
(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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