
GRAFSCHRIFTEN UIT DE GROOTE KERK
DOOR DR. E. WIERSUM.

Bij de restauratie der Groote-of Sint-Laurenskerk in 1914 bleek
het wegens vloerverzakking noodig de banken en gestoelten te
verplaatsen, zoodat vele zerken, die sedert langen tijd bedekt
waren geweest, tijdelijk zichtbaar werden.

Door de welwillendheid van de Gecommitteerden tot de zaken
der Nederd. Herv. Gemeente en met vriendelijke medewerking
van den opzichter, den heer C. H. van der Perk Sr., was ik toen
in de gelegenheid, om de opschriften van tal dier zerken in het
middel- en noordpand over te nemen en voor het Jaarboekje te
bewerken, terwijl tevens op mijn verzoek de directeur der ge-
meentewerken den assistent-opzichter M. Hiemstra opdracht
gaf, om een plattegrond van het vrijgekomen gedeelte der kerk
te vervaardigen. Deze kweet zich met zorg van zijne taak en
overhandigde mij nog in den loop van het jaar den plattegrond
met een bijbehoorenden staat, waarop de nummers der zerken en
enkele andere bijzonderheden zijn weergegeven *)•

Omtrent de wijze van bewerking der hier afgedrukte grafschrif-
ten merk ik het volgende op.

Wat tusschen haakjes staat, is uitgesleten of op andere wijze
verdwenen. Enkele tusschen haakjes staande datums zijn inge-
vuld aan de hand van het begrafenisregister in het Archief der
Gemeente. De schrijfwijze is vrijwel onveranderd overgenomen.
Alleen is het afkortingsteeken voor de m of n aan het eind van
een lettergreep opgelost in de letter zelf, terwijl voor een dubbele
i de letter ij gebruikt is. Hier en daar zijn, ter verduidelijking,
leesteekens aangebracht.

De beschrijving der wapens is gevolgd naar Rietstap. Als van
rechts en links gesproken wordt, zijn deze termen in de heral-
dische beteekenis gebruikt. Een enkele maal is het twijfelachtig,
of het wapen uitgesleten dan wel uitgehakt is.

Ook nu weer, evenmin als indertijd bij de zerken uit de Prinsen-
en de Schotsche kerk, zijn de handmerken en de wapens om de
kosten niet gereproduceerd. Voor het Rotterdamsch Jaarboekje

1) Een plattegrond van de Prinsenkerk is even vóór de ontruiming in Juli 1910
vervaardigd door den opzichter bij de Gemeentewerken J. G. C. Iffinger.
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van 1915 maakte de heer M. C. A. Meischke een teekening van
de grafzerk van Zwaerdekroon, middelpand n°. 256, terwijl van
enkele andere zerken afbeeldingen voorkomen in een artikel
van den heer A. Hoynck van Papendrecht in Eigen Haard
van 19 December 1914. Verder heb ik zelf van bijna alle wapens
en handmerken, die op de beschreven zerken voorkomen, schets-
matige penteekeningen gemaakt en doen maken, welke in het
Archief der Gemeente bewaard worden.

De nummers zijn die, welke op de zerken staan; zij correspon-
deeren met die van het grafboek. Ter vergemakkelijking van
het naslaan is aan deze lijst van grafschriften een alphabetisch
register van persoonsnamen toegevoegd.

De Gecommitteerden vonden het jammer, dat al deze zerken na
afloop van de vloerherstelling wederom aan het oog onttrokken
werden. Daarom hebben zij enkele van de fraaiste en merkwaar-
digste uit het middel- en noordpand overgebracht naar den
zuidwesthoek van de kerk, waar zij thans voor iedereen zichtbaar
zijn. Bij het betreffende nummer is daarvan telkens melding ge-
maakt. Omgekeerd is een enkele zerk reeds vroeger naar het
middelpand overgebracht, die oorspronkelijk thuis hoorde in den
trans. Het is n .̂ 155; zie de opschriften der grafzerken van koor
en trans in de Groote kerk, die omstreeks 1900 vervaardigd zijn
door den opzichter bij de gemeentewerken Van der Eyk en in
het Archief der Gemeente berusten.

I. M i d d e l p a n d .

88. Hier leit begraven Ysbrant Claesz. die timmerman sterf a*>
XV^ en XX den 1 Oden Octobris en Margriet Cattendick zijn
wijf a'> XS/c XXX op Sinte Annedach en Lijsbet haer doch-
ter XVC en XXXI den 7den Novembris.
Hier *) leit begraven Hubrecht Huigenz. van der Meer en
starf â  XV^ XL den 13 Septembris ende Meynsgen Ys-
brantsd. van Cattendick zijn wijf sterf â  XV^ LIX den
28*n Septembris.
Dubbel randschrift. Drie wapens, door boomtakken ver-
bonden: Boven rechts: een klimmende leeuw naar rechts.
Boven links: gedeeld; rechts: een klimmende leeuw naar

1) Deze hoofdletter H is afgebeeld in Eigen Haard van 19 Dec. 1914.



rechts; links: drie horens, 2.1. Beneden: gedeeld; rechts:
twee haringen boven elkaar naar links; links: drie ho-
rens, 2.1.
Deze zerk lag oorspronkelijk middelpand n .̂ 88 en is in
October 1914 verplaatst naar de derde kapel aan de zuid-
zijde van de kerk van het westen af gerekend. Op de zerk
staat duidelijk 88. Het graf met dit nummer was echter in
1641 reeds overgegaan op Henrick Verdonck, terwijl n°. 87
toen ten name stond van Huybrecht van der Meer.

(101) (Evert) Hendrik(z) de Liefde *). Renaissance-wapen.
Deze zerk van klein formaat is in October 1914 overge-
bracht naar het middelpand bij de priesterzerk (zie no. 102).

102. (G)erlofsz. van Delft starf in t jaer ons Heeren
MCCCC^XCVIII opten dach in September. Bidt voer
sijn ziel om g(enade).
Randschrift. Met een miskelk*).
Deze zerk lag oorspronkelijk (1641) in het middelpand n .̂
102 en is in October 1914 overgebracht naar het middel-
pand, iets aan den noordkant tusschen de vierde en vijfde
bank en de tweede en derde zuil van het orgel af.

107. Van der Heede. Wapen: uitgesleten.
J. G. du Bois. Met een handmerk.
Deze zerk staat in het graf boek van 1641 ten name van
Jan Govertsz. du Bois, gehuwd met Catryna Pieters van
der Heede )̂.

110. Hier leit begraven Arent Pauelis en Neelgen zijn wijf ster-
fen a°. XIIIF ende LXXXV (d)en III Mae(rt).
Binnenrandschrift.
Hier leit begraven ie (Ys)brantzoen starf op den 2 3 . . . .
anno 1553 (ende sijn) huysvrou Reyers starf den
April anno 1560.
Opschrift boven het wapen, dat uitgesleten is.
Hier leit begraven Ysbrantszoen (ende starf) den 30en
January
Hier leit begraven Maertgen Reyersd. (huys)vrou van Jan
Gillis van Hal (ende) starf den 27 Augusti anno 1600.

1) Zie Rott. Jaarboekje 1913 blz. 100, Evert de Liefde en zijn gezin.
2) Zie Eigen Haard van 19 Dec. 1914.
3) Het graf boek heeft ten onrechte Van der Beede.



Opschrift onder het wapen.
Hier leit begraven Aeltgen Reyers ende sterf den. . . Octo-
ber Anno 16. . .
Buitenrandschrift.
In de week van 28 Aug.—3 Sept. 1600 wordt als overleden
ter weeskamer aangegeven de huisvrouw van fan Gillisz,
controleur van de convooien.
Dit graf staat in het graf boek van 1641 ten name van Jan
Reyniersz van Bemont met de bijvoeging: „nu door Catry-
na Blanckerts, weduwe van salyger Jan Reyniersen van
Beaumont; dese sarck mondelyng doen stellen op den naem
van de heer Reynier Groenhout den 26 Januari 1671.

111. Hier leyt begraven Gheertruy t Ghy sbrechts ende starf anno
1561. Hier leyt begraven Maritgen Jacobsdr. van Schoen-
hoven, sterf anno XV^LVIII den XXIX Maert.
Randschrift.
Hier leyt begraven Henderick Willems van Minnebeeck,
sterf den 3 Juny A<>. 1597.
Opschrift in Gotische letter boven het wapen.
Hier leit begraven Cornelis Heindricxz. van Minnebeeck
sterf den Xlen Juli Anno 1630.
Opschrift onder het wapen.
Wapen: Van Minnebeeck. Drie zwanen 2 . 1 ziende naar
links *).
In het graf boek van 1641 staat dit graf ten name van Hille-
brant Jansz. van Dobbe *).

113. C. J. B. Met een handmerk.
In een banderol: Cornelis Jacobsz. Beyer.

123. Hier leyt begraven C(or)nelis van de Reviere is gestorven
den 17en Januarius Anno 1667 oudt synde 58 jaeren.
Wapen: uitgehakt.
De weduwnaar Cornelis (van) de Reviere in den Houttuin
naast het Paternoster werd 16—22 Januari 1667 als over-

1) Het schepenzegel Van Minnebeeck vertoont de zwanen ziende naar rechts.
2) De familie Van Minnebeeck-Dobbe bezat ook het graf middelpand n^. 163,

hetwelk zij echter in 1667 verkocht, met machtiging aan den nieuwen eigenaar,
om het graf „naer sijn geliefte te ruijmen, sonder gehouden te sijn, daarin iets te
houden off te laten van de oude kiste off licke, veelmin deselve te hoeven verkis-
ten off verplaessen". Protocol van notaris Manrique, miscellanea, 14 Mei 1667.
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leden ter weeskamer aangegeven. Hij had deze zerk in
1663 gekocht van Juffr. Alegonda Tromper.

125. Wapen: een zespuntige ster.
In een banderol staat de rest van een naam . . . . NG . . . .
Dit nummer staat in het graf boek van 1641 ten name van
Hillebrant Jansz. van Dobbe; de zerk ligt in tegenstelling
met de andere met het boveneinde naar het oosten en is dus
blijkbaar verplaatst.
Hillebrant Jansz. van Dobben komt herhaaldelijk voor als
getuige in het protocol van notaris Delphius o.a. 22 Aug.
1636 blz. 342 als karmozijnverwer.

126. H (V) D. Wapen uitgehakt.
Dit is wellicht de zerk van Hillebrant Jansz. van Dobbe.

127. Hier leyt begraven Mattheus Bastiaensz. ende is gestorven
den Xlen Augustus An<>. MVFXXV.
Wapens: Op het mannelijk schild een? boeren wagen naar
rechts, het wapen op het ruitschild is uitgesleten.
Deze zerk staat in het grafboek van 1641 ten name van
Anneken Henricks Wagens. Mattheus Bastiaensz. was
boekverkooper op het Steiger.

131. Hier leit begraven Aem Reyersz.') ende hij starf op den 5
dach in (Januari 1593).
Hillegont Dirks Boochmaker die de huysvrou van Aem
Reyersz. was ende sij starf op den . . . dach in April 1575.
Hier leit begraven Matijs Aerienz. Boochmack(ers) ende hij
is ghestorven op den 13den dach'April A<\ 1577.
Randschrift in Gotische letter.
Hier leit begraven . . . Reyer Jacobs Boochmaker-dochter,
de huysvrou van Matijs Reyersz.
Opschrift.
Wapens in de vier hoeken: 1. Drie balken. 2. Gescha-
keerd. 3. Door cement verminkt. 4. Een vierkant.
De kerkerekening „voer Meyedach" 1575 heeft als eerste
begravene „Hillegont Boomakers Aem Reyers wijft" en de
kerkerekening 9—15 Januari 1593 „Aem Reyersz. een uur
overluet".
Dit graf staat in het grafboek van 1641 ten name van

1) Zie Rott. Jaarboekje 1915, De Zuidnederlandsche immigranten.



Trijntge en Maertge Boechmaeckster.
De zerk is in October 1914 overgebracht naar het zuid-
pand in de buurt van het orgel.

139. Hier leit begraven Bruyn Willemsz. Dedel starleden 21«i
Juny 162(5) out 45 jaren.
Wapens: uitgesleten.
In de week van 22—29 Juni 1625 werd als overleden ter
weeskamer aangegeven Bruyn Willemsz. Dedel, in het huis
van Cornells de Vogel op de Nieuwehaven.
Deze zerk staat in het graf boek van 1641 ten name van
Beuckel Dedell en werd 16 Maart 1650 door Sr. Adryaen
Heynsius verkocht aan Cornelis van den Berch.

140 en 141. Hier leit begraven Maria van Hofdijck ende is ge-
storven op den 8 October int jaer ons Heren 1626.
Hier leit begraven Maragrieta van Goere jonghedochter is
gestorven op den 30en A . . .van het jaer ons Heere 1631.
En . . . . vrou Marya Musch wedewe van den heer Doek-
tor Pieter van Goeree, in sijn leve Burgemeester en Raet en
Vroetschap deser stede, sterf den 2en Desember 1660.
Opschrift. Wapens: Goedereede en Musch.
Hier leit begraven de heer Doctor Piter van Goedereede
in sijn leven (Borg)hemeester ende Raet deser stede, is ge-
storven den 12 Desember int jaer ons Heeren 1631 *)•
Randschrift.
Als overleden ter weeskamer aangegeven 4-11 Oct. 1626:
„De huisvrouw van den Burgemeester Dr. Pieter van Goe-
dereede" en 26 Dec. 1660—1 Januari 1661: Maria Musch,
weduwe van Pieter van Goeree op de Leuvehaven. De
dooddatum van de dochter Maragrieta is niet gevonden.
Deze zerk ligt met het boveneinde naar het oosten.

156. Hier leit beg(ra)ve Baertge Hugendochter ende starf a .̂
1551. Ven Janu(ari).
Randschrift in Gotische letter.
Leit begraven . . . . Fransz. ende (is ghest)orven op den
(Oct)ober anno . . , oudt sijnde 51 . . .
Opschrift onder het wapen. Wapen: uitgesleten. Ook de
vier wapens in de hoeken zijn uitgesleten.

1) Zie Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek I.
6



Deze zerk staat in het graf boek van 1641 ten name van
Wouter Fransz. Schade met de bijvoeging: „nu Gerrit
Peyense Hoogerwaert als outste van het geslacht, waer-
van dees sarck is gekomen, met de verdere erfgenamen
daeraen dependeerende".
Wouter Franszoon (Schade) jonggezel trouwt 24 Oct. 1627
met Grietgen Maertens. Hij was schoenmaker van beroep.

157. Hier leit begraven Marg(a)rita Prins, huysvrou van Wil-
lem van Vredenburch out 27 jare, sterf ultimo Juli 1646
Hier leit begraven Juffrou Clara van Wouw, huisvrou van
Willem van Vredenburch, sterf op den 30 Mey 1652.
Hier leit begraven d Heer Willem van Vredenburch, Raedt
ende Vroetschap deser stede, sterf den 5 Mey 1653 out 38
jaeren.
Wapens. In het midden: Van Vredenburch, doch de haring
heeft geen kroon boven den kop. In de vier hoeken: 1. (Van
Vredenburch) uitgesleten. 2. Van Walenburch. 3. Prins.
4. Van Bijlwerff.
Margaretha Prins was de dochter van Pieter Christiaansz.
Prins en Elizabeth Eeuwoutsdr. van Bijlwerft.
Dit graf staat in het graf boek van 1641 ten name van Pie-
ter van Walenburch, den grootvader van moederszijde van
den hier begraven Willem van Vredenburch, zoon van
Willem Willemsz. en Maria Pieters van Walenburch; zie
protocol van notaris DeGraeff III239 en240,20Sept. 1634.
De zerk is in December 1914 overgebracht naar den zuid-
westhoek der kerk in de zuidwestelijkste kapel.

167. Hier leit begraven Margrita Miede, huysvrou van Pieter
Dirkz. koster van alle de publieke kereken, is gestorven den
10 November 1719, oud sijnde 26 jaer.

178. Hier leggen begraven Elisabet Jacobs Winter d huisvrou-
we van Adam Pietersz. van der Horst is gestorven op den
eerste Augustus Anno 1(6)40 oudt sijnde 59 jaren ende
Adam van der Horst is gestorven op den XXV^n Januarius
int jaer ons Heeren 1642 oudt sijnde — jaren.
Wapens. In het midden: een mannelijk en een vrouwelijk
schild met uitgesleten wapens en er onder: Anno 1655. In
de vier hoeken: 1. Van der Horst, drie baren. 2. Winter,
een vierkant. 3. Van een loopende vogel naar rechts.
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4. Van een punt.
Mr. Pieter Pietersz van der Horst, secretaris van Rotter-
dam, was in 1624 getrouwd met Petronella van Spreeuwe-
steyn').
Dit graf staat in het graf boek van 1641 ten name van
Adam van der Horst met de bijvoeging: „nu op de naem
van d heer Jacobus van Hoogstraete volgens de scheydtce-
dull in dato den 12 Mey 1657".

180. Hier leit begraven Pieter Biscop Willemsz. ende starf A°
XV^ ende XXX up allezielendach. Bidt voor die ziel.
Randschrift in Gotische letter.
Hier leit begraven (Seger) Pieterszoon Bisschop.
Opschrift met de letters C. P. B. en een handmerk.
Wapens: In eiken hoek een uitgesleten wapen.
Dit graf staat in het graf boek van 1641 ten name van Seger
Pietersz. Bisschop als oudst bekende eigenaar.

(181) Pieter Willemsz. Hontom starf den 10 December 16(4)5
oudt 76 jaren.

Randschrift. Wapen: Een band met drie ovalen er in en aan
weerskanten een hondekop, de bovenste naar rechts en de
onderste naar links.
In de week van 10-16 December 1645 werd als overleden
ter weeskamer aangegeven Kapitein Pieter Hontom, „spie-
semaecker" op de Delftsche Vaart.
Deze zerk (oorspronkelijk nummer 37) staat in het graf boek
van 1641 ten name van Pieter Hontom met de bijvoeging:
„leydt nu int middelpandt aan de noordsij n". 181."

183. Hier leit begraven Cornelis Hugez. Besemer, in sijn leven
burgemeester deser stede, starf opten en Juni Anno 1567
ende Adriana Ewoutsdr., zijn huysvrou, die starf den 12en
Novembris 1574.
Wapens: Gedeeld: 1. C. H. met een handmerk. 2. Drie
balken (Van der Horst). De banderol onder het wapen, met
Walenburch er in, is van de latere eigenares van het graf,
Maria van Walenburch.

18(4) Wapen: Van Walenburch, een burcht met een anker in de
poort.

1) Zie De Wapenheraut 1914 blz. 209.
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Dit nummer staat in het graf boek van 1641 ten name van
Maria van Walenburch.

189. Hier legd begraeven Mejuffrouw Beliana van Braam oud
75 jaeren en 6 maanden overleeden den 4 Augustus 1746
en begraven den 9 dito.
Hier legd begraeven de heer Johan van Campen oud 79 jae-
ren en 24 daegen overleeden den 1 July 1748 en begraven
den 5 dito.

(201) Wapens: uitgehakt, met klimmende hazewind als schildhou-
der van het vrouwelijk schild. De schildhouder van het man-
nelijk schild is uitgesleten.

202. Hier leggen begraven Catharina de Langhe huysvrouwe
van Adrian van der Tocq die sterf den 5 Julius anno 1635.
Ende Adriaen van der Tocq sterft den 30 December 1661
oud 76 jaren, geweest 49 jaren boeckhouder van d Oost-
Indische Compie.
Wapens: uitgehakt, met meerminnen als schildhouders.
Dit graf, dat in het graf boek van 1641 ten name van Adri-
aen van der Tock staat, werd bij codicille van 13 Dec. 1661
gemaakt aan Juffr. Catrina Vlamynckx, weduwe van Jacob
van de Reviere.

209. Hier leit begraven Pieter
Met een handmerk en de letters P (of D) M.
Dit graf staat in 1641 ten name van Aerjaentgen Pieters
weduwe van Reyer Tromper.

224. Hier leit begraven Adriaen Ewouts Prins is gestorven den
26 Januarius anno 16... oudt sijnde 44jaarenendeCornelis
Ewouts Prins is gestorven (6) November 1654 oud sijnde
6 . jaaren ende (Anthony) Claes (van Akerts) is gestorven
op den 22 October anno 1666 oud sijnde 78 jaaren.
Wapens: uitgesleten. Helmteeken: een vogel.
8—44 Nov. 1654 werd als overleden ter weeskamer aan-
gegeven Cornelis Eeuwouts Prins, bejaard jonkman, buiten
het Hofpoortje op het Eiland en 24-^30 Oct. 1666 Anthony
Claes van Akerts, man van Helena Gerrebrants op de Hoog-
straat in de brouwerij van de Akerts *).

22(5) B. H. Met een handmerk.

1) Zie Genealogie van het geslacht Prins. Rotterdam 1878.



227. Hier leit begraven Maria Gerrits, de huisvrou van Pieter
Jansen Cachiopin oudt 42 jaren, sterf op den 1 Februarii
anno 1627.
Hier leit begraven Pieter Jansz. Cachiopijn starf op den 12«n
Februarii anno 1631 oudt sijnde 64 jaren.
Hier leit begraven Jacob Muliers oudt 47 jaeren sterf den
3 September Anno 1646.
Hier leit begraven Jan Muliers sterf den 11 Februari 1648
oudt 50 jaeren.
Wapens: uitgesleten.
Als overleden werd 31 Jan.—7 Febr. 1527 ter weeskamei
aangegeven de huisvrouw van';Pieter Jansz., in den Oppert
in den Turck.

238. (Hier leit begraven) Cappetein Willem Doot gescho-
ten den 10 Augustus Anno oud 44 jaeren.
Wapenschild met de letters E. G.
10—16 Aug. 1653 werd als overleden ter weeskamer aan-
gegeven: „Capt. Willem Ariensz., is doodt geschooten, de
vrou Aeltge Willems aen de oostsijde van de Wijnhave bij
Lansbergen."

239. Hier leit begraven Ermtgen Dircxd. huysvrou van Gillis
Joosten 162L
Hier leit begraven Cornelis Wassenaer sterf den (l)6^n Jan-
newary anno 1639 oudt 38 jaren.
Hier leit begraven Aernt (V)onck is gestorven op den .. . .
October anno 1652 oudt sijnde 37 jaren.
In de week van 19—26 Januari 1639 werd als overleden
ter weeskamer aangegeven Cornelis Cornelisz. Wassenaer
bij de Leuvebregge; in de week van 29 Sept.—5 Oct. 1652
Arent Vonck, de vrou Trijntje Gillis bij de Duyvelsbregge.
Dit graf staat in het graf boek van 1641 ten name van de
erfgenamen van Gillis Joosten.

240. (Hier leit) begraven Petronella Teresia Volgaerts gewese-
ne huysvrou van Bartholomeus van den Brande oud 46 ja-
ren gestorven den 12 October 1703.
Wapen: uitgesleten. Helmteeken: een vlucht.
In 1641 staat dit graf ten name van Capiteyn Dirk Wil-
lemsz. Duymaff.

24(1) Hier leggen begraven Maertgen Otten jongedochter ende
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is gesto(r)ven op den 18en Novembe(r) 1631 oudt sijnde 72
jaeren.
Wapen: uitgesleten.

242. Hier leyt begraven Jannetge Dircx weduwe van Daniel
Barents salig(e)r ende sterft op den lOn Ju(ni) An°. 1649
out sijnde ontrent 65 jare(n).
Wapen: Een handmerk op een schild met de letters D. B.
Jannetje Dircx woonde in de Wijnstraat tegenover het huis
Den Otter.

243. Hier leit begraven Daniel Barentsz. out wesende 5 . . jaeren
sterf o(p) den 4en Maert 16..
Handmerk met de letters D. B.

247. Hier leit begraven Willem Hendricksz. Rammelman, brou-
wer van de Roode Son, starf den 16 Augusti Anno 1614.
Opschrift.

van (Ge)len boeckdrucker out Hier leit be-
graven Willem Willems (Nobel).
Randschrift.
Twee uitgesleten wapens, waarvan het bovenste een vogel
naar rechts als helmteeken heeft, het onderste een vogel
naar rechts tusschen een vlucht.
In de kerkerekening 23—28 Aug. 1614 wordt het begrafe-
nisgeld betaald voor Rammelman, brouwer. Zijn weduwe
hertrouwt met Willem Willemsz Nobel, brouwer. Jan van
Ghelen was boekdrukker en boekverkooper te Rotterdam
in de Hoofdsteeg in De Witte Hazewind 1606—1613.
Pieter van Gelen was boekdrukker te Rotterdam in 1614 *).

253. Wapen: uitgehakt. Schildhouders: twee engelen met een
vleugel aan het hoofd, de linksche met een doodskop boven
zijn hoofd, de rechtsche met een zandlooper.
In dit graf werd 31 Januari 1724 bijgezet de Kralingsche
notaris en secretaris Johan van Rijsoort, tot 1690 notaris te
Rotterdam.

256. Nae het Zwaert de Croon.
Opschrift in een banderol boven de wapenschilden, waar-
van de wapens uitgesleten zijn. Onder de wapenschilden
bevindt zich een lint met een koranspreuk ̂ )

1) Zie Ledeboer, Boekdrukkers in Noord-Nederland, blz. 326.
2) ZieRott. Jaarboekje 1915, blz. 84.
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Het graf behoorde aan Hendrik Zwaerdekroon, rector der
Latijnsche school.
Deze zerk is in 1914 overgebracht naar de kapel inden
zuidwesthoek der kerk.

{257) Hier leyt (begraven) Anna van Swijndre(gt) (huysvrouw)
van Heyndryck Paake(n).... en 11 maande sterf
Hier leyt be(graven) Neeltie Visser hu(ysvrouw) van Pau-
lus van Sw(ijndregt) oudt sinde 64 jae(r) maande in den
Hee(re) op den 20 Dec(ember 1749) en Paulus van
(Swijndregt) overlede in het (jaer sijns) ouderdoms op
den
Het graf kwam in de eerste helft der 18de eeuw in het bezit
van Monsieur Paulus van Swijndregt, wonende op 's Lands
werf, en ging van dezen over op Pieter van S. en daarna op
Leonardus van S. Den 14dcn Juli 1733 werd er in begraven
Johanna (of Anna) van Swijndregt oud 28 jaar, de vrouw
van Hendrik Paaken, den 27sten December 1749 Neeltje
Leenders Vissers en den 29sten October 1750 haar man
Paulus van Swijndregt oud 56 jaren. Tot 19 October 1829
werden in dit graf leden van de familie Van Swijndregt
begraven.

265. Jan s Jacob.
Wapen: uitgesleten.
Jan s' Jacob, waarschijnlijk een broer van Josua, werd ge-
boren te Delft (1695), kreeg 4 Febr. 1719 finale admissie te
Rotterdam en kocht 22 Mei 1724 een huis in de Hoofd-
steeg protocol n°. 3732. Hij werd begraven 29 Augustus
1777.

269. (Hier leit) begraven Pieter (Gherritsz. Bras) starf . . . No-
vember 15(70), (met sijn huysvrouwe) W y . . . . (Ar)yens
starf den 17 A p r i l . . . .
Hier leit begraven Jan Jan(se) ho(op)maker starf in Septem-
ber 1594.
Hier leit begraven Christina Bras huisvrou van Jan Jansz.
hoopmaker starf den 18 April in t jae(r) ons Heeren an^.
1581 out 88 jaer.
(Joost) Jan(sen) Bras starf den 28 M(ey 1657) ende sijn huys-
vrou Neeltie (Ary)ens starf den 28 Jan(wary) 1664).
Bastyaentien Cornelis huysvrou (van) Jan Joosten Bras
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starf den 14 Juni . . . .
Jan Joosten Bras is in den Heere ge(rust) den 27 May 1670.
Hier leyt be(graven) Cornelis Bras starf den 23>(Mey 1678)
out sijnde 37 jaer. Hier leit b(egraven) Gillis van Vliet (in
sijn) leven (man van) Cornelia Bras storf den 14 A(pril 1701)
out 57 jaar.
Noch leit hier begraven Cornelia Bras in haar leven wedu-
we van Gillis van Vliet starf den 27 (Maart) 1706 out zinde
68jaaren.
Met een handmerk.
In de week van 26 Sept.—3 Oct. 1594 werd als overleden
ter weeskamer aangegeven , Jan Janssen houpmaecker opt
Westeynde naest De Witte Pot". Dit graf staat in het graf-
boek van 1641 ten name van Joost Jansz, kuiper, en ging
27 Maart 1655 over aan Jan Joostenz. Bras. 20 April 1701
werd de kunstknipper Gilles van Vliet er in begraven en 1
April 1706 zijn weduwe Cornelia Bras *).

IL N o o r d p a n d .

(131) Hier leit begraven Gerrit Corstiaensz. van Willigen sterf
den (23 Octo)ber 163(6) out sijnde 83 jaren.
Hier leit begraven Susannetge Gerrits van Willigen is ge-
storven den 24 April Anno 1642 out sijnde 49 jaeren.
Wapen: uitgehakt.
25—31 Oct. 1636 wordt begraven Gerrit Corstiaenes, blee-
ker buiten de Goudsche Poort.
Dit graf staat in het graf boek van 1641 ten name van
Neeltgen Gerrits van Willigen, vrouw van Jan Jacobsz.
Grijp.

1) Dit grafschrift is ten deele aangevuld uit de beschrijving van den opzichter
Van der Eyk (zie de inleiding), die de zerk, liggende in het uiterste noordoosten
van het middelpand, abusievelijk tot den trans gerekend en als nr. 232 beschre-
ven heeft, met weglating evenwel van de opschriften van na 1664. De aanteeke-
ning in het graf boek bij nr. 269 van het middelpand luidt aldus: Joost Jansz.
kuiper den 27 Martii 1655 an Jan Jooste Bras de plaats tot een deurpel verkoght
soolangh als dese sarck ende aghtien duym breed leggende an de suydsyde deser
sarcke. Den 13 April 1669 heeft Jan Joosten Bras gekoft van de heeren kerck-
meester de breten van een derpel tenden desselfs sarck, streckende van met de
brete van twintich duym oostwaerts op naer het hoogkoor".
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(132) Hier leit begraven Jan (Jac)obsz. Grijp (ende) is (ge)storven
op den ou(dt) sijnde 78 jaeren en (sijn) huysvrou . . . .
3—9 Maart 1641 wordt als overleden ter weeskamer aan-
gegeven Jan Jacobsz. slotenmaker op de Nieuwehaven bij
de Statenwerf.
Dit graf staat in het graf boek van 1641 ten name van Jan
Jacobsz. Grijp, man van Neeltgen Gerrits van Willigen.

141. Hier leit begraven «. .
Randschrift.
Hier leit begraven Maria Lodewijckx de huisvrou van Jo-
han de Colonia is gestorven den 15en October anno 1635.
Opschrift onder de wapens.
Wapens: Een dubbel stel mannelijke en vrouwelijke schil-
den, waaronder een banderol. Van het eene is alles uitge-
sleten, het andere heeft op het mannelijk schild een zes-
puntige ster met een kroon er boven en het vrouwelijk
schild is gevierendeeld: 1. twee gekruiste weerhaken. 2. drie
Bourbonsche lelies. 3. onduidelijk figuur. 4. een dier (var-
ken?) naar links met drie Bourbonsche lelies er boven. In
de banderol: Johan de Colonia.
In de week van 17—23 Oct. 1638 wordt als overleden ter
weeskamer aangegeven „Jan Jans vrou, in den Oppert in
Den Blaeuwen Bock".
Deze zerk ligt op de plaats van n*\ 147 en heeft thans ook
dit nieuwe nummer. In het grafboek stond dit graf oor-
spronkelijk ten name van Trisiana Lodewijcks, weduwe van
Francois Lodewijks. Dit is doorgeschrapt en bijgevoegd:
Nu Jan Jansz. de Colonia *).

(144) Hier leit begraven Jan Ariensz. van der Duyn bleicker ende
is gestorven op den .... October Anno 1630.
Wapen: een boom met aan weerszijden en er onder de
naam van den lateren eigenaar van het graf J. C. Vichter.
In de week van 28 Sept.—6 Oct. 1630 werd als overleden
ter weeskamer aangegeven Jan Adriaensz., bleycker buiten
de Delfse Poort.
Deze zerk staat in het grafboek van 1641 ten name van
Aryen Jansz. van der Duyn met de bijvoeging: „nu door

1) Zie Rott. Jaarboekje 1915 blz. 43 en Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen. te
Utrecht. Deel XXXVII blz. 194.
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Ary Jansz. van der Duyn getransporteer(t) aen Johan Vech-
ter volgens transport."

145. Hier leit begraven Doen Symonz. Papa, Raedt ende Vroet-
schap der stad Rotterdam ende starf op den 3 September
anno 1610.
Randschrift.
Hier leit begraven Maritgen Andriesdr. Cleywegh weduwe
van Doen Simonsz. oud 81 jaer starf op den 15 November
anno 1623.
Opschrift boven het wapen.
Wapen: Een klimmende griffioen naar rechts.
Het graf staat in het graf boek ten name van Cornelis Cley-
wech. Deze naam is daarna geschrapt met de bijvoeging:
„moet wese Lysbet Doens Pape, weduwe van Theunis
Jansz. van Esch.

146. Cornelis Verwey. In het midden met helm, helmteeken (een
pompeblad) en ornament, een groot wapen: doorsneden:
twee pompebladen boven en een achtpuntige ster beneden.
In de vier hoeken eveneens wapens: beneden rechts: drie
pompebladen 2 . 1 . , boven links: gedeeld; rechts: drie bal-
ken, links: een band; de beide andere wapens zijn uitge-
sleten. In den rechter bovenhoek bevindt zich het jaartal
1558.
Onder het groote middenwapen staat de naam.
In het graf boek staat dit graf ten name van den raadsheer
Willem van Muylwyck. Later kwam het aan zijn eenigen
zoon Boudewijn Willems van Muylwyck en 5 Juni 1666
aan diens drie kinderen. Isaac Vogels, die er 13 Nov. 1668
eigenaar van werd, verkocht het graf 26 Januari 1669 aan
Cornelis Verwey.

148. Hier leit begraven Adriaen Jansz., schoemaker op den hoek
van de Gous Vagestra(a)t gestorven den 10 Juli Anno 1600.
Randschrift.
Hier legt begraven Maertgen Adriaensdr. in haer leven de
huisvrou van Jan Pietersz. ende was wedeweu 38 jaren nae
sijn doot en starf den 26 Junius 1611. Bidt voor de siel.
Opschrift met een kruis er onder.
Marytgen Aeriaens werd begraven in de week van 2—8
Juli 1611.
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Deze zerk staat in het graf boek van 1641 ten name van
Cornelis Schoonenburgh.

149. Hier leydt begraven Jan van Engele overleden den 29 Oc-
tober 1717 oudt synde 57 jaren.

(150) Hier leit begraven Susanna Michielsd. de huisvrou van
(Pauls) Jansz. van At(ten) is gestorven 1 len (dach van) Mey
anno 16(2)1.
Dit graf staat in het graf boek ten name van Pauls Jansz. van
Atten. Eveneens n^. 151, doch dit verkocht Van Atten 12
Mei 1657 aan Susannetje Gerrits van Hemert.

164 Pieter Claesz. Harinckooper.
In een banderol. Wapen: uitgesleten.

(165) Sterf den XI July ... ende heer Ariaen Lauwez. sterf
den IIII July ende Alb Randschrift.
Hier leit begraven Symon Matijssoon stierman; hij starf
opten 15 dagh in Augusty an" 1588 ende sijn huisvrou Leen
Fransen sterf den 21 Desember Anno 1596. Opschrift.
Tusschen het opschrift van den man en dat van de vrouw
zijn een spoel, een handmerk en een mes gebeeldhouwd
tusschen de letters L. S. T. F.
In de week van 28 Dec. 1596—3 Jan. 1597 wordt begraven
Leen Frans de huisvrou van Symon Tijssen.

166. Den 26 Januari 1604 Aefge Pieters sijn huysvrou
Anno 1603.
Randschrift.
Hier leit begraven Cornelis Wil(lemsz) de Niet is gesto(r-
ven) op den November 1689 oudt sijnde 46 jaren.
Opschrift. Met twee handmerken.
In de week van 6—12 November 1689 wordt als overleden
ter weeskamer aangegeven Kornelis de Niet, de vrouw
Trijntie van Steyn op de Leuvehaven bij 't Buysie. 10 De-
cember 1668 koopt Jan Janse van Steyn dit graf.

172. Otto Selkart en Maria van Wou.
In een banderol. Wapens: Mannelijk wapen rechts: een
achtkantige ster boven drie balken; vrouwelijk wapen links:
een vogel naar rechts.
Otto Selkert was door koop van Adriaen Hartman eigenaar
geworden van dit graf. Zijn weduwe Maria van Wou ver-
kocht het 16 Jan. 1660 aan mr. Jacobus van Wou, die het
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20 Juni 1663 weer overdeed aan Jochem Oudaen Jansz. *)•
173. (Hier leit) begraven Trijn (dochter) van Gherrit Joosten

is ghesturven op den 22 (Juni) Anno 1604.
(Ook) leit hier begraven Jan (Gherrit)zen scheeptimmer-
man (sterf) den 13en September A°. 1622.
(Ma)ritgen Jacobsd. sijn (huysvrou) starf den 12 Mey An-
no 1622.
Hier leit begraven Jakop Cornelisz. Breughom huistymmer-
man is gestorven op den 9en November A<\ 1638.
Wapen: Op een schild een handmerk vergezeld van de
letters J. C.
In de kerkerekening wordt in de week van 19—25 Juni 1604
het begrafenisgeld betaald voor Gerrit Joestensdochter.
In de week van 7-—13 Nov. 1638 werd als overleden ter
weeskamer aangegeven „Jacob Cornelis Broegem" in de
Groenendaal, huistimmerman.
Dit graf staat in het graf boek van 1641 ten name van Ger-
rit Jansz. scheepstimmerman.

174. Hier leit begraven Maerten Claesz. Sorgh is gestorven op
den len Januarius Anno 1642 oudt sijnde 84 jaren in sijn
leven geweest 46 jaren martschipper op Dortdrecht.
Wapen: Gedeeld; rechts: vier molenwieken, links: twee
gekruiste lansen. Helmteekens: de molenwieken en de twee
gekruiste lansen.
Deze zerk staat in het graf boek van 1641 ten name van
Maerten Claesz. Rokesz, den vader van den schilder Hen-
drick Sorch. Maerten noemt zich veelal Sorgh, zijn broeder
Pieter (zie n°. 175) Rokese.

175. Hier leit begraven Capitein Pieter Claes Rokese is gestor-
ven op den 19en Februari Anno 1640 oudt sijnde 87 jaren.
Hier leit begraven Maertyntghe Bouwensd. in haer leven
huisvrou van Capitein Pieter Claes Rokese is gestorven
den 4en Maertii anno 1631 en hadde met haer man in den
houwelyken staet geleeft 53 jaeren en 9 maenden oudt sijn-
de 80 jaeren.
Wapen: Links: Rokese of Sorgh, rechts: een rond schild

1) Zie „De Selkarts en hun bedrijf te Rotterdam" door Mr. R. Bijlsma in „De
Wapenheraut" 1914 blz. 360.
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met twee klimmende leeuwen, die een kop tusschen zich in
hebben.
Deze zerk staat in het graf boek van 1641 ten name van
Stijntgen Pieters, weduwe van Claes Huygen de Haes,
waarschijnlijk een dochter van Pieter Claes Rokese.

181. Jakes Gleinse de Hooge, gestorven 10 Nov. 1622.
185. Hier leggeen begraven Leendert Jansz. Heerman is gestor-

ven op den VII Mey Anno 1626 oudt sijnde 22 jaren met
sijn broeder Frans Jansz. Heerman is gestorven op den
Villen November anno 1639 oudt sijnde 28 jaren.
Met een handmerk vergezeld van de letters G. J.
Als overleden werd ter weeskamer aangegeven in de week
van 10—17 Mei 1626, Leendert Jansz. bij Joost Lenertsz.
smit over de Boomtjes en in die van 13—19 Nov. 1639,
Frans Jansz. in de Boomtgens.
Deze zerk staat in het graf boek van 1641 ten name van
Neeltgen Gerrets, huisvrouw van Jan Lenertsz.

189. Hier leit begraven Jan Kien ende is gestorven den 12 De-
sember Anno 1610.
Randschrift. Met een handmerk op een schild.
Dit graf staat in het graf boek van 1641 ten name van Nel-
letgen Pieters weduwe van Jan Kijn.

190, Wapens: beide uitgesleten,
Deze zerk staat in het graf boek van 1641 ten name van
Gysbrecht van Soelen.

193. (Hier leit) begraven Jan Gijsberecht in sijn leven on-
derschout van de stede Rotterdam sterf op den Januari
Anno 1613 oudt sijnde (omtrent) 50 jaren.
Met de afbeelding van een ridder in harnas; boven in een
banderol „Bidt voer die ziele" en beneden het handmerk
met de letters J. G. P. en ... B ').
Dit is Jan Gysbrechts Pijck, begraven 5—11 Januari 1613.
Zie Resol. van de Vroedschap 1 Aug. 1611 en 4 Maart
1613, notaris J. Symons IV fol. 47 v« en XVII blz. 68. Zijn
vrouw heet Lyntgen Huibrechts Beerwoutsdr.

203. Hier leit begraven Gher(rit) Huyghenz. starf op den 27 dach
van Jannewari Anno 1609.

1) De afbeelding komt voor in Eigen Haard van 19 Dec. 1914; de naam van
den onderschout en het jaartal zijn daar niet juist.
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Randschrift.
Hier leit begraven Willem Gherritsen'en starf op den 25
dach van Jannewary anno 1604.
Noch leit hier begraven Jan Gherritsen en starf op den 23
dach van Desember anno 1606.
Hier leit begraven Fittgen Jansd. van Wijck de weduwe
van Gerrit Huyghensz. in sijn leven schepen deser stede en-
de is gestorven op den lOen Mey an°. 1614.
Hier leit begraven Gerrit van der Horst is gestorven op den
26 July anno 1641, oudt sijnde 31 jaren.
Opschrift. Wapen: Doorsneden, Boven: een roos; bene-
den: Van Vredenburch, een haring met een kroon boven
den kop. Helmteeken: een haring en ter weerszijden G. H.
Dit graf staat in 1641 ten name van Adam van der Horst
en de mede-erfgenamen van Pieter Ewoutsz. van der Horst.
De zerk is in 1914 overgebracht naar de zuidwestelijkste
kapel.

207. Wapen: Gedeeld. Rechts: een adelaar, links: een zwem-
mende eend naar rechts.
Dit graf staat in het graf boek van 1641 ten name van Wil-
lemtge Symons Couwael.

216. Van Bylenburch.
Met drie elkaar snijdende cirkels.

220. Hier leggen begraven Pieter Simonsz. Cowael doctor in
beyde rechten ende Bar Cornelis sijn huisvrouw
beyde gestorven den 7 September Anno 161(0).
Randschrift.
Ende Grietgen Cornelis Kividtsd. de huysvrou van Simon
Pietersz. Couwael oudt-burgemeester deser stede is gestor-
ven op den 7 Septembris Anno 1620.
Met Huybrecht Barentsz. Hooghewerf is gestorven op den
19en Novembris Anno 1634.
Met Wilmpien Symonsz. Couwael huysvrou yan Huy-
brecht Baren tsen Hooghewerf sterf den 19denjulianno 1646.
Opschrift. Wapen: Couwael, een zwemmende eend naar
rechts.
In de week van 22—28 Juli 1646 wordt als overleden ter
weeskamer aangegeven \Villempge Symonsdr. Couwael op
de Delfsche Vaert in 't Paradijs weduwe van Huybert Ba-
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rentsz., deze zelf is als overleden aangegeven 19—26 Nov.
1634.
De graven 220 en 221 staan in het graf boek ten name van

Willempgen Symons Couwael.
221. Hier leit begraven Cornelys Hobbisz. van der Meer ende

hij is gestorven Hier leit begraven Machtelt Huigen
starf A° XV^ XXXII der XV dach in Septembri en
Hobbe starf A° XV^ XLII den VIII Septembris.
Dubbel randschrift in Gotische letter.
Ende Grietgen Hobbe Hugenz. huysvrou was starf â
XV^XXXV de XXVI decembris. Bidt voer die zielen.
Opschrift in Gotische letter.

Ende Machtelt Cornelisdr. starf op Kersavont anno
1606.
Hier leit begraven Symon Pietersz. Couwael oudt-borger-
meester deser stede, is gestorven op den 25en Septembris
anno 1598.
Hier leit begraven Maertgen Adriaens jorigedochter van
Hoogeveen ende is gestorven op den vijfden Augustus
Anno 1658.
Opschrift in gewone letter. Wapens f alle nagenoeg uitge-
sleten.

222. Hier leit begraven Frans Cornelisz. Ky vit ende hij is gestor-
ven op den 25en dach (1574).
De huisvrou van Frans Cornelisz. Ky vit ende sij is ghestur-
ven op den 12en dach in October A<\ 1574 ').
Hier leit begraven Meinsjen ende is ghesturven op den
19dendach in Mey 15(7)1.
Dubbel randschrift in Gotische letter.
Hier leit begraven Dirck Dirckse Diert ende is gestorven
op den 25 September int jaer ons Heeren Anno 1650 oudt
sijnde 43 jaren.
Hier leit begraven Willemien Hobbend. van der Meer de
huysvrou van Cornelis Pietersz. Ky vit ende zij is ghestorven
op den 21 en dach in January 1564.
Opschrift. Wapen: Rechts boven: Kievit, links boven:
Van der Meer, een klimmende leeuw naar rechts, doch hier

1) Machtelt Ari(e)ns (Tromper); zie kerkerekening 1574.
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bovendien met een barensteel van drie hangers over de
borst (Van der Duyn ?) *).
In een gift van 13 Januari 1541 (Gifteboek I, blz. 139) komt
Willempje Hobbendr. van der Meer voor.
Dit graf staat in 1641 ten name van Willemtgen Symons
Couwael met de bijvoeging: „nu Dirck Diertt."
De zerk is in 1914 overgebracht naar de zuidwestelijkste
kapel.

228. Hier ligt begraven joffrou Arendina Brouwer die huysvrou
was van joneneer Frans van der Duyn starf den 29en Mey
1625 ende haer soon joncheer Arenou(t) van der Duyn starf
den 26en September 1629.
Wapens: Van der Duyn, uitgesleten, en Brouwer, drie cir-
kels 2. 1. met vier kwartierwapens en banderollen. 1. Van
der Duyn, uitgesleten. 2. Brouwer. 3. Groenewegen, uitge-
sleten, en 4. C n, een klimmende griffioen naar links *).
Aernout van der Duyn is niet te vinden in het doodregister.
Hij is misschien van elders gekomen en later bijgezet. In het
weesboek staat op 1*—8 Juni 1625, dat Jonkheer Frans van
der Duyn is „vertrocken metterwoon".
Dit graf hoorde toe aan Jonkheer Frangois van der Duyn
en ging 16 Sept. 1656 over op Jonkheer Willem van der
Duyn en zijn mede-erfgenamen. '

REGISTER^VAN PERSOONSNAMEN.

Bladz. Bladz.
A B

Adriaens, Maertgen . . 15 Barentsz., Daniel . . . 11
Adriaensz., Jan. . . . 14 Barentsz., Huybert . . 19
Ari(e)ns, M a c h t e l t . . . 20 Bastiaensz., Mattheus . 5
Aryens, Neeltie . . . 12 Beaumont, Jan Reyniersz
Ariensz., Kapitein Willem 10 van 4
Aryens, W y . . . , . . . 12 Beede, van der . . . . 3
Akerts, Anthony Claes Beerwoutsdr., Lyntgen

van 9 Huibrechts 18
Atten, Pauls Jansz van . 16 Berch, Cornelis van den . 6

1) Zie de afbeelding in Eigen Haard van 19 Dec. 1914.
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Bladz.
8
4
8
8
4
3

Besemer, Cornells Hugez
Beyer, Cornells Jacobsz.
Biscop, Pieter Willemsz
Bischop, Seger Pietersz.
Blanckerts, Catryna .
Bois, Jan Govertsz. du
Boochmaker, Hillegont

Dirks 5
Boochmaker, Maertge . 6
Boochmaker, Matijs Ae-
rienz 5

Boochmaker, Reyer Ja-
cobs . . . ' . . . . 5

Boochmaker, Trijntje. . 6
Bouwensdr, Maertyntghe 17
Braam, Beliana van . . 9
Brande, Bartholomeus
van den 10

Bras, Christina . . . . 12
„ Cornelia . . . . 13
„ Cornells . . . . 13
„ Jan Joosten . . 12, 13
„ Joost Jansen . . . 12
„ Pieter Gherritsz. . 12

Breughom, Jacob Corne-
lisz 17

Brouwer, Arendina . . 21
Bylenburch, Van . . . 19
Bijlwerff, Elizabeth Eeu-
woutsdr. van . . . . 7

CENK

Cachiopin, Pieter Jansz. . 10
Campen, Johan van . . 9
Cattendick, Margriet . . 2

„ Meynsgen Ys~
brantsdr. van . . . . 2

Claesz., Ysbrant . . . 2
22

Bladz.
Cleywech, Cornells . . 15
Cleywegh, MaritgenAn-

driesd 15
Colonia, Johan Jansz. de . 14
Cornells, Bar 19
Cornells, Bastyaentien . 12
Cornelisdr., Machtelt. . 20
Corstiaenes, Gerrit . . 13
Couwael (Cowael), Pieter

Simonsz 19
Couwael, Symon Pietersz 19,20

„ Willempgen Sy-
mons . . . . 19,20,21

Kyn (Kien), Jan . . . . 18
Kyvit (Kividt), Cornells

Pietersz 20
Kyvit, Frans Cornelisz. . 20

„ Grietje Cornells . 19

D

Dedel, Beuckel . . . . 6
„ Bruyn Willemsz,. 6

Delft, . . . Gerlofsz. van . 3
Diert, Dirck Dirckse . 20, 21
Dirxdr. Ermtgen . . . 10
Dirx, Jannetge . . . . 11
Dirkz, Pieter . . . . 7
Dobbe, Hillebrant Jansz.

van . 4 , 5
Duymaff, Kapitein Dirck

Willemsz. . . . . . 10
Duyn, Arenout van der . 21

„ Ary Jansz. van der 14,15
„ Frans (Francois)

van der 21
Duyn, Jan Ariensz. van der 14

,, Willem van der . 21



Bladz.
E

Engele, Jan van. . . . 16
Esch, Theunis Jansz van . 15
Ewoutsdr., Adriana . . 8

Fransen, Leen . . .

G
Gelen, Jan van . . .

„ Pieter van . . .
Gerlofsz. van Delft. .
Gerrebrants, Helena .
Gerrit Joestendr. Trijn
Gherritsen, Jan . . .
Gerrits, Maria . . .

„ Neeltgen . .
Gherritsen, Willem
Gillis, Trijntje . . . .
Gillisz., Jan . . . .

. 16

. 11

. 11

. 3

. 9

. 17
17,19
. 10

- . 18
. 19
. 10
. 4J

Goedereede (Goeree),
Maragrieta van . . . 6

Goedereede, Doktor Pie-
ter Willemsz. van . . 6

Grietge, vrouw van Hob-
be Hugenz 20

Groenewegen . . . . 21
Groenhout, Reynier . . 4
Grijp, Jan Jacobsz. . . 13, 14
Ghysbrechts, Gheertruyt 4
Gijsberecht, Jan . . . 18

H
H a e s , Claes H u y g e n de . 18
Ha l , Jan Gillis v a n . . . 3
Har inckooper , P ie ter

Claesz. . . . . . . . 16
H a r t m a n , A d r i a e n . . . 16

Bladz.
Heede, Catryna Pieters

van der 3
Heerman, Frans Jansz . 18

„ Leendert Jansz. 18
Hemert, Susannetje Ger-
rits van 16

Heynsius, Adryaen . . 6
Hobbe 20
Hofdijck, Maria van . . 6
Hontom, Pieter Willemsz. 8
Hooge, Jakes Gleinse de . 18
Hoogerwaert, Gerrit Pey-

ense 7
Hoogeveen, Maertgen
Adriaens van . . . . 20

Hooghewerf, Hubrecht
Barentsz 19

Hoogstraete, Jacobus van 8
Horst, Adam Pietersz. van

der 7, 8, 19
Horst, Gerrit van der . . 19

„ Pieter Ewoutsz.
van der 19

Horst, Mr. Pieter Pietersz
van der 8

Hugendr., Baertge. . . 6
Hugez., Hobbe . . . . 20
Huyghenz., Gherrit . 18, 19
Huigen, Machtelt . \ . 20

I
Jacob, Jans ' 12

„ Josua s' . . . . 12
Jacobsz., Jan 14
Jacobsd./Maritgen . . 17
Jansz., Adriaen . . . . 15

„ Frans 18
„ Gerrit. . . . . 17

23



Jan si., Jan . .
„ Joost . .
„ Leendert.
„ Pieter. .

Joosten, Gherrit.
,, Gillis .

Bladz.
12, 13,14
. . 13
. , 18
. . 10
. . 17
. . 10

Langhe, Catharina de. . 9
Lansbergen 10
Lauwez., Ariaen . . . 16
Lenertsz., Jan . . . . 18

„ Joost . . . . 18
Liefde, Evert Hendrikz. de 3
Lodewijks, Francois . . 14
Lodewijckx, Maria . . 14

„ Trisiana . . 14

M •
Maertens , Grietgen . . 7
Mattijssoon, S y m o n . . 16
M e e r , Cornelis Hobbisz .

v a n der 20
Meer , Huybrecht v a n der 3
Meer , Hubrecht Hui -

genz. van der . . . . 2
M e e r , W i l l e m i e n H o b -

bend, v a n der . . . 20 , 21
Meinsjen 2 0
Michielsd. , Susanna . . 16
Miede , Margrita . . . 7
Minnebeeck, Cornelis

Heindricxz. v a n . . . 4
Minnebeeck , Henderick

W i l l e m s v a n . . . . 4
Muliers, Jacob . . . . 10

„ Jan 10
Musch , Maria . . . . 6
24

Bladz.
Muylwyck, Boudewijn

Willems van . . . • 15
Muylwyck, Willem van . 15

N
Niet, Cornelis Willemsz.

de 16
Neelgen 3
Nobel, Willem Willemsz 11

O
Otten , Maertgen . . . 10
Oudaen , Jochem Jansz. . 17

Paaken, Heyndryck . . 12
Papa, D o e n Symonsz . . 15
Pape , Lysbet D o e n s . . 15
Pauelis, Arent . . . . 3
Pieter 9
Pieters, A e f g e . . . . 16

„ Aerjaentgen . . 9
Pietersz., Jan 15
Pieters, N e l l e t g e n . . . 18

„ Stijntgen . . . 18
Prins, Adriaen E w o u t s . 9

„ Cornelis E w o u t s . 9
„ Margarita . . . 7
„ Pieter Christiaansz 7

Pijck (Pieck), Jan G y s -
brechtsz 18

R
R a m m e l m a n , W i l l e m

H e n d r i k s z 1 1
R e y e r s z 3
R e y e r s d . , A e l t g e n . . . 4
R e y e r s z . , A e m . . . . 5



Bladz.
Reyersd., Maertgen . . 3
Reyersz., Matijs . . . 5
Reviere, Cornells van de . 4

Jacob van de. . 9
Rokesz., Maerten Claesz. 17
Rokese, Kapitein Pieter
Claes 17, 18

Rijsoort, Johan van . • 11
S

Schade, Wouter Fransz.. 7
Schoenhoven, Maritgen

Jacobsdr. van . . . . 4
Schoonenburgh, Cornelis 16
Selkart, Otto . . . . 16
Simonsz., Doen. . . . 15
Soelen, Gysbrecht van . 18
Sorgh, Hendrik. . . . 17

„ Maerten Claesz. . 17
Spreeuwesteyn, Petronel-

la van 8
Steyn,Jan Janse van . . 16

„ Trijntievan. . . 16
Zwaerdekroon, Hendrik . 12
Swijndregt, Anna (of Jo-
hanna) van 12

Swijndregt, Leonardus
van 12

Swijndregt, Paulus van . 12
„ Pieter van . 12

T
Tock, Adriaen van der . 9
Tromper, Alegonda . . 5

„ Reyer . . . 9
Tijssen, Symon . . . . 16

V
Vechter (Vichter), Johan

Cornelisz 14, 15

Bladz.
Verdonck, Henrick . . 3
Verwey, Cornelis . . . 15
Visser, Neeltie Leenders. 12
Vlamynckx, Catrina . . 9
Vliet, Gillis van. . . . 1 3
Vogel, Cornelis d e . . . 6
Vogels, Isaac . . . . 15
Volgaerts, Petronella Te-

resia . . . . . 1 0
Vonck, Aernt . . . . 10
Vredenburch, Van. . . 19

„ Willem van 7

w
Wagens, Anneken Hen-

i . I C - i v o • • • • • • • _ y

Walenburch, Maria (Pie-
ters) van 7, 8, 9

Walenburch, Pieter van . 7
Wassenaer, Cornelis Cor-

nelisz., . 1 0
Willems, Aeltge . . . 10

Willem . . 7, 11
Willigen, Gerrit Corsti-

aensz. van 13
Willigen, Neeltgen Ger-

rits van . . * . . . . 13
Willigen, Susannetge Ger-

rits van 13
Winter, Elisabeth Jacobs 7
Wou, Mr. Jacobus van . 16

„ Maria van . . . 16
Wouw, Clara van . . . 7
Wijck, Fittgen Jansd. van 19

IJ
I J s b r a n t s z 3
I J s b r a n t s d . , L i j s b e t . . . 2

2 5


