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Veranderde Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen zijn familiewapen nadat 

hij in 1694 graaf was geworden? Nee.   
(Voor alle afbeeldingen op rij, zie opsomming familiewapens achterin.) 
 

Wouter van Schie, 23 februari 2017 (zeer licht aangepast in februari 2020) 

 

Sommige mensen denken dat de tweede echtgenoot van Anna van Ewsum, Georg 

Wilhelm von Inn- und Kniphausen (1635-1709), heer van Nienoord en Vredewold, zijn 

familiewapen geheel heeft aangepast nadat hij op 9 maart 1694 door keizer Leopold I in 

de gravenstand was verheven. Ook wordt wel eens aangenomen dat hij het 

Kniphausenwapen toen met dat van zijn echtgenote heeft samengevoegd tot één nieuw 

wapen. Voor beide opvattingen geldt dat ze niet kloppen. Dat toon ik in deze pdf aan. Er 

is volgens de keizerlijke oorkonde alleen een extra leeuwtje, in het midden van het 

hartschild, bij gekomen. Maar: dat blijkt er al lang te zijn geweest. Vermoedelijk is in 

1694 slechts een bestaande situatie officieel goedgekeurd. 

 

- In deze pdf zijn 'links' en 'rechts' bedoeld als 'voor de kijker links/rechts' 

- GA = Groninger Archieven 

 

Er zijn twee centrale familiewapens van de Von Inn- und Kniphausens. Die situatie is ontstaan na de 

overgrootouders van Georg Wilhelm, Tido (I) von Inn und Kniphausen en Eva von Rennenberg. Twee 

van hun zoons zijn volwassen geworden, Iko en Wilhelm. Zij, en daarna hun nazaten, gebruiken elk 

een eigen wapen (zie de foto's 1 en 2). Hierna bespreek ik deze. 

 

Iko: Kniphausen-Elteren-

Vogelsanck (foto 1) 

Het Kniphausen-Elteren-

Vogelsanckwapen heeft op 

veld I en IV een zwarte 

leeuw op goud, voor 

Kniphausen. Op II en III zie 

je vier keer vijf gouden 

blokjes met een gouden 

kruis in het midden op een 

rode achtergrond, voor 

Elteren-Vogelsanck; dat is 

een familiebezit in wat nu 

België is. Iko trouwde met 

Oriana van Elteren; zo 

verkreeg hij dit bezit.  

Georg Wilhelm is een kleinzoon van Iko en Oriana, en hanteert dus het Kniphausen-Elteren-

Vogelsanckwapen. Bij Georg Wilhelm heeft het hartschild op veld I en IV een rode adelaar-met-ster 

op goud van de borg Nienoord in Leek, op II een zilveren ridder te paard op rood van de heerlijkheid 

Vredewold (met aan alle vier zijden zilveren tanden op de zoom) en op III een zwarte draak op zilver  

 

Foto 1: Familiewapen van Georg 

Wilhelm von Inn- und Kniphausen, op de 

herenbank in de kerk van Midwolde. 

 

Foto 2: Familiewapen van Carel 

Hieronymus von Inn- und Knip-

hausen, in de kerk van Midwolde. 
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van de heerlijkheid en borg Uplewert/Upleward, gelegen in Ostfriesland. In het hartschild geeft men 

vaak het (aanvullend) bezit aan, zoals hier ook. In het hart van het hartschild zien we een zwarte 

leeuw op goud. 

 

Wilhelm: Kniphausen-Uplewert (foto 2) 

Het Kniphausen-Uplewertwapen heeft eveneens de twee leeuwen voor Kniphausen (op I en IV) en 

daarbij twee keer de draak voor Uplewert (op II en III). Uplewert kwam via Hyma Bindelef Beninga 

van Uplewert in de familie. Zij was de echtgenote van Wilhelms grootvader Folef, die de vader was 

van Tido I. Wilhelm trouwde met Hima Manninga, via wie hij de Lütetsburg bij Norden in Ostfriesland 

verkreeg.  

In deze tak zitten Rudolf Wilhelm, stiefvader van Anna van Ewsum, en diens jongere broer Carel 

Hieronymus, Anna's stiefoom én eerste echtgenoot. Zij zijn kleinzonen van Wilhelm en Hima. Het 

wapen van deze familietak, én dus van Carel Hieronymus, heeft in het hartschild alleen Manninga. 

Dat is een klimmende leeuw  op linkerhelft groen en rechterhelft zwart; zie foto 2. 

 

Anna en Georg Wilhelm 

Van het wapen van Anna van Ewsum bestaan in principe twee varianten. Je hebt ten eerste 

Tamminga/Ewsum (foto's in mijn boek op onder meer p. 88, 89 en 111), waarbij de linkerhelft rood is 

en de rechterhelft van boven naar beneden goud-blauw-goud. Dit wapen zie je ook op de 

rouwborden van Anna's vader en grootvader in de kerk van Midwolde (foto's in boek op p. 94) én op 

Anna's portret van 1688 in Gödens (foto in boek op p. 111). Daarnaast is er het Ewsum-Nienoord-

wapen, met Tamminga/Ewsum op I en IV, en op II en III Nienoord (foto in boek op bijvoorbeeld p. 67 

en 96). Dit wapen komt veel vaker voor bij Anna. (Voor het boek: zie de bronnenlijst.) 

Er bestaat daarnaast nog een alliantiewapen van Anna en Georg Wilhelm, dat bijvoorbeeld is te zien 

op Anna's rouwbord in de kerk van Midwolde (foto in boek op p. 65). Hierop is eenvoudig Ewsum-

Nienoord tegen Kniphausen-Elteren-Vogelsanck aangeplakt. Anna's wapen zit rechts, dat van haar 

tweede echtgenoot links. Dit wapen vind je onder andere op Nienoord op het borgpoortje uit 1678 

en de buitenpoort uit 1708. Nergens is een (alliantie-)wapen van Anna en Georg Wilhelm bekend 

met een of ander geheel nieuw, geïntegreerd familiewapen.  

 

Helmtekens 

In de keizerlijke oorkonde van 9 maart 1694 (GA 626-817), met 

de toekenning van de titel van 'graaf' aan Georg Wilhelm, vind 

je het Kniphausen-Elteren-Vogelsanckwapen. Het is fraai in 

kleur getekend, met vier verschillende helmtekens op de 

kroon (foto 3; zie ook in mijn boek de foto op p. 101; voor een 

beschrijving van de helmstukken, zie de Opsomming achterin). 

Vergelijkbaar mooie tekeningen zijn te zien in de 

familiestambomen van Von Inn- und Kniphausen 

(archiefstukken GA 626-725a en GA 626-802).  

Bijzonder zijn helmen met helmkronen en helmtekens zeker 

niet, want je vindt ze erg veel bij familiewapens. De ene keer 

zijn ze er, de andere keer niet, en dat bij hetzelfde 

familiewapen. Dit blijkt ook bij Georg Wilhelm het geval. 

 

Foto 3: Familiewapen van Georg 

Wilhelm von Inn- und Kniphausen, 

in de keizerlijke oorkonde van 1694. 
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De vraag is nu hoe het precies zit met het voorkomen van de vier helmtekens: markeren ze het tot graaf 

verheven zijn? Het antwoord luidt: nee. In de keizerlijke oorkonde staat dat het familiewapen van Georg 

Wilhelm 'insigni additamento, Leone videlicet tertio, qui Scutarijs similis sit, in scuti penetralibus posito 

auximus', wat wil zeggen: 'wij hebben een teken toegevoegd, namelijk een derde leeuw die hetzelfde is als 

die op het schild, in het binnenste geplaatst'. Daarna beschrijft de oorkonde het wapen zoals dat al bekend 

was. Je kunt niet uit de bul lezen dat de vier helmtekens ook nieuw zouden zijn. Het enige 'vermeerderde' is 

de leeuw in het hart van het hartschild. Maar klopt het wel dat die vermeerdering ook feitelijk toen pas 

plaatsvond? Nee, want we zien de hart-van-het-hart-leeuw al meermalen voordien, bijvoorbeeld op de 

kanonnen uit 1676 en de lakzegels uit 1688 en 1689. 

Op het wapen op het door Bartholomeus Eggers gemaakte marmeren standbeeld van Georg Wilhelm 

in de kerk van Midwolde zitten exact dezelfde vier helmfiguren als die in de keizerlijke oorkonde van 

1694. Het standbeeld is zeer waarschijnlijk in of vóór 1692 (overlijdensjaar Eggers) gemaakt, dus vóór 

de verheffing van de heer van Nienoord tot graaf. 

Het marmerbeeld is zelfs heel misschien al in 1669 opgeleverd, want Winkler Prins' Geïllustreerde 

encyclopaedie, Volume 6, van Henri Zondervan, Elsevier, 1916, p. 647, vermeldt: 'In 1669 maakte 

Eggers het groote reliëf in den gevel der waag te Gouda en een beeldt in de kerk te Midwolde bij 

Groningen, dat Georg von In- und Knyphausen voorstelt'. Of het genoemde jaartal klopt, is zeer 

onzeker. Het is bij mijn weten de enige bron die dit vermeldt. Vermoedelijk is de schrijver hier in de 

war met het jaar van oplevering van het grafmonument voor Carel Hieronymus.  

 

Op de ons bekende familiewapens na 1694 ontbreken de vier helmtekens, maar je ziet ze evenmin 

op de meeste wapens vóór die tijd. Neem het wapen op het toegangspoortje uit 1678 op de borg 

Nienoord (foto in boek, p. 92) of dat aan de bovenkant van het grafmonument van 1669 in de kerk 

van Midwolde (foto 4). Beide zijn van ruim 

vóór 1694, dus toen Georg Wilhelm nog 

baron was. En wat blijkt: de hart-

hartleeuw zit er al op!  

Nu nemen we wel aan dat Georg Wilhelm 

zelf 'BARONI' (= baron) door 'COMITI' 

(comes = graaf) heeft laten vervangen op 

het tekstbord (cartouche) van het 

grafmonument (zie foto in boek, p. 87), 

maar zou hij ook het marmer van zijn 

standbeeld hebben laten bewerken, en er 

vier helmtekens bij hebben laten maken 

vanwege zijn nieuw verworven graaf-zijn? 

Nee, dat kan zeer waarschijnlijk niet. En, 

sterker nog, hoe komt de hartleeuw op het 

marmeren wapen van Georg Wilhelm dat in 

1669 gereedkwam, bovenaan het 

grafmonument? 

 

Een aparte plaats neemt een aantal familiewapens in dat twee helmtekens heeft. Bij Georg Wilhelm 

zijn die tekens de leeuw van Kniphausen en het Elteren-Vogelsanckpoppetje. Een voorbeeld hiervan 

 

Foto 4: Familiewapen van Georg Wilhelm von Inn- und 

Kniphausen bovenaan op het grafmonument in de kerk 

van Midwolde uit 1669. 
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zie je op de wapens op de portretten van Georg Wilhelm en Anna uit 1688 die in Gödens hangen. (Op 

Anna's portret lijkt hier slechts één helmteken te zijn, en wel een niet nader te duiden vogel (foto in 

boek op p. 111).) Ook vind je ze op het geschilderde wapen van de heer van Nienoord op de 

herenbank in Midwolde (foto in boek op p. 67). Dat wapen moet van in - of na - 1665 zijn, het jaar 

waarin Anna en Georg Wilhelm hun huwelijksakte ondertekenden. De herenbank zelf is van 1660, 

zoals erop is geschilderd.  

Bij Anna en Carel Hieronymus zie je helmtekens op hun marmeren wapenbord (respectievelijk 

'KNIPHAUSEN' en 'EWSUM') van het grafmonument in Midwolde: bij Anna zijn dat twee niet nader te 

duiden vogels en bij Carel Hieronymus de leeuw en de draak, die je ook aantreft op de klok van de 

kerk in Tolbert (foto in boek op p. 110) en op de zilveren doos uit 1662 (foto 7). Op de herenbank in 

Midwolde, waar - op het Kniphausen-Elteren-Vogelsanckwapen na - aan de linkerzijde de voorouders 

van Carel Hieronymus zijn te zien, heeft Anna's wapen een kraanvogel(?) en een arend (foto in boek 

op p. 67).  

 

We kunnen uit dit alles concluderen dat het al dan niet voorkomen van (vier) helmtekens geen 

verschil betekent tussen een familiewapen van Georg Wilhelm van vóór en van na zijn benoeming tot 

graaf. 

 

Hartschild: toch één verschil? 

Een ander punt ter bespreking betreft het feit dat de ridder op het paard (Vredewold) in het 

hartschild op het marmerbeeld van Georg Wilhelm uit 1692 (of eerder) naar links gericht is. Dat is 

opmerkelijk, omdat de andere ons bekende wapens met hartschild tot dan toe een ridder naar rechts 

tonen. Áls het beeld van Eggers in (of vóór) 1692 tot stand kwam, vormt deze naar links gerichte 

ridder dus een uitzondering, omdat na 1694 de ridders allemaal naar links zijn gericht.  

Eveneens een uitzondering op dit vlak is het lakzegel dat is gebruikt bij de huwelijksakte van de zoon 

van Georg Wilhelm en Anna, Carel Ferdinand, in 1689 (foto in boek, p. 202). Want ook hier is de 

ridder naar links gericht. Dus er komen niet alleen vanaf 1694 ridders naar links voor. Overigens, het 

lakzegel uit 1689 heeft de naam van 'CAROLUS FERDINANDUS', en is dus van Carel Ferdinand zelf. Hij 

wordt er 'BARON' op genoemd. Het familiewapen is echter hetzelfde als dat van zijn vader. 

Aan de andere kant zien we een naar rechts gerichte ridder in het boekje Entretiens solitaires d'une 

ame dévote avec son dieu (foto in boek op p. 79). Georg Wilhelm schreef dit godsdienstig werkje en 

liet het in 1693 uitbrengen, dus vóór de pauselijke oorkonde, maar hij noemt zichzelf erin al 'Graef 

van Kniphuizen Nienoort' (vertaling uit de uitgave van 1747; zie Opsomming). Dus op grond daarvan 

zou je dan een ridder naar links verwachten.  

In de keizerlijke oorkonde van 1694 wordt voor geen der stukken op het wapenschild een gerichtheid 

aangegeven. Dat geldt voor alle velden, zowel de vier hoofdvelden als de vijf van het hartschild.  

 

Je ziet dat op een alliantiewapen soms bepaalde stukken bewust horizontaal gespiegeld worden in 

vergelijking met dezelfde stukken op de afzonderlijke wapens. Dat kan dan een uiting van 

'heraldische courtoisie' zijn (zie in mijn boek p. 106-107). Je kunt daarom denken dat het naar links of 

rechts gericht zijn van de ridder in het hartschild heeft te maken met de kwestie of er sprake is van 

een alliantiewapen of niet. Van de alliantiewapens waarvan we het jaartal weten, is in 1678 de ridder 

op II in het hartschild naar rechts gericht en in 1708, 1709 en 1714 naar links (zie Opsomming). Die 

gerichtheid is in lijn met 'rechts vóór 1694' en 'links na 1694' bij de afzonderlijke wapens. Dus is hier 
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geen sprake van heraldische courtoisie, al vind ik het bewijs mager. Ik ga er voor het hartschild van 

uit dat er geen aanwijsbare reden is voor de specifieke positie van de ridder te paard. De ene keer is 

hij naar links gericht, de andere keer naar rechts. Mijn conclusie is sowieso dat het naar rechts of 

links gericht zijn van de ridder op het hartschild niet duidt op een verandering van Georg Wilhelms 

wapen in 1694. 

 

Verwarring door Rolland, Rolland en Rietstap 

Op de tekening van het familiewapen van Kniphausen-Elteren-Vogelsanck in het gezaghebbende 

werk van Rolland, Rolland en Rietstap (1967; zie bronnenlijst) is de ridder in het hartschild naar links 

gericht. Het boek maakt 

onderscheid in twee wapens voor 

Kniphausen-Elteren(-Vogelsanck) 

(foto 5). 

Je ziet: 

- 'Innhausen und Knyphausen zu 

Eltern Ostfrise' (links) 

- 'Innhausen und Knyphausen 

(CTES)BONS zu Eltern und Volgesang 

Ostfrise' (rechts) 

 

NB 1 'Volgesang' is waarschijnlijk 

een schrijffoutje.  

NB 2 'CTES' is 'comtes' (Fr) = graven, 

en 'BONS' (Fr) is 'barons' = baronnen'.  

 

Het onderscheid in foto 5 toont het 

verschil in mét en zónder 

hartschild. Volgens de tekst bij de tekeningen is dit verschil dan te verklaren uit (a) 'Eltern' tegenover 

'Eltern und Volgesang', en uit (b) '(CTES)BONS' tegenover niet-graaf of -baron. Ik ben niet geheel 

overtuigd, want het wapen zonder hartschild zien we ook wel bij Georg Wilhelm, namelijk op zijn 

portret in Gödens uit 1688, én hij had het wapen mét vijfveldig hartschild al ruim vóór hij graaf werd. 

Op het wapen in Gödens zijn overigens de leeuwen niet gespiegeld ten opzichte van elkaar, zoals 

elders juist steeds wél bij de heer van Nienoord. Ze zijn daar beide naar links gericht. Dat gelt ook 

voor het wapen zonder hartschild op de borst van de reus van de Bolderberg, die gelinkt is aan Georg 

Wilhelms neef Ferdinand (zie tekst hierna, en zie foto op p. 105 van mijn boek). 

 

Bij Rolland, Rolland en Rietstap zijn op het wapen met het hartschild de leeuwen op I en IV niet 

gespiegeld. Ze kijken hier beide naar links, terwijl ze bij het wapen zonder hartschild juist wél 

gespiegeld zijn. Hier zijn de leeuwen echter, ander dan elders, naar binnen gericht, naar elkaar toe. 

Dat is opmerkelijk, want dat zien we nergens bij Georg Wilhelm. De leeuwen op zijn wapens zijn zo 

gespiegeld dat de leeuw op I naar links kijkt en die op IV naar rechts.  

 

 

 

Foto 5: Familiewapens van Kniphausen-Elteren-Vogelsanck in het 

boek van Rolland, Rolland en Rietstap. 
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Er is nóg iets. Georg Wilhelms oudere neef Ferdinand von Inn- und Kniphausen (1611-1699), heer van 

Elteren en Vogelsanck, was een baron (vrijheer/ Freiherr). Daarom zou zijn wapen dan toch ook het 

hartschild moeten 

hebben, volgens 

Rolland, Rolland en 

Rietstap? Hiertegen 

kun je vervolgens 

inbrengen dat de 

auteurs 'Ostfrise' 

erbij vermelden 

(foto 5), terwijl 

Ferdinand in 'België' 

woonde. Dus dan 

zouden de plaatjes 

niet voor hem 

gelden. Er is in het 

boek verder geen ander 

Kniphausen-Elteren      

(-Vogelsanck)- wapen opgenomen. Ik merk hier nog graag op dat mij geen informatie bekend is over 

een verschil tussen het wapen van Elteren enerzijds en dat van Vogelsanck anderzijds dat 'wel of niet 

hartschild' zou rechtvaardigen. 

 

Wel zijn er nog drie Kniphausen-Uplewertwapens te zien bij Rolland, Rolland en Rietstap (foto 6). De 

drie plaatjes zijn hetzelfde, maar de benamingen verschillen. Ik weet niet naar wie of wat de 'P' in 'P. 

de Groningue' ('Groningue' zal 'Groningen' zijn) en 'Han.' (met punt vanwege een afkorting?) verwijst, 

maar 'de Lützburg (BONS) von Ostfrise' heeft betrekking op Wilhelm von Inn- und Kniphausen en zijn 

nageslacht. De schetsen zijn hetzelfde als een tekeningetje in het Nederlands Adelsboek 1914, waarin 

de familie Von Inn- und Kniphausen wordt beschreven (p. 423). (Hoewel ik er hier niet dieper op inga, 

volsta ik met de opmerking dat het vreemd is dat hier zowel de leeuwen als de draken naar binnen 

zijn gespiegeld, en niet naar buiten zoals op de familiewapens van Carel Hieronymus (17e eeuw) en 

Willem van Inn- en Kniphausen (18e eeuw). Op het wapen op de poort van de Lütetsburg in Norden 

zijn alle vier stukken overigens naar links gericht.)  

 

De conclusie is in elk geval dat de afbeeldingen en onderschriften in Rolland, Rolland en Rietstap 

enige verwarring veroorzaken en zeker geen bewijs zijn voor een wapenverandering bij Georg 

Wilhelm in 1694.  

 

Leeuwen aan de flanken 

Het wapen in de keizerlijke oorkonde van 1694 wordt geflankeerd door twee opstaande leeuwen. 

Deze zien we eveneens onder meer op de poort van 1708 en op het rouwbord van Georg Wilhelm uit 

1709. Toch zijn ze er ook al eerder, want je vindt ze bijvoorbeeld op de lakzegels van Georg Wilhelm 

uit 1688 en 1689. Bovendien zijn er leeuwen in het door Georg geschreven boekje uit 1693 én aan 

weerszijden van het alliantiewapen van Georg Wilhelm en Anna op het balkon in de kerk van 

Midwolde, waar ook de hart-hartleeuw is te zien. De ene keer zijn de leeuwen op de flanken 

 

Foto 6: Familiewapens van Kniphausen-Uplewert in het boek van Rolland, 

Rolland en Rietstap. 
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omziend, de andere keer niet (zie de Opsomming). In de keizerlijke oorkonde staat niets over het al 

dan niet omzien. Ook op dit vlak is de conclusie gerechtvaardigd dat er zich in 1694 geen verandering 

heeft voorgedaan. 

 

Drie en vijf fleurons  

Een bekend verhaal is dat een kroon 

met drie bladeren ('fleurons') zou 

duiden op een baron en vijf (zie foto 

7) op een graaf. In Duitsland heeft de 

'alte Grafenkrone' vijf fleurons (met 

dank aan P. Hoffer, die me hierop 

wees). Een vijfpuntige kroon met drie 

fleurons (met telkens een parel 

ertussen) is een meer algemene 

'Adelskrone', voor ongetitelde adel 

(dus geen baron, graaf of hoger).  

Als je kijkt naar de diverse kronen bij 

alle wapens van Georg Wilhelm en zijn 

nakomelingen, en als je ook het wapen 

van Carel Hieronymus erbij betrekt, zie 

je een heel gevarieerd beeld. Er zijn 

allerhande bladeren, bolletjes (= parels), ruitvormpjes en (trapeziumachtige) piramidetjes. In de 

Opsomming achterin zijn alle door mij gevonden familiewapenuitingen van Georg Wilhelm op een 

rijtje gezet en gedetailleerd beschreven, op volgorde van verschijningsjaar. Het lijkt er sterk op dat 

alle rangkronen vijf tanden met een vorm erop hebben, of het nu alleen bladeren of bladeren 

afgewisseld met bolletjes zijn. Er is één uitzondering: er zitten zeven bolletjes op de 

grafkelderdeksteen in de kerk van Midwolde. 

Op het rouwbord van Carel Hieronymus, Anna's eerste 

echtgenoot, is ook een vijfbladerige kroon te zien. Dit 

rouwbord moet uit 1664 zijn, dus ruim vóór de verheffing in de 

gravenstand van zijn achterneef Georg Wilhelm, in 1694 (zie 

foto 2 hiervóór). Carel Hieronymus is zelf nooit graaf 

geworden, maar hij had wél de titel van 'Vrijheer' (= baron). 

Dus dat zou de vijf bladeren verklaren. De stelling 'drie fleurons 

voor een baron' is dan echter niet houdbaar. 

 

Boven het combinatiewapen van Georg Wilhelm en Anna bij 

het toegangspoortje uit 1678 op de borg Nienoord, dus ruim 

vóór 1694, lijkt een driebladige kroon te zitten, maar dan wel 

met twee steenfiguren ertussen. Ook de twee helmkronen die 

je ziet op de zilveren doos uit 1662 waarin Carel Hieronymus 

zijn erfgrietmanschapsakte bewaarde (foto 8; in het boek 

vermeld op pag. 111;), tellen maar drie bladeren; hier lijken 

geen bolletjes of stenen tussen te zitten.  

 

Foto 7: Steenblok bij de toegang tot landgoed Nienoord in 

Leek. In totaal telt de kroon zestien fleurons; vier zijden van 

vijf (waarbij de zijkanten telkens gedeeld worden). 

 

Foto 8: Fragment van zilveren doos 

van Carel Hieronymus, uit 1662, 

met twee kronen die slechts drie 

bladeren hebben, en ertussen niets. 
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Op het marmeren grafmonument in de kerk van Midwolde zien we vijf fleurons op de kroon boven 

het combinatieschild van Carel Hieronymus, Anna en Georg Wilhelm. Het kunstwerk is al vervaardigd 

in 1669, ruim vóór 1694 toen Georg Wilhelm graaf werd.  

 

Ik zie dus geen enkele grond voor een aanname dat op het vlak van kronen iets is veranderd in 1694, 

toen Georg Wlhelm graaf werd. Wel merk ik hierbij op dat in de keizerlijke oorkonde staat vermeld 

dat de getoonde kroon een gravenkroon is ('corona aurea Comitibus tribui'). Zou je tóch een verschil 

moeten zien tussen de grafelijke tak van de Von Inn und Kniphausens en de baronnentak, dan merk 

ik op dat het rouwbord van baron Willem van In- en Kniphuisen uit 1768 in de kerk van Midwolde 

een vijfbladige kroon heeft, terwijl hij een nazaat was van de niet-grafelijke tak. Hetzelfde geldt voor 

het rouwbord van Johan Carel Ferdinand, die in 1737 overleed. Zoals ik hiervoor al aangaf, geldt 

hetzelfde voor Carel Hieronymus, die ook tot de baronnentak hoorde. 

 

Servet 

Het enige écht afwijkende familiewapen van Georg Wilhelm vinden we terug op een servet, in bezit 

van het Rijksmuseum (zie de Opsomming hierna, en zie foto in mijn boek op p. 108). Museum 

Nienoord heeft er ook twee (dezelfde?) van. Het wapen van Anna klopt hier overigens evenmin.  

 

- - - - - 

 

LET OP: Hierna volgt een opsomming van familiewapens van Georg Wilhelm, met eerst een 

toelichting. Zie vanaf de volgende bladzijde! 
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Toelichting op opsomming familiewapens van  

Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen 
 

Hieronder volgt een opsomming van alle mij bekende exemplaren van het familiewapen van Georg 

Wilhelm von Inn- und Kniphausen, met een gedetailleerde beschrijving van elk wapen; 'links' en 

'rechts' is hierbij bedoeld als voor de kijker, dus niet heraldisch. Alleen alle afwijkingen staan vermeld 

ten opzichte van het familiewapen uit de keizerlijke oorkonde van 1694 (zie foto 3 en foto 

hieronder). Dat familiewapen heeft de volgende kenmerken:  

 

- Let op: waar hierna 'bolletje' staat, mag 'parel' worden begrepen - 

 

 

Vier velden: 

op I Kniphausen: (zwarte) leeuw (met rode 

tong) (op goud) naar links gericht 

op II Elteren-Vogelsanck: vier keer vijf (gouden) 

blokjes (op rood), met in het midden een 

(gouden) kruis 

op III Elteren-Vogelsanck, idem II  

op IV Kniphausen, idem I, maar leeuw naar 

rechts gericht 

 

Hartschild:  

- op I Nienoord: naar links gerichte (rode) 

adelaar met (rode) ster achter de kop (op goud), 

met (rode) snavel, (rode) tong en (rode) poten  

- op II Vredewold: naar links gerichte (zilveren) 

ridder te paard (op rood), met (zilveren) tanden 

rondom op de zoom  

- op III Uplewert: naar links gerichte (zwarte) 

draak ('met twee vogelpoten', stelt redmeralma.nl) met (gouden) halsband en (zwarte) tong ('met 

rode pijltong', volgens redmeralma.nl) (op zilver)  

- op IV Nienoord: idem I, maar adelaar naar rechts gericht  

- in het hart: Kniphausen: leeuw naar links gericht 

 

(Rang-)kroon: vijf bladeren met in het midden een (zilvergrijze) enigszins ronde vorm; ertussen 

telkens een klein (zilvergrijs) bolletje; band (van de kroon): drie (goud) omrande brede en dikke 

ovale strepen, waarvan de uiterst linkse en rechtse slechts voor de helft zijn aangebracht, ertussen 

twee (goud-)omrande (rode) platliggende ruiten (NB deze versieringen worden in de keizerlijke 

oorkonde 'edelstenen ('gemmis') genoemd), met aan weerszijden vier in een ruit geplaatste 

(zilvergrijze) bolletjes   

 

Helmkroon en helmtekens: (gouden) helmkroon met vijf bladeren die elk in het midden een bolletje 

hebben; de band heeft een aantal niet nader te duiden (zilveren?) vormpjes erop; helmtekens: 
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- Kniphausen: (zwarte) leeuw met (rode) tong, met linker vleugel (goudkleurig) en rechter vleugel 

(zwart), naar links gericht 

- Elteren-Vogelsanck: 'poppetje' met (zwart) hoofd en (rode) hoed met (witzilveren) rand, met op het 

lijf vier keer vijf (gouden) blokjes (op rood), met in het midden ervan een (gouden) kruis; het hoofd 

duidt volgens de tekst in de keizerlijke oorkonde van 1694 op een 'zwart Ethiopisch hoofd' of 'zwart 

hoofd van een Ethiopiër', want er staat: 'Aethiopis capite nigro'; misschien duidt het poppetje ook op 

de reus van de Bolderberg (zie tekst en foto op pag. 105 van mijn boek), maar heel waarschijnlijk is 

dat niet 

- Nienoord: (rode) adelaar, met (rode) tong en (rode) poten, met (rode) ster achter de kop, naar links 

gericht 

- Uplewert: (zwarte) draak met (gouden) halsband en (zwarte of zilveren) pijltong, naar rechts gericht 

 

Flanken: links en rechts een naar het wapen toe kijkende gekroonde leeuw; kroon met vijf fleurons 

 

 

Opsomming, zie volgende pagina! 
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De familiewapens van Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen 
 

1669: grafmonument 

kerk in Midwolde, 

bovenaan rechts (zie 

ook foto 4): geen 

helmtekens; op 

hartschild ridder op II 

naar rechts   (wapen 

niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren 

met in het midden een 

ruitje in reliëf; geen 

bolletjes of stenen 

ertussen; band: vier 

dikke, brede strepen 

(uiterst links en rechts 

voor de helft 

zichtbaar), met telkens 

daartussen een kruisje 

dat uit vier kleine 

bolletjes bestaat met in 

het midden daarvan 

één nóg kleiner bolletje  

- flanken: geen 

leeuwen 

 

1676: twee kanonnen op borgterrein Nienoord: geen 

helmtekens; op hartschild ridder op II naar rechts en 

adelaar op IV naar links   (wapen niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren met in het midden een 

trapezium/piramide; geen bolletjes of stenen 

ertussen; band: drie dikke, brede strepen die op alle 

vier windstreken een klein bolletje hebben (maar 

uiterst links en rechts ontbreekt het buitenste 

bolletje), met telkens ertussen een smalle, dikke 

streep die op alle vier windstreken een klein bolletje 

heeft 

- flanken: geen leeuwen 

 

 

 

De wapens van Anna van Ewsum (midden), Carel 

Hieronymus (links) en Georg Wilhelm (rechts). 
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1678: linkerpoortje borggebouw Nienoord 

(alliantiewapen met Anna): geen 

helmtekens; op hartschild ridder op II naar 

rechts en arend op IV naar links     

(wapen niet in kleur) 

- kroon: drie bladeren met in het midden 

een plat, ovaal/eivormig bolletje dat op alle 

vier windstreken een klein bolletje erbij 

heeft; ertussen steentjes die uit drie 

samengesmolten bollen bestaan; band: vijf 

dikke, brede ruitvormige strepen, waarvan 

die middenvoor én de buitenste twee 

boven en onder een klein bolletje erbij 

heeft; aan weerzijden van elke 'ruit' zit ook 

een klein bolletje  

- flanken: geen leeuwen 

 

 

 

 

1679: klok in torentje borg Nienoord: geen 

helmtekens; op hartschild ridder op II naar rechts en 

adelaar op IV naar links   (wapen niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren met in het midden een 

trapezium/piramide; geen bolletjes of stenen 

ertussen; band: drie dikke, brede trapezium-

/piramidevormige strepen (waarvan de uiterst linkse 

en rechtse iets minder breed zijn) die aan alle vier 

zijden een klein bolletje hebben; telkens ertussen 

een ovaalvormige minder brede streep die eveneens 

aan alle vier zijden een klein bolletje heeft 

- flanken: geen leeuwen 
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1681: kanonnen, één in V&A-museum (Londen), de ander in 

bezit van J. Morris: geen helmtekens; op hartschild ridder op II 

naar rechts en adelaar op IV naar links   (wapen niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren, met in het midden kleine bolletjes; geen 

bolletjes of stenen ertussen; band: drie dikke, brede balkjes 

die aan alle vier zijden een klein bolletje hebben (links en 

rechts zijn de balkjes maar voor de helft breed en is alleen het 

binnenste bolletje te zien), met telkens ertussen een smal, dik, 

ovaal balkje dat aan alle vier zijden een klein bolletje heeft 

- flanken: geen leeuwen 

1688: portret in Gödens (zowel op 

portret van Georg Wilhelm als dat 

van Anna): slechts twee helmtekens, 

alleen Kniphausen en Elteren-

Vogelsanck; geen hartschild; leeuw 

op IV naar links  

- kroon: lijkt te ontbreken; bij Anna is er een helmkroon die drie bladeren lijkt te hebben 

- flanken: geen leeuwen  

 

 

ook 1688 (akte van overdracht van het 

grietmanschap aan Carel Ferdinand):  

a. lakzegel Georg Wilhelm: geen 

helmtekens; op hartschild ridder op II naar 

rechts en adelaar op IV naar links  

(wapen niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren, maar daarin 

nauwelijks details te zien; band: geen 

details zichtbaar 

- flanken: leeuwen waarschijnlijk omziend 
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b. lakzegel Anna (alliantiewapen): geen 

helmtekens; leeuw lijkt op I naar rechts en op IV 

naar links gericht; hartschild alleen leeuw   

(wapen niet in kleur) 

- kroon: (moeilijk te zien) lijkt vijf bladeren te 

hebben met in het midden een bolletje; geen 

bolletjes of stenen ertussen; band: dikkere 

brede bolletjes met telkens ertussen een kleiner 

bolletje 

- flanken: waarschijnlijk geen afwijkingen (niet 

te zien of de leeuwen omziend zijn) 

 

c. lakzegel Carel Ferdinand: geen helmtekens; 

geen hartschild   (wapen niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren, met in het midden kleine 

bolletjes; geen bolletjes of stenen ertussen;  

band: het lijkt erop dat er zeven brede bolletjes 

zijn met telkens ertussen een kleiner bolletje 

- flanken: het lijkt er sterk op dat er geen 

leeuwen zijn 

 

 

1689 (huwelijksakte Carel Ferdinand en 

Françoise de Zoete):  

a. lakzegel Carel Ferdinand: geen helmtekens; 

op hartschild adelaar op IV naar links   (wapen 

niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren met in het midden een 

bolletje; ertussen zit telkens een bolletje; band: 

dikke bolletjes, met telkens ertussen twee 

onder elkaar geplaatste kleinere bolletjes 

- flanken: leeuwen omziend 
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b. lakzegel Georg Wilhelm: geen helmtekens; adelaar 

op IV lijkt naar links gericht   (wapen niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren met een bolletje erin; geen 

bolletjes ertussen; band: zeven grotere bollen met 

daartussen soms drie onder elkaar geplaatste kleine 

bolletjes, maar details zijn lastig te zien 

- flanken: leeuwen lijken omziend 

  

 

 

 

 

1692 (in of vóór 1692): marmerbeeld van Bartholomeus 

Eggers, kerk in Midwolde, op verdedigingsschild: op 

hartschild adelaar op IV naar links   (wapen niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren zonder bolletje in het midden; geen 

bolletjes of steentjes ertussen; band: in het midden een 

plat en breed liggende ruit, met links en rechts een dikke, 

brede streep die zelf weer aan weerszijden een bolletje 

heeft; geheel links en rechts een halve ruit  

- flanken: geen leeuwen, maar links 'DOMINUS' en rechts 

'PROVIDEBIT' 

1693*: boekje Entretiens solitaires d'une ame 

dévote avec son dieu, Museum Nienoord: 

geen helmtekens; op hartschild op II geen 

ridder te paard; misschien werd de ridder 

niet als zodanig herkend door de tekenaar, 

want op II lijkt de gespiegelde figuur (draak?) 

van III te staan, dus naar rechts gericht; de 

adelaar op I lijkt naar rechts gericht, en de sterretjes lijken te ontbreken   (wapen niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren met in het midden een bolletje; geen bolletjes of stenen ertussen; band: 

midden vóór een platte piramidevormige ruit met aan weerszijden een bolletje, met links en rechts 

een brede piramidevormige ovaal met een randje eromheen; uiterst links en rechts slechts een halve 

ruit getekend 

- flanken: leeuwen omziend 

 

1694: keizerlijke oorkonde: is uitgangspunt voor deze opsomming, dus geen 

afwijkingen... (zie ook foto 3) 
 

* In 1747 verscheen een heruitgave in Nederlandse vertaling; zie hierna 
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1708: buitenpoort borg 

Nienoord (alliantiewapen 

met Anna): geen 

helmtekens; geen 

afwijkingen    

(wapen niet in kleur) 

- kroon: acht bladeren, 

rondom, met bij elk een 

in reliëf uitgevoerde ruit 

in het midden; geen 

bolletjes of stenen 

ertussen; band: vier 

platliggende, min of meer 

piramidevormige ruiten 

op alle windstreken, die 

elk op alle windstreken een klein bolletje erbij hebben, met telkens ertussen twee nast elkaar 

liggende brede, platte, ovale bollen  

- flanken: leeuwen omziend 

 

1709: rouwbord Georg Wilhelm, kerk in Midwolde: geen 

helmtekens; geen afwijkingen 

- kroon: vijf bladeren met in elk een piramidevormig 

bolletje in het midden; geen bolletjes of stenen ertussen; 

band: drie ietwat plat liggende ruiten met rand, waarvan 

de uiterst linkse en rechtse maar voor de helft erop zitten, 

met telkens ertussen één platte, ovale bol met rand; al 

deze vormen hebben op alle windstreken een klein 

bolletje erbij 

- flanken: 

leeuwen  

omziend 

 

 

1711: preekstoel, kerk in Midwolde: geen helmtekens, geen 

afwijkingen   (wapen niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren met ietwat piramideachtige bolletjes in 

het midden met kleine, platte bovenkant; geen bolletjes of 

stenen ertussen; band: midden vóór een piramidevormige 

ruit met kleine, platte bovenkant, met op alle windstreken 

een klein bolletje erbij, en links en rechts zitten twee grotere 

bolletjes met daartussen één brede, nog grotere, ovale bol, 

en de twee grotere bollen hebben elk links en rechts een 

klein bolletje erbij   

- flanken: geen leeuwen  
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1714: rouwbord Anna (alliantiewapen): geen 

helmtekens; geen afwijkingen 

- kroon: vijf bladeren met in elk een bolletje in het 

midden; ertussen telkens een bolletje; band: midden 

vóór een ruit in reliëf met erboven en eronder een 

bolletje erbij, met links en rechts ervan een platte, 

ietwat ovale bol die links en rechts een bolletje erbij 

heeft; uiterst links en rechts is een bolletje te zien met 

ernaast een deel van dezelfde ruit als midden vóór  

- flanken: geen leeuwen, maar een cordelière 

 

 

 

 

 

1717: rouwbord Carel Ferdinand: geen helmtekens; geen 

afwijkingen 

- kroon: vijf bladeren met in elk een bolletje in het 

midden; ertussen telkens een bolletje; boven de kroon is 

aan de achterzijde (van de kroon zelf?) een piramidevorm 

te zien die nergens anders voorkomt; band: drie 

piramideachtige ruiten, waarvan de uiterst linkse en 

rechtse maar voor de helft erop zitten, met ertussen 

telkens een platte, ovale bol; al deze vormen hebben aan 

de linker- en rechterkant een klein bolletje erbij 

- flanken: leeuwen omziend 

 

1729: rouwbord Josina Geertruid (alliantiewapen met 

Haro Caspar II, Kniphausen-Uplewert): geen helmtekens; 

door de ovale vorm zijn niet alle Elteren-

Vogelsanckblokjes aangebracht; ook het hartschild is ovaal 

- kroon: vijf bladeren met in het midden piramideachtige 

ruitjes; ertussen telkens een bolletje; band: drie brede 

trapezium-/piramidevormige strepen, waarvan de uiterst 

linkse en rechtse net niet helemaal erop staan, met aan 

weerszijden een bolletje (alleen uiterst links en rechts niet 

aangebracht), met ertussen twee ruitvormige, 

piramideachtige bolletjes die links en rechts drie bolletjes 

hebben (twee boven elkaar en eentje ernaast, gespiegeld 

ten opzichte van elkaar); links en rechts van de kleine 

bolletjes bij de middelste streep zit nóg een heel klein 

bolletje, dat we ook zien aan de rechterzijde van het 

rechterbolletje bij de linkerruit en aan de linkerzijde van het linkerbolletje van de rechterruit  

- flanken: geen leeuwen 
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1747: heruitgave - 'uit het Fransch vertaeld, enz.'- van het boekje Entretiens solitaires d'une ame 

dévote avec son dieu, Museum Nienoord: geen helmtekens; op hartschild op II zo te zien de ridder te 

paard (anders dan in het boekje van 

1693) en beide adelaars zijn hier 

misschien naar rechts gericht 

(wapen niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren met in het 

midden een bolletje; geen bolletjes 

of stenen ertussen; band: midden 

vóór een platliggende 

piramidevormige ruit met aan 

weerszijden een bolletje, met aan 

weerszijden een brede 

piramidevormige ovaal met een 

randje eromheen; uiterst links en 

rechts slechts een halve ruit 

getekend 

- flanken: leeuwen omziend 

 

 

 

Op de volgende pagina's is nog een overzicht te vinden van familiewapens van Georg Wilhelm 

waarvan we de ontstaansdatum niet weten. Ook deze wapens horen bij de Opsomming. 
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Verdere familiewapens van Georg Wilhelm, met jaartal niet exact bekend 
  

 

Hieronder 

volgt nog een 

reeks familie-

wapens van 

Georg 

Wilhelm von 

Inn- und 

Kniphausen 

waarvan we 

de ontstaans-

datum niet 

(zeker) weten. 

 

 

1. blokken op toegangspoort tot Nienoord aan de kant van Leek (foto linksboven) en overige blokken 

in de tuin tussen schelpengrot en bruggetje (foto rechtsboven): geen helmtekens; op hartschild 

ridder op II naar rechts   (wapen niet in kleur) 

- kroon: zestien bladeren (= twee keer acht!), rondom, met in het midden een piramideachtige ruit of 

een bol, met op alle windstreken een bolletje erbij, met telkens ertussen een veel grotere bol; band: 

zestien platte en brede ruiten die op alle windstreken een klein bolletje hebben (opmerking: bij veel 

kronen zijn kleine bolletjes verdwenen door slijtage) 

- flanken: geen leeuwen 

 

 

2. (na 1665) herenbank kerk in 

Midwolde 

a. familiewapengalerij: slechts twee 

helmtekens: alleen Kniphausen en 

Elteren-Vogelsanck (met - foutief, dus - 

roze gezicht en gouden hoedrand); op 

hartschild ridder op II naar rechts 

- kroon: geen kroon; helmkronen met 

drie bladeren, met telkens een bolletje 

ertussen 

- flanken: geen leeuwen 
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b. luifeltje van de herenbank in Midwolde: geen helmtekens, geen afwijkingen 

- kroon: vijf bladeren met in het midden een wit bolletje; ertussen geen bolletjes of stenen; band: vijf 

afgeplatte, piramideachtige ruitjes waarvan de buitenste twee slechts half erop staan; links en rechts 

van elk ruitje een klein bolletje, waarbij de uiterst linkse en rechtse ontbreken  

- flanken: leeuwen omziend 
 

NB Het schilderwerk op de herenbank zou van ca. 1660 zijn, maar het wapen van Georg Wilhelm 

daarop is van in - of na - 1665. 

 

3. (19e eeuw?) 

grafkelderdeksel kerk 

in Midwolde: geen 

helmtekens; geen 

afwijkingen, maar 

misschien is op het 

hartschild de adelaar 

op IV naar links 

gericht   (wapen niet 

in kleur) 

- kroon: zeven tanden 

met bolletjes (NB een  

baronnenkroon in 

Nederland heeft sinds 

1814 zeven punten 

met parels; misschien daarom?); band: vijf bolletjes 

- flanken: leeuwen hebben een kroon met zeven bolletjes 

 

 

4. kleed reus van de Bolderberg (zie boek p. 104-105): geen 

helmtekens; leeuw op IV naar links, geen hartschild; blokjes 

op II en III zijn verticaal geplaatst in plaats van horizontaal 

- kroon: geen 

- flanken: geen leeuwen 
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5. servet, van Nienoord: geen helmtekens; hartschild 

met drie velden, twee boven en één onder: I: leeuw 

naar links; II adelaar naar links: III draak naar links)    

(wapen niet in kleur) 

- kroon: vijf fleurons met in het midden een bolletje; 

geen bolletjes of stenen ertussen; band: drie als een 

soort ruitvorm te herkennen figuren met telkens een 

brede ovaal ertussen, met daartussen telkens twee 

kleine bolletjes 

- flanken: geen leeuwen 

 

 

 

 

 

6. (na 1700) herenbank 

kerk in Marum: geen 

helmtekens; geen 

afwijkingen    

(wapen niet in kleur) 

- kroon: vijf bladeren 

met een bolletje in het 

midden; ertussen geen 

bolletjes of stenen; 

band: piramidevormige ruit met aan weerszijden een klein bolletje met aan de buitenkant ervan een 

heel klein bolletje erbij, en links en rechts daarvan een ovale bol met rand; links en rechts daarvan 

nog een klein bolletje, en aan beide uiterste zijden van de band een klein deel van een ruit 

- flanken: leeuwen omziend 

 

 

7. (na 1665) balkon 

kerk in Midwolde 

(alliantiewapen met 

Anna): geen 

helmtekens; op 

hartschild ridder op II 

naar rechts 

- kroon: vijf bladeren, 

waarbij niet duidelijk is 

of/wat er in het 

midden is te zien, met 

telkens een bolletje ertussen; band: niets (meer) op te zien 

- flanken: leeuwen omziend 
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8. ridderzaal, Nienoord 

(alliantiewapen met Anna): 

geen helmtekens; op 

hartschild lijken de adelaars 

beide naar links gericht en 

zonder sterretje 

- kroon: vijf bladeren met in 

het midden een bolletje; 

ertussen telkens een 

bolletje; band: vijf enigszins 

piramidevormige ruitjes, 

waarvan de uiterst linkse en 

rechtse slechts voor de helft 

zijn aangebracht, met 

ertussen telkens één bolletje 

- flanken: geen afwijkingen 

9. kerk van Leek (alliantiewapen met Anna) 

Een bijzondere plaats in de verzameling geschilderde familiewapens heeft het combinatiewapen van 

Georg Wilhelm en Anna van Ewsum op de galerij van de kerk van Leek. Het is vrij nieuw, want het is 

pas na de brand in 

december 2000 

geschilderd, toen het 

kerkdak verloren ging. 

Het wapen is een wat 

modernere versie van 

het origineel nr 7 van 

Georg en Anna.  
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