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- De koperen grafkist jes van Midwolde:
tekst en uitleg
Naar aanleiding van de restauratie en terugplaatsing van acht koperen
doodkistjes in de grafkelder van de kerk Ie Midwolde is het zinvol nog eens
de opschriften hiervan aan een o ndcrLoek tc onderwerpen. Zij zijn wel door
Palhuis gepubliceerd, maa r deze is blijkbaar niet in de grafkelder geweest en
heeft een oude beschrijving uil 18 14 gebruiktl , Daar de lezing van Pathuis

op verschillende plaatsen va n de werkelij ke teksten o p de kistjes afwij kt,
worden deze hier gereproduceerd, meI daarnaast de t('kst volgens het door
Palhuis benutt e handschrift1 . Tevens is cen tekstschildje dat hij niet
wrmeldl beschreven. TcnslOllc is van alle desbetreffende personen een
korte biografie toegevoegd,
De dat e ri ng d er k is tjes
Van d<." acht koper<."11 kistjes hebben <."r uI'cn opschrift<."n. waaruit blijkt voor wk
zij destijds bt:stemd zijn geweest. I-Iet gaat
om personen die Nienoord hebben bewoond of eTlne<." te makl:"n h<."bben gehad.

Het achtste kistje bevat geen opschrift.
maar in 1814 was er een zilveren pla:lIje
op bevestigd waaruit blijkt dat het I'oor
de resten van Philipp Wilhdm von Inund Kn)'phauscn en zijn vrouw Magda1<."na van Nassau-Sicgen was bedoeld. Dit

/ Dt gtrtHau rnrdt grQjkis / ~ ... opges /tM op hel koor >",w d .. kuk va" ,."j,lwolllt; liub
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plaatje. eveneens door Pathuis beschrel'en, is niet teruggevonden J .
Gezien hun formaat kunnen de kOJX'"ren
grafkist jes niet de oo rspronkdijke lijkkisten zijn geweest. BoI'endien werden in
Iwee CTI'an de overblijfselen van telkens
twee perronen geborgen. De meest nxentI:" sterfd~tum die wordt wrmdd is 1665
en dat is dan de /llt'Ofl'lisclr vroegste On!sla3nsdalUln. Theo retisch, \Yan! de kistjes
kunnen slechts b<."endcren h<."bben bel"<lt,
di <." scdl,rtdien letterlijk lot stof zijn vergaan.
I-Iet lijkt logisch dat d<." grafkelder Iegelijk
met hel berocmde grafmonumen t van
Rotllbout Verhuist is aangelegd, d~t in
1669 go;.-reed kwam. De eerste die in de
kelder werd bijgezet moct dan C~ rell-lie
ron)'mus I'anln- en Kniphuiscn (t 1664),
de eerste man van Anna van Ewsum, zijn
geweest. Toen zullen de koperen kistjes
daar echter nog niet zijn geplaa tst, want
destijds kan noch het lijk l'<I.n de in 1665
gestorven Margaretha !kata Frydag van
Gödens - een volwa.sscn persoon -, noch
haar kist reeds "Zover vergaan zijn g<."\\'eest
dat slechts beenderen resllen 4.
Afgaande o p de makelij en het leltert}'JX'"
moeten de kistjes alltm~al tegelijkertijd
zijn verva:lrdigd. Het ontstaan ervan zou
ik daarom in hel vierde kv."<lrt van de zeventiende eeuw willen p1a~lscn. wat ook

1 7';, A. Po/hui,. GrOl,i"g~r Grtl... ,h<o''''''g'",'~n. Trksu",
~ui",,,rken wW /m·/1I/4 (A,..,,,/Anlj ltrd.,,,. 1'177) n.~ 27N·27JI.
1 Rij\:. .. ..:ni~f in Groningtn, P~",ili •• ..:nkfGruy' 544, "\:.opi." ,'an dr 01>Khrifrtn de.l:i.ttn, opg''''''\:.1 ol' 17 frl>,,, •• i IAI4 10. gdogcnh.id v.n ",n '''1,... 1;0 v.n d.
gr.othldu. TraniCdp'on
la,.r. d.lUm ujn niel""r",. Zo g.f f. Sijbohs in lijn M,d_ld. bi) Lrp( /ti V...J,..."I,I (l.I'" ~.J. * (95)) 21)·2 1. d. 104ttn, zich ba.., ... nd up
zijn •• nschou"·i,,!!,,o g("(lurend< do ••.,I.u ... ri. \';In 1911-1912. 0., op..,h';fI." op ,wte kisljOS "·Jrtn g<h«l. op ~n ki,rje ~<"d«I,djjk o"I«.ba ... gewo.d.n,.u d.ol, hij
m«. M••• "an d•• ndt .. i, rr "'1"1 Hn .0..":1.
Zie .fsch.ift in Cm).. 544: voons V.,huil. """',..,,(....'''''/'8'''d'',. or nJ2.
Vgl. POIhuil. ('""/rnkmulrJ'S~td,,,. Otl )494. ,W95: hl"l !!"bo... nl ..... o Eik" a.nl '"3n S,<"du",.n I.ijn , ' ..0"", II'iUtm II",d,,"1 werd in 1651. '~. 35 Ml2S ju. n. hun
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in over ...... nstemming lijkt met de gebezigdl' taalvorm. Deze veronderstelling wint
aan wa:lrschijnlijkheid doordat Georg
Wilhelm lIan In- en Kniphuisen op het
kistje voor zijn vader en stiefmoeder (zie
bijlage I) als graaf word t vermeld en dat
is hij pas in 1694 geworden S•
Vóór 1669 moeten de overledenen voor
wie later de koperen kistjes werden gemaakt, op het koor van de kerk of elders
begraven zijn geweest. Wellicht ook zijn
de oude re, toen nog ga"e houten kisten
tijdelijk in de kelder geplaatst, totdat ze
uit elkaar vielen. waarna men de beenderen heeft \'enameld en in koperen kistjes
ged~l;ln. Een zodanige gang van zaken was
nict ongebruikelijk6 .

's Graven pru i k
Behalve .Ic koperen doodkistjes hebben
in de gmf1<c!der , die uit twee gemetselde
en gewitte tongewelven bestaat, nog an·
derc. grote houten kisten gestaan. De
meeste daarvan ûjn lIervallen en lIergaan.
Van de inhoud is een gro te hoeveelheid
bee nderen en sc hedels ollergebleven.
Te nm inste twee houten lijkkiste n stonden in een koperen buitenkist; op een
daarvan zijn langs de randen nog nageltjes aanwezig, die erop duiden dat deze
kist cc ns met een - vermoedelijk zwarte stor bekleed moet zijn geweest. Eén buitenkist is thans leeg: de andere bevat de
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resten lIan een houten binnenkist, die
waarschijnlijk de overblijfselen van Georg
Wilhelm van In- en Kniphuisen, de twecde echtgenoot van Anna lIan Ewsum, bevat. Van het lichaam is niets terug te \'inden: slechts een rode krulpruik, zoals in
de tweede helft lIan de zeventiende eeuw
in de mode was, ligt aan het hoofdeinde_
~let cen dergelij k!: allo ngepruik is Gt."Org
Wilhrlm ook afgebeeld 7.
Op de wanden van de gmf1<clder zijn
twee ovale zilveren schildjes opgeh~ngen,
die oo rspronkelijk op L'en van dl: kisten
voor Geors Wilhelm \fan In- en Kniphui se n bevestigd 1110eten lijn gewcest. De
tekst van de ene wordt in bijlage 2 besproke n. Op het andere schild is zijn wapen afgebeeld, gedekt met een gravenkroon. De streng-gereformeerde Grorg
Wilhelm \'oerde de wapenspreuk Deus
providebit, God zal \'oorzien. Wapen en
spreuk komen ook \'oor op de deksti..'t'n
van de huidige toegang tot de graf1<elder".
Ook in het afschrift \';ln de teksten op de
koperen kistjes uit 1814 komt deze
spreuk met d;larnaast de tekst lIan Jesaja
57:21100r9.

w. J. Fo,num.; R. A. luil;'n.·[)ijJ,;.,..,ld Stol.." 11. P.,lIuis,

Biografische aantekeningen
t Beetke va n Rasquen, . ca 1475, t
14.5.1554, dochter van Azego, hooldeling te Rasquert en Bywe in den Ham.
TT. 1502 Wigbold {IJ van E"''!ium,
hoofdeling te Middclstum (ca 14751528), zoon van Onno en Gda Man·
ninga. Zij slichtten Nienoord om·
streeks 1524 to .
2 Geertruid va n Wilich, - ca 1529, t
1570, dochter \'an Henrich von Wilich, heer van Rosaw, drost van Isselburg (hertogdom Kleef) en Heller, en
van Anna lIan Pallandt V;lll Zelhem".
Tr. 1554 Wigbold (11) lIan Ewsum
(1521-30.1.1584), heer lIan Nicnoord.
Hij werd bekend vanwege zijn grootscheepse verveningcn in Vredewold el1
als a;lnvoerder der Staatsen in de 0111mehmden na 1580 t2 .
3 Sibilla van Ewsum, • na !600, t 1636.
Zij moet de dochte r van Caspar van
Ewsum (zie 4) en Anna vun der Does
zijn geweest!). Blijkens de aanduiding
"dochter" \vas zij ongehuwd.
" Cas par van Ewsum, heer van Nienoord en Noordwjjkl~.
1564. t
23.5.1639. Tr. 1600 Anna van d<.'r
Does (, 1572, t vóór 1639), dochter
van Jan vall der Does (Douza) \"iln
Noordwijk en Elisabcth \/:lil Zuylen
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n.-Ommtlnrtikr &'1l<'n ~n Sl=>hWIZ~n (IImnIM"'>lr;..lIl, (971) lSO.
Vgl. Rijluorcllid m G,oningen. Hui~,dI"'fFamllum no, ool<k voor hel maktn van ten g",f\;dd-<. u,;k ~crk ...n Will ...... irrum. ca 17i0: dt a.nnemrT ""I d. I;.,\I<n
... n d.. lcd.n der f.mil. .. Rcn~'s di .. lli; in d .. grond legcn1<ornl tJl .. n .LlJn 10'.k keld .. r J<1"ff'I i•. 1.<.»>t b«ndtren ... n leden der f.milie R.. ns.... moellli; in e.", lus, ..
• "(lOm.lcn.n In .I.. k.Wtr ,,·tt, begraven. Z, .. ,·oon. ""lIulS, G.-d~"h,~trrlog/''"'/e>t, nr$ J4'M, 3495.
Zie hCl .. lIild .. ,i' .••" .... ,ig "p he, SloI G.XI .. n., .fg"Dc-.ld bij W. Onkm."n, 'k,,/i(l,kturu. His,onj(l" P"'fik ~",I I'",UlS<' "CT Knyphllu$lJ" ' .... /,k"b"tgt'r· Ikn"",*,
iOld .. nburg. 1'182) ,.. g.. no,'" p. 2,.
Vgl. !'.thui•. G~I~"h"tl<l,."igh<d"". nr 2733.
Cruy, 544, .f«hrift: Dominus proYidebit. I/ij zal inga.n in .I,'
Zij lull .. n ",;t<n ol' 11 .... ~I .. rstcd.n. ,..,,, ijgelijk di .. in ,ijn 0l'reçlltigh.id g..,... nddcl h«~.
M. t,"ng~rink·Koom.n~, Hrr ge>/~(hl h~,,,,,. c.:w""I..,,! ",W n">I ",,,hr!r~,,,,lir ~,' 11. O""It~I",,,kn in ,Ir /$t on /tÎ<" ffI,w(Groning<nJll.,a .. ,•. 19)81, in hClI.igondtr
IIoofdsluk 'v. Zie ook: L AI,-Boiten. 'H .., p<>"'<1 ,·.n t!Nlk ....." R3$kwcnl'. ,~I,,,I m 1..""lr. CuJ""""Uloro<h ''1'lsrllnfi """,. Gmn;,rgrn, til (1994) 2·7.
Ri;!u""II,tfin Gr... "in~n, G<n<alosi .. b. ,erumding~2 (f.""um).
Harlgorink·KO\>n,. ns. E"~"",.I1",,fd,w~ IX.
GruysS4~. ,"0c>1""".rn~ •• n, .. kming~": h,~r word." ~n ~)(Jn Willem h.t~ S) <'11 ~""leI ""du gcnocD'<,ko Ik>ch,~r wnndd.
Zie: 11. f. K. ' .." N .. rop. \'nlt n./J.... .to' "t'"",m. Dd/~IIn",bca,ld ""Ir Ujlimtkrn d~«n'r ""Ift "'" de UWllh.."dt .... "w('s·G,..vcnh.agc. 19841 lIS.
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\"an de Iher. Caspar van Ewsulll was
aanvJnkclijk mili tair, van 1599-1639
droSI van Drenthe Js.
5 Willem va n Ewsum, heer \'an Nienoord,' na 1600, t 7.6.1643. Zoon van
Caspar (zie 4) en Anna van der Does.
Tr. 1638 Margaretha Ikata Frydag van
GOOens (zie 7).
6 Elisa btth van Haren, ' ca 1590, t
29.9.IM5. Doch ter van Herbert , hee r
Vim Hoepen en Margaretha Schade.
Tr. 161 5 Ha ro Frydag. heer van Gödens,
12.1.1578, t 15.1.1637, weduwnaar van Catharin~ von [n- und
Knyphausen. Een broer van Catharina
was Philipp Wilhelm von In- und
Knyphausen. Hij was dl' vader van
Grorg Wilhelm, d ie nwt Anna van
Ewsum trouwde (zie 10)16.
7 Matgarttha Beata Frydag, ' 19.6.1621,
t 12.-01.1665. Doch ter van Haro, heer
van Gödens en Elisabeth van Hare n
(zie 6). Tr. I. 1638 WiJlem van Ewsum
(lÎe 5); 2. 1645 Rudolph Wilhelm vo n
In- und Knyphausen ( 1620- 1666),
heer van LOtetsburg. Zoon van Enno
Wilhelm, hetr van LOtetsbu rg en Uplell'ard, rn Anna Maria von Amelunxen. Rudolph Wilhelm was l'en
oudere broer van Carel Hit"ronymus
van In- en Kn iphuisen, dt" eerste man
van Anna \'3n EW$um (zie 11) ' 7.
8 Wilhelm van In- en Kniphuisen,
dec. 1646, t 23.6.1654. Zoon van Ru-
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trouwens ook duiden: Hyma Manninga was de grootmoeder van Carel Hit"ronym us en Rudolph Wi lhelm van Inen Kniphuisen. Een doc htcrtje van dl'
laatste en Margarctha Bcata Frydag
kan het niet rijn geweest, daar zij
slechls drie kinderen hadden; Haro
Caspar, Wilhelm (lÎe 8) en t"en dochter Maria EJ isalxth, die later mct Timan van LinteJo trouwdt"lO.
IQ Philipp Wilhel m von In- un d Knyphausen,' 1591, t 5.3.1652. Zoon van
Iko en O riana van El teren en Vogdzang. Philipp Wil helm was heer van
Knyphauscn in Jeverland dat hij In
1624 aan Anton Giinther van Oldenburg moest afstaan 2 1. Tr. I. Calharina
Wersabc; 2. Anna Elisabcth, dochlt"f
van Gootg Graaf van Wurbna en
Freudenthal in Bohemen en van Elisabt"th von Eilzing, wed. Baron von Conari tz; 3. Magdalena (+ 21.7.1661),
doch ter van Johan Graaf van NassauSiegen en Magdalena van Waldcck u .

1 I Gw rg Wi lhdm van In- ell Kniphui se n,
13.11.1635, t 5.9.1709, zoon
v-.In Philipp Wilhelm en Anna ElisaIxth \"on Wurbna-Freudenthal (zie
10). Het"r van Elteren en Vogelzang
('5 Hert"nelderen in hel Sticht Luik,
thans Belgisch-Limburg ), erfdijk bestuurdt"r van Bastenaken in het hertogdom lu~emburg. Tr. 1665 Anna
vanEwsum,·1640, t 6.11.17 14,wed.
(huwelijk
1657)
VJn
(arel
Hieron}'ffius van In- en Kniphuiscn
(' 28.10.1632, + 31.7.1664). Zoon \'3n
Enno Wilhdm en Ann.l Maria von
Amclum:en (zie ook 7). (arel Hinonymus en GCQrg Wilhelm wart"n ach terneven.

Over dt sclrrijl'l'f
Dr. H. FeenSlra, Torenweg 29, 9989 BD
WarffUIll, promoveerdt" in 1981 op het
proefschrift De bloei/ijd err /tel ven'aimIl
dl' Omme!mrder mie! {1600- 18OO}. Hij is
free lanct"-histori(us cn houdt zich \'ooral
met de cultuurgeschiedenis \1;111 Noordoost-Nederland en Noordwest-Duitsland
bezig.

Vrrmllll'o{mlirrg illll5tratie$
Roclo(Feringa. Tolbert: 1.2.3.6. 1,8, 9. IQ,

11.12. IJ.
Hidde Feen$lra, Warffum: 4.
John Stoel, Haren: 5.

Links de lekst zoals d il' werkel ijk op de koperen doodki stjes \'oorkolnl, rechts di e
volge ns het afsch rift dat hiervan in 1814 we rd gemaakt (Archief Gruys 544).

Bijlage 1

DES

dolph Wilhelm en Margaretha Ikata
Fryd ag (zie 7). Broer van Ha ro Caspar, IJter heer van Ulru m l8 .
9 Hima Margaretha va n In- en Kniphuisen, • na 1657, t 13.6.1665. Het
moe t hier gaan om ee n va n de leven
kinderen van Anna van Ewsum en Carel Hieronymus van In- en Kniphuisen, die allen jong stierven (zie ook
11 )19. De naam Hima ka n hierop
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Beata va n Rasquet wedu we van Wigbolt
van Ewsem tot Ewscm ende MiddelS lUm
ende Geertruit van Wilich vrouwe van
Wigboh van Ewsem heere van Nienoort
cnd e des landes Vredewo ld ove rste

!)'DE OES !.ANDES VIIF.OF.WOI.T OVI!RSTf.

1$ Hntgmnk. Koomans. E....um. 332. 3.H. .H1. Ann~ .... n d~r I>oe. is ~fgebo:dd bij Van Ninop. 1I,"'1tn. $6-57. In 1601 trl)Uwd~ Anna v-.n E..-.um. dot lu".r .... n Caspar.
mft SI ...·.n van der Does,<k
'-;tn >ijn vr(lUW.
16 Na.r gC'gt'·.ns, vOr$trokt d()(l, rncvT<luW I. IUrn'" in Au,irh (lP g",nd van d.
«lltorli. in het Hnis;,,,,hiof LUietsbu'g. Ca, h","" ,-on KnyphJn.l.m ,..31 d<:
dorh' ...... n!co, hoofdtl;ng" Inh.u .... en K"yph.ltlO".n (),-i.na van Eh~r.n.
11 Gtgrwns .... n I. Ranun. als V()fen; \'0011. W. I. I. C. 8ijkv<-ld, '1,<'1 gesI~h, VOl) Innhou ... n UM Knyplt;,ouS('1l in d<: N<:<ktl.nden 16045· 18S4·, Gnmi"fscM Vmba/m.. ,,,,"
1935, [J2· t53, h .... t39.
18 Gru)'> 54oI , GesI~...-gû.,,,- der f. mili. In _n. Kn'phu,,"n. Gtlol'S,,<s;. t<t der (.m,li< M.nninga.
19 Zit Bijlt>.Id, 'Innha....,n ' . 139. TWH g<noalogi~h. h... in Gruys 5-14 hrbben dir•• lfd. g<"Seven . U" h., , ... Hd. huwtlijk van Anna v>" F.wwm 0,., Gw'll WiJhrlm lan
In-.n Kniph"i .. n kwam .I""hu ... n zoon C... I Fordin.nd vOOrl.
20 Grul" S14 . GdJ.gt~s'.r. Tim' n .... n limelo en M.ri. Eliub<th ".n In- en Kniph"i ... n wa .. n de I)udm; van E"..-hard Fr«kri~ In L;"trlo, httr vJn Strd"m (,'g!.
!'. thuis. ~Tdiglrakn. nr 3493 ).
II Ordnn.nn . Hrrr/irlrl:titm, t41.
Grg<vtn. v.n l. IUmm, .( s vo .. n.
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SI81LLA VAN IlWSUM DOCHTER VAN NlENOORT

ENDE

DES

LANDES

VREDEWOLDT

Sibilla van Ewsum dochter van Nienoort
ende des landes Vredewold obijt 1636

QUIlT I)EN ... 16J6

CASPAR VAN EWSVM
OORT VRI!DEWOlDT
DROSSART

VAN

LANTSCHAP

HPERIl VAN NII!NENDE

NOORTWlJCK

COEVEROEN

DRENTHE

ENDE

COLONEL

DES

0811T

Casper van Ewsum hcere van Nienoort
Vredcwold ende Noorwijk drossaart van
Couverden ende des Lands<:hap Drenthe
coJlonel obijt 1639 op Hemelvaats dag

16)9 OP H J! M ELVAERTSDAGli

WILLEM VAN EWSVM HEER.!! VAN NI ENOORT

~NOE

DES

LANDI!S

VREDEWOLT

OI;lIIT DEN 7 IVNIl 1643

ELSAUET VAN HAREN WEOVWE VAN HARD
I'RIIOAGII IlEERE TOT GQIl O ENS 0811T DEN
29 SEPTEM8 [ er] 1645

Willem van Ewsum heer van NÎenoort
ende des landes Vredewold obijt den 7
junij 164 5

Elisabet van Haren weduwe van Haro
Frijdach heere tot Goedens obijt den 29
september 1645

24 O... , .... ast in Gru)" S44 nogdt Itksl: ~btg;l'<1h. ",n FriJ<l;ach .... n Gonkns ~'ouw .... o In· tn Knipb,,~n. v'OUwt .... n l uubotch. Nitnoort mdt Vm:lt'WOId. Obljl 11
"p,il1S1S (jaartat mtl potlood v.rbel.,d in 16M).
25 V.rtating: Gc-org Wil hdm G .... f v.n Inhou .. n on Kniph.u .. n heen \l il pi~l.il voor zijn oud... op lijn btvel d. omhul .. ls von Philipp Wilh.lm, vanwtgo h<1 Hrili",
Room .. Rijk Vrijhft', .... n Inh.uSO'ltI.'ll Knip ...." .. n. fj'trtn tn Vogd""ng. orf.lijk ootu"rdtr ",n a.st.nak.n,.n (di.) ,... n rijn «htg.not. M.gdalc .... gcbo .... n G... vin
>"n N;lU;lu,SitJtn. ",n lItt"",n hitrhn-n 1.11.'11 brl.'ll",n.
tn Ikm""pt Wft'rgqj<"'Ml utijn .. 'tkst (Grol'" S44 ) ",..,... ml.'ll'ox",·t... ' .1••~u,-w.. 'oppidr' .lsoppidi, ·''P·.h ergo 1.'11 '<omis' .\smmn Inm.
26 Urn., lolt. kruik, urn. ,-.1. ·Ur.... ' is ht.r wtllkht do lottrrliiko ~""ling ",n h<1 woord dood{cn)nt, dat in Ik l~nti.nlk.n achnitrnk «uw tom. voor lijkktst wml
gobru ikt.
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IotARGAJlETHA III!ATA FRljOAGti VAN
GOEDESS FRljVROVWE VAN IN IlN
K~IPHVISE!<.· VROVWE l~n] LVTSI.IORGH
NIENOORT ENDE VREDEWOI.OT OBUT OIlN
I! APRlllÓÓS

Margareta ~n Frijtach van Goe<Iens
vrijvrouw ~n Jn- en Kniphuisen vrouw
van lutsburgh, Nienoort en Vredewold
obijl den 12 april 1665.24

WILHElM FRljHIlER VAN IN EN KNIP
HVISEN Ol.lljT DEN 23 lVI"I) 1654
HIMA MARGARETHA FREIJLIN VAN IN I!N
KNIP HVISEN OUIIT DEN 13 IVNII 166S

\Vilhelm vrijheer van In- en Kniphauscn
obijl den 2J junij 1654
Hima Margaretha Freijlin van In- en
Kniphausen obijt den 13 junij 1665

Etn kistje zonder opschrift, waarop vol-

Exuviae[!] Philippi Wilhelmi S[ancti]
R[omanij I[mperiil lib1eri] Baronis InhausJa le et Kniphaus[a]e, Elteren el
Vogelzang, Praefecti heredilariÎ oppidd!]
Bastonagi ejusque conjugis Magdalcnae
natae Comitissae Nassoviae Sigensis
pietatis erga]!! parenlibus ductu Srema
hic transferri curavit Georgius Wilhelmus
Comisl!lab Inh[ausen] et Kniphausen 25

het afschrift in Gruys 544 een ziJvertIl plaatje bevestigd was met de nevenSlaande teksl:
gtnS

Bijlage 2

Tekstplaatje in de grafkelder dat bij de kisten voor Georg Wil helm van In- en Kniphuisen
behoorl, met daa rnaaSI de vertaling

Dleo] o[ptimo] Mlaximo] s[anclissimo]

Aan de algoede, allerhoogste, allerheiligste God!

MOlTALES EXUVIAS GEORGl! WILtlllLMI
s[ancti] R[omani] t[mperii] COMiTlS 11'1HIis.E ET KN1PHUs.f! I>QMINI N1ENORTi€
ET TERRITORII VRI'.DEWOLDl.t': CONTI NET
H,a: URNA
NATUS ALTENACHII XIX KALENo1as] OECEMs[ris] ANlnoJ SA1[vatoris] MOCXXXV
DECESSIT NlI!NORT.t': !\.uemsis NONIS SEPTE.'otS[riS] AN[OOJ sAL[vatorisl MUCCIX

Deze kist 2b bevat het sierfelijk omhulsel
van Georg Wilhelm, vanwegt" hel Heilige
Roomse Rijk Graaf van In- en Kniphuisen, heer van Nienoord en hel land Vredewold.
Geboren Ie Ahenach op 13 november van
hel jaar onzes Verlossers 1635, overleden
op Nienoord, de Sc van de maand sepIt"mber in hel jaar onzes Verlossers 1709.

