
GRAFZERKEN IN DE SINT ANTHONIJ-KERK TE
DELFSHAVEN DOOR R.T.MUSCHART.

In de St. Anthonykerk te Delfshaven liggen tusschen den preek-
stoel en de vaste banken een 37-tal grafzerken. Deze zerken, door
een houten vloer bedekt, zijn over het algemeen goed bewaard
gebleven. Gelukkig zijn hier de schendende handen van 1798 niet
aan het werk geweest en hebben zij niet, zooals helaas in zoovele
kerken het geval is, de wapens en opschriften, die de herinnering
aan de afgestorvenen in eere hielden, met steenhouwershamer en
-beitel verwijderd. Waar deze niet meer te herkennen zijn, hebben
de voeten der kerkgangers de schuld.

In de maand Mei j.l. is gedurende de groote schoonmaak de
houten vloer verwijderd en zijn deze grafzerken bloot gekomen.
Van die gelegenheid heb ik gebruik gemaakt, om de wapens en
opschriften over te nemen. Wat ik heb aangeteekend volge hier.
De schrijfwijze is vrijwel onveranderd overgenomen, alleen is
het afkortingsteeken voor de n aan het einde van een lettergreep
opgelost in de letter zelf. Wat tusschen haakjes staat is uitgesle-
ten. De nummering is van mij. Daar de dood-of begrafenisregis-
ters der Gereformeerde kerk te Delfshaven pas zeer laat begin-
nen, meen ik met de vermelding van deze 17de eeuwsche, enkele
zelfs 16 ê eeuwsche, grafschriften een goed werk te doen.

Het is zeker, dat ook onder de vaste banken nog grafzerken met
wapens en opschriften liggen; een ervan is de bekende grafzerk
van Adriana Cousijn, waaromtrent bijzonderheden te vinden zijn
bij F. J. Kleyn, „Beschrijving en Geschiedenis van Delfshaven"
blz. 137 en vlg.

1. Met wapen op het midden, met opschrift daarboven en be-
neden.
Wapen: Zeer waarschijnlijk een gaande vos op grond.
Hélmteeken: twee voorwerpen, die mogelijk een antieke
vlucht voorstellen, doch ook wellicht twee verticaal geplaat-
ste vossepooten kunnen verbeelden.
Onder het schild een lint, waarop de naam „ Wrfcurc/z".
Boven dit wapen als opschrift:
Hier leijt begraven Acfo'aen Ver£mrc/i in zijn leven stadts-
rentemeester ende gecommitteerde op Delfshaven sterft
den 28 Mey a° 1 out sijnde 58 j(aren) ende Anna Ver-
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