-1645 op grote schaal voorkwam, is bijzonder.12 In totaal lieten de 
beeldhouwers zo’n kleine 240 grafstenen na, die werden voorzien van hun 
naam of initialen, eventueel aangevuld met een merk. In de genoemde peri-
ode was Leeuwarden een belangrijke stad waar het de productie van Friese 
grafzerken betrof; andere plaatsen waren Franeker, Harlingen en Bolsward. 
Dat zich in de provincie Friesland zo’n bijzondere traditie ontwikkelde, met 
zerken van aanzienlijke afmetingen, kwalitatief hoogstaand beeldhouw-
werk en onderscheidende iconografieën, is opvallend. Meestal ontstonden 
dergelijke tradities namelijk op die plaatsen waar steen uit de bodem ge-
wonnen werd. En in Nederland bevindt zich, behalve de zachte mergel en 
de Kunradersteen in Limburg, geen natuursteen in de bodem. Als materiaal 
gebruikten de Friese beeldhouwers donkere kalksteen uit het huidige Bel-
gië: Belgisch hardsteen uit Henegouwen of Namense steen uit de buurt van 
Namen. Deze steensoorten werden aangevoerd via respectievelijk de Schelde 
en de Maas. De stad Dordrecht speelde een belangrijke rol in de steenhandel 
en de doorvoer van beide soorten naar het noorden.
De beeldhouwer Benedictus Gerbrandts kwam uit een steenhouwersfamilie. 
Zo weten we dat hij de zoon was van ‘Gerbren beeldesnijder’.13 Gerbrandts 
had zijn werkplaats in Leeuwarden, zowel zijn geboorte- als sterfjaar is niet 
bekend. Wel weten we dat zijn vrouw Anna in 1578 als weduwe hun huis 
aan de Grote Kerkstraat verkocht.14 Van 1567 tot 1572 maakte Benedictus 
Gerbrandts als schepen of raadsman deel uit van het Leeuwarder stadsbe-
stuur.15 Ook komt hij in 1547 voor op een lijst van door de Leeuwarder raad 
aangestelde weesvoogden. Uit deze feiten blijkt wel dat we ons de beeldhou-
wer niet als een eenvoudige ambachtsman moeten voorstellen. Net als de 
meeste andere signerende beeldhouwers beschikte Gerbrandts over een goe-
de maatschappelijke positie en oefende hij invloed uit op het lokale beleid.
Van Benedictus Gerbrandts resteren in totaal veertig grafzerken met signa-
tuur, die zich op de zerk voor Anna de Ligne na, allemaal in de provincie 
Friesland bevinden. Daarnaast zijn nog zeker zestig grafstenen bekend waar-
op geen signatuur (meer) te zien is, maar die we grotendeels aan Gerbrandts 
kunnen toeschrijven. Of de grafzerk in de Bovenkerk ooit zijn beeldhouwers-
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signatuur bevatte, is niet bekend. Het merendeel van de gesigneerde objec-
ten voorzag Gerbrandts van een jaartal dat losstaat van de in de inscripties 
genoemde sterfjaren. Hierdoor kunnen we zijn werk dateren als vervaardigd 
in de periode 1535-1572. Dat de voorstellingen op de zerken van Gerbrandts, 
vooral rond 1550, veel gelijkenis vertonen met die op de grafstenen van de 
eerder genoemde Vincent Lucas, is te verklaren. Uit archivalia met betrek-
king tot een huis aan de Hoogstraat in Leeuwarden weten we namelijk dat 
beide mannen tot dezelfde familie behoorden.16 Naar alle waarschijnlijkheid 
was Benedictus Gerbrandts de oom die zijn neefje Vincent Lucas opleidde. De 
laatste vestigde zich in 1556 als zelfstandig beeldhouwer in Franeker.

Over Godschalk en Bette
Godschalk ten Indijck werd als zoon van Goesfrundt ten Indijck en een niet 
bij naam bekende moeder in 1491 geboren in Sneek.17 Onder de achternaam 
Tiemius werd hij op 30 augustus 1509 ingeschreven als student te Leuven.18 

Bij de inschrijving staat vermeld dat de student werd geboren in Sneek, dat 
zijn vader Godefridi heette en dat hij later bekend zou staan als meester 
Goslick Godsfriends van Campen. De achternaam Tiemius zal verwezen heb-
ben naar de zogenaamde Ynthima goederen te Kimswerd waar Godschalk 
aanspraak op kon maken. Vanaf het moment dat hij Bette huwde, ontving 
hij uit deze goederen jaarlijks een rente van dertig gouden rijnsguldens. Ten 
aanzien van de studie valt ten slotte nog op te merken dat in het grafschrift 
bij de naam van Godschalk wordt vermeld: ‘in beyden rechten licentiaed’. 
Dit betekent dat hij zich zowel in het wereldlijk als in het kerkelijk recht 
had bekwaamd.
Godschalk kwam in 1518 naar Kampen en huwde in 1521 Bette van Ingen, 
een dochter van de Kamper burgemeester Geert van Ingen en Johanna Hane-
greve. Bette was een telg uit een regentengeslacht: vanaf het begin van de 
15de eeuw tot halverwege de 19de eeuw maakten leden van deze familie 
deel uit van het Kamper stadsbestuur of vervulden zij openbare functies.19 

Samen kregen Godschalk en Bette behalve een dochter, Hille, vier zonen: 
Pelgrim, Godfried, Andries en Geert. Godschalk was jurist en vervulde vele 
functies in de stad.20 Zo werd hij als gemeensman in 1542 direct gekozen in 
de raad.21 In de periode van 1542 tot 1557 fungeerde Godschalk afwisselend 
als schepen of raad van Kampen. Hierdoor mocht hij de titel van burgemees-
ter voeren. Kerkmeester was Godschalk van het Minderbroedersklooster (in 
1528), het Sint-Geertruidengasthuis (1541) en het Sint-Catharinagasthuis 
(1529-1540).
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In Kampen bestonden verschillende memoriën of broederschappen. Deze 
hadden tot belangrijkste doel: zorgdragen voor het zielenheil van de leven-
de en de dode leden. Meestal werd hiertoe een vicarie gesticht, waarvan de 
opbrengsten bestemd waren voor een priester die zielmissen voor de leden 
opdroeg aan een bepaald altaar. Men geloofde namelijk dat door het gebed 
voor de ziel de doorgang vanuit het vagevuur, waar de ziel moest boeten 
voor de zonden die op aarde waren begaan, naar de hemel werd bespoe-
digd.22 Soms was naast de zorg voor het zielenheil, ook de zorg voor de armen 
een doel. Godschalk ten Indijck was als ‘Godschalk van Sneek’ lid van de 
Sint-Cuneramemorie, verbonden aan een altaar in de Sint-Nicolaaskerk, de 
tegenwoordige Bovenkerk. Iedereen die dat kon betalen, zowel mannen als 
vrouwen, kon lid worden van deze broederschap. Daarnaast was Godschalk 
lid van de Schepenmemorie, zoals de naam al doet vermoeden een broeder-
schap met een exclusief karakter.23 Vanaf 1535 was het voor alle schepenen 
en raden verplicht om lid te zijn van deze broederschap, hun leven lang. 
Als memoriemeester, het dagelijks bestuur van een broederschap, fungeer-
de Godschalk bovendien bij de Heilige-Kruismemorie (1546).24 Deze broeder-
schap verkreeg het recht om wekelijks een gezongen mis op te dragen voor 
het kruis van Christus (een reliek), op het hoogaltaar in de Sint-Nicolaaskerk.

Het epitaphium in de Bovenkerk
Godschalk ten Indijck overleed in 1571 en werd op 10 februari van dat jaar 
begraven, precies tachtig jaar nadat hij het levenslicht aanschouwde. Tij-
dens de restauratie van de Bovenkerk in de jaren vijftig en zestig van de vo-
rige eeuw werden de graven geruimd en de zerken niet op hun oorspronke-
lijke plek teruggelegd. Hierdoor is niet bekend waar het graf van Godschalk 
en Bette zich oorspronkelijk bevond. Vlakbij het graf heeft zich hoogstwaar-
schijnlijk een epitaaf bevonden: een (stenen?) plaquette aan de muur met 
daarop een gedicht dat aan Godschalk was gewijd.25 De tekst werd door 
Johannes Lingius, een vriend van zoon Godfried, opgesteld in het Latijn.26 

Vertaald luidt de aankondiging en het vers als volgt:27

‘Grafschrift van de beroemde en intelligente man, uitmuntend in wijsheid, 
kennis en moraal, de heer, meester Godschalk ten Indijck, licentiaat in we-
reldlijk en kerkelijk recht, gestorven in het jaar 1571 op 80-jarige leeftijd, 
begraven op de naamdag van de Heilige Scholastica, de dag waarop hij ook 
geboren was.28

Blijf staan, als het geoorloofd is uw werk even neer te leggen!
En lees, dat vereist slechts een kort uitstel! 
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Deze grond houdt het lichaam van de illustere meester Godschalk
ten Indijck omarmd, dat weer opgewekt zal worden.
Hij was vroom en ernstig, erudiet en eerbaar, ook vanwege zijn leeftijd,
stond altijd klaar met raad en oordeel,
betrouwbaar, bedachtzaam en afkerig van elke vorm van hoogmoed,
vlijtig in alles, oefende hij zijn ambten rechtvaardig uit,
want zijn praktijkervaring bij belangrijke aangelegenheden was groot, 
en zijn kennis van het kerkelijk recht beroemd.
Zijn echtgenote, afkomstig uit het bekende geslacht Van Ingen,
was Bette, een heldin een dergelijke man waardig. 
Dit huwelijk bracht vijf kinderen voort,
één dochter, vier uitmuntende zoons,
en nadat hij 80 jaren van zijn leven voltooid had,
verliet hij het aardse bestaan (tot groot verdriet van zijn kinderen);
en werd hij in de aarde begraven op dezelfde dag (wat een wonderlijk 
toeval) waarop zijn moeder hem eens baarde.
Zijn godsvruchtige geest stijgt nu op naar de hoge sterren van de heldere 
hemel,
en blijmoediger dan ooit aanschouwt hij het aangezicht van de hoogste 
vader.’

Het gedicht voor Godschalk ten Indijck is ontleend aan de elegie, het klassie-
ke rouwdicht waarin het overlijden van een geliefde wordt betreurd. Inhou-
delijk bevat een dergelijk vers - zo ook hier - in elk geval de elementen van 
lof, rouw en troost.29 De tekst in het Neolatijn bestaat uit strofes van steeds 
twee regels, zogenaamde disticha. De regels rijmen niet op elkaar, maar 
zijn opgebouwd volgens een bepaald metrum, net zoals klassieke verzen in 
het Grieks of Latijn. Op de 16de-eeuwse, Friese grafzerken komen opvallend 
vaak Neolatijnse gedichten, opgebouwd uit disticha voor.30 Inhoudelijk ligt 
de nadruk daarbij, net als in het epitaaf voor Godschalk, op de lofprijzing 
met betrekking tot de persoon die is heengegaan. Daarmee wordt het leven 
van de gestorvene boven de eindigheid van het aardse bestaan uitgetild om 
te fungeren als exemplum virtutis: een voorbeeld voor de levenden. Dat juist 
in Friesland veel van dergelijke lofdichten voorkomen, wordt wel verklaard 
door het feit dat de Friezen relatief hoog opgeleid waren.31 Zo studeerden 
velen van hen rechten aan de universiteiten van Leuven, Keulen, Orléans, 
Salamanca of in Italië. Tijdens hun studie in het buitenland werden de jon-
gelingen geschoold volgens humanistische principes. Zij lazen de oorspron-
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kelijke werken van de klassieke schrijvers en namen hun opgedane kennis 
mee terug naar Friesland. Het is dus niet verwonderlijk dat een Neolatijns 
gedicht als passend werd beschouwd voor Godschalk ten Indijck. De man 
had gedurende zijn studie in Leuven zelf immers ook kennisgemaakt met 
de klassieke literatuur. Bovendien paste een dergelijk vers ook uitstekend bij 
zijn Friese afkomst.

Besluit
Voor de nagedachtenis van het echtpaar Godschalk ten Indijck en Bette van 
Ingen werden kosten nog moeiten gespaard. Zo werd er, door het lidmaat-
schap van verschillende memoriën, bij leven al volop geïnvesteerd in ziel-

De grafzerk voor Godschalk 
ten Indijck en Bette van 
Ingen op de huidige locatie 
in de Bovenkerk te Kampen; 
tussen de pijlers door is het 
hoofdorgel zichtbaar. Foto: 
auteur.
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missen. Toen Bette als eerste van het echtpaar in 1558 overleed, werd er een 
graf gekocht in de Bovenkerk. In Leeuwarden, bij de gerenommeerde beeld-
houwer Benedictus Gerbrandts, kocht (vermoedelijk) Godschalk een fraaie 
grafzerk van aanzienlijke afmetingen. Aan deze grafsteen zal - denk aan de 
vervaardiging, maar ook aan het transport en de plaatsing - een behoorlijk 
prijskaartje gehangen hebben. Na de dood van Godschalk werd er voor hem 
bovendien een Neolatijns vers opgesteld, dat naar alle waarschijnlijkheid 
op een plaquette aan de muur zichtbaar was. In dit gedicht werd de deugd-
zaamheid van Godschalk voor het voetlicht gebracht, een in principe tijdlo-
ze bron van inspiratie voor voorbijgangers: ‘Blijf staan en lees.’
De motieven die ten grondslag lagen aan deze omvangrijke dodengedachte-
nispraktijk zullen voor een gedeelte religieus van aard zijn geweest: de vraag 
om gebed voor de ziel kwam immers voort uit het geloof zoals dat door 
de rooms-katholieke kerk gepropageerd werd. De dodengedachtenis bracht 
echter ook sociale mogelijkheden tot profilering met zich mee. Zo werden 
Godschalk en Bette erdoor in staat gesteld zich te identificeren met bepaalde 
groepen in de samenleving: met de leden van de Schepenmemorie, met de 
groep van de zeer gegoede Kamper burgers enzovoort. Waarschijnlijk bracht 
zo’n opvallende en kostbare zerk ook een zekere status met zich mee. Met 
de aanschaf van een Friese grafzerk gaf Godschalk bovendien blijk van zijn 
oorspronkelijke, Friese identiteit.32 Eveneens droeg het Neolatijnse gedicht, 
opgesteld in disticha en inhoudelijk met de juiste klassieke elementen, bij 
aan de plaats van Godschalk in de Friese traditie. Daarnaast refereerde de 
taal waarin het vers werd opgesteld aan zijn wetenschappelijke opleiding en 
zijn kennis van de klassieke literatuur. 
Samenvattend kunnen we concluderen dat de keuze voor een bepaalde graf-
zerk, maar ook die voor allerlei andere vormen van dodengedachtenis, ons 
veel vertellen over de manier waarop mensen lang geleden in het leven ston-
den en zich tot in lengte van dagen gerepresenteerd wilden zien.

Noten

1. Id 1760 in de MeMO (Medieval Memoria Online) database, zie: https://memo.sites.uu.nl/

nl/. Op deze website zijn Nederlandse objecten te vinden, van voor 1580, die een functie 

hadden in de dodengedachtenis. De in dit artikel genoemde Id-nummers verwijzen naar 

hun beschrijving in de objectendatabase op deze website.

2. Een zuil met het bovenlijf van een mens, wordt ook wel een herme genoemd.

3. Kees Schilder, Inventaris van de zerken in de Bovenkerk (Kampen 1988) p. 55, nr. 202. Op het 

2202495_0369_deel03_KA2022.indd   2002202495_0369_deel03_KA2022.indd   200 10-06-2022   13:3810-06-2022   13:38



201

schild van de man zijn nog te herkennen: twee zespuntige sterren boven en een wassenaar 

onder. Ook op de helm een wassenaar. Het ruitvormige schild van de vrouw bestaat uit een 

keper vergezeld van drie rozen (2-1).

4. Schilder, Inventaris, 180. Het wapen links bevat een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, het 

wapen rechts zou drie staande hanen bevat kunnen hebben. Op de helm een vlucht? 

5. Schilder, Inventaris, 55, 180. Tezamen geven de hoeken de kwartierwapens van Godschalk 

en Bette weer: linksboven, moeilijk te herkennen, maar Ten Indijck (op de helm een wasse-

naar); linksonder onherkenbaar (op de helm een lelie); rechtsboven Van Ingen (op de helm 

een vlucht?); rechtsonder links een dwarsbalk vergezeld van drie eikels, de stelen omlaag, 

rechts onherkenbaar (op de helm een eikel) Glauwe(?).

6. ‘Scio enim quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum et 

rursum circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo Deum meum’. Job 19.

7. MeMO Id 160. 

8. T. Brink, ‘First-rate and second-hand: tombstones produced by Vincent Lucas in sixteenth -

century Friesland (Netherlands)’, Church Monuments 31 (2016) 85-121.

9. MeMO Id 1202.

10. Hoewel het ook voorkwam dat mensen een grafzerk voor zichzelf kochten terwijl zij nog 

in leven waren, blijkt uit de vergelijking van de datering op de zerken en de op de graf-

steen genoemde sterfjaren dat het merendeel van de objecten twee tot drie jaar na een 

overlijden (en bijna altijd binnen vijf jaar) werden vervaardigd.

11. Zie bijvoorbeeld MeMO Id 109, Id 110, Id 180, Id 1335 en Id 159 (de laatste aan de binnenzij-

de van het randschrift).

12. De Friese, gesigneerde grafzerken zijn het onderwerp van het promotieonderzoek van de 

auteur.

13. W. Dolk, ‘Benedictus Gerbrants’, Genealogysk Jierboek (1958) 47. W. Dolk, ‘Zestiende eeuwse 

zerkhouwers in Friesland’, De Vrije Fries 46 (1964) 207. Gerbren beeldesnijder had waarschijn-

lijk drie zonen: Benedictus, Bernardus en Lucas, de vader van Vincent Lucas. In de Friese 

archivalia worden, om het beroep te duiden van de makers van de 16de- en 17de-eeuwse zer-

ken, de volgende termen gebruikt: steenhouwer, hardhouwer, beeldhouwer, antiekhouwer 

en beeldsnijder. Daarbij zijn vaak meerdere termen op dezelfde persoon van toepassing.

14. Dolk,‘Benedictus Gerbrants’, 47.

15. Dolk,‘Zestiende eeuwse zerkhouwers’, 212.

16. D.J. van der Meer, ‘Vincent Lucas z.’, Genealogysk Jierboek (1957) 39-41. D.J. van der Meer en 

W. Dolk, ‘De verwanten van Vincent Lucas’, Genealogysk Jierboek (1959) 29-32. Dolk,‘Zestien-

de eeuwse zerkhouwers’, 215-221.

17. Jurjen Nanninga Uitterdijk, ‘Iets over het geslacht Ten Indyck’, Bijdragen tot de Geschiedenis 

van Overijssel 2 (1879) 151-163 (in deel 5 van deze Bijdragen op p. 359 een verbeterde genea-

logie Ten Indick).
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18. Samme Zijlstra, Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en 

Stad en Lande ca. 1380-1650 (Leeuwarden 1996). Godschalk is nr. 08639 in Zijlstra voor in-

ternet bewerkt door M.H.H. Engels: <http://www.mpaginae.nl/At/FrieseStudStart.htm> [be-

zocht op 15 December 2021].

19. K. Schilder en H.J. van Ingen, ‘De oudste generaties van het Kamper regentengeslacht Van 

Ingen’, Kamper Almanak (1983-1984) 163-170. In het Stedelijk Museum Kampen bevindt zich 

een geschilderd memoriestuk met de gebedsportretten van Arend van den Gruuthuus 

(†1545) en Betta van Ingen (†1552) en hun acht zonen en acht dochters, MeMO Id 506. Deze 

Betta van Ingen was een nichtje van de Bette die met Godschalk ten Indijck trouwde. 

20. Kees Schilder, Van raad tot municipaliteit 2 (Kampen 1985) 142.

21. Met dank aan Kees Schilder voor het nalezen op het gebruik van de juiste terminologie.

22. J. Grooten, ‘Armenzorg te Kampen tot het einde van de 16e eeuw’, Kamper Almanak (1986-

1987) 157-218. 

23. MeMO Id 376.

24. Volgens Nanninga Uitterdijk was Godschalk ten Indijck op 12 februari 1543 ook nog colla-

tor van de vicarie van het Sint-Anna altaar in de kerk te Vollenhove.  Nanninga Uitterdijk, 

‘Iets over het geslacht Ten Indyck’, 153.

25. Idem, 154-155.

26. ‘Epitaphium Clarissimi prudentissimique viri praestantis sapientia doctrina et virtute D. 

Magistri Godscalci ab Indick I. V. Licentiati, mortui anno 1571 aetatis suae anno 80, sepul-

tique in die Scholasticae virginis quo die etiam natus fuerat: Siste, licet renuant peragenda 

negocia, gressum. / Et lege, res parvam postulat ista moram. / Haec humus eximij Godscal-

ci membra magistri / Indikij vitae restituenda fouet, / Qui pietate grauis, doctus, veneran-

dus et annis, / Consilio praestans judicioque fuit, / Candidus et sobrius, fastuque alienus 

ab omni, / Sedulus in cunctis, munia iusta gerens, / Namque fuit rerum magnarum maxu-

mus usus, / Clara sacri iuris cognitioque fuit. / Praeclaraque domo prognata huic uxor ab 

Ingen / Betta fuit, tanto digna virago viro, / Ex qua suscepit lecti pia pignora quinque, / 

Natam unam, natos quattuor eximios, / Postque octoginta vitae compleverat annos, / Dese-

rit humanas (prole dolente) vices; / Atque die (mirum) terrae mandatus eodem, / Olim quo 

matris prodiit ex utero. / Mens pia nunc clari subit ardua sydera coeli, / Laetior et summi 

conspicit ora patris.’

27. De vertaling van het gedicht is gemaakt door dr. Verena Demoed.

28. De Heilige Scholastica van Monte Cassino, kluizenares en zuster van de Heilige Benedictus 

van Nursia, naamdag 10 februari.

29. S.F. Witstein, Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance (Assen 1969) 98-131.

30. Koen Goudriaan, ‘MeMO and its treasure of Neo-Latin poetry’, Medieval Memoria Research News-

letter 21 (2020) 30-38; https://mmr.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/227/2020/11/MMR-021.

pdf > [bezocht op 15 December 2021].
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31. Ad Tervoort, The Iter Italicum and the Northern Netherlands. Dutch Students at Italian Universities 

and their Role in the Netherlands’ Society (1426-1575) (Leiden 2005) 174-180.

32. Er zijn meer voorbeelden van in Friesland vervaardigde grafzerken die door Friezen woon-

achtig buiten de provincie werden aangeschaft. Zie bijvoorbeeld MeMO Id 71 in de Mar-

tinikerk te Groningen, voor de Groninger burgemeester van Friese afkomst Sascker van 

Heringa en zijn vrouw Hil van Aebinga. Deze zerk is niet gesigneerd, maar ongetwijfeld van 

de hand van Benedictus Gerbrandts. Zie ook MeMO Id 1731, door Vincent Lucas gesigneerd 

en gedateerd (‘15 Vincent Lucas 56’), in Leiden: waarschijnlijk werd de grafsteen gekocht na 

de dood, in 1555, van de Friese Magdalena van Hottinga die gehuwd was met een man uit 

Leiden.
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