
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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(Trnrcnj zijn dochter sterft den 2 Nov 8 out sijnde
jaren.
Onder dit wapen als opschrift:
Ende (Tfenjric/c Verduren sijn zoon in (sijn) leven con-
tr(aro)leur van den (Graaf)felicheijts tollen ter Goude sterft
aldaer de . . . . ni A 1650 o u t . . . . jaren.

2. Met randschrift; op het midden binnen een vierkant een
éénmast binnenlandsch vaartuig naar rechts zeilend op water,
boven deze voorstelling een huismerk, vergezeld boven van
de hoofdletter S, rechts van de hoofdletter I, links van de
hoofdletter P.
Het randschrift luidt;
Hier leit begraven /aco6 Pieters Z \ . . a e . . . Martschipper
op Rotterdam. Sterf den 20 October A . . . oudt 59 jaeren.

3. De linker boven- en benedenhoeken zijn afgebroken; mid-
denop is een ovale plaat bevestigd geweest. Onder deze
(verwijderde) plaat het volgende opschrift:
Hier leit begraven Annexe Leenc/ers Meerman sterf den
12 October A" 1655 oudt sijnde 3 jaren.
Hier leyt begraven Sr/mon Leencfertez. Afeerman is ge-
storven den 17 Augustus A° 1669 oudt sijnde 26 jaren.

4. Met een huismerk, waarboven een opschrift in Gothische
en waaronder een opschrift in Romeinsche karakters.
Het bovenste opschrift luidt;
Hier leijt begraven i*7onjs Corne/fsz. Sterf int jaer 1589
den 30 Augustij ende sijn huisvrou 7ï/Y#nen Huï/^nen,
Sterf int jaer 1610 den 10 September.
Het onderste opschrift luidt:
Hier leit begraven Ti/Ygen /ans iVie/en de huisvrouw van
/an Laurentez. Geens ende is gestorven op den Hen Junij int
jaer onses heeren 1632 oudt sijnde 34 jaeren.
Hier leit begraven P/eterren /ans de huisvrouwe van Ger-
r# /acopsz. fan cfer Sfrenge. Starff int jaer onses heeren 1638
den 25en Decembris.

5. Met randschrift; op het midden binnen een cartouche, die in
den rand overgaat, drie door elkaar gestrengelde visschen,
waarboven een huismerk tusschen de hoofdletters B en D.
Het randschrift luidt:
Hier leit begraven Barenf Dame/sse ende starf den 19 Oct.
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Anno 1598 ende 7r(/nf#en Henc/er/xc?. ende starf den 4
October 1598.
Dit randschrift wordt vervolgd in een opschrift boven de
cartouche, luidende aldus:
met Maerfen ifeWerijce (Q)ops ende starf den 29 Octob..
Anno 1598.

6. Met een alliantiewapen f Van V7*e£- Verfcurcn,) op de boven-
helft en daaronder een opschrift.
Alliantie- Wapen: Man f Van V/ie^) drie schuinrechts ge-
plaatste en schuinlinks gerangschikte ridderlansen met de
punten omhoog, elk aan de punt voorzien van een strik,
waaraan rechts een bloem afhangt.
Vrouw (Verfcurcnj twee afgewende liggende koeien op
grond, de naar rechts gewende gedeeltelijk de andere bedek-
kende, van welke laatste alleen kop, hals, borst en linker-
voorpoot zichtbaar, vergezeld boven van twee schuinge-
kruiste stokken, overtopt met een ster.
Beide wapens onder het helmteeken Van V7/e£: een ridder-
lans uit het schild schuinrechts geplaatst tusschen een vlucht,
de punt van de lans gaande over den rechtervleugel heen.
Onder dit alliantiewapen het navolgende opschrift:
Hier leijt begraven C/zrisft'aen fan V7ie£ in sijn leven Nota-
ris op Delfshaven ende Secretaris van Schoonderloo sterft
den 2en Meij 1679 out sijnde 76 jaren ende Af aria Ver6urc/i
sijn tweede huisvrouwe is gestorven den 16 October 1686
out sijnde 74 jaren.

7. Bijna geheel bedekt met het navolgende opschrift:
Hier leijt begraven Cafnrina ifei/ers fan cfer J3urc/z de huijs-
vrou van iSz/mon cfen Dansser stierf den 22 December
Anno 1665 oudt zijnde 46 jaeren en 2 maen...

(zes afgesleten regels).
. . . . 17 jaer en 5 dagen ende den voornoemden Si/mon cfen
Dansser in sijnen tijt Equipagemr en Commandeur van
Nederlants Indijen op Batavia stierf alhier den 24en October
1678 out sijnde 67 jaren 8 maenden en 6 dagen.

8. Met randschrift; op het midden een wapen en daarboven
een opschrift.
Wapen: een huismerk verbonden met de letters S en G.
Het randschrift luidt:
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Hier leit begraven . . Sterf den 8 J . . . . Anno 1(6)11.
Het opschrift boven het wapen luidt:
Hier leit begraven .Aec/zgen /ans de huivrouw van Sï'mon
Gr. -se sterf den 2 Juni van Anno 1623.

9. Met randschrift; op het midden een leeuw binnen een cirkel-
rand, waarboven en waaronder een opschrift.
Het randschritt luidt:
Hier leit begraven D/rc/c^en Corne/ï'sc/. Sterf den 15 Maert
Ao 1624 ende Maert#en Corne/ïsd Sterf den 20 October
A<> 1625.
Het opschrift boven den cirkelrand luidt:
Hier leit begraven Afaerfgen Vossen pan Leuiuen dochter
van Vos /ansz. i;an Leuifen ende is gestorven den Hen De-
cember A° 1624 out sijnde 20 jaeren.
Het opschrift onder den cirkelrand luidt:
Hier leijt begraven Vos/ansz. Leeu in sijn leven keurmees-
tervan Delfshaven is gestorven op den 4e Maert Anno 1650
oudt sijnde 79 jaeren.

10. Met opschrift op de bovenhelft:
Hier leijt begraven Cafr^'n Lanfrnan huijsvrouwe van Capi-
teijn Corne/ï's A/c/ers out sijnde 52 jaren en 3 maenden is
gestorven den 27 Meij 1682.

11. Zeer afgesleten, met het navolgende opschrift in het boven-
ste gedeelte:
. . . . a weduwe van rcA: Sr/monse . . . nser oudt
63 jaer sterf den 19 Septembry anno 1640.

12. Met wapen in de bovenhelft en opschrift geheel onderaan.
Wapen: een huismerk vergezeld rechts van de hoofdletter
S, links van de hoofdletter G.
Het opschrift luidt:
Hier leit begraven Samue/ Gruferus in sijn leven dienaer
des goddelicken woorts, is in den Heer ontslaepen op den
8 November a° 1634 oudt sijnde 53 jaren, het predickampt
alhier 29 jaer bedient.
N.B. Op één der twee houten naamborden naast den preek-
stoel, waarop de namen der achtereenvolgende predikanten
staan geschreven, lezen wij: Samue/ Grutferus, proponent
bevestigd November 1605 ob. 8 November 1634.

13. Met randschrift; op het midden een wapen binnen een
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cirkelrand, waarboven een opschrift.
Wapen: een huismerk vergezeld rechts van de hoofdletters
M T naast elkaar, links van de hoofdletter S.
Op een lint onder dit wapen: "MTbm'sz.
Het randschrift luidt:
Hier leit begraven £"n^e . . . ï'en f/eynnc/rscf we(du)we van
An^/ionfs Marz/m'sz. out sijnde seven en tachtig jaren is ge-
storven den 27 November 1650.
Het opschrift boven het wapen luidt;
Hier leijdt begraven Wïnan£c/en /ans c?u öois de huisvrouw
van Aianni5 7\jniS2:. iS/uz/s gestorven den 24en Julij An**
1647.

14. Met randschrift; op het midden een wapen binnen een cirkel-
rand, en daarboven een opschrift.
Wapen: een spheer vergezeld boven rechts van de hoofd-
letter P, boven links van de hoofdletter W. Helmteeken de
spheer.
Het randschrift luidt:
Hier leit begra(a)ven Anne^en Aertsc/r. huijsvrouw van
Prefer W. . . /mg
Het opschrift boven het wapen is niet meer te ontcijferen,
alleen het laatste woord is nog te herkennen, dit is "1629".

15. Zeer gehavend; met randschrift.
Dit randschrift luidt:
Hier leit begraven S/men Lenc/ertaz Hermann . . . . (sc)hip-
tijmmerman van de Oost Indische Compie ter Camer van
Delft sterf den 156..

16. Met randschrift; op het midden een wapen, en opschriften
daarboven en daarbeneden.
Wapen: een leeuw.
Het randschrift luidt:
Hier leit begraven /an Got»ersz. Du Bo/s pen . . mr van de
Groote Visscherije 47 jaren sterft 30en Septer A° 16.2 out
81 jaren.
Het opschrift boven het wapen luidt:
Sepulture van /faesgen Hefnc/ncjcc/. huisvrouwe in haer
leven van /an Goi>ersz. c/u J3ofs ruste den 2e September A^
160..
Het opschrift onder het wapen luidt:
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/aep/'en C/ementec/. fan Sfo/tfi/fcfc,) sijn 2e huisvrou sterf den
5en October A° 1605; Cafrina PrefersJ. fan (ien Heec/en
siin 3e huijsvrou starf den 7en April A° 1649.

17. Zonder opschrift, doch alleen op het midden een wapen
binnen een cirkelrand.
Wapen: drie vogels (1 —2), waarvan de beide onderste toe-
gewend. Helmteeken: een vogel.
Op een lint onder dit wapen de naam C/aes Ae/èerfsz. Bac/ce.

18. Met randschrift; op het midden een alliantiewapen en daar-
boven een opschrift.
Alliantie-wapen: Man: drie merletten. Vrouw: een schuin-
links geplaatste delta met den top links omhoog en een
dwarsbalkje, dat het midden van de basis verbindt met het
midden van de linkerzijde. Beide wapens onder het helm-
teeken : een merlet tusschen een vlucht.
Het randschrift luidt:
Hier leyt begraven Ac/riaen C/aesen fan c/er Maer is ge-
storven den 2On October 1642 oudt 69 jaeren.
Het opschrift boven het wapen luidt:
Hier leyt begraven Barber Prefersc/. de huivrou van .Ac/riaen
C/aesen fan c/er Maer ende is gestorven op den 6en Augus-
tus het jaer ons Heeren 1625 out 46 jaeren.

19. Met randschrift; op het midden een wapen en opschrift
daaronder.
Wapen: gedeeld: 1. drie verticaal geplaatste strengen wol
naast elkaar. 2. een klimmende eenhoorn.
Het randschrift luidt:
Hier leit begraven /aco6 Coenen fan c/er Sfrenc; en(de) i(s)
gestorven den eersten September Anno 1635 oudt siinde 73
jaren.
Het opschrift boven het wapen luidt:
Hier leit begraven C/aesc/en C/aesc/. de huisvrou van/aco6
Coenen fan c/er Sfrenc/ ende is gestorven op den 24en April
int jaer ons Heere 1637 oudt siinde 73 jaeren ende Coenraef
/acobsz. fan c/er Sfrency/z is gestorven den 4 'November
Anno 1666 oudt sijnde 65 jaren.
Het opschrift onder het wapen luidt:
Hier leit begraven Gnefc/en /aco6sc/r. fan c/er 5rrenc/ de
huisvrou van Burc/er ZDÏVC/CJCZ. ende is gestorven op den
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1 len September int jaer onses Heeren 1622 oudt siinde 32
jaeren.
Hier leit begrave Gerricfr /aco6sz. ran cfer Sfreng ende is
gestorven op den 13en Maert int jaer onses Heeren 1632
oudt siinde 36 jaren.

20. Met opschrift:
Famillie—Graf van Luzsctus 1780.

21. Met randschrift; op het midden een wapen en daarboven
een opschrift.
Wapen; gedeeld: 1. een beurtelings gekanteelde dwarsbalk
2. drie leeuwen. Helmteeken: een antieke vlucht.
Het randschrift luidt:
Hier leijt begraven (Ca)ppetein /oosf Adnaens out sijnde
55 jaren ende is gestorven den 25 Mei Anno 1620.
Het opschrift boven het wapen luidt:
Hier leit begraven Ae/^en /oosfenc?. de huisvrou van /aco6
D/rorz. Let>ersfem ende is gestorven op den 30en Augustus
Anno 1625 out 31 jaren.

22. Met randschrift; op het midden een wapen en een opschrift
daarboven.
Wapen: doorsneden: a. drie verticaal geplaatste wal-
visschen met de koppen omhoog naast elkaar, 6. een eend
staande op grond. Helmteeken: een verticaal geplaatste
walvisch uit het schild tusschen een antieke vlucht.
Het randschrift luidt:
Hier leit begraven Lï/n^en/ansd de huisvrouwe van D/rcfc
i;an . . . . ende s terf . . . . de . . . . Anno 1602.
Het opschrift boven het wapen luidt:
Hier leit begraven Ac/riaen Dircfcsz. Leuersteryn is gestor-
ven op den 13en Januarius Anno 1629 oudt sijnde 37 jaeren.
Hier leit begraven /an Dirc/csz. Lei>ersfeï/n jonckman is ge-
storven op den 21 en Meije int jaar ons Heere Anno 1630
oudt sijnde 28 jaeren.
Hier leit begraven /acofr Dirc/csz. Lei>ersfe*yn is gestorven
op den 18en November Anno 1629 oudt sijnde 36 jaeren.
Hier leit begraven A6ra/iam DÏVCJCZ. Leyersferyn ende is ge-
storven op den 1 Oen Augustij Anno 1654 out sijnde 39 jaeren.

23. Geheel boven aan de hoofdletters: D I Y S.
24. Zeer gehavend en verweerd; met randschrift; op het mid-
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den een wapen en daarboven een opschrift.
Wapen: een uitgerukte dorre boom. Helmteeken: een an-
tieke vlucht.
Het randschrift luidt:

en . . . . fA^renf GerfriYsjz.. . •
Het opschrift boven het wapen luidt:
Hier leit begraven Ger^eD/rc/cxc?. fan ArcAre/huisvrou van
Arenr Gerrifez. (/jo/ï'r sterf den 28 Sep . . . Anno 1630.

25. Met wapen op het midden en opschrift daarboven en daar-
onder.
Wapen: gevierendeeld: 1. een geplante boom (vermoede-
lijk), 2. een van den linkerschildrand uitgaande horizontaal
geplaatste naakte voorarm met een verticaal geplaatste va-
ger (tenminste een voorwerp, dat er veel op lijkt) in de hand,
3. afgesleten, 4. de friesche adelaar.
Dit wapen binnen een cirkelrand, links waarvan de hoofd-
letters I en rechts de hoofdletters S I N . en waarboven
een huismerk verbonden met de hoofdletters I N T .
Het opschrift boven het wapen luidt:
Hier is begraven Trmfgen Wi7/emscf. huisvrou van Hemcfe-
ncA: Tïe/mansz. BacArer ende sterf op den 17en April Anno
1621. Het opschrift onder het wapen luidt:
Hier leit begraven Sara /ansd. huisvrou van HemcfericA:
Tïe/mansz. Bac/cer sterf den 30en Junij A° 1632.

26. Met randschrift; op het midden een wapen, waarboven een
opschrift.
Wapen: drie lindeblaren met de stelen omhoog. Helm-
teeken: een lindeblad met de steel omlaag.
Onder dit wapen de naam Mr. Wt7/em Vernouf.
Het randschrift luidt:
Hier leijt begraven/acomme/ans de Beefchuijsvrouwe van
Mr. Wi7/em Ver/zou ƒ sterft den 3 September A^ 1651 oudt
36 jaren ende (hier gaat het randschrift over in het opschrift
boven het wapen, dat luidt):
/aco^us Ver/zou ƒ sterft den 9 Augustus 1651 out 9 jaren.

27. Fragment van een grafzerk op het midden waarvan een
merk, in den vorm van pentalpha, tusschen de letters P en
A. en waarboven een opschrift, dat luidt:
Hier leit begraven Tn/iÉgen Aenensd. de huisv(rou) van
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. . . . en sterf den 15 . . . . ven op den 12 (Augu)sty
Anno ende 4.

28. Met randschrift; op de bovenhelft binnen een cirkelrand
een mannelijk en een vrouwelijk wapen naast elkaar, en een
opschrift beneden den cirkelrand.
Wapens: Man: een eend staande opgrond. Helmteeken:
3-3 als antieke vlucht gerangschikte spitse blaren (moet wel-
licht een antieke vlucht voorstellen). Vrouw (vermoedelijk)
drie vogels.
Het randschrift luidt:
Hier leijt begraven GeerfAriens enstarf den 19 Juli van 1598.
Het opschrift onder de wapens luidt:
Hier leit begraven /an Hemcfericfcz. He/en en sterft den eer-
sten Julius Anno 1613 ende sijn huijsvrou A/eefr#en F/onsd.
sterf den 25en April 16 . .

29. Met wapen op het midden en daaronder een opschrift.
Wapen: vijf aanstootende en aaneengesloten als kruis ge-
rangschikte ruiten (1-3-1), vergezeld boven rechts van de
hoofdletter I, boven links van de hoofdletter T.
Het opschrift onder het wapen luidt:
Hier leit begr nnrcen Pen . . . . de huisvrou van
/an TÏSSÏ starf.. . 12 September anno 1638 . . . . synde
jaeren.

30. Met randschrift; op het midden binnen een cirkelrand een
boom aan de takken links waarvan een schildje hangt, dat
beladen is met een huismerk, onder den boom op een lint de
naam: .Ari/e/i /ansz. /Coe/emeï/. en opschriften boven en
onder den cirkelrand.
Het randschrift luidt:
Hier leit be(graven) Aenaenfgen Aerienscf. de moe(de)r van
Aerien /ansen iToe/em.. ende is gestorven op den 11 en April
int jaer ons (hier gaat het randschrift over in het opschrift
boven den cirkelrand, luidende:)
Heeren 1639 oud sijnde 88 jaeren.
Hier leit begraven Aecn^en /ansc?. (huisvrou van) .Aerien
/ansen iCoe/emer/ ende is gestorven op den Hen Meij int jaer
ons Heeren 1639 oudt sijnde 49 jaren.
Het opschrift onder den cirkelrand luidt:
Hier leijt begraven Ac/naen /ansz. Coe/emery in sijn leven
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coopman op Delfshaven is gestorven op Vrijdagsmorgens
den 25en October Ao 1658 oudt sijnde 68 jaren ende elf
maenden.

31. Op het midden een wapen, waarvan de wapenfiguren ten
gevolge van afslijting niet meer te herkennen zijn, en boven
dit wapen een opschrift, dat luidt:
Dit graf hoert toe Hendric/c M a . . fefenz.
Onder het wapen de drie hoofdletters H H M naast elkaar,
waarvan de 2e H getopt met een huismerk.

31. Op het midden een wapen binnen cirkelrand, waarboven op
een lint de naam: Maf/iï5 Mic/iie/sz. Sm#.
Wapen: een aanziend gestelde naar rechts kijkende naakte
vrouw staande op grond, de linkerarm geslagen om de
schacht van een links naast haar op den grond rustend anker
en een omgewende vogel zittende op de opgeheven rechter-
hand. Helmteeken: een verticaal geplaatste smidshamer tus-
schen een antieke vlucht.

33. Met wapen binnen den cirkelrand in de bovenhelft en daar-
onder een opschrift.
Wapen: een geplante boom.
Terzijde van den cirkelrand de letters C K en M L E.
Het opschrift onder het wapen luidt:
Hier leijt begraven Afarï/a Louit»ïys üi//e- out sijnde 57 jaren
is gestorven den 28 Augustij 1682 huijsvrou van Corne/is
/(TnecA: Equipasie Mr van de Oost Indisz Companye.
Hier leijt begraven Corne/ï5 KriecA: in sijn leven Equipasie-
Meester van de Oost Indisz Companye der Stadt Delft is
gestorven den 9-en Meij 1690 out sijnde 59 jaren.

34. Zeer afgesleten zerk; met randschrift; midden op een allian-
tiewapen binnen cirkelrand.
Alliantiewapen: Man: niet meer te herkennen, afgesleten.
Vrouw: niet meer te herkennen, afgesleten. Helmteeken
(over beide wapens heen): een uitkomende gekroonde leeuw.
Onder den cirkelrand in het midden een troffel, links daarvan
een strijker.
Het randschrift luidt:
Hier leyt begraven

35. Met wapen op het midden en opschrift daarboven en be-
neden.
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Wapen Lefersfei/n (volkomen hetzelfde als dat op de graf-
zerk onder No. 22 beschreven).
Het opschrift boven het wapen luidt:
Hier leyt begraven Z)zïfer^en fan <ier Does die huisvrou
van DrrcA: AaVzaens Lecersfez/n ende starf den 27 Meije
Anno 1616.
Het opschrift onder het wapen luidt:
Hier leyt begraven Temmeren Dz'rc/cs Lef ersferynsc/. ende
starf den 14 November Ann^ 1613.
Hier leit begraven D/rcA: Ac/naensz. Lefersfer/n is gestor-
ven op den 15en Desember Anno 1629 oud sijnde 62 jaeren.

36. Met alliantiewapen op de bovenhelft en daaronder een op-
schrift.
Alliantiewapen: Man: een stralende zon. Vrouw: een
heester. Helmteeken (over beide wapens heen): de stralende
zon tusschen een antieke vlucht.
Het opschrift onder het wapen luidt:
Hier leijt begraven /annef/e Corrze/ï's Groennys weduwe
wijlen Do. Ze#erus fan Son out 68 jaren gestorven den
27en Augustus en begraven den 2 September 1699.

37. Geheel afgesleten met wapen op het midden.

In de vrije loopen tusschen de vaste banken liggen nog de na-
volgende, tamelijk goed bewaard gebleven, grafzerken.
38. Langs den bovenrand het volgende opschrift:

Hier leijt begraven Pz'eferF/orzsz. fan Os sterf den 25^n Mey
1658 out zijnde 38 jaeren.

39. Zeer afgesleten, met wapen op het midden en opschrift
daarboven.
Wapen: de figuren in het schild niet meer te herkennen.
Helmteeken: een zittende gehalsbande hond.
Dit wapen bevindt zich binnen een cirkelrand, waarboven
een huismerk vergezeld rechts beneden van de hoofdletter
C, links beneden van de hoofdletter B.
Het opschrift boven dit wapen luidt:
Hier leijt begraven . . . /cf ï , . . . . huysvrouw v a n . . . . /anse
Beers sterf de 7 April Anno 1623.

40. Gedeeltelijk onder de vaste banken liggend met randschrift;
op het midden een alliantiewapen.
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Alliantie-wapen: Man: doorsneden: a. gedeeld: 1 een ade-
laar, 2. twee van de snijlijn uitgaande halve leeuwen naast
elkaar, b. drie zwanen met opgeheven vleugels naast elkaar
zwemmende op water. Helmteeken: de adelaar tusschen
een antieke vlucht. Vrouw: een keper.
Het randschrift luidt: Hier leit begraven Mr £>ai>tf Maf/risz.
Dï'cfcman sterf den 3 Februari) 1625. Hier leijt begraven
(verder onder de banken).

41. Met randschrift; op het midden een wapen en een opschrift
daarboven.
Wapen: doorsneden; a. drie boomen naast elkaar op grond
6. drie zwemmende visschen boven elkaar. Helmteeken: een
antieke vlucht.
Dit wapen binnen een cirkelrand, waaronder een huismerk
tusschen de hoofdletters P en G.
Het randschrift luidt:
Hier leit begraven GernYgen Gerrrtec/. ende sterf den 29
Novem(ber A)nno 1624 ende Neftpen (het randschrift gaat
hier over in het opschrift boven het wapen, dat luidt:)
Wï//emsc£ ende sterf op den 2en Desember Anno 1624.

42. Bijna geheel bedekt met het navolgende opschrift:
Hier leijt begraven /an Ariensz. Vercfai/n in zijn leven
Equipagiemeester van de Oost Indisz Compagnie ter Ka-
mer Delft overleden den 18 Februarij 1736 oud 74 jaren en
desselfs huisvrouw Maarden Piepers t>an Pawa overleeden
den 31 October 1744 oudt 84 jaaren 7 maande en 1. dagen.
N.B. Volgens het register van het begraven in het stedelijk
Archief te Rotterdam is/an Ariensz.Vercfai/n begraven 20
Februari 1736 en Maar te Prefers yan Pawa 5 November
1744.

43. Met randschrift: op het bovengedeelte een wapen en daar-
onder een opschrift.
Wapen: gedeeld: 1. drie verticaal geplaatste schoorsteen-
halen vergezeld boven van twee (zonne)bloemen naast
elkaar. 2. drie krabben met de scharen omlaag.
Het randschrift luidt: Hier leit begraven /an /acofcsz. <Zer/7-
maA:er in sijn leven alhier 52 jaer kerckenraet ende sterf den
18en Meij Ao 1633 oudt 76 jaeren.
Het opschrift onder het wapen luidt: Hier leit begraven
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Aec/tfgen iVfaerfenscfr. huisvrouw van /an /acofoen y
maec/cer ende is gestorven op den 3 November Anno 1634
oudt sijnde 73 jaeren.
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