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1                                                          

De maker van het grafmonument in de kerk van Midwolde is Rombout Verhulst 1, een van de meest beken-
de beeldhouwers uit de Gouden Eeuw. Hij werd in 1624 te Mechelen geboren en heeft in de Noordelijke 
Nederlanden graftomben vervaardigd o.a. voor Tromp en de Ruyter. Rombout Verhulst vervaardigde de graf-
tombe voor de kerk van Midwolde zoals beschreven in het op 8 september 1664 gesloten contract:

‘Eerst neme ick, Verhulst an dese Tombeau te maeken van oprechte witte ende swartte marmelsteen van ieder naar 
vereisch vant werck, hoogh in ’t geheel vijfthijn voeten, twalf voeten breet, waarvan op het Pieterstall 2 sullen liggen de 
Heere ende Vrouwe van Nienoortt, leevensgroet sijnde, nett uitgehouwen neffens seeven kindertjes  3 met de Inscriptie 
ofte opschrift daar binnen, met tweeendartigh quartieren ofte wapenen met het hooftwapen Ende dit alles naer Proportie  
ende eisch van ’t werck volgens het opgemaeckte model, in tkleine op de Nienoortt berustende (…) binnen den tijdt van 
twee jaeren a dato dese ondergetekent, voor welcke Tombeau ik vrouw van Nienoortt neme an te betaelen an Mons. 
Verhulst de somme van drieduisent rijcksdaelders (…)’   

 
De in het contract genoemde Heere ende Vrouwe zijn 
Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen en zijn 
jonge weduwe Anna van Ewsum, die de opdracht tot 
het maken van dit kunstwerk verstrekte. De even-
eens genoemde zeven kindertjes zijn de putti in het 
monument, niet Anna’s echte kinderen. Zij had drie 
kinderen uit haar tweede huwelijk, waarvan twee 
jong zijn overleden. 
      In 1659 had Carel Hieronymus zijn vrouw 18.000,- 
Carolusgulden geleend om oude familieschulden af 
te betalen. Of Anna daarvan geld heeft gebruikt om 
de graftombe te financieren is niet bewezen. Ten tij-
de van de bestelling van dit grafmonument lagen er 
schulden op het landgoed.  Bekend is dat Anna hypo-
theken heeft afgesloten om dit praalgraf te kunnen 
betalen. Vermoedelijk kon ze, gezien de trage ople-
vering, met moeite haar financiële verplichtingen na-

komen. Door de winsten op de Nienoordse venen was ze op termijn in staat deze schulden te vereffenen. 
Anna van Ewsum was, als enig kind, de laatste erfgename van een van de belangrijkste adellijke families in 
de Groninger Ommelanden.  
 Zij was jong, zeventien jaar, toen ze trouwde met Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen uit Ost-
friesland. Ze werd ook jong weduwe. Haar echtgenoot stierf op 31 juli 1664 in Den Haag, nadat hij ziek was 
teruggekeerd van een ambtsreis. Nog geen anderhalve maand later werd met de beeldhouwer Rombout Ver- 

 
1 Rombout Verhulst (Mechelen, 15 januari 1624 - Den Haag, 27 november 1698) was een beeldhouwer en tekenaar van 
Vlaamse afkomst die het grootste deel van zijn leven in de Republiek der Nederlanden werkte. Hij studeerde in zijn ge-
boorteplaats Mechelen bij de beeldhouwers Rombout Verstappen, Frans van Loo en misschien ook bij Lucas Faydherbe. 
Het wordt aangenomen dat hij tussen 1646 en 1654 een reis naar Italië maakte. In 1654 verhuisde hij naar Amsterdam 
waar hij onder de Vlaamse beeldhouwer Artus Quellinus aan de decoratie van het nieuwe Stadhuis werkte. Zijn zelfstan-
dige positie onder de medewerkers van Quellinus blijkt uit het feit dat hij als enige enkele werken in dit project signeer-
de. Rond 1663-‘64 verhuisde hij naar Leiden waar hij diverse opdrachten uitvoerde voor stedelijke gebouwen. Hij kreeg 
er ook zijn eerste grote opdrachten voor grafmonumenten. In 1664 vestigde hij zich in Den Haag, waar hij in 1668 lid 
werd van het gilde. Rombout Verhulst is bekend door zijn vele grafmonumenten, maar hij vervaardigde ook portret-
bustes, tuinbeelden en kleinschalige ivoorsnijwerken. Een van zijn beste portretbustes is die van Jacob van Reygers-
bergh uit 1671. Zijn magnum opus is wel het praalgraf van Michiel de Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Hoewel 
Verhulsts barokstijl aan Artus Quellinus schatplichtig is, is Verhulst minder classicistisch. Zijn oeuvre is warmer en verfijn-
der en vertoont gelijkenis met dat van Antwerpse beeldhouwers uit de kring van Rubens, waaronder Hans van Mildert 
en Lucas Faydherbe. 
2 Sokkel. 
3 De zeven putti in het monument. 

 
Portret van Anna van Ewsum. 



 

  

 

 Rombout Verhulst: grafmonument in de kerk van Midwolde, 1664-‘69.  Foto: Jacques Engel.
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hulst een contract opgesteld betreffende het ontwerpen en vervaardigen van een grafmonument 4 voor haar 
overleden man. Nog vóór de begrafenis op 6 oktober werd het kleimodel in Midwolde afgeleverd en het 
contract getekend. Verhulst heeft het praalgraf in Den Haag vervaardigd. In 1669 werd het grafmonument 
opgeleverd en geplaatst. Het op 8 september 1664 ondertekende contract is bewaard gebleven. De prijs van 
het grafmonument: drieduizend (Nederlandsche) rijksdaalders. Bedenk daarbij dat een ambachtsman toen 
grofweg 3 à 4000 stuivers (omgerekend 60 tot 80 Nederlandsche rijksdaalders) per jaar verdiende 5. Anna 
hertrouwde slechts vijftien maanden na de dood van Carel Hieronymus met Georg Wilhelm von Inn- und 
Kniphausen, de achterneef 6 van haar eerste echtgenoot. 
 

Het grafmonument te Midwolde is, zowel in detail als in afwerking, een perfectionering van het al eerder 
door Verhulst gemaakte type praalgraf zoals aanwezig in de Dorpskerk te Katwijk. Deze graftombes verte-
genwoordigen een nieuw type grafmonument in de Republiek van de Gouden Eeuw. Het zijn varianten op 
het traditionele graf met twee gisants. Met dit type werd al geëxperimenteerd in Engeland, in de eerste helft 
van de 17e eeuw. Neem bijvoorbeeld de graftombe voor Sir Charles Morrison (pag.5), in 1630 vervaardigd 
door Nicholas Stone the Elder 7, een beeldhouwer opgeleid in het atelier van Hendrick de Keyser. Dit grafmo-
nument kent twee figuren: een liggende vrouw vooraan en haar man, als demi-gisant, daarachter. In dit graf-
monument ontbreekt de beeldende samenhang; er is geen relationele interactie tussen beide figuren. Stone 
heeft in dit monument simpelweg twee standaardfiguren achter elkaar geplaatst. 
 Hoewel Verhulst, voor zover wij weten, niet in Engeland is geweest, kan hij natuurlijk via andere wegen, 
via bestaande contacten, kennis hebben genomen van contemporaine kunstuitingen in Engeland (zie bv. de 
connectie tussen Stone en De Keyser). Waarom Verhulst het grafmonument in Katwijk op deze wijze uit-
voerde, met Maria van Reygersbergh prominent in beeld, blijft onduidelijk. Misschien was het de uitdrukke- 
 

 
4 Met een grafmonument kon de opdrachtgever zich een blijvende plaats verwerven onder de levenden en nabestaan-
den een aandenken verschaffen. De opdrachtverlener bepaalde, al dan niet in overleg met de kunstenaar, hoe het 
monument er uit ging zien. Wie betaalt, bepaalt: de rol van de kunstenaar werd uitvoerend. Gezien de complexiteit en 
de omvang van het te vervaardigen grafmonument was het werken met een schaalmodel en/of tekening dan ook een 
gebruikelijke procedure. Een groot grafmonument bestaat uit vier (in principe even belangrijke) onderdelen: * architec-
tonische ombouw * vrijstaande tombe met beeldhouwwerk * inscripties * heraldische elementen. 
5 Naar G.v.d. Vlis: Daglonen in en rond Kampen van 1526 tot 1810. 
6 Rouw was belangrijk en werd door verwanten met de weduwe gedeeld. Maar het verdriet moest wel worden be-
heerst. Na het geleden verlies werd de weduwe geacht haar verdriet te overwinnen, zich te richten op de toekomst en 
de belangrijke taken die haar wachten. De trouwe weduwe hertrouwde liever niet. Een volgend huwelijk, slechts toe-
laatbaar na een lange periode van rouw, was een weloverwogen keuze, waarbij zij voor zichzelf de herinnering aan haar 
eerste echtgenoot levend hield. Zowel door Erasmus, maar ook door Juan Luis Vives, Jacob Cats en Pieter Jansz. Twisck 
(in zijn ‘Troostbrief’) werd uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp 'hertrouwen'. Zij waren niet op voorhand 
tegen een volgend huwelijk. Zulks was geoorloofd, mits de omstandigheden dit toelieten. De adviezen omtrent hertrou-
wen waren vooral tot de jonge weduwe gericht. Was de vrouw ouder dan kon ze op meer tegenwerking en afkeuring 
rekenen van de calculerende familie. Een nieuw huwelijk kostte geld. En kinderen uit het tweede huwelijk konden de 
kansen van kinderen uit het eerste huwelijk schaden. Als wellust de motivatie was om te trouwen, werd deze keuze 
afgekeurd. Maar in een enkel geval was een tweede huwelijk toch het beste van twee kwaden. Refererend aan Paulus 
wees Twisck op het gevaar dat jonge weduwen liepen om zich door hun 'lichtveerdich wesen, onstichtelijcke manieren 
ende ontuchtighe klapperyen' in 'onkuysheydt, hoererije ofte onreyn houwelijck' te begeven. Een tweede huwelijk kon 
deze ondeugden voorkomen. Een tweede huwelijk was in de optiek van Twisck raadzaam voor 'de onghebonden of 
wulpsche weduwen' om ervoor te zorgen dat zij 'door haer ydele tongen, lichtveerdigh wesen, onheuse woorden, of on-
kuysche daden, die na sulcken wesen gheerne volghen wil, de lasteraers gheen oorsake en geven tot versmaden, ende 
dan noch selfs door en onkuys Godloos leven na den duyvel keeren.’ Ook volgens Cats was keuze voor het huwelijk de 
beste van twee kwaden. De jonge weduwe, in haar 'gulle jaren', deed er beter aan te hertrouwen dan ‘in haar lusten te 
branden.' 
7 Nicholas Stone the Elder (1586/7-1647) groeide op als de zoon van een steenhouwer. In 1603 vertrok hij naar de 
Republiek der Zeven Provinciën, werd een pupil van Hendrick de Keyser en trouwde diens dochter Mayken. In 1613 
keerde hij terug naar London en ontwikkelde zich tot een vooraanstaand beeldhouwer en architect in de periode 1620-
’42. Na zijn dood bleven de banden tussen de families Stone en de Keyser intact. 



 
  Nicholas Stone the Elder: tomb of Sir Charles Morrison the Younger and wife in St Mary’s Church, Watford, 1630. Foto: Wikimedia CC.
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lijke wens van de opdrachtgeefster, misschien zijn eigen idee, maar waarschijnlijk was het een combinatie 
van beide, ontstaan uit de wisselwerking tussen opdrachtgeefster en uitvoerder.8 
 

In het meer ambitieuze en duurdere grafmonument te Midwolde zijn enkele ‘minpunten’ van het Katwijker 
monument weggewerkt: Anna van Ewsum is hoger geplaatst dan Maria van Reygersbergh en daardoor meer 
in ‘t zicht; Anna’s gelaatsuitdrukking en gebaren zijn beter uitgewerkt. Daarnaast is de overgang van de (ruim-
telijke) tombe naar de (vlakke) muur in Midwolde, zeker met de oorspronkelijke plaatsing van de putti in ge-
dachten (pag.25), vloeiender en meer vanzelfsprekend.                                                                                                                                                        

      Rombout Verhulst: Praalgraf voor Willem van Liere en Maria van Reygersbergh, Katwijk 1663. (Foto’s: Wikimedia CC) 

                

 
8 Achter de opdrachten tot het vervaardigen van zowel het grafmonument te Midwolde, als het praalgraf in de Dorps-
kerk te Katwijk, ging een klein netwerk van klanten schuil, met Jacob van Reygersbergh, Maria van Reygersbergh’s broer, 
als spil. Hij was de verbindende schakel tussen Rombout Verhulst en Anna van Ewsum. Jacob was in 1663 de afgevaar-
digde voor Zeeland in de Staten-Generaal, Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen afgevaardigde voor Groningen. 
De twee mannen moeten elkaar daarom goed gekend hebben. Via deze connectie moet Anna van Ewsum kennis heb-
ben genomen van het Katwijker grafmonument. Het is mogelijk dat Jacob van Reygersbergh haar het idee voor een graf-
monument heeft ingefluisterd en/of in contact heeft gebracht met Verhulst.                                                                          
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Vermoedelijk heeft Verhulst gekozen voor een, zeker voor deze contreien, nieuw en ongebruikelijk type graf-
tombe vanwege de hoge maatschappelijke positie en status van de opdrachtgeefsters. Zowel Maria van Rey-
gersbergh als Anna van Ewsum kwamen uit hetzelfde milieu: jonge, aristocratische weduwes die zich in hun 
graftombes onsterfelijkheid konden laten aanmeten. Niet de overledenen staan in het centrum van de aan-
dacht, maar hun nog levende partners. Mede daarom koos Rombout Verhulst voor de tombes in Katwijk en 
Midwolde een compositaire opbouw met een liggende dode echtgenoot als gisant op de voorgrond en de 
half opgerichte weduwe als demi-gisant of accoudée daarachter. Dit schema was nieuw in de Nederlandse 
grafsculptuur, evenals de wijze waarop de weduwes werden uitgebeeld: zelfbewust! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rombout Verhulst: Praalgraf voor Willem 
van Liere en Maria van Reygersbergh, 
Katwijk 1663. (Foto: Christiaan Oudshoorn). 
 

                                                                 

 

 

 

 

De zelfbewuste houding van deze 
vrouwen weerspiegelt de positie van 
adellijke weduwes in de 17e eeuw 
die optraden als plaatsvervangers 
van hun overleden echtgenoten en 
als hoedsters 9 van hun memoria, of-
wel hun nagedachtenis, zoals in con-  

 
9 Deze rol wordt in de graftekst nog bevestigd: ‘Hoc Monumentum Posuit, Dicavit, Consecravit Anna ab Ewsum Eius 
Vidua (Anna van Ewsum, zijn weduwe, heeft dit monument geplaatst, gewijd en opgedragen)’. 
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temporaine troostspiegels van Cats, Twisck en enkele anderen werd vastgelegd 10. De maatschappelijke 
positie van zowel Maria van Reygersbergh en Willem van Liere als Anna van Ewsum en Carel Hieronymus von 
Inn- und Kniphausen wordt vermoedelijk mede bevestigd door de hoogte van het monument: deze zou 
corresponderen met de mate van dignitas 11 van de overledene. 

Rombout Verhulst: Praalgraf voor Willem van Liere en Maria van Reygersbergh, Katwijk, 1663. Detail. (Foto: Wikimedia CC.) 

Daarnaast dienden deze grafmonumenten in meerdere opzichten als exemplum virtutis 12 voor de nabestaan-
den. Naar de meest gangbare opvatting uit die tijd presenteerden Anna van Ewsum en Maria van Reygers-
bergh zich als deugdzame, christelijke weduwen die niets liever wilden dan handelen in de geest van hun 
overleden echtgenoten. 13  

 
10 Aangehuwde verwanten waren voor de weduwe het aangewezen gezelschap na de dood van de echtgenoot. De we-
duwe kon uit deze hoek hulp verwachten, maar was aan hen wel verantwoording verschuldigd over de keuzen in haar 
nieuwe bestaan. Bij een eventueel volgend huwelijk diende zij bij de schoonfamilie te rade te gaan. Bij het aangaan van 
nieuwe banden, zo betoogde Jacob Cats, moesten de oude worden bevestigd. De schoonfamilie bleef onderdeel van de 
sociale omgeving van de weduwe en mocht ook, met het oog op het behoud van haar eerbaarheid, niet veronachtzaamd 
worden: 'Doe niet in dit gevall door eygensinnigheden / Hou vrientschap daar je plagt, dat eysschen goede seden: / Al 
ben je van den man en sijnen wil gevrijt/ Weet datje niet te min noch aan de vrienden (= zijn familie) sijt’. In de omgang 
met het andere geslacht moest de weduwe uiterste voorzichtigheid betrachten. Zij moest sober gekleed gaan, liefst in 
rouw. Het best kon de weduwe iemand te hulp roepen bij het waarnemen van het 'bedrijf', waarvoor zij als hoofd van 
het huishouden de verantwoordelijke was geworden: 'Of is'er in het lant niet een gedienstig man / Die om een eerlijck 
loon uw saken redden kan'. De weduwe moest het liefst een man op leeftijd, met 'eerlijcke manieren', te hulp roepen 
om het huishouden te regelen, aldus zowel Cats als Juan Vives. Zij bleef zelf verantwoordelijk, want weduwen waren 
handelingsbekwaam, hun leeftijd was hierbij niet van belang. Zij hadden vrijwel volledige rechtsbevoegdheid, ze konden 
contracten en andere rechtsgeldige documenten ondertekenen, mochten zichzelf representeren in juridische zaken en 
hadden de volledige verantwoordelijkheid voor hun bezittingen en kinderen.  
11 Waardigheid. 
12 Deugdzaam voorbeeld. 
13 Het lijkt me te betwijfelen of zelfbewuste dames zoals Maria van Reygersbergh, Anna van Ewsum en Josina Walbur-
gis van Löwenstein-Wertheim-Rochefort zich compleet wilden schikken in de rol van ‘godvruchtige weduwe’ die hun 
door Cats werd toegedacht. 
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Rombout Verhulst: grafmonument voor Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen, Midwolde. (Foto: P. Hoffer). 

 

Het vernieuwende van het Midwolder grafmonument wordt duidelijk door te kijken naar de ontstaansge-
schiedenis van het grafmonument voor Herman Frederik van den Bergh en echtgenote Josina Walburgis van 
Löwenstein-Wertheim-Rochefort in de St. Servaas te Maastricht (pag.10). Het hedendaagse monument lijkt 
nauwelijks op het beeld dat Herman Frederik van den Bergh oorspronkelijk voor ogen had. Hij had een meer 
traditionele opzet gewild, drie maanden voor zijn dood contractueel vastgelegd, met beide figuren knielend, 
als priants 14. Daarnaast moest zijn monument zes putti bevatten: twee putti die de wapens van hem en zijn 
gemalin dragen, twee putti op de hoeken met elk een wapen van het echtpaar en twee putti aan de voorzijde 
van het monument liggend op een doodshoofd. Edoch, zo werd het monument niet uitgevoerd 15.                                                                           

Wie de oorspronkelijke opzet heeft gewijzigd is niet moeilijk na te gaan. Wie anders dan een echtgenote of 
eventuele kinderen konden zulk een ingrijpende beslissing nemen, tegen de uitdrukkelijke wil van de over-
ledene in. Het antwoord hangt vermoedelijk samen met het feit dat van den Bergh, de opdrachtgever, vrij 
snel na het opmaken van het contract overleed. Omdat het paar geen kinderen had, moet het wel zijn we-
duwe en erfgename zijn geweest die bewust van deze opzet is afgeweken om meer de aandacht op zichzelf 
te richten 16. En dat gaat wel iets verder dan de rol die Cats c.s. de weduwe in de 17e eeuw wilden toedich-
ten. 

 
14 De knielende figuur, de priant, is van oorsprong Frans. De priant paste bij de nieuwe behoeften die voortkwamen uit 
familiezin in combinatie met religieuze gevoelens. 
15 W. Tiemes: ‘Een contract is (g)een contract’. Het praalgraf van Herman Frederik van den Bergh en Josina Walburgis in 
Maastricht. 
16 De vraag die gesteld kan worden is: heeft Josina een van de monumenten te Katwijk en Midwolde met eigen ogen ge-
zien? Er bestond een familiaire band tussen haar en Katwijk. Haar tante Anna van der Marck, haar voorgangster in Thorn, 
was gelieerd aan het huis van Wassenaer, waartoe Maria van Reygersbergh, als vrouwe van Katwijk behoorde. Uit het 
contract tussen Anna van Ewsum en Rombout Verhulst blijkt dat hij dit grafmonument in Den Haag heeft gemaakt. 
Gezien het belang van Den Haag als bestuursstad - sinds 1641 was Herman Frederik in Staatse dienst - en gezien de 
directe navolging van belangrijke details als de tipmuts, de weduwensluier waarvan het uiteinde met de linkerhand 
wordt vastgehouden en de zandloper, is het zeer wel mogelijk dat Josina ontwerpschetsen en/of een model van het 
door Anna bestelde monument in Den Haag heeft gezien. 
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Inderdaad wijzigde Josina Walbur-
gis de opdracht na de dood van 
haar man in 1669. Zij liet een graf-
monument vervaardigen in nauw-
keurige navolging van het al door 
Anna van Ewsum bestelde graf. De 
opdracht werd gegund aan Johan-
nes Bossier, een relatief onervaren 
beeldhouwer, werkzaam in Maas-
tricht en omgeving. De onervaren-
heid moge blijken uit de vele 
clausules die in het contract wer-
den opgenomen. Wellicht werd 
daarom gekozen voor wit albast in 
plaats van het duurdere en lastiger 
te bewerken marmer. 
 
Bossier is de kwalitatief mindere 
beeldhouwer; hij had zichtbaar 
moeite met de ietwat ongebruike-
lijke houding van de vrouw, vooral 
met de draaiing van haar boven-
lichaam (een vergelijking met het 
Midwolder monument op de vol-
gende pagina moge een en ander 
verduidelijken; omwille van die 
vergelijking is de afbeelding van zijn 
werk 180o om de verticale as ge-
draaid).                                
 Ook de subtiele detaillering, zo 
kenmerkend voor het werk van 
Verhulst, ontbreekt bij hem. 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
Johannes Bossier: grafmonument van Her-
man Frederik van den Bergh en echt-
genote Josina Walburgis, Maastricht, St. 
Servaas. Ca.1670. (Foto: Sailko/Wikimedia 
CC). 

 

 
 
 
 

 

Gezien het voorafgaande moge het duidelijk zijn dat, door de onconventionele manier van uitbeelden, Josina 
Walburgis en Anna van Ewsum erin zijn geslaagd zowel bescheiden als nadrukkelijk aanwezig te zijn. De 
bescheidenheid is pro forma. Zij eren niet alleen hun mannen, maar ook zichzelf.  
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 Johannes Bossier: grafmonument van Herman Frederik van den Bergh en echtgenote Josina Walburgis. Het beeld is gespiegeld.  
 

Rombout Verhulst: grafmonument voor Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen, Midwolde. (Foto: P. Hoffer). 

 

Alvorens het grafmonument tegen de oostmuur kon worden geplaatst, moesten eerst de raampartijen in 
deze muur worden gedicht. In tegenstelling tot de Katwijker tombe, waar de tombe direct op de vloer rust, 
werd de Midwolder tombe hoger geplaatst, op een stereobaat van twee treden. De stereobaat heeft tegels 
met een grove frijnslag; hij heeft groeve- of steenhouwersmerken en is waarschijnlijk geplaatst door een 
lokale steenhouwer. Het voorste deel van de tombe is net breed genoeg voor het liggende beeld van Carel 
Hieronymus von Inn- und Kniphausen. Het bredere, achterste deel bood plaats aan het beeld van Anna van 
Ewsum met twee putti aan weerszijden; heden ten dage biedt het plaats aan Anna, een putto ter rech-
terzijde en het beeld van Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen ter linkerzijde. Achter Anna, op een hoger-
geplaatste smalle rand tegen de achterwand, staan twee putti die een zwarte tekstplaat vasthouden. Midden 
op die smalle rand staat een olielamp. De tekst op de plaat roemt de levens en verdiensten van Carel Hiero-
nymus von Inn- und Kniphausen, Anna van Ewsum en Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen en benoemt 
de lange, adellijke afkomst van de beide families.  
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Vertaald luidt de tekst als volgt: Ter eeuwige gedachtenis van eenen man van aanzienlijken bloede en 

afkomst, den Hoog Edel Geboren Heer CAREL HIERONYMUS, vrije Rijksbaron VON INNHAUSEN UND KNIPHAUSEN, 
Heer van Nijenoort, Vredewold en Uplewert, Lid van Edel Mogende Staten der stad Groningen en der 
Ommelanden, na andere getrouw bekleede openbare betrekkingen, gewoon Afgevaardigde ter vergadering 
van H.H.M.M. de Staten-Generaal der Verenigde gewesten, en alzoo een waar erfgenaam van het schrandere 
beleid, van de talenten en den roem, zoo wel in vrede, als in oorlog, het doorluchtige geslacht von Kniphausen 
als het ware aangeboren, haren dierbaren echtgenoot, zoo lang het lot dit gedoogde, nadat hij 31 jaar en 9 
maanden hier op aarde geleefd en 7 jaar en 2 maanden met haar getrouwd was geweest, te ’s Gravenhage, 
onder de voornaamste mannen van den Staat, den 31 Julij 1664, door een wel ontijdig en droevig, maar echter 
vroom afsterven in het geloof aan zijnen Heer, naar zijn eeuwige verblijfplaats overgebracht heeft ANNA VAN 

EWSUM, zijne weduwe, een echte spruit van het, in vrede en oorlog en ook in den benauwdste tijden, jegens 
het vaderland altijd zeer verdienstelijke geslacht van VAN EWSUM, dat door den luister van eene edele en 
aloude afkomst vermaard is, en de eenige erfgenaam van NijenOort en Vredewold, dit gedenkteken opgericht, 
gewijd en toegeheiligd. Toen zij echter naderhand, nog in den volle bloei van haar leven zijnde, uit eene innige 
neiging voor het luisterrijke geslacht der KNIPHAUSENS, door een tweede huwelijk getrouwd was met eenen 
bloedverwant van haren eerste man, met den Hooggeb. GEORG WILHELM, vrijen Rijksgraaf 17 van Innhausen, 
Kniphausen, Elteren, Vogelensanck en van de stad Bastenach, Heer van Nijen-Oort, Vredewold en Uplewert, 
hebben beide, in de eensgezinde en onscheidbare verbintenis van hun leven, aan hunne sterfelijkheid gedach-

tig, hier, ook voor eigen stoffelijk 
overschot en dat der hunnen, in de 
hoop op eene roemrijke opstan-
ding door den eenigen Zaligmaker 
Christus, eene plechtige bewaar-
plaats bepaald en bestemd, in het 
jaar 1669.18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rombout Verhulst: tekstplaat graf-
monument, Midwolde. (Foto: P. Hoffer). 
 

 
17 Hier stond eerst ‘baron’; dit is later gewijzigd in ‘graaf’ (comiti). 
18 Vertaling uit 1879. 



 
 Foto: P. Hoffer
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De afkomst van beide families wordt bevestigd door wapens aan beide zijden uitgevoerd in arabescato 19. De 
grote, vrijwel ovale tekstplaat is gevat in een cartouche in de vorm van een lauwerkrans. De lauwerkrans 
wordt aan de onderkant afgesloten door een schedel met een ‘kapsel’ van vleermuisvleugels. Onder de 
schedel staat de al eerdergenoemde olielamp. Aan de bovenkant gaat de krans over in voluten die de wapens 
van Anna en beide echtgenoten dragen. De voluten worden geflankeerd door twee putti die, bevallig leunend 
tegen de bovenkant van de cartouche, de wapens van Anna (midden) en echtgenoten (links en rechts) omvat-
ten d.m.v. een lange, in elkaar gedraaide doek. Tussen deze putti zit nog een klein tekstplaatje, eveneens 
zwart. Het geheel wordt aan de bovenkant afgesloten door een kroon met vijf fleurons 20 en een putto met 
bazuin in de top. Uitwaaierende bladerguirlandes, achter deze putto vandaan komend, verbinden de kwar-
tierstaten van de families van Ewsum en von Inn- und Kniphausen. 

Het geheel staat tegen een, van boven 
halfrond, paarsblauw vlak op de oost-
wand. De cartouche, de bovenste drie 
putti en de 32 kwartierwapens (16 links 
van Carel Hieronymus en 16 rechts van An-
na) zijn aan de achterwand bevestigd. 
      De gebruikte materialen zijn gemetsel-
de baksteen voor de kern van de tombe en 
Noir de Mazy 21 voor de strenge, zwarte 
buitenkant van de tombe en de tekstpla-
ten. De beelden, de decoraties op de tom-
be en de guirlandes op de hoeken zijn van 
wit Carrara marmer 22.                                  
       Het monument wordt aan drie zijden 
afgebakend door het oorspronkelijke 
smeedijzeren hekwerk met op de spijlen, 
om en om, een fleur de lis 23 decoratie.  
       Een detail, in de schaduw verborgen, 
moet nog worden genoemd: onder het 
beeld van Georg Wilhelm staat zijn naam 
foutief in de zwarte steen gehouwen: 
Georg Wilhelm von Inn- und Kiphausen. 
Om een of andere reden is dit nooit gecor-
rigeerd. 

                                                                                   

De opbouw van het Midwolder grafmonument. 
(Foto: P. Hoffer).  

 
19 Arabescato – een witte tot crèmekleurige marmersoort die voorkomt in de Apennijnen ten Noorden van Carrara; 
arabescato marmer is altijd geaderd, de kleuren van de aders variëren van beige, rood, bruin, groen, grijs tot zwart. 
20 Bloemvormig ornament op de band of ring van een kroon, of boven op een pinakel. In het laatste geval gebruiken we 
de Nederlandse term ‘kruisbloem’. 
21 Ook Noir de Golzinne, Noir Belge of Belgisch zwart marmer genoemd. De steen is een uiterst zuivere kalksteen die bij 
een vers breukvlak diepzwart van kleur is. Het wordt zelden behouwen aangezien het de afwerking is die de diepte van 
de zwarte kleur en de uitzonderlijke kwaliteit doen uitkomen. Zijn fijne en homogene korrel, zo ook de afwezigheid van 
fossielen en calcietaders, maken het uitermate geschikt voor binneninrichting in de vorm van tegels, plinten, tabletten, 
treden en schoorstenen evenals voor fijn steenhouwwerk (zoals teksten). Zwart marmer is zeer kostbaar, mede door 
het aanzienlijke materiaalverlies tijdens het ontginnen. 
22 In de omgeving van Carrara, in de Apuaanse Alpen, zijn ongeveer honderd marmergroeven, die bijna vlekkeloos en 
maagdelijk wit marmer voortbrengen. Deze groeven stammen al uit de Romeinse tijd. Marmer uit deze groeven werd 
o.a. door Michelangelo gebruikt voor zijn 'David' en 'Pièta'. 
23 De fleur de lis (ook fleur-de-lis, fleur-de-lys of 'Franse lelie') wordt gebruikt in de heraldiek, vooral in associatie met 
Frankrijk. De lelie is in de leer der emblemata een symbool van de maagd Maria, van zuiverheid en maagdelijkheid. 
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3.1   Carel Hieronymus  
 

Carel Hieronymus ligt vooraan op een doodsmat van 
gevlochten stro 24, gekleed in een Japonsche rock 25; 
hij heeft een huismuts op zijn hoofd en de voeten in 
slippers. Het lijkt alsof hij net is ingeslapen, zowel in 
de letterlijke als in de figuurlijke betekenis 26. Deze 
wijze van weergave was betrekkelijk nieuw. 
          Dit concept, met de slaap als metafoor voor de 
dood en wederopstanding, werd door Verhulst ver-
der ontwikkeld in de graftombe die hij in 1672 op-
leverde voor Adriaan Clant in de hervormde kerk van 
Stedum. Waar de slaap op het gezicht van Carel 
Hieronymus eerder naar de dood neigt, lijkt Adriaen 
Clant, met zijn hand onder zijn gezicht en steunend 
op zijn elleboog, echt in slaap te zijn gevallen (pag. 
16).       

                                                                                                
De onconventionele wijze waarop Carel Hieronymus 
wordt uitgebeeld, strookte niet met de toen heer-
sende opvattingen aangaande het formele portret. 
Vergelijk dat met de wijze waarop de mannen op de 
tombes te Katwijk en Maastricht zijn uitgebeeld, bei-
den in vol militair blik verpakt. Het afbeelden van 
mannen in militaire uitrusting was toentertijd een 
manier om een tijdloos beeld neer te zetten: het har-
nas dwong al eeuwenlang respect af, het had in die 
tijd een intrinsieke waarde van gezag. 

 

                                                                                                      

  

 

                                                                                                            
Rombout Verhulst: grafmonument, Midwolde. Detail: Carel 
Hieronymus. (Foto: P. Hoffer). 

 
24 De mat van stro is een teken van boetedoening en de hoop op een beter leven (‘Spes altera vitae’, pag.22-23). Vanaf 
de 14e eeuw ligt de transi op de grond of op een stromat. Deze mat refereert aan passages uit de Bijbel waarin het 
leven van de mens wordt vergeleken met dat van een graankorrel. Een mat, gemaakt van de verdorde stengels van 
graanplanten, draagt bij aan de symboliek de kringloop van het leven betreffende. Een transi op zo’n mat toont, vol-
gens sommige bronnen, beslist niet een gewoonte uit de toenmalige begrafenispraktijk. Net overleden mensen werden 
weliswaar op een dodenmat (stro, riet, al dan niet gevlochten) gelegd maar ze werden begraven liggend in een kist of 
gehuld in een lijkwade. Met de beeltenis van een halfvergaan lijk op een dodenmat wordt dus een idee geëxposeerd. In 
die zin heeft de transi een didactische functie: het beeld vertelt de beschouwers dat hun lichaam na de dood, voedsel 
voor ongedierte wordt, maar dat de geest door het geloof in God aan de vergankelijkheid kan ontkomen. Dezelfde mat 
is ook te herkennen in het grafmonument van Herman Frederik van den Bergh en zijn echtgenote Josina Walburgis. 
Volgens andere bronnen was het een oud gebruiksmiddel bij het afleggen, de overledene werd ‘op stro gelegd’; een 
mat van stro of riet neemt gemakkelijk lichaamsvocht op en voorkomt zo hygiënische problemen.                                                                                                                                                                        
25 Met zijde gewatteerde kimono. Deze in kleine aantallen ingevoerde Japanse kimono’s werden in de 2e helft van de 
17e eeuw een prijzig statussymbool voor de elite. 
26 ‘Want gelijck de slaep een korte dood is, alsoo is de Dood een lange slaep, en dickwijls wort in de H. Schrifture, de 
slaep voor den Dood genomen.’ Cesare Ripa: ‘Iconologia of Uytbeeldinghen des Verstants.’ 
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Rombout Verhulst: grafmonument, Midwolde. Detail: Carel Hieronymus. (Foto: P. Hoffer). 

                                  
Rombout Verhulst: grafmonument voor Adriaan Clant, kerk Stedum, 1672. Detail.  

 

3.2   Anna  

Anna ligt naar haar man toegekeerd; hierdoor wordt impliciet het idee van liefde en/of trouw opgeroepen. 
Zij kijkt niet echt naar hem, maar over hem heen in de verte. Misschien geeft ze op deze wijze, naast de 
uitdrukking van het idee gevoeligheid of mededogen (pag.18), uiting aan haar dynastieke trots. Uit de fune-
raire symbolen (zandloper, bijbel) die Anna omgeven, blijkt expliciet dat zij zich voorbereid op de dood; impli- 



 
 Foto: P. Hoffer
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ciet blijkt dat uit haar informele kleding. Ook de nadrukkelijke plaatsing en houding van de handen vertellen 
ons het nodige. Anna ligt (als demi-gisant) hoger; haar linkerarm steunt op de Bijbel als een bewijs van 
Godsvertrouwen en haar linkerhand rust op een gevleugelde zandloper. Haar rechterhand ligt geopend in 
haar schoot als symbool van overgave en acceptatie van de eigen lotsbestemming; in het laatste gebaar zijn 
neostoïcijnse invloeden te herkennen.27 

Rombout Verhulst: grafmonument, Midwolde. Detail: Anna. (Foto: P. Hoffer). 

Ondanks het handgebaar en de aanwezigheid van alle attributen die haar man aanbevelen, is Anna van 
Ewsum de onbetwiste blikvanger. Ze is vierentwintig, weduwe, enig kind en de laatste telg van haar dynastie. 
Verhulst heeft Anna aanmerkelijk hoger gepositioneerd dan haar man Carel Hieronymus en mede daardoor 
ligt zij midden in het blikveld. Hij heeft haar ook nog eens uitermate elegant en vrouwelijk 28 afgebeeld, ge-

 
27 Het Neostoïcisme werd in 1584 gepresenteerd door de humanist Justus Lipsius in zijn werk ‘De Constantia’. Het is een 
praktische levensfilosofie; synthese van het antieke en ook humanistische rationalisme aan de ene, en het christelijke 
openbaringsgeloof aan de andere zijde. Het antieke fatum (noodlot) wordt ondergeschikt gemaakt aan Gods goedheid 
en voorzienigheid. In zijn eigen woorden: ‘ik heb de oude filosofie aan de christelijke waarheid willen aanpassen’.                 
De rede moet het individu bij zijn beslissingen sturen, waarbij zijn geweten hem de mate van juistheid daarvan kan aan-
geven. De mens moet niet zwichten voor zijn emoties (hebzucht, vreugde, angst en verdriet), maar zich onderwerpen 
aan God; dat is voorwaarde voor een goed leven. Als de mens zich hieraan houdt is hij vrij van zijn instincten, kalm om-
dat hij niet wordt geraakt door materiële voor- en tegenspoed en spiritueel gelukkig omdat hij dicht bij God leeft. 
 Neostoïcisme wil oproepen tot een levenshouding die wordt gedragen door ‘constantia’ (standvastigheid), een 
onwankelbare geestkracht die zich niet laat meeslepen of terneerdrukken door toevallige omstandigheden, in de woor-
den van Lipsius: ‘die oprechte ende onwanckelbare cracht des ghemoets, die welcke haer niet en verheft in uuterlijcke 
dinghen der fortuynen, oft oock om die selve niet en beswijckt’. Omdat Lipsius zich verre hield van theologische proble-
matiek en zich niet op een dogmatisch, kerkelijk standpunt stelde, kon het Neostoïcisme uitgroeien tot de modefilosofie 
van de laatste decennia van de 16e en een groot deel van de 17e eeuw, zowel onder lutheranen, calvinisten als rooms-
katholieken. Het neostoïcijnse gedachtengoed bepaalde voor een groot deel de ethiek van de ontwikkelde burger in die 
periode. Het Neostoïcisme resulteerde in een grotere tolerantie ten aanzien van andersgelovigen, maar soms ook in 
religieuze onverschilligheid. 
28 De werkelijke vernieuwing zit in de weergave van Anna, in haar elegante houding. De pose is een verbetering verge-
leken met die van Maria van Reygersbergh. Doordat haar bovenlichaam hoger opgericht ligt, met opgetrokken knie, 
krijgt de houding van Anna een nog niet vertoonde, natuurlijke elegantie. Het zal voor Verhulst, commercieel gezien, 
nuttig zijn geweest op deze manier een visitekaartje af te geven aan vele, eventuele vrouwelijke opdrachtgeefsters. 
Door het wegvallen van kerkelijke opdrachtgevers was het aantal opdrachten immers drastisch teruggelopen. 
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kleed in keur (keurslijf met baleinen) 29 en onderjurk; haar hoofd is getooid met een tipmuts en een fraai 
gedrapeerde weduwensluier.30 
 Hoewel zij eerder over hem heen in de verte lijkt te staren, wordt de uitdrukking op het gezicht van 
Anna soms geïnterpreteerd als ‘een liefdevolle blik richting Carel Hieronymus’. Dit is ontegenzeggelijk een 
ietwat romantische, eigentijdse interpretatie. Kijkend naar de wijze van weergave van het menselijk oog in 
de beeldhouwkunst zien we dat beeldhouwers uit de 16e en 17e eeuw (en zeker de Italiaanse) het onge-
verfde en uitdrukkingsloze oog, starend in de verte (dus zonder uitgeboorde pupil), vooral gebruikten voor 
de uitdrukking van een algemeen idee, zoals gevoeligheid of mededogen. Gian Lorenzo Bernini 31 reserveerde 
de blanco oogbal vooral voor heiligen en allegorische figuren. 

Rombout Verhulst: grafmonument, Midwolde. Anna en Carel Hieronymus. (Foto: P. Hoffer). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

In dit zorgvuldig opgebouwde decor lijkt Anna zich voor te bereiden op de hereniging met haar overleden 
echtgenoot. Ze is, afgezien van de weduwensluier, gekleed alsof ze naar bed wil gaan en zich bij haar man 
wil voegen. Deze kleding refereert aan de slaap als een metafoor voor de dood: in overdrachtelijke zin kunnen 
we het ‘gaan slapen’ zien als voorbereiding op de dood. De Slaap (Hypnos) en de Dood (Thanatos 32) zijn 
twee onafscheidelijke kompanen sinds de klassieke oudheid; een respectabel verbond dat later in de Christe-
lijke traditie werd ingebed. In het volgende hoofdstuk komt de in dit grafmonument gebruikte symboliek aan 
de orde. 
 

 
29 Een lijfje dat om het middel van de vrouw werd aangetrokken. Verstevigd met walvisbaleinen en middenachter dicht 
geregen met veters. Zo ingesnoerd dwong het korset het vrouwelijk lichaam in het toen gewenste silhouet: voorzien 
van een smalle taille en met de boezem omhoog gedrukt. 
30 Haar tipmuts met de naar achteren wijduit golvende weduwensluier, waarvan de punt tot op het midden van het 
voorhoofd reikt, werd als teken van rouw gedragen en zal in werkelijkheid waarschijnlijk zwart zijn geweest. 
31 Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) was een beroemde Italiaanse architect en beeldhouwer uit de barokperiode die zijn 
stempel drukte op de kunst van Rome in de 17e eeuw. Bernini had het vermogen om architectuur, beeldhouwkunst en 
schilderkunst op een dynamische manier met elkaar te verenigen, soms met toevoeging van het bewegende element 
‘water’ (o.a. bij fonteinen). 
32 Thanatos is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de personificatie van de Dood. Zijn Romeinse tegenhanger is 
Mors of Letus. De naam van Thanatos leeft nog voort in het Nederlandse woord euthanasie. Zie pagina’s 26-27. 
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Dit grafmonument kent een uitgebreid iconografisch programma, met wederopstanding, memento mori 33 
en vanitas als belangrijke verbindende elementen. Verhulst legt daarmee in dit grafmonument meer de na-
druk op de wederopstanding (evenals de slaap waaruit je ontwaakt) dan op het hiernamaals. Dit is een meer 
protestantse manier van kijken. Details van het iconografisch programma worden verderop besproken aan 

de hand van verschillende onderdelen van 
dit grafmonument. 
     Vanitas is een veel voorkomend thema 
in de beeldende kunst van de 16e en 17e 
eeuw: het doet ons beseffen dat we sterfe-
lijk zijn en dat ons een laatste oordeel 
wacht. Ons handelen zou daarvan door-
drongen moeten zijn. Het vanitas thema 
heeft een voornamelijk protestants-christe-
lijke oorsprong. Het vanitas idee wordt in dit 
monument o.a. gedragen door de putti. 
Putti werden, al bellen blazend (Homo bulla 
est 34) en/of met schedel, nogal eens ge-
bruikt als vanitassymbool (Vanitas vanita-
tum, omnia vanitas 35 ).                                              

 
 
Bekende vanitassymbolen zijn het kapotte 
horloge, de uitgedoofde kaars, het omge-
vallen glas, schedel en botten, het (kapotte) 
muziekinstrument (zodra muziek ten geho-
re wordt gebracht, vervliegt het) en ver-
welkte bloemen 36. Het fluitglas en de pijp 
staan voor vluchtig aards genot en voor ij-
delheid. De speelkaarten, evenals de dob-
belstenen, duiden op de wisselende kansen 
van het geluk. De eerste vanitasafbeeldin-
gen zien we al een eeuw eerder, in de 
tweede helft van de 16e eeuw, zoals de 

Gheyns Allegorie op de gelijkheid in de dood en de vergankelijkheid (pag.21). In deze prent zijn middeleeuwse 
ideeën, zoals het thema van de gelijkheid in de dood (weergegeven door de boer aan de ene kant en de 
keizer in vol ornaat aan de andere kant) en de onderliggende ideeën van de transi 37, gemengd met 
renaissancemotieven zoals de bellenblazende putto (ook te zien op de Midwolder kansel). 

 
33 ‘Gedenk te sterven’. 
34 ‘De mens is een zeepbel gelijk’. 
35 Prediker I-2: ‘IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid’. 
36 Jesaja 40: 6-7: ‘Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt 
af, als de Geest des Heeren daarin blaast; voorwaar, het volk is gras.’ 
37 Deze figureert met name in ‘transi- of ‘kadavertombes’ in de 14e t/m de 16e eeuw. Een tombe met de voorstelling 
van de overledene als lijk - ‘la representacion de la mort’-, een naargeestig skelet in staat van ontbinding, soms aange-
vreten door wormen, kevers en ander ongedierte. Vaak in de vorm van een dubbeldekkertombe, met de overledene als 
skelet onderin en op de bovenste dekplaat afgebeeld bij leven en welzijn - ‘la representacion au vif’ -, in vol ornaat, met 
alle bij zijn of haar status behorende attributen. De Franse termen komen uit het contract tussen Margaretha van 
Oostenrijk (Ϯ 1530) en de beeldhouwer Conrad Meit, voor haar graftombe in het Monastère Royal de Brou. ‘Transi’ 
komt van het Franse ‘transir = verstijven’. De term ‘transi’ duikt voor het eerst op in de 16e eeuw, in een contract voor 
de graftombe van Philibert de Châlons, Prince d’Orange (1502-1530). 

 
Cornelis Norbertus Gijsbrechts: Vanitas Stilleven, 1668. 
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Jacques de Gheyn II: Allegorie op de gelijkheid in de dood en de vergankelijkheid, 1599. 

 

De gravures op pag.21-22 laten zien dat de in grafmonumenten gebruikte symboliek een lange geschiedenis 
kent. Met moraliserende verwijzingen, zoals Mors sceptra ligonibus aequat 38, Finis coronat opus 39, Omnes 
una manet nox 40, Et calcunda semel via lethi 41, Homo bulla en Via lethi, via vitae. 42 Stichtelijke teksten om 
de beschouwer op het rechte pad te houden. We zien delen van het iconografische programma van de Gheyn 
later terug in het grafmonument te Midwolde zoals het losse stro onder de kadavers in de prent van de Gheyn 

 
38 ‘De dood maakt scepter en spade gelijk’. 
39 ‘Het einde is de kroon op het werk’. 
40 ‘Eén nacht staat allen te wachten’. 
41 ‘Eenmaal moet de weg des doods betreden worden’. 
42 ‘De weg des doods is de weg ten leven’. 
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en onder de schedel in Goltzius’ gravure Quis evadet? 43: het is drager van dezelfde idee als de keurig ge-
vlochten mat van stro waarop Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen rust (pag.19) en dat is de idee van 
wederopstanding. En met dat idee in gedachten voegen De Gheijn en Goltzius, naast schedel, botten, bellen 
en rookvaas 44, nóg een onderdeel toe in hun prenten: de uitspruitende korenaren onder schedels en 
beenderen van de gestorvenen.                                       
 De sleutel tot begrip van dit laatste attribuut is te vinden in Johannes 12:24: ‘Als een graankorrel niet in 
de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort’ 
en bij Paulus in 1 Korintiërs 15:35-36: ‘Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en 
met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het ge-
storven is’. Op deze teksten is de symboliek van de doodsmat van stro (zie ook pag.1524) gefundeerd. 

Claude Paradin: ‘Devises Heroïques’, 1557.                                               

 

             Hendrick Goltzius: ‘Quis evadet? 1594’. 

                                                                             
De Bijbelse gelijkenis tussen graan en mens 
vindt pas weerklank vanaf het begin van de 
contrareformatie, waarin we deze gelijke-
nis opeens zien opduiken in literaire emble-
mata 45. 
 De eerst bekende voorstelling komt uit 
Claude Paradin’s Devises Heroïques 46 uit 1557 waarin de tussen de botten liggende korenaren uitspruiten 
met als motto: Spes altera vitae 47. Dit thema wordt fraai verbeeld in het boogveld boven de Zeedijkpoort 
van de Amsterdamse St. Olofskapel (pag.23). 

 
43 ‘Wie zal (aan de dood) ontsnappen?’. 
44 Justus Lipsius (1547-1606): ‘Humana cuncta fumus, umbra, vanitas, et scaenae imago (et verbo ut absolvam, nihil): 
Heel de mens is rook, schaduw, ijdelheid en komedie; (om het met één woord te zeggen: niets)’. 
45 Emblemata zijn zinnebeeldige prenten, voorzien van een motto, een kort verklarend bijschrift. Meestal is ook nog een 
rijmpje met een iets langere uitleg toegevoegd, onder of naast de prent. Vaak zijn emblemata gebundeld in een 'emble-
mataboek'. 'Emblematum liber' van de Italiaan Andrea Alciati (1531) was één van de eerste embleemboeken. Typisch 
Nederlands waren de emblemata met realistische plaatjes en moralistische bijschriften van Jacob Cats en Roemer Vis-
scher. 
46 Paradin’s boek is een compilatie van emblemata en deviezen voor de adel. 
47 Hoop op een beter leven. 
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Amsterdam: St. Olofskapel, Zeedijkpoort 1644. (Foto: 
Gouwenaar/Wikimedia CC). 
 

 

 

Ook de putti in de prenten van Goltzius en 
de Gheijn zijn aanwezig in het Midwolder 
grafmonument. Vooral daar, op grafmonu-
menten, komen we putti tegen; met wis-
selende attributen of wisselende combi-
naties van attributen en daardoor ook met 
verschillende betekenissen. Naast de sym-
bolische verwijzingen kunnen putti ook een 
beeldende functie bezitten: zij werden nog-
al eens gebruikt om de onderdelen van een 

(graf)-monument visueel met elkaar te verbinden. Het grafmonument te Midwolde laat dat goed zien; de 
putti zorgen voor een geleidelijke overgang van het 3-dimensionale deel (de graffiguren op de rechthoekige 
basis) naar het 2-dimensionale deel (wapens en tekstvelden tegen de muur). 

4.1   Putti 

Een putto (mv. putti) 48 is in de beeldhouw- en schilderkunst een mollig kinderfiguurtje, bijna altijd mannelijk 
en meestal naakt. Voor het ontstaan van dit figuurtje, tegenwoordig vooral bekend onder de naam putto, 
moeten we terug naar de klassieke oudheid, naar de beeldjes van gevleugelde kinderen op antieke sarcofa-
gen. In de klassieke wereld waren gevleugelde kinderen een fysieke manifestatie van een genius 49 (mv. genii), 
een onzichtbaar wezen of etherische geest. Men dacht dat genii menselijke levens konden beïnvloeden. Dit 
klassieke concept van etherische geesten, die het lichaam laten functioneren maar ook kunnen opzadelen 

Kindersarcofaag, Rome, 2e eeuw. (Foto: Wikimedia CC). 

 
48 Putto komt van het Latijnse putus = jochie, jongetje. 
49 Geesten; oorspronkelijk ‘beschermgeesten’ in de Romeinse mythologie. In Romeinse religies waren genii de indivi-
duele presentie van een algemene goddelijke natuur die in elk mens, plaats of ding zetelt. Het klassieke ‘gevleugelde 
kind’ kan meerdere ‘genius-figuren’ representeren, waarvan bv. de ‘liefdes-genius’, zoals Eros, een van vele is.                                                                                                                                                                                     
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met onvrijwillige psychische en lichamelijke reacties,50 werd 
overgenomen door de natuurwetenschappen en de genees-
kunde ten tijde van het Quattrocento. Deze etherische gees-
ten werden in die tijd doorgaans aangeduid met de term 
spiritelli 51. Zij kenden een groeiende populariteit.   
 

Donatello (1386-1466): putto-spiritello. Florence, kathedraal, cantoria. 
(Foto: Musée Jacquemart André). 

De Florentijnse renaissancebeeldhouwer Donatello had in 
Toscane kennis gemaakt met deze beeldjes, deze genii. Via 
hem werden deze genii in de Italiaanse renaissancekunst ge-
ïntroduceerd, vaak onder de noemer spiritelli.52 Donatello, 
aldus Dempsey,53 was grotendeels verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van dit nieuwe archetype van het gevleugelde 
kind of putto. Het was Donatello’s talent dat het klassiek 
Grieks-Romeinse ornament bezielde met de expressie van de 
spiritello en de renaissance-genius zijn karakter gaf: zo ont-
stond de putto-spiritello. In de kunsten werd de putto (de 
noemer waaronder hij ook nu gekend wordt) de fysieke re-
presentatie van deze onzichtbare geesten,54 die in staat zijn 
om in elk individu heftige emoties en gedachten op te roe-
pen, ongeacht of de persoon het wil of niet. En een kind, als 

onbeschreven blad, was hiervoor uitermate geschikt: zo werd de putto, als kind de personificatie van argeloze 
onschuld, opgetuigd met attributen die, afhankelijk van de context, konden getuigen van krachtige emoties 
zoals angst, seksuele opwinding, liefde op het eerste gezicht en andere heftige emoties.  
 De iconografie van putti is onduidelijk, zodat het moeilijk is om onderscheid te maken tussen putti, 
cupido’s en allerlei soorten engelen. Ze bezitten geen unieke, onmiddellijk te identificeren attributen; naast 
hun decoratieve functie kunnen ze, in verschillende rollen, verschillende symbolische betekenissen hebben. 
De putto werd zodoende een nieuw ‘breedspectrum’ archetype in de beeldende kunst. 

 
50 In de loop van het Quattrocento ontstond een relatie tussen de wedergeboorte van deze ‘gevleugelde kinderen’ in 
de vorm van een putto of spiritellofiguur en het geloof in de werking van de (zielen)-geest of ‘pneuma’ (Lat. Spiritus), 
een niet-fysieke energie aanwezig in alle levende wezens. Het pneuma vormt de verbindende schakel tussen het licha-
melijke en het niet-lichamelijke; nodig omdat, ontologisch gezien, de ziel een opening naar de materiële wereld ont-
beert. Zonder het pneuma zouden lichaam en ziel zich niet bewust zijn van elkaar. Door middel van het pneuma of spiri-
tus kan de ziel alle vitale activiteiten van het lichaam in werking stellen c.q. in beweging zetten. In deze 14e-eeuwse 
theorieën wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten spiriti. De eerste is de spiritus naturalis, die in de 
lever zetelt en verantwoordelijk is voor de voortplanting en het transport van voedingsstoffen in het lichaam; dan is er 
de spiritus vitalis die zich vanuit het hart door de bloedvaten verspreidt en dient voor hartslag en ademhaling, en ten-
slotte de spiritus animalis die in de hersenen zetelt en (via de zenuwbanen) zintuiglijke waarnemingen ontvangt van de 
vele spiriti sensitivi, waaronder de spiriti del viso (visuele spiritus) en de spiriti del suono (klankspiritus). Tot de gevoe-
lens/sensaties die de spiritus kan ervaren, behoren o.a. liefde, erotische opwinding en vreselijke angsten. Deze ideeën/ 
gevoelens werden in de kunsten gekoppeld aan een fysieke drager: de putto-spiritello. 
51 Bij een inventarisatie van het Palazzo Medici werd ter zake gesproken van bambini (kindertjes) of spiritelli (kleine 
geesten, elfjes, duiveltjes, deugnieten), niet van amorini (liefjes). 
52 In toenmalige contracten voor beeldhouwwerken werd vaak de term spiritelli gebruikt voor deze genii, ook als het 
document in het Latijn werd opgesteld. Spiritelli was in Toscane de volkse, gepopulariseerde benaming voor deze genii. 
53 Dempsey, Ch.: ‘Inventing the Renaissance Putto’, 2001.  
54 Een mooi voorbeeld van deze genii, bijna voorlopers van de putti te noemen, zijn de eroten uit de klassieke oudheid, 
die o.a. worden aangetroffen op Romeinse kindersarcofagen uit de 2e eeuw. Eroten zijn een groep van gevleugelde go-
den en halfgoden uit de Griekse en Romeinse mythologie, doorgaans geassocieerd met liefde en seks. De Eroten symbo-
liseren de verschillende aspecten van de liefde in klassieke kunst, meestal in de vorm van naakte, gevleugelde jonge-
mannen. De bekendste vier Eroten zijn de kinderen van Ares en Aphrodite: Eros, Anteros, Himeros en Pothos. De Eroten 
worden ook gezien als verschillende manifestaties van een en dezelfde god: Eros (van het Griekse eraein: verlangen en 
liefhebben). Cupido uit de Romeinse mythologie komt overeen met Eros. Verhalen over de Eroten, met name hun 
streken, waren populair in de Hellenistische cultuur uit de 2e eeuw v.C. 
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Laserscan met de linker putto (virtueel) op zijn oorspronkelijke plek. (Scan: VROM/Rijksgebouwendienst).  

Voor meer begrip van de rol van de putti in dit grafmonument is het nuttig te weten dat het grafmonument 
oorspronkelijk een symmetrische opzet kende, met Anna en Carel Hieronymus in het midden; liggend tussen 
een putto links, die getuigt van het einde van het fysieke bestaan maar ook van wedergeboorte en een putto 

rechts die aardse ijdelheden overstijgt en de dood overwint. De 
gevleugelde schedel in het midden, die een lamp probeert uit 
te blazen, past in deze context. De gevleugelde zandloper onder 
de linkerhand van Anna refereert aan de lichte (dag)- en de 
duistere (nacht)kant van het bestaan. 

 
 
Rombout Verhulst: grafmonument, Midwolde. Linker putto, origineel.                                                                                                                                                                                                               
(Foto: Groninger Museum). 

 

                                                                                                     
4.1.1   De linker putto in het Midwolder grafmonument 

De linker putto, met zijn niet al te vrolijke blik naar de grond ge-
richt, heeft een slang om zijn lichaam die in zijn eigen staart bijt 
(de ouroboros), een uitgedoofde toorts in de rechterhand (ver-
gankelijkheid van het leven) en een zeis in de linkerhand waar-
van het grootste deel aan de achterkant van het beeld zit (ge-
tuigend van de onverbiddelijkheid van de dood). Het beeldje 
mist een stuk van de linker onderarm, de bovenste handgreep 
van de zeis en een deel van de slang, namelijk de staart. Het 
exemplaar in de kerk van Midwolde is een kopie van gips. Het 
origineel is in het bezit van het Groninger museum. 
      De ouroboros 55, de slang die in zijn eigen staart bijt, is het 
beeld van de kringloop der tijden en de dood; maar ook van we-    

 
55 De naam ouroboros (Grieks: ουροβóρος) betekent staart-eter/zelfverslinder. Het is een van de oudste mythische sym-
bolen. Het is een afbeelding van een slang of een draak die in zijn eigen staart bijt (deze opeet) en op die manier een 
eeuwige cirkel vormt. Dit oeroude symbool stelt de cirkel in slangengedaante voor als belichaming van de kringloop der 
tijden: ondergang en nieuwe schepping, dood en wedergeboorte. In de Bijbel is de slang enerzijds teken van de dood 
(de zondeval), anderzijds teken van het leven (de koperen slang). Er zijn talloze verschijningsvormen van deze oerslang, 
zoals Jörmungandr in de Noorse mythologie. De ouroboros wordt vaak geassocieerd met het gnosticisme en herme-
tisme (een hellenistische religie uit de late oudheid, rondom de mythische leraar Hermes Trismegistus). 
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dergeboorte: ‘de dood is verslonden tot overwinninge’ (1 Korintiërs 15:54), zoals te zien is op de afgebeelde 
epitaaf 56 van Meyndert van Segwaard in de Dordrechtse Augustijnenkerk hieronder.   
                                                               

Dordrecht, Augustijnenkerk: Epitaaf van burgemeester Meyndert van Segwaard, overleden 8 juni 1700. Deze epitaaf heeft, naast 
de ouroboros, meer symbolen gemeen met het grafmonument in de kerk van Midwolde; zoals de gevleugelde zandlopers (pag.34) 

ter weerszijden van de roedebundels of fasces 57 en de met lauwerkransen 58 bedekte 
doodshoofden met gekruiste doodsbeenderen eronder. Tussen de botten zien we uitsprui-
tende korenaren 59 (pag.1524 en pag.22). (Foto: K. Schippers). 
                                                                                                                                                                         

De zeis, achter de rug van de linker putto, is het symbool van de dood. De 
dood, ook wel de grote maaier genoemd, oogst aan het eind der tijden. De 
zeis symboliseert ook de onverbiddelijkheid van de dood (pag.35-37). 
 
Rombout Verhulst: grafmonument, Midwolde: linker putto (kopie). (Foto: P. Hoffer).                                                                                                                                                  

                                    
De omgekeerde en gedoofde toorts in de hand van de linker putto verwijst 
naar de vergankelijkheid van het leven. Deze putto is een nazaat van een 
Griekse mythologische figuur uit de klassieke oudheid: Thanatos, de per-
sonificatie van de Dood. De Griekse dichter Hesiodus (ca. 750-650 v.C.) be-
vestigd in zijn ‘Theogonia’ dat Thanatos en zijn tweelingbroer Hypnos de 
zonen zijn van Nyx (Nacht) en Erebos (Duisternis). Bij Hesiodus heeft Thana-
tos een hart van steen en een geest zo meedogenloos als het brons van een 
zwaard. Euripides beschrijft in zijn drama ‘Alkestis’ (438 v.C.) Thanatos als  
 

 
56 Het uit het Grieks afgeleide woord epitaaf betekent etymologisch gezien grafschrift, maar wordt gewoonlijk gebruikt 
voor een in reliëf gebeeldhouwd grafmonument dat aan een muur of een pijler wordt opgehangen en waarbij het graf-
schrift een belangrijke plaats inneemt. Vanaf de 14e eeuw werd de epitaaf samen met een ander grafmonument opge-
richt, waardoor deze epitafen eerder als gedenksteen dan als grafmonument worden gezien. 
57 De ‘fasces’, roedebundels bijeengehouden door leren riemen met in het midden een bijl, zijn een van oorsprong oud 
Romeinse symbool van gezag. Dit werd in de 17e eeuw een politiek symbool en vaak gebruikt voor grafmonumenten 
van magistraten; in dit geval van een burgemeester. De bijl is een teken van macht over leven en dood. In de iconografie 
zijn de fasces een attribuut van de gepersonifieerde rechtvaardigheid.  
58 Romeinse keizers droegen een lauwerkrans op het hoofd als teken van triomf. 
59 Het gebruik van deze symbolen, zowel in het grafmonument te Midwolde als op deze epitaaf, en het feit dat ge-
noemde symbolen veel vaker op graven voorkomen, laat zien dat deze in de 16e en 17e eeuw tot het standaardreper-
toire van de grafsymboliek behoren. 
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gevleugelde figuur met zwaard. Iedere sterveling die hij daarmee raakte was 
gedoemd naar de Hades af te dalen. Zijn taak was het transport van de doden 
naar de onderwereld. Hij werd zowel alleen, als samen met Hypnos (Slaap) 
afgebeeld. Zijn voorkomen veranderde door de jaren heen. Thanatos werd in 
de Hellenistische periode voorgesteld als een schone jongeling, een mooie 
ephebe 60 met een omgekeerde en gedoofde toorts in de hand. Als gevolg van 
deze manier van uitbeelden ging de doodsgenius Thanatos steeds meer op 
Eros 61 (Cupido) lijken. Door het geleidelijk samengaan van Thanatos en Eros 
ontstond een nieuwe persoonlijkheid: we noemen deze figuur Eros Thanatos. 
Deze geleidelijke associatie van Thanatos met Eros liep synchroon met de 
verandering in opvatting over de overgang naar de dood: van een moeizaam 
verscheiden van deze ellendige wereld naar een zachte en liefelijke passage 
richting Elysium 62. De staande Eros met omgekeerde toorts, soms met de be-
nen over elkaar, werd het meest bekende symbool voor de dood. De omge-
keerde en uitgedoofde toorts van Eros Thanatos is een attribuut dat vanaf de 

3e eeuw v.C. vrijwel continu aanwezig is in com-
binatie met een Eros Thanatos figuur of, na de 
middeleeuwen, in de handen van een putto op 
een grafmonument zoals in het grafmonument te                                                   
Midwolde.            

                                         

                                                         
                                             

   

 
60 In het oude Griekenland werd hiermee een jonge man bedoeld die op het punt stond een volwassen burger te wor-
den en zich verplichtte de daarbij horende militaire training te ondergaan. 
61 In de Griekse mythologie is Eros (Grieks: Ερως) de god van de liefde en het schoonheidsverlangen, en de drijvende 
kracht achter aantrekking en binding, blinde passie voor iets of iemand, en voortplanting in de natuur. Zijn equivalent 
in de Romeinse mythologie is Cupido (ook Amor genoemd). Eros was de zoon van Aphrodite en Ares. Eros maakt ge-
bruik van pijl en boog om op mensen te schieten. Als hij dan iemand getroffen heeft, is deze op slag verliefd. Zelfs de 
goden waren niet veilig voor hem. 
62 Elysium (Grieks: Ἠλύσιον), Elysese velden, Eleysche velden of Elysische velden was in de Romeinse godsdienst een 
plaats in de onderwereld, waar de gelukzaligen vertoefden. Het Latijnse woord was afgeleid van het Griekse Elysion, dat 
evenwel verschilt in voorstelling met het Romeinse Elysium zoals beschreven door Vergilius. 

 
Ephebe (Romeinse kopie), late 5e 
eeuw v.C. (Foto: Wikimedia CC) 
  

Thanatos en zijn tweelingbroer Hypnos, 300 v.C.     

 
Thanatos met zwaard en vleugels, ca. 
325 v.C. (Foto: Wikimedia CC) 
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         Auch, kathedraal: Eros Thanatos op het grafmonu- 
         ment van Megret d'Eligny, 1767. (Foto: Vassil/Wiki-  
         media CC).          

Gevleugelde Eros Thanatos, 240 v.C. (Foto: Wikimedia 
CC). 

 
 
 
 
Hoogebeintum, kerk, grafsteen, detail. De putto draagt een 
zeis, evenals de linker putto in het grafmonument in de kerk van 
Midwolde. Dat is niet uniek; we komen putti met zeis ook tegen 
op andere grafstenen. Hier in combinatie met de rechtervoet op 
een schedel (overwinning op de dood). In deze putto zijn ele-
menten uit de onderste twee Midwolder putti verenigd. 

 
 
 
 
Wat de linker putto in het grafmonument van Mid-
wolde onderscheidt van grote aantallen iconografi-
sch min of meer identieke soortgenoten is vooral de 
combinatie van drie hiervoor vermelde elementen: 
de ouroboros, de uitgedoofde toorts én de zeis. De 
combinatie van putto, toorts en zeis in één beeld, 
zoals toegepast door Verhulst, is niet erg gebruikelijk. 
En hij houdt de zeis grotendeels verborgen voor de 
kijker. In de oorspronkelijke opstelling van het monu-
ment kon de kerkganger met moeite het handvat van 
de zeis zien. Zo rijst de vraag: voor welke kijker was 
deze zeis bedoeld? Wat is de bijbehorende symbo-
liek? De dood komt heimelijk en onverwacht mis-
schien? 63                                                                           

 
63 Zie ook Openbaringen 14: 15-19 
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4.1.2   De rechter putto in het Midwolder  
   grafmonument 

                                                                               
Anna’s beeld wordt mede vergezeld door een 
putto ter rechterzijde: deze staat met zijn rech-
tervoet op een schedel (overwinning op de 
dood). Hij heeft een spiegel in de linkerhand die 
hij opwrijft met een doek in zijn rechterhand. Hij 
kijkt omhoog, zijn gezicht afgewend van de spie-
gel: hij keert zich af van aardse ijdelheden, c.q. 
verwijst naar de verleidingen en kwetsbaarheid 
van het aardse bestaan. Deze putto is het sym-
bool van het (eeuwige) leven.  
  
De combinatie van een putto met één voet 
staand op een schedel, of zittend naast een 
schedel komt veel voor. We zien de putto ook 
mèt schedel en bellenblazend. Het laatste the-
ma, het bellenblazen (homo bulla), verwijst ook 
naar de kwetsbaarheid van het aardse bestaan 
(pag.21-22).  
 
      
  
Rombout Verhulst: Grafmonument van Carel Hieronymus 
von Inn- und Kniphausen en Anna van Ewsum. Detail: rech-
terputto. (Foto: J. Engel).  

 
 
 
 
 
                                                                                 

 
De putto met de schedel duikt als memento mori veel-
vuldig op tijdens de renaissance. Deze combinatie is 
voor het eerst te zien op de achterkant van een huma-
nistische medaille uit 1456 van de hand van Giovanni 
Boldù. De tekst op de medaille luidt: ‘Io son fine’ 64                                                                                        
  

Het nieuwe doodssymbool bleek uiterst krachtig door 
de contrasterende en daardoor schokkende combina-
tie van kind en dood en de duidelijke verwijzing naar 
de korte duur van het menselijke leven.   
   
 
 
 
 
Giovanni Boldù, Caracalla medaille: Angelo della Morte, 1456.                                   
(Foto: Wikimedia CC). 
 

 
64 ‘Ik ben het einde’/ ‘ik ben sterfelijk. De kunstenaar, met zijn hoofd in de handen, wordt hier geconfronteerd met zijn 
‘Doodsgenius’. 
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Dit beeld dwingt de individuele mens om na te denken 
over hoe hij zijn stervensuur tegemoet moet treden. 
Deze humanistische creatie werd uitgebreid met ande-
re symbolen, met name de zandloper, zoals in de hout-
snede L’Hora passa.                                         
 
Het aansprekende beeld in de vorm van Kind, Tijd en 
Dood vergezeld van motto’s als Heite mir morgen Dir 
(Hodie mihi cras tibi), L’Hora passa e.a. werd snel po-
pulair onder brede lagen van de bevolking in Noord- en 
Zuid-Europa.  
                                                               
 

L’Hora passa, houtsnede, Italiaans ca.1480. 

 

 

       Jacques de Gheyn II: Vanitas, 1580-’95. 

 

 

 

 

 

 

 

De combinatie schedel en spiegel bij 
de Midwolder putto rechtsonder 
zien we bijna een eeuw eerder al bij 
Jacques de Gheyn II. In deze gravure 
van zijn hand zit een naakt kind op 
een schedel. Een tweede schedel ligt 
op de grond voor hem. Rechts van 
het kind staat een rozenstruik. Het 
kind heeft een licht verwelkende 
roos in de linkerhand (duidend op 
komend lichamelijk verval). Uit een 
rookvaas op een rots links stijgt rook 
op, daarmee wijzend op de vluch-
tigheid des levens (pag.2244). Links 
achter het kind zien we drie koren-
aren, van één aar vallen de zaden op 
de grond (Spes altera vitae). Hij kijkt in een bolle spiegel die hij vasthoudt met zijn rechterhand. Omdat de 
bolle spiegel al langer als symbolisch attribuut gebruikt werd en de rechter putto in het grafmonument te 
Midwolde eveneens een bolle spiegel als attribuut heeft (en deze met een doek in zijn rechterhand schoon- 
wrijft), verdient de symbolische rol van de spiegel enige toelichting.                                                                                                              
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Spiegels bezaten tegen het einde der middeleeuwen naast een positieve lading, ook een negatieve 65. Aan 
spiegels gekoppelde symbolen als Waarheid (Veritas) en Voorzichtigheid (Prudentia) moesten begrippen als 
IJdelheid (Vanitas) en Bedrog (Fraus) naast zich dulden. In de kunst van de late middeleeuwen en de renais-
sance ging de symboliek van kijken in de spiegel, een bezigheid geassocieerd met ondeugden als Lust, IJdel-
heid en Trots, gelijk op met spiegels die diametraal tegenovergestelde deugden zoals Waarheid, Voorzichtig-
heid en Rechtvaardigheid 66 vertegenwoordigden. 

Een typerend voorbeeld van deze 
tegenstrijdigheid is zichtbaar in een 
schilderij van Giovanni Bellini uit 
1490 waarin een naakt met haar 
rechterhand een (bolle) spiegel 
vasthoudt en demonstratief met 
haar linkerhand naar de spiegel 
wijst. De voorkant van de spiegel is 
naar de toeschouwer gekeerd. 
Daardoor ziet deze zichzelf in de 
spiegel. Het schilderij staat dan ook 
bekend onder twee verschillende 
titels: IJdelheid en Voorzichtigheid.   
 
Het vermoedelijke Spes Altera Vi-
tae motief op het voetstuk kan eer-
der op Voorzichtigheid wijzen.  
 

 

 

 

Giovanni Bellini: Vanitas/ Prudentia, 
1490. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij vele afbeeldingen van Vanitas 
zien we bolle spiegels; deze ver-
kleinen het beeld, maar vergroten 
het gezichtsveld: het beeld dat zij 
geven is vertekend, bijna onwaar. 
Het ontstane spiegelbeeld is een 

oppervlakkige en vluchtige reflectie, kortom: een illusie. In Frankrijk noemde men een dergelijke spiegel een 
oeil de sorcière, een heksenoog. 

 
65 Dit is vermoedelijk terug te voeren op de mythe van Narcissus, een persoon uit de Griekse mythologie die verliefd 
werd op zijn eigen spiegelbeeld. De psychologische term narcisme is van zijn naam afgeleid. 
66 Voorzichtigheid (Prudentia) en Rechtvaardigheid (Iustitia) behoren tot de kardinale deugden. 
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Alle besproken symbolische verwijzingen komen fraai samen in de allegorische prent van Raphael Saedeler 
(naar Maerten de Vos) hieronder. Afgebeeld zijn twee putti in een landschap. De putto rechts zit op een 
grafurn tussen enkele bloemenvazen en blaast zeepbellen met een pijp (homo bulla, pag.21). 

‘Nascentus morimur Mors rediviva piis’ 67 - Allegorie op de vergankelijkheid, Raphael Saedeler, 1570-1672. 

De putto links ligt naast een zandloper (tempus fugit, pag.32-34) en houdt een schedel vast (memento mori, 
vanitas vanitatum, pag.20). Hij ligt op een ondergrond van uitspruitende korenaren; op de achtergrond is 
een man graan aan het oogsten (spes altera vitae, pag.22-23). Links, achter het graanveld, is de wederop-
standing van Christus, gehuld in een lichte wolk, zichtbaar. Het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre we de 
rechter putto in combinatie met andere onderdelen en/of attributen in het grafmonument te Midwolde al 
deze betekenissen toe moeten kennen, maar de verwijzingen naar de overwinning op de dood en de weder-
opstanding zijn, hoe dan ook, niet te ontkennen. 

4.2   De zandloper, de gevleugelde zandloper en de gevleugelde schedel 

Zowel in het Maastrichter als in het Midwolder grafmonument is een gevleugelde zandloper aanwezig. In de 
Midwolder graftombe rust Anna’s linkerhand op de gevleugelde zandloper. De zandloper op zichzelf staat 
symbool voor de kortstondigheid van het leven (Tempus fugit: de tijd vliedt) en het onvermijdelijke naderen-
de stervensuur. In de christelijke traditie is de omkeerbaarheid van de zandloper ook te interpreteren als het 
nieuwe leven na de wederopstanding. Maar, waar komt hij vandaan? 

 
67 ‘Met de geboorte sterven we - Een vrome dood nieuw leven ingeblazen’.  
 



 
 Foto: P. Hoffer
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De eerste feitelijke schriftelijke vermeldingen van zandlopers zijn te 
vinden in een ontvangstbewijs uit 1345 voor goederen gekocht door 
een scheepsklerk in Engeland en in een inventarislijst opgemaakt bij 
de dood van Karel V van Frankrijk in 1380. Al eerder werd een zand-
loper in beeld gebracht, in een fresco van Ambrogio Lorenzetti, ge-
schilderd in 1338. Daarnaast werd de zandloper zo rond 1310, naast 
andere voor zeelieden noodzakelijke hulpmiddelen zoals kaarten en 
magnetiet (magneetijzersteen), als orologio vermeld in de ‘Docu-
menta Amoris’ van de Florentijnse notaris Francesco da Barberino. 
Uit het feit dat zandlopers gebruikt werden door scheepsklerken, 
schilders en ook koningen blijkt dat de zandloper vrijwel algemeen 
geaccepteerd was als gebruiksvoorwerp in de 14e eeuw. Aangezien 
nieuwe technieken in de middeleeuwen niet snel gemeengoed wer-
den, kunnen we redelijkerwijs aannemen dat de zandloper al geruime 
tijd daarvoor was geïntroduceerd en op grotere schaal werd gebruikt. 
Tegen het einde der middeleeuwen doet de zandloper zijn intrede in 
het domein van de symboliek en wordt dan gekoppeld aan de Tijd/ 
Chronos. Niet veel later migreert de zandloper naar de Dood/Thana-
tos en uiteindelijk krijgt hij, een flink stuk later, zijn vleugels. 
  

De zandloper in het Midwolder grafmonument heeft twee verschil-
lende vleugels: een vleermuizenvleugel 68 (de nacht) aan de linker- 
ofwel de ‘slechte’ kant 69 (vanuit Anna’s positie) en de vleugel van een vogel (de dag) aan de rechterkant. 
Door de verschillende vleugels verschuift de betekenis van de zandloper naar: het leven vervliegt bij dag en 

bij nacht, bij goed en kwaad.  
      In de christelijke middeleeuwen wordt de vleer-
muis een van de symbolen voor het kwaad; een geval-
len engel, het licht der waarheid schuwend; hij is een 
attribuut van de gepersonifieerde nacht. 70 In deze 
voorstellingswereld verwijzen de vleermuisvleugels 
naar de duivel, naar demonen en vervolgens naar de 
dood. De gevleugelde zandloper geeft ook aan dat de 
tijd definitief verlopen is en de dood is ingetreden.  
  
 

Rombout Verhulst: grafmonument Midwolde. Detail: gevleugel-
de zandloper. (Foto: P. Hoffer).  

 
 
Voor een beter begrip van de symboliek van de ge-
vleugelde zandloper (met gelijke of ongelijke vleu-
gels) is het nodig om te kijken naar zijn afkomst. Daar-
voor moeten we terug de naar de klassieke oudheid, 
op bezoek bij de Griekse mythologie. 

 
68 Duivels kregen in de middeleeuwen de leerachtige vlerken van vleermuizen; het was ‘der Vogel des Teufels, der Ver-
körperung des Fursten der Finsternis’ (J. Cooper).   
69 Het Latijnse woord voor links is sinister. Nederlandse betekenis: ‘onheilspellend’. Ontleend via het Franse sinistre (‘on-
heilspellend’) aan het Latijnse sinister. Oorspr. ‘Links, aan de linkerzijde’. Het had ook de betekenis ‘ongunstig, onheil-
spellend’, mogelijk afkomstig van de oude Griekse gewoonte om zich bij het doen van voorspellingen naar het noorden 
te wenden, waardoor men het gelukbrengende oosten aan de rechterzijde had en de linkerzijde dus als ongunstig werd 
gezien. Maar ook ‘links’ in verband met linkshandigheid wordt in veel talen als afwijkend en dus minder gewenst gezien. 
Ook in de Bijbel komen we dergelijke verwijzingen tegen: Mattheüs 25:31-46. ‘Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die 
ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.’ 
70 Volgens Hildegard von Bingen ‘vliegt de vleermuis in de tijd dat mensen rusten en de geesten onderweg zijn’. 

 
Ambrogio Lorenzetti: Allegorie van goed 
bestuur, 1338, detail. Palazzo Publico, Siena.          
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Twee mythologische figuren zijn in deze met name van belang: 
de personificatie van de Tijd (Chronos, nazaat van de oergod 
Chaos) 71 en die van de Dood (Thanatos, Lat. Mors - zie pag.27). 
De gevleugelde zandloper is waarschijnlijk op deze personifica-
ties terug te voeren. We zien Mors in een Ottoonse codex uit de 
11e eeuw, rechts van het kruis staande met gebroken lans en 
sikkel 72 en zijn hoofd in een doek gewikkeld. Mors keert terug in 
de Renaissance, niet als liefelijke nakomeling van Eros Thanatos 
maar vaak in grimmiger gedaante, als knokige en soms gevleu-
gelde figuur met een doodshoofd; soms met een zandloper in 
zijn nabijheid. In Beham’s gravure Eros en Thanatos, uit 1542, 
zien we deze grimmige Thanatos, voorzien van vleugels en met 
een zandloper in zijn nabijheid. De begeleidende tekst ‘Omnem 
in Homine Venustatem Mors Abolet’ 73 is duidelijk genoeg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De antieke zinnebeelden van de Tijd (Chronos) kenmerken 
zich door symbolen van snelheid en hachelijk evenwicht; ze 
hebben vleugels, maar zandloper of zeis zijn nergens te be-
kennen.  
         In de late middeleeuwen zien we een samengaan van 
Chronos en Kronos/Saturnus 74. Door de vrijwel identieke na-
men (ook fonetisch) werden Chronos en Kronos, al vanaf de 
4e eeuw, vaak met elkaar verward en vervolgens vermengd. 
Daarmee verwierf Chronos het attribuut, c.q. de sikkel 75 
waarmee Kronos/Saturnus in de oudheid werd afgebeeld.   

 
71 In de klassieke oudheid zien we vleugels bij beide hoofdtypen van begrip en beeld van de Tijd. Bij de tijd als Kairos of 
Opportunitas (de tijd als gunstige gelegenheid) als snel bewegende jongeman met vleugels aan schouders en hielen; bij 
de tijd als Aion (de tijd als eeuwigheid) als schone, gevleugelde jongeling met attributen van kosmische macht. 
72 Dit is een detail van een Kruisiging: een leeuwenhoofd aan het einde van een tak, gegroeid uit het hout van het Kruis, 
heeft Mors aangevallen en verwond. In het gevecht zijn Mors’ lans en sikkel gebroken. Onder hem is de volgende tekst 
te lezen: ‘het Kruis vernietigd de Dood’. Aan de andere kant van het Kruis staat zijn tegenpool: Vita/Leven.  
73 ‘De dood vernietigd alle schoonheid in de mens’. 
74 Kronos (Saturnus voor de Romeinen) was de zoon van de hemel- en oergod Ouranos (Uranus). Als de jongste der 
Titanen bracht hij met hulp van zijn moeder Gaea (Gaia) zijn vader ten val, die om zijn macht te behouden, zijn eigen 
kinderen, de Cyclopen en Titanen, had verbannen. Saturnus was de god van de oogst en beschermer van de landbouw.  
75 De sikkel krijgt in de toepassing op tijd twee verschillende betekenissen. Vanwege de vorm: 'de tijd keert terug tot 
zichzelf' (in deze zin identiek aan de ronde slang); aldus Servius in een commentaar op Vergilius. En het idee is vervol-
gens: ‘de tijd zal uiteindelijk alle mensen oogsten'. 

 
Uta Codex Quattuor Evangelia: Kruisiging, detail: 
Mors/de Dood. Ca. 1025. 

 
Hans Sebald Beham: Eros en Thanatos, 1542. 
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In de late middeleeuwen groeide de sikkel uit tot zeis en 
kreeg de Tijd ook de oorspronkelijke rol van Kronos toegeme-
ten, zijnde de verdelger die zijn eigen kinderen verslindt. 
 Tegen het eind der 15e eeuw werd de relatie tussen de 
Tijd/Chronos en de Dood/Thanatos steeds intiemer. De laat-
ste leende de zandloper van de eerste. Niet veel later zien we 
ook de vleugels weer opduiken; ze worden niet meer geas-
socieerd met de tijd zoals in de klassieke oudheid, maar ge-
koppeld aan de Dood, zowel figuurlijk als letterlijk.  
 In een gravure met de tekst ‘O, die Stund ist aus’ 76 van 
Hans Sebald Beham, zo halverwege de 16e eeuw, is Chronos/ 
Kronos veranderd in een gevleugeld skelet met een zandloper 
in zijn handen. Niet veel later wordt deze figuur gecomple-
menteerd met de onvermijdelijke zeis 77 zoals te zien in een 
geïllumineerde kapitaal in een antifonarium uit de 2e helft 
van de 16e eeuw (pag.37).  
 Deze figuur, zoals vastgelegd in de 16e eeuw, houdt 
stand, want een eeuw later gebruikt ook Hendrick Hondius 
deze figuur, dit gevleugelde skelet met een zandloper in zijn 
hand (naar Filippo Napoletano), zittend op een grafsteen met 
de tekst van psalm 88:49 (Vulgaat): ‘Quis est homo qui vivet 
et non videbit mortem (eruet animam suam de manu infe-
ri?)’.78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
76 ‘O, de tijd is om’. 
77 In de Allegoriae poeticae van Albericus Londoniensis uit 1520 staat de zeis voor het doorlopende wisselen der seizoe-
nen en als zodanig ook voor de cyclus van het leven, waarin geboorte en dood elkaar afwisselen. 
78 ‘Wat mensch isser, die sal leven, ende de dood niet sien en sal?’ Uit: Rym-dicht van de sekerheyd des doods, Rymende 
uyt-legginghe naer den letterlycken, ver-holen ende sedelycken sin, van de honderd ende vyftigh psalmen van den 
heylighen koninghlycken propheet David. Peeter de Vleeschoudere, 1660. 
 

 
Hans Sebald Beham: ‘O, die Stund ist aus’, 1548. 

 

 
Speculum humanae salvationis: Memento Mori, Beieren-
Oostenrijk, 1440-’66. 
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Antifonarium, 2e helft 16e eeuw.                         Hondius: ‘Wat mensch isser, die sal leven, ende de dood niet sien en sal?’ 1642. 

Deze Tijd werd door zijn afkomst, met Chronos, Saturnus en Thanatos aan zijn klassieke wieg en zijn deels 
christelijke opvoeding, van grote waarde voor de funeraire iconografie vanaf de 17e eeuw. Maar gaandeweg 
veranderde ook deze figuur: de latere Tijd is een gevleugelde bejaarde; hij is bijna kaal en heeft een lange 
uitwaaierende baard. De pezige, kannibalistische Thanatos van Hans Sebald Beham is een oude man die zich 

bewust is van de ernst van zijn taak en de impact 
van zijn boodschap. Bij zich draagt hij een zeis 
(waarmee hij het leven wegmaait) en een zand-
loper (om de tijd die verstrijkt aan te geven). 

                                                                                                                  
In de 17e en 18e eeuw, bijvoorbeeld bij Johann 
von der Auwera, is deze Chronos een nog rede-
lijk gespierde, ernstig ogende, oude baas met 
dezelfde attributen. Deze Chronos verwaterde 
tot de latere Vadertje Tijd; een vriendelijk en 
relatief onschuldig oud baasje, gebogen onder 
het gewicht van jaren; mooi te zien op een 
nieuwjaarskaart uit 1905 (pag.38). De symboliek 
is dezelfde, maar de grimmigheid is verdwenen.   
                                                    
  

Johann von der Auwera: Allegorie van de Tijd, ca. 1730. 
(Foto: R. Harris Collection). 
 
 

Daarnaast verschoven in het funeraire domein 
de vleugels van het skelet, de Dood, naar de 
zandloper. De combinatie van betekenissen ho-
rend bij Chronos, Thanatos en wederopstanding 
in christelijke zin verschoven mee: het vlieden 
der tijd, de naderende dood en de wederopstan-
ding werden samengebald in het beeld van de 
gevleugelde zandloper. Zijn de vleugels van de 
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zandloper verschillend dan komt ook nog de betekenis van de al 
eerder genoemde psalm 88:49 (Vulgaat) in beeld: ‘Wie is de mens 
die leeft, maar de dood niet ziet? Die zijn ziel zal bevrijden uit de 
greep van het kwaad?’ 79 Zie ook pag.36-37. 
 

Een variant op de gevleugelde zandloper is de gevleugelde schedel. 
We zien de vleugels, en hier specifiek de vleermuizenvleugels, terug 
aan de onderkant van de lauwerkrans; bevestigd aan een schedel 
als ware het een kapsel.                                                                                

 
Rombout Verhulst: grafmonument 

Midwolde. Detail: gevleugelde schedel.  
                                                                 (Foto: P. Hoffer). 
 
 
Gevleugelde doodshoofden komen voor op grafstenen vanaf de 16e eeuw, doorgaans met gevederde vleu-
gels (van cherubijnen?); als symbool van het onvermijdelijke en het herscheppende element van de dood: de 
ziel die naar de hemel vliegt. Dit geldt niet voor de schedel met een haardracht van vleermuizenvleugels hier-
boven, waarvan de symbolische betekenis vermoedelijk dichter bij de zeis ligt: deze blaast de vlam van de 
lamp (het leven) uit en verwijst daarmee naar het onvermijdelijke van de dood, niet naar een door cheru-

bijnenvleugels gedragen vlucht van de ziel 
richting hemel. Deze schedel kan alleen in 
combinatie met de olielamp onder hem 
worden geïnterpreteerd: als een gevecht 
tussen Dood en Leven, tussen Duisternis 
en Licht. 80 
     

Ook krijgt de schedel soms verschillende 
vleugels toegemeten, rechts de vleugel 
van een vogel en links die van een vleer-
muis. In deze combinatie hebben de vleu-
gels vermoedelijk een gelijksoortige bete-
kenis als de twee verschillende vleugels 
van de zandloper. 
 

 Grimbergen, abdijkerk: gevleugelde schedel. (Foto: Museum Tot Zover). 

 
79 In de Statenvertaling van 1637 klinkt deze psalm, als Psalm 89:49, als volgt: ‘Wat man leeft er die den dood niet zien 
zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs?’ 
80 Misschien in de zin van: ‘Omnes una manet nox’ (‘Eén nacht staat allen te wachten’). 

 
Nieuwjaarskaart 1905, met Vadertje Tijd. 
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4.3   De hoogste putto: Fama 

De putto met trompet die we op de top van het monument zien als bekroning van allerlei heraldische elemen-
ten, ‘toetert’ de roem of faam 81 van het geslacht von Inn- und Kniphausen/van Ewsum de wereld in.  
 

De bladerguirlandes die omhooglopen vanaf 
de twee maal zestien kwartierwapens (van 
beide families) en de niet al te bescheiden 
tekst in de cartouche blazen hun partij mee 
in dit muzikale evenement ter meerdere eer 
en glorie van genoemde families.                                                    
                                                     

 Rombout Verhulst: grafmonument Midwolde. 
 Detail: de Faam. (Foto: J. Engel) 

De linker putto heeft waarschijnlijk in of er-
gens na 1714 plaats moeten maken voor de 
tweede echtgenoot van Anna, de in 1709 
overleden Georg Wilhelm von Inn- und Knip-
hausen, een achterneef van Carel Hierony-
mus. Anna ondertekende in oktober 1665, 
toen Verhulst nog niet zo lang bezig was met 
het grafmonument, de trouwakte voor haar 
huwelijk met Georg Wilhelm. Vermoedelijk 
kort na de huwelijksdatum, 4 mei 1666, zal 
het echtpaar het besluit genomen hebben 
om het monument ook aan Georg Wilhelm te 
wijden, hetgeen resulteerde in zijn vernoe-
ming in het onderste deel van de tekstplaat en de plaatsing van zijn wapen boven de cartouche, bij de wapens 
van Anna en Carel Hieronymus. Het beeld van Georg Wilhelm werd, vermoedelijk in opdracht van Georg 
Wilhelm zelf, gemaakt door Bartholomeus Eggers 82. Wanneer is onduidelijk en waarom gekozen werd voor 

 
81 Fama is de godin van de roem en het gerucht in de Romeinse mythologie. Fama wilde de dood van haar kinderen 
wreken en bezat twee bazuinen: een lange en een korte. De lange was gewijd aan het verspreiden van roem en de korte 
aan het verspreiden van valse geruchten. De godin wordt genoemd in klassieke dichtwerken als bode van Jupiter en in 
negatieve zin door Vergilius in verband gebracht met het drama van Aeneas die Dido moest verlaten. Met name de 
positieve kant van de godin, namelijk ervoor zorg te dragen dat helden in de herinnering voor eeuwig zouden voortleven, 
bleef in de latere literatuur en spraakgebruik bewaard, in de vorm van woorden als faam en fameus. In sommige graf-
monumenten zien we Fama als een gevleugelde ‘genius’, die als een geseculariseerde engel van het Laatste Oordeel 
kan worden gezien. 
82 Bartholomeus Eggers (1637-’92) was een leerling van Pieter Verbruggen in Antwerpen. Begin jaren ‘50 van de 17e 
eeuw vestigde hij zich in Amsterdam. Hij werkte er mee aan de decoratie van het nieuwe stadhuis onder leiding van 
Artus Quellinus, de zwager van Verbruggen. In 1663 trad hij toe tot het gilde in Amsterdam, en vestigde toen ook een 
zelfstandige werkplaats. In 1665 verhuisde hij naar Den Haag, waar hij lid van het gilde werd. Hij maakte er het grote 
grafmonument voor Jacob van Wassenaer Obdam in de Grote Kerk (1665-1667) naar een ontwerp van Cornelis Mi-
ninckx. Ook schiep hij het reliëf aan de waag in Gouda en voegde hij een beeld toe aan het grafmonument van Rombout 
Verhulst in de kerk van Midwolde. De meeste opdrachten ontving hij echter van Frederik Willem, keurvorst van Bran-
denburg. Hij maakte voor hem o.a. veertien marmeren standbeelden van de keurvorsten van Brandenburg (Potsdam, 
Schloss Sanssouci). Ook graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen, de bouwer van het Mauritshuis in Den Haag, was een 
belangrijke opdrachtgever. Eggers was de belangrijkste concurrent van Rombout Verhulst, maar kwalitatief blijft zijn 
werk duidelijk achter bij dat van zijn rivaal. 
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een concurrent van Verhulst is eveneens 
onduidelijk. Zeer waarschijnlijk had het 
beeld eerst een andere bestemming, na-
melijk de borg Nienoord, en was er geen 
noodzaak om Verhulst in te schakelen. Of 
misschien was de relatie met Verhulst ver-
slechterd doordat Anna het laatste deel van 
de betaling voor het grafmonument pas 
voldeed op 26 augustus 1669, vijf jaar na 
ondertekening van het contract, waarin 
stond dat Verhulst er twee jaar over zou 
doen. Het kan ook zijn dat Verhulst gewoon 
lang over het werk heeft gedaan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rombout Verhulst: grafmonument Midwolde.                    
Detail: Georg Wilhelm. (Foto: P. Hoffer). 

 

 

 

 

Het belang van het afbeelden van familiewapens 83 is af te lezen uit het feit dat het contract voor het graf-
monument van Herman Frederik van den Bergh en echtgenote Josina Walburgis daarmee opent. Op de top 
van het fronton van het monument in de St. Servaas (pag.10) is een groot gekroond wapenschild met de 
blazoenen van beide families bevestigd. De twee putti ernaast dragen elk nog een schild met de beide fami-
liewapens. Links en rechts van de nis staan twee allegorische vrouwenfiguren: links de Hoop (Spes) met het 
anker en rechts Sterkte/Standvastigheid (Fortitudo) met haar armen om een zuil. Met de toevoeging van per-
sonificaties gaven opdrachtgevers vaak (gewenste) karaktereigenschappen van henzelf aan, die in de her-
innering van het nageslacht dienden voort te leven als horend bij die persoon. Dergelijke personificaties van 
deugden, zeg maar karaktergetuigen, ontbreken in het grafmonument voor Carel Hieronymus von Inn- und 
Kniphausen en Anna van Ewsum. Deze deugden zitten wel, als allegorische figuren, op de hoeken van de kuip 
van de kansel van de kerk in Midwolde.  

 
83 Vanaf het midden van de 14e eeuw worden kleine wapenschilden aangebracht in de hoeken van de randlijst of wil-
lekeurig verspreid over de zerk. Vanaf de 16e eeuw werd sterk de nadruk gelegd op de afkomst van het geslacht en bij-
behorend heraldisch vertoon. Het wapen kreeg een vaste plaats in het decor. Vaak is het bovenste veld ingenomen door 
kwartierstaten, bekroond met helm, helmteken en helmdekkleden. 
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Het belang van de familiewapens zien we eveneens in het contract voor het Midwolder monument; ook hier 
wordt dit onderdeel expliciet genoemd ‘……… met tweeendartigh quartieren ofte wapenen met het hooft-
wapen’…...... Als we teruggaan naar het grafmonument te Midwolde zien we rechts van de cartouche de 
kwartierwapens 84 van Anna van Ewsum en links van de cartouche de kwartierwapens van Carel Hieronymus 
von Inn- und Kniphausen: dit ter meerdere eer en glorie van de familie en om de lange, adellijke afkomst van 

het echtpaar nog eens, ten overstaan van 
de hele gemeenschap, te benadrukken. De 
cartouche, in de vorm van een lauwerkrans, 
wordt omringd door vier putti. De onderste 
twee putti dragen de cartouche. De boven-
ste twee putti leunen uitermate bevallig 
tegen de bovenkant van de cartouche en 
omvatten de wapens van Anna (midden) en 
beide echtgenoten (links en rechts) d.m.v. 
een lange, in elkaar gedraaide doek. 

De drie wapens worden bekroond met een 
kroon met vijf fleurons. De cartouche be-
vat een uitgebreide tekst, voorafgegaan 
door het gezegde Via lethi, via vitae 85, ter 
nagedachtenis van zowel Carel Hieronymus 
als ook van Georg Wilhelm. 

  

 

 

 

 

 

 

Rombout Verhulst: grafmonument Midwolde. De-
tail: de wapens van Anna (midden) en beide echt-
genoten. (Foto: P. Hoffer). 

 
84 Een kwartierwapen wordt gevormd door een combinatie van het eigen familiewapen met dat van de moeder en die 
van de grootouders. Soms worden ook de wapens van de acht overgrootouders toegevoegd. 
Heraldiek of wapenkunde nam in de vroegere samenleving een belangrijke plaats in; het was voor de veelal analfabete 
mens een visuele presentatie van informatie. Aan de hand van wapens op o.a. grafzerken wist men met wie men te ma-
ken had, want datzelfde wapen kwam binnen de gemeenschap nog op andere plaatsen voor (als huisnamen, op ramen, 
voorwerpen, zegels, enz.). Bij vier kwartieren kunnen de wapens betrekking hebben op de vier (groot)ouders. Ook al 
betreft het een echtpaar, dan nog kunnen de vier kwartierwapens betrekking hebben op de (groot)ouders van de man. 
We zien dan linksboven het wapen van de vader en diens vader, rechtsboven van de moeder en haar vader, links bene-
den van de moeder van de vader en rechts beneden van de moeder van de moeder. Bij echtparen kan het zijn dat de 
beide kwartierwapens op de linkerzijde betrekking hebben op de ouders van de man, met de vader boven en de moeder 
onder, en die op de rechterzijde op de ouders van de vrouw, met ook vader boven en moeder onder. Bij acht of zestien 
kwartieren bestaan er meer mogelijkheden, mede afhankelijk van de herkomst van de desbetreffende personen.  
85 ‘De weg des doods is de weg ten leven’. 
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Georg Wilhelm ontbrak in het oorspronkelijke ont-
werp van het grafmonument, evenals zijn kwartier-
wapen. Dit probleem werd verholpen door de linker 
putto te vervangen door het beeld van Georg Wil-
helm met zijn wapenschild. Hierdoor werd de oor-
spronkelijke symmetrische opzet van het grafmonu-
ment verstoord. Ook het kwartierwapen van Georg 
Wilhelm wordt bekroond met een kroon met vijf 
fleurons. De kroon met vijf fleurons zagen we al in de 
familiewapens van zowel Carel Hieronymus als Georg 
Wilhelm. In Duitsland, en ook in Zweden spreekt men 
van de alte Grafenkrone. Rangkronen verschillen van 
land tot land en van periode tot periode.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Rombout Verhulst: grafmonument Midwolde. Detail: wapenschild 
van Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen. (Foto: P. Hoffer).  

 

               Familiewapen van Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen.    

                                              

Op de zwarte, streng rechthoekige basis van de tombe vinden we nog enkele decoratieve elementen met 
een symbolische waarde. Van links naar rechts: de lauwerkrans en palmtakken, de sikkels en het graan, de 
documenten en de Jakobsstaf. 

                                                                                                           
Palmtakken en lauwerkrans staan respectievelijk voor over-
winning (op de dood), vrede en roem. Het zijn beiden tekenen 
van eerbetoon aan de overledene.  
 
Rombout Verhulst: grafmonument Midwolde. Detail: palmtakken en lau-
werkrans. (Foto: P. Hoffer).                                      

 
Een mooie combinatie van symbolen van eerbetoon zien we in 
de gravure van de epitaaf van Peter Adriaan van de Werf, bur-
gemeester van Leiden (pag.43): * de palmtakken rond de                                                                                          
cartouche, * de twee putti met trompetten en palmtakken in 
de handen, die de faam verspreiden van de overledene, * de 
buste van de overledene gevat in palmtakken bijeengehouden 
door een lauwerkrans. De palmtakken zien we ook terug in het 
grafmonument van Van Galen (pag.44).                                                                         
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De sikkels en korenaren zijn te lezen in de zin van 
spes altera vitae (evenals de gevlochten mat van stro 
waarop C.H. ligt) of ik heb geoogst/een vruchtbaar 
leven geleid. De combinatie van sikkel met een 
schoof korenaren staat namelijk symbool voor de 
zomer of de oogsttijd. 
                                                                                                                     
Grafmonument van Carel Hieronymus von Inn- und Kniphau-
sen, detail: de sikkels en het graan. (Foto: P. Hoffer). 
                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
Vroege wandklok met kwartierslag uit Zuid-Duitsland; een vrijwel geheel ijzeren 
klok met een beschilderde kast uit ca. 1590. De ijzeren wijzerplaat is in zijn geheel 
beschilderd. De cijferring, in gebroken wit, is voorzien van Romeinse cijfers. De kwar-
tieren worden aangegeven met Romeinse cijfers en de vijf minuten met Arabische 
cijfers rond de minuutring. In de hoeken rond de cijferring zijn vier personages ge-
schilderd, voorstellende de vier jaargetijden: hier wordt de zomer afgebeeld. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pieter Philippe, gravure van de epitaaf van v.d. Werf, naar Rombout Verhulst, 1661. 
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Amsterdam, Nieuwe Kerk: Grafmonument van Jan van Galen, 1656, detail met de palmtakken onderaan de cartouche. (Foto: 
Gouwenaar/Wikimedia CC). 

 

De documenten en daarmee ook het grafmonu-
ment verkrijgen een officiële status door lint en 
zegel. Het grafmonument, en daarmee ook de 
kerk waarin het geplaatst is, dient zodoende als 
‘bewijs’ van de bijzondere, door afstamming be-
paalde maatschappelijke positie van de familie.    
 
 
 
Rombout Verhulst: grafmonument Midwolde. Detail: 
documenten met zegel. (Foto: P. Hoffer). 
 
 
 
 

                             

                                                                                                                                                                                              
Roemer Visscher zegt al in zijn ‘Sinne-
poppen’: ‘Dat cera fidem’ ofwel ‘het ze-
gel geeft vertrouwen’ (cera = (bijen)was, 
c.q. het zegel). Dit duidt in mijn opvatting 
niet zozeer op wijsheid, zoals sommigen 
beweren, maar op een persoon die zich 
van zijn maatschappelijke en familie-
plichten bewust was en zijn aardse zaken 
goed heeft beheerd, voor zijn familie en 
voor zijn nabestaanden. 
 
 
 
 

 
Roemer Visscher, ‘Sinnepoppen’: ‘Dat cera fidem’ 
(‘het zegel geeft vertrouwen’). 
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Een Jakobsstaf, graadstok of graadboog is een meetinstrument 
uit de 14e eeuw waarmee men hoeken kan meten, uitgevon-
den door Gersonides. Men kan er de hoogte of breedte van een 
bouwwerk mee bepalen, maar ook de hoek van de zon ten 
opzichte van de horizon. Hiermee kan men tijdens navigatie op 
zee de breedtegraad vaststellen waarop men zich bevindt. De 
Jakobsstaf is de voorloper van de sextant. Dit is geen apparaat 
om afstand te meten. Dat maakt de bewering (van R. Hovinga) 
over de betekenis als zijnde de tijdsspanne die men op aarde 
heeft dubieus. Ik denk dat het meer ‘met de Heere als kompas, 
heb ik mijn koers in dit leven bepaald’ van doen heeft. 
 
 
                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
                       Rombout Verhulst: grafmonument Midwolde.           
                   Detail: de Jakobsstaf. (Foto: P. Hoffer). 

          
 
 
 
 
De Jakobsstaf.     
 
 
 
 
 
                                                     
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     Peter Hoffer (Secr. Plaatselijke Commissie Midwolde), 2020 
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